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Podle časopisu Time jsou osobnostmi roku 2006 uživatelé různých aplikací, které umožňují 

publikovat, sdílet, organizovat a vzájemně komentovat příspěvky, videa, fotografie a další 

audiovizuální materiály. Nová generace webových služeb neboli  web 2.0 aplikací typu Youtube, 

Google Video, Flickr, Google Map, atd. přitom vychází z principů a zkušeností tzv. sociálního softwaru, 

kterým se zabývá práce Kateřiny Horové. Práce názorně ilustruje, že pokrok hardwaru a softwaru a 

celý vývoj internetu směřují k stále většímu důrazu na lidské vztahy, na organizování lidí spíše než 

informací. Celá technická stránka vývoje nových médií, nové možnosti aplikací, programovacích 

jazyků i samotného hardwaru se tímto paradoxně „socializují“ až skoro „naturalizují“ a snaží se 

splynout s každodenním životem lidí. Vývoj „nového média“ do podoby „sociálního softwaru“ je tak 

slovy autorky hlavně o jedné věci: „Užívání komunikačních médií není jen o přenášení informací a dat, 

ale také o vytváření nových forem jednání a interakce...“ (str. 10).  Jak média rozvíjejí a mění vzorce 

chování, jaké nové formy jednání a interakcí přináší, autorka zkoumá ve své práci v kontextu 

psychologických, filozofických, ale také sociologických teorií.  Jak uchopit základní paradox vývojem 

nových médií, že „čím pokročilejší, tím sociálnější technologie“, přitom  názorně ukazuje problém 

kolem překladu anglické slovo „social software“. Máme ho překládat jako sociální, skupinový, 

společenský nebo komunitní software?  Příklady, které autorka volí nám ukazují, že platí všechny tyto 

ekvivalenty a že sociálním softwarem je jakákoli aplikace, která buď spojuje lidí na sítí do jedinečné 

komunity nebo vizualizuje a přenáší sítě našich přátel z off line světa do on line podoby či  

zjednodušuje komunikaci ve skupině. Slovo lze použít pro jakoukoli skupinu lidí na síti, ať jsou to 

chaty, diskusní skupiny, starší formy MUDs a MOOs, ale také nové a originální experimenty při 

vytváření sociálních sítí , jako je sdílené on line prostředí v počítačových hrách, weblogy, wiki nebo i 

různé experimenty s wifi a mobilními technologiemi. Teoretická část práce je trochu eklektickým 

úvodem do celé problematiky socializace a naturalizace dnešních informačních technologií. Formou 

historických exkurzů sleduje hlavně chat, ICQ, weblog a aplikaci Friendster. V kontextu těchto příkladů 

autorka zmiňuje spíše než by řešila filozofické otázky Paula Virilia (str. 27 - 28, str. 39 a dál), 

futuristické vize Williama Mitchella   (str.  32 a dál) nebo také různé pokusy o formulaci etiky na 

internetu (str. 67 - 72 ). Práce je  čtivá, ale také všeobsáhlá, což ubírá jeji vědeckou hodnotu, zajímavé 

otázky často jenom naznačuje spíše než by je řešila, je třeba ovšem ocenit jeji popularizační hodnoty. 

Praktická  část má podobu pokusu o kvalitativní výzkum formou rozhovorů, které jsou zajímavé tím, že 

na konkretních příkladech rozebírají fenomény popisované literaturou, třeba paradox virtuální 

blízkosti, digitální identity nebo různé patologie. 
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