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Úvod   

„Internet je o možnosti snadno vysílat informace z jedné části planety na druhou. 

A zdarma nebo s minimálními náklady. V tom spočívá  revoluce.“ 

(Clay Shirky) 

Tématem práce je  charakteristika tzv. sociálního (společenského) softwaru v 

kontextu rozvoje elektronických médií. Cílem této práce je zmapovat vývoj a 

proměny sociálního softwaru, který novým způsobem propojuje a organizuje on 

line a off line komunity a rozšiřuje význam toho, co je on line komunita o 

spolupráci a propojení mezi lidmi. 

  V této práci bych chtěla definovat sociální software a sledovat jeho vývoj a 

proměny v sociologickém kontextu i v kontextu  filozofie a vývoje nových médií. 

  Předmětem mého zkoumání bude prostředí internetu a zejména webů, které 

nějakým způsobem propojují, organizují nebo sbližují uživatele. V rámci 

diplomové práce budu zkoumat především hypotézu, že internet je paradoxním 

médiem, neboť na jedné straně umožňuje interakci a komunikaci s lidmi, s nimiž 

by to prostřednictvím jiných technologií šlo jen velmi těžko, ale zároveň 

komunikaci odlidšťuje a zakrývá skutečnost, že se uživatel nebaví s obrazovkou a 

klávesnicí, ale s živým člověkem (nebo skupinou lidí). 

 

Praktická část se zabývá synchronní komunikací prostřednictvím internetu, tzn. 

komunikací v reálném čase mezi lidmi prostorově vzdálenými. Jednou 

z internetových služeb umožňujících takovou komunikaci on-line je chat. 

Synchronní komunikace (komunikace v reálném čase), která měla donedávna 

pouze svoji mluvenou podobu (tváří v tvář, popřípadě telefon) získala komunikací 

na chatech svoji „klávesami psanou“ verzi (Vybíral 2001). Oproti asynchronnímu 

e-mailu, připomínajícímu tradiční dopisování si, jsou chatové programy nabídkou 

virtuálně spolubýt a komunikovat synchronně. Funkci chatu nejlépe přibližuje 

překlad slova – povídat si, hovořit, besedovat s někým, nezávazně si vykládat. 

Podle Vybírala (2001) není komunikace na chatech žádnou novinkou – přirovnává 

ji ke hře na tzv. bobříka mlčení, při níž  se skupina komunikujících rozhodla psát 

si za pevně stanovených pravidel – nebudou psát jeden přes druhého, budou na 

sebe navazovat.  
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Druhý oddíl bude tedy věnován problematice komunikace on-line na chatech. 

Výzkum mezi uživateli se zaměřuje na takové oblasti jako jsou motivace pro 

návštěvu chatů, anonymita, sociální interakce a vztahy, odlišnost komunikace ve 

virtuálním světě od komunikace v reálném světě. Věnuje se základním 

charakteristikám zkoumaného souboru s přihlédnutím ke komunikaci on line na 

internetu – frekvence návštěv chatu, délka pobytu, místo přístupu na internet, 

zisky a nepříjemnosti z on line komunikace v off line světě. 

 

Pro teoretickou část práce jsem si zvolila díla Umberta Eca, Paula Virilia, 

Williama C. Mitchella a Jiřího Bystřického. Umberto Eco se zabývá kulturními a 

jazykovými aspekty internetové komunikace, teorie Paula Virilia popisují 

fenomény spojené s rozvojem elektronické kultury, kterými se ve své práci chci 

zabývat. Jiří Bystricky  zkoumá filosofické aspekty virtuálního. William C. 

Mitchell poukazuje na roli komunit, sítí a na vznik prostředí internetu. 

 

 

Hypotéza: 

V teoretické části práce bude naším cílem zkoumání internetu a sociálního 

softwaru – nástroje, který nějakým způsobem sdružuje nebo díky specifickému 

zájmu spojuje společenství lidí v on line prostředí a vytváří on line komunitu. 

Může jít například o internetovou stránku milovníků nápoje Absinth nebo 

příznivců režiséra Davida Lynche, kteří se sdružují v on line prostředí a vyměňují 

si zkušenosti a novinky týkající se jejich předmětu komunikace. Chceme ověřit, 

zda a nakolik podobné servery ovlivňují chování uživatelů internetu v off line 

prostředí (ve skutečném světě). 

 

Zaměříme se na to, jakým způsobem se liší on line realita (virtuální realita) od 

skutečného světa a jaké vztahy a zákonitosti v ní můžeme vysledovat. Cílem 

teoretické části této diplomové práce bude uvést příklady některých 

pozoruhodných jevů, které provází vznik internetu a možnost komunikace on line, 

stejně tak jako si objasníme některé důležité pojmy a skutečnosti teoretiků, kteří 

se zabývají komunikací on line. Budeme definovat pojme sociální software a 
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podíváme se do jeho historie a na fakt, co všechno lze pod tímto pojmem spatřit a 

čím se mohou jednotlivé fenomény lišit.  

 

V praktické části práce chci zkoumat, zda si uživatelé internetu vytváří vlastní 

realitu, která je odlišná od skutečnosti.   

 

  Cílem práce bude také zkoumání fenoménu komunikace na chatu, 

experimentování s identitou a závislosti na internetu, a vytvoření závěru, 

přibližujícího nakolik tyto aktivity v on line realitě ovlivňují skutečný život 

uživatelů.  Budu se zabývat otázkou, zda sdílení on line reality může obohatit 

skutečný život v off line prostředí. Výzkum, který je předmětem druhé části práce, 

je zaměřen na konkrétní uživatele v České republice. 

 

Základem pro výzkum v praktické části této práce bude otázka, za jakým účelem 

vyhledávají (vyhledávali) tito uživatelé server x chat a čím pravidelná on line 

komunikace vylepšuje(vylepšila)  nebo zhoršuje (zhoršila)  kvalitu jejich reálného 

života. Zkoumání bude provedeno na uživatelích, kteří navštěvují tyto webové 

stránky za různým účelem častěji než třikrát týdně. Zaměřím se na motivaci, 

zážitky, důsledky a poučení, které vyplynou ze zkoumání jejich existence a 

způsobu komunikace na chatu a pokusím se zjistit, nakolik jejich aktivity on line 

mohou vyústit ve změny v reálném životě. 

  Je pravda, že člověk, který sedí u počítače, se může stát velmi blízkým svědkem 

událostí, které se odehrávají v jiném, vzdáleném zeměpisném prostoru, nebo tento 

jev není možný? Chci se zaměřit na to, jestli je pravdivé tvrzení, že na internetu v 

on line prostředí mohou uživatelé nalézt řešení na všechny problémy v off line 

prostředí a tento jev doložit příklady  účastníků výzkumu. Lze poznat na internetu 

(chatu)  přátele a vyřešit svízelnou osobní situaci, nebo jde v případě o 

komunikaci v on line prostředí pouze o tzv. ztrátu času? Jak se mění jazyk 

uživatele, který navštěvuje internetové komunikační servery?  

Mění se i způsob komunikace v off line prostředí v závislosti počtu hodin 

strávených na chatu? Vyvíjí se jinak i uživatelův pohled na svět – ovlivňuje 

internet (chat) život uživatele nebo je spíše bezvýznamné médium? Co je všechno 

díky  chatu možné a co již ne? Jak se konkrétně promítá chatování do reality? 
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             Oddíl 1 - Mezilidská komunikace 

Mezilidská komunikace je považována za jeden z nejdůležitějších aspektů 

lidského života. Watzlawick (1998) říká, že skutečnost je výsledkem komunikace. 

Dodává, že tato skutečnost nemá pouze jednu podobu, ale existuje v mnoha 

různých podobách, jež jsou rozdílné, přestože všechny vznikly prostřednictvím 

komunikace. Utváření různých skutečností prostřednictvím komunikace  tvoří 

podstatnou část lidského života. 

  V oblasti mezilidské komunikace zaznamenalo 20. století objevy zařízení, která 

byla schopna přijímat, zpracovávat a odesílat elektronické obrazy prostřednictvím 

elektronických signálů. Jedním z těchto převratných vynálezů byl počítač a s ním 

spojený nástroj umožňující celosvětovou komunikaci – internet. Internet lze 

chápat jako interaktivní sociální médium umožňující přenos informací prostorem 

v reálném čase(Vybíral 2001). Moderní technika otevřela nové dimenze lidské 

komunikace, jež jsou rozdílné od komunikování tváří v tvář. 

 

            1. 1. Synchronní komunikace 

Mezi nejznámější autory, kteří na počátku století předjímali myšlenku  synchronní 

komunikace mezi prostorově mezi sebou vzdálenými účastníky, byl Berthold 

Brecht: Ve své eseji The Radio as an Apparatus of Communication1 z roku 1926 

popisuje teorii o síti, která by přinesla nové možnosti interaktivní komunikace: 

 

„Rádio je pouze jednostranné zatímco by mělo být oboustranné. Je to pouze aparát 

distribuce, nebo sdílení. A zde je přínosný návrh – změňte tento aparát z pouhého 

šíření na možnost komunikace! Rádio by se tak stalo nejužitečnějším 

komunikačním aparátem ve společenském životě, nekonečnou sítí kabelů. To by 

se mohlo stát, kdybychom dokázali technicky zařídit, aby posluchač mohl také 

hovořit stejně tak jako pouze slyší, a jak jej přivést do vztahů místo toho, 

abychom jej izolovali. Na tomto principu by mělo rádio vykročit a začít 

podporovat byznys a organizovat posluchače jako podpůrce.“ 

 

Užívání komunikačních médií není jen o přenášení informací a dat, ale také o 

vytváření nových forem jednání a interakce, jenž se v jistých ohledech liší od 

                                                 
1 Berthold Brecht:Radio as an Apparatus of Communication, 1926 
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komunikace tváří v tvář. Komunikační média zásadním způsobem mění 

prostorovou a časovou organizaci společenského života. Média nepřinášejí jen 

informace, ale mění vzorce chování. J. B. Thompson demonstruje v ukázce 

popisující jednu z  možných teorií o vzniku života na Zemi moc, kterou na 

člověka média odpradávna mají: 

 

„Povídám, že podle mého názoru bylo původně vše jen jeden velký zmatek, takže 

země, vzduch, voda a oheň byly smíchané. A z téhle směsi se začala vytvářet 

hmota – stejně jako se dělá sýr ze mléka. A pak se objevili červi, a to byli andělé.“ 

Tuto promluvu pronesl Menocchio, mlynář žijící v šestnáctém století v severní 

Itálii, a byl za svá slova vězněn a popraven. Přes vzdálenost, která odděluje dnešní 

svět od světa mlynáře ze 16. století, je zde jedna souvislost, která nás s ním 

spojuje - Menocchio uměl na rozdíl od svých krajanů číst. Přečetl mnoho knih a 

tak získal přístup ke světům, které nastínil vynález knihtisku. Byl jakýmsi 

zvěstovatelem nové epochy, v níž se symbolické obsahy budou šířit daleko za 

hranice sdíleného prostoru každodenního života a sdílení myšlenek s druhými 

přestane být omezeno na pronášení slov z očí do očí.“2 

 

  Užití technických prostředků umožňuje člověku komunikovat na velké časové a 

prostorové vzdálenosti, čímž mu dovoluje překonávat časová a prostorová 

omezení příznačná pro interpersonální komunikaci tváří v tvář. 

Současně umožňuje jedincům nově uspořádat prostorové a časové rysy 

společenské organizace. Na uspořádání časových a prostorových aspektů 

společenského života se podepsala všechna technická média, ale kromě internetu 

byl snad nejvýznamnější rozvoj telekomunikačních technologií ve druhé polovině 

devatenáctého století. Před příchodem telekomunikačních technologií byla 

dostupnost symbolických sdělení v prostoru v zásadě závislá na jejich fyzickém 

přemístění – až na pár významných výjimek – jako například semafor – bylo 

možné prostorové vzdálenosti překonat pouze faktickým přesunem symbolických 

sdělení z jednoho místa na druhé. 

 

                                                 
2 J.B.Thompson: Média a Modernita, Karolinum 2005, str. 12 
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Už s rozvojem nejstarších podob telekomunikace, jakými jsou telegraf a telefon, 

bylo možné překonat značné vzdálenosti bez fyzického přesunu sdělení, a tedy 

bez časové prodlevy, kterou transport přinášel.  

  Pokrok vyústil v rozluku prostoru a času v tom smyslu, že prostorová vzdálenost 

přestala nutně znamenat časovou prodlevu. Informace a symbolický obsah bylo 

možno přenášet na velké vzdálenosti s poměrně malým zpožděním. Jakmile byly 

nataženy telegrafní dráty, bylo možné přenášet zprávy a sdělení za dobu jen o 

málo delší, než byl čas nutný k zakódování a dekódování informace. Prostorové 

vzdálenosti se podstatně zvětšily, zatímco časové prodlevy byly v podstatě 

sprovozeny ze světa.  

Thomson uvádí příklad z minulého století, na kterém demonstruje velké změny 

chápání vzdálenosti a zároveň uvádí, jak zásadní roli hrají sdělovací prostředky 

při formování vnímání reality : Pro dělníky žijící v minulém století byl Londýn 

mnohem dál než pro dnešní obyvatele britského venkova. V sedmnáctém století 

trvala cesta z Norfolku do Londýna i několik dní, zatímco dnes se dá cesta 

zvládnout za pár hodin.    Sdělovací prostředky hrají zásadní roli při formování 

našeho vnímání skutečnosti. Jak se zvyšovala rychlost přenosu, začala se 

zmenšovat vzdálenost. A s rozlukou času a prostoru, jež sebou přinesla 

telekomunikace, se vnímání vzdálenosti postupně zcela odpoutalo od výlučné 

závislosti na čase, který je nutné trávit cestováním.  

Thompson předchozí myšlenku potvrzuje:  

„Vnímání začalo být závislé na dvou proměnných – na době cestování a na 

rychlosti komunikace.“ Dodává, že tyhle dvě proměnné spolu nemusí nijak 

souviset. Thompson tento jev nazývá tzv. space-time compression – stlačení 

prostoru a času, a hovoří o faktu, že dříve odlehlé části světa se staly součástí 

vzájemně provázaných globálních sítí. Svět se podle něj tedy najednou 

prokazatelně musí jevit menší.  

 

1. 2. Nereciproční důvěrnost na dálku 

Pro povahu osobních vztahů, jež mohou být formovány médii, jsou zvlášť 

významné především dva aspekty zprostředkované kvaziinterakce.  

  První jedincům umožňuje (díky faktu, že zprostředkovaná kvaziinterakce je 

rozložena  prostoru a čase) vytvořit si nějakou formu důvěrného vztahu k lidem, 
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kteří s nimi nesdílejí stejné časoprostorové určení. Jinými slovy, umožňuje to, co 

Thompson výstižně označuje intimacy at distance – důvěrnost na dálku. 

  Druhý umožňuje (díky tomu, že zprostředkovaná kvaziinterakce nemá 

dialogický charakter) vytvořit si takovýto důvěrný vztah, který svou povahou není 

vzájemný, který nemá reciproční charakter. To podle Thomsona znamená, že jde 

o důvěrnost, intimitu, která nemá rysy vzájemnosti a opětování, které jsou 

příznačné pro interakci tváří v tvář.Tento pozoruhodný type nereciproční 

důvěrnosti na dálku má pro jednotlivce jistou přitažlivost, ale také jje něco stojí. 

Umožňuje lidem těšit se z přednosti, které přináší společenský styk zbavený 

nároků, jež od člověka zpravidla vyžaduje kontext interakce tváří v tvář. Dobrým 

příkladem obou fenoménů je chat: 

  Chat jim dává příležitost vstupovat do mezilidských vztahů jaksi zástupně, bez 

toho, aby se museli zaplétat do pavučiny vzájemných závazků. Vzdálení druzí, jež 

člověk poznává v rámci zprostředkované kvaziinterakce, jsou takoví druzí, které 

je možné vsazovat do časoprostorových souřadnic vlastního života  - v podstatě 

podle libosti.  

  Například na chatu se pokaždé najdou pravidelní a spolehliví společníci, kteří 

poskytují zábavu, nabízejí rady, vykládají o událostech, k nimž došlo na odlehlých 

místech, nabízejí témata ke konverzaci a tak podobně. To vše způsobem, který na 

člověka neklade žádné reciproční požadavky a nedostává ho složitých situací, jež 

sebou přinášejí vztahy udržované interakcí tváří v tvář. 

  Vzorovým příkladem by mohla být Petra z výzkumu, který byl vykonán v rámci 

praktického oddílu této práce: 

  Dvacetiletá Petra z Prahy, která  váží 120 kg, navštěvuje  na x chatu místnost 

Baculky, kde má mnoho přátel se stejným handicapem. Říká, že její život je od 

doby, kdy má  známé na chatu, pestřejší a lepší, a prohlašuje, že díky internetu 

měla možnost se bez obtíží a ihned poznat s mnoha  lidmi, kteří mají také 

nadváhu. Účastníci chatu v místnosti pro baculky pořádají pravidelné srazy a jen 

díky nim se Petra údajně stala větší pohodářkou, poznala, že není sama, kdo má 

nadváhu, a přestala se trápit. Její  četné on line aktivity vedly k zlepšení 

sebevědomí a kvality života v off line prostředí! „Četným chatováním a srazy 

s přáteli z internetu jsem však stratila svého přítele, neboť jsem měla úlet z jedním 

účastníkem chatu,“ upozorňuje Petra na možný negativní důsledek chatování. 
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  Avidah Offitová, pomocná profesorka klinické psychiatrie na Cornell University 

a autorka emailového románu Virtual Love, píše o problematice vzájemné pomoci 

a řešení problémů na internetu toto: „Mám jen málo výhrad proti tomuto způsobu 

svépomoci. Jsem toho názoru, že je to velice spojující, velice důležitý nový 

způsob, jakým si lidé mohou mezi sebou navzájem sdělit i řešit problémy.“3 

 

1. 3. Interakce na dálku  

Lidé si mohou o těch, které poznali prostřednictvím médií, vytvářet jakékoliv 

představy a v zásadě přitom nejsou omezováni ohledy na realitu, jak tomu je 

v případě interakce tváří v tvář.  

  Značný díl přitažlivosti důvěrnosti na dálku tkví právě ve skutečnosti, že je to 

důvěrná známost, která jedincům dává značnou volnost v tom, aby si sami mohli 

určit, jakou míru zaujetí a jakou podobu vztahu budou od vzdálených druhých 

požadovat.  

  Interakce na dálku ovšem může skrývat v sobě velká nebezpečí, o čem názorně 

svědčí následující příklady: 

Britku žijící ve Francii propustili ze zaměstnání za vedení internetového deníku, 

v němž popisovala příhody z kanceláře. Třiatřicetiletá sekretářka Catherine  se 

provinila se tím, že si vedla internetový deník, blog, ve kterém čtenáře zavedla na 

své pracoviště a prezentovala jim zábavné historky z práce. Ačkoliv nikdy 

nezveřejnila název firmy, ve které pracovala, svoje jméno ani jméno kolegů, 

zaměstnavatel přesto dospěl k názoru, že poškodila jeho pověst. Kvůli blogu se 

přišlo na to, že několikrát zalhala aby dostala volno – vymluvila se, že potřebuje 

hlídat dceru, ale mohla jít na schůzky s muži. Firma jí také vyčetla, že se psaní 

článků věnovala v pracovní době. „Jiní zaměstnanci si ale zase místo práce četli 

knížky,“ bránila se autorka blogu, která celý případ dala k soudu, a požadovala od 

šéfa vysoké odškodné.4 

  Většina lidí v moderní společnosti si tím či oním způsobem vytváří a udržuje 

nějaké nereciproční vztahy se vzdálenými druhými. „Člověka povzbudí, když ví, 

že není jediný,“ konstatuje Thompson. Pěstování nerecipročního vztahu na dálku 

                                                 
3          FREYERMUTH,G.S.: Cyberland- průvodce hi-tech undergroundem, Brno Jotta 1997. 

str. 47 

 
4 viz celý článek z MF Dnes v příloze 5 
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je důležitou součástí existence fanouška. Lidé se s ostatními rádi diskutují 

například o celebritách. 

 Aktivity fanoušků vyrůstají z nerecipročních důvěrných vztahů – právě tento 

vztah dává veškerému jednání fanouška význam a smysl. Typičtí fanouškové se 

zapojují do celé řady činností – například sbírají předměty, chodí na koncerty, píší 

dopisy ostatním fanouškům nebo navštěvují srazy. Nejdůležitější je,že se však 

zapojují do skutečných rozhovorů (v konverzaci tváří v tvář, po telefonu, po 

počítačové síti) s dalšími jedinci, s nimiž mají jen málo společného kromě 

skutečnosti, že jde také o fanoušky. Studie o fanouškovství zdůrazňují skutečnost, 

že svět fanouška je často velmi složitým a vysoce strukturovaným sociálním 

světem s vlastními zvyky, s vnitřními pravidly interakce a úrovněmi odbornosti, 

s vnitřní hierarchií moci a uznání, s vlastními kanonizovanými 

postupy.Fanouškův svět může záviset na mediálních produktech, které zpracovává 

do strukturovaného symbolického světa obývaného fanoušky.  

 

Dopisování mezi fanoušky je plné kódů, a je to způsob, jak naplnit vztah, který se 

nemůže normálně naplnit v recipročních kontextech interakce tváří v tvář. Nabízí 

možnost stát se členem skupiny a vytvořit si síť společenských vztahů s dalšími 

lidmi, kteří mají společné zájmy. Společenství není vázáno na konkrétní místo, 

spojení fanoušků není závislé na společném prostoru. Klíčové jsou 

zprostředkované formy komunikace – dopisy, telefony, počítače. Tento svět je 

nedílnou součástí projekce sebepojetí. 

 

Cybrarian (tj. cyber knihovnice) Reva Baschová, autorka knihy Secrets of the 

Super Searches, uvádí o svých pocitech z takovéto zprostředkované komunikace 

následující: „Jsem stále méně spokojená s povrchními společenskými kontakty.“ 

Dodává: „Mnohem víc se dostanu k podstatě věcí on line, zvlášť ve Wellu.5 Zde 

je možno vést hluboké rozhovory na určitá témata. Pozoruji, jak to ovlivňuje  mé 

vztahy k mým přátelům off line, především k lidem, které jsem nějaký čas 

neviděla. Ve spoustě mých vztahů face to face mi prostě chybí hloubka, kontext a 

kontinuita. Věřím, že dochází k proměně celkové kvality mezilidských vztahů. Co 

dává vznikajícím modemovým společenstvím větší míru intimnosti? Inu, částečně 

                                                 
5 Well – americký diskusní chat z 90. let 
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jistě anonymita a částečně asynchronita. Offline je možno skládat dobře 

zformulované, promyšlené projevy.“ 

   

Masový psychologický požadavek anonymní intimity a elektronické blízkosti na 

dálku ovšem zdaleka překračuje pouhou zábavu a může vyústit až k zoufalému 

volání o pomoc a vyhrožování sebevraždou, jako tomu bylo například v případě 

Sary Reynoldsové: 

 „Vzdávám to,“ oznámila o vánocích roku 1994 tehdy pětatřicetiletá úřednice na 

Internetu. Během hodiny dostala celou záplavu starostlivých emailů a 

elektronických útěch. „Nechtěla jsem, aby se někdo cítil zodpovědný, že já budu 

mrtvá, komentuje Sara Reynoldsová, která se proto rozhodla, že se sebevraždou 

ještě počká. 

„Tzv.virtuální terapie“ (Los Angeles Times, Cesta ke svépomoci) si získala 

vskutku široké pole působnosna kterém se angažují stovky dobrovolníků, jako 

například psychoterapeutka Jena Hartmanová z Philadelfie, a na kterém se 

prohánějí také komerční nabídkové služby jako Hrink Link. Existují speciální 

setkání pro drogově závislé, depresivní a nemocné AIDS, pro oběti sexuálního 

zneužití a pro osoby s poruchami trávení.  

 „V cyberspace je každý obraz každého jednotlivce retušovaný, každá identita je 

ideální. Zde jsi to, co si naťukáš.“ 6Člověk svou sebeprezentací (tím, jak vystupuje 

na internetu) vlastně uspokojuje sám sebe, a nezáleží kdo sedí na druhé straně sítě 

– projektujeme do druhé osoby své vlastní já a zároveň své ideály. Máme pocit, že 

ostatní účastníky známe, ale opak je pravdou, pouze reflektujeme své vlastní já.  

  Zdá se, že ve skutečnosti nežene nic davy cybernautů do sítí silněji než jakási 

neurčitá touha po komunikaci. Online shopping, zprávy, knihovny jsou využívány 

menšinou. Masy však proudí do internetových žvaníren. 

  Ve skutečnosti jsme stále osamělejší, říká autor knihy Cyberland. Průměrný 

manželský pár, jak jsem nedávno četl, spolu hovoří týdně nanejvýš půl hodiny. 

Hmota se odděluje, avšak on line se osvobozujeme od své polarizované tělesnosti 

a spirituálně se sjednocujeme. (Musíme zkontaktovat své hlavy s lidským 

interfaces, které nám to dovolí, abychom napojili své mozky na nekonečný 

                                                 
6
 FREYERMUTH,G.S.: Cyberland- průvodce hi-tech undergroundem, Brno Jotta 1997, str. 111 
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elektronický okruh a současně se takto propojili mezi sebou,“ říká Paul, technik 

tohoto i onoho světa, který věří na propojení kybernetiky, biogeneticky a mystiky 

a hledá na internetu cestu k Bohu. 

 

O existující síti uživatelů svědčí vyprávění Míši z Ostravy z výzkumu v praktické 

části této práce: „Bylo to v době, kdy jsem byla na chatu i dvanáct hodin denně, 

od osmi do osmi, bez jídla, bez přestávky na wc. Potkávala  jsem tisíce lidí, kteří 

tam také uvízli a znala jsem je lépe než své spolužáky. Dopisovala jsem si 

s jedním klukem z Karlových Varů. Poslala jsem mu fotku, kterou jsem ale 

upravila v Photoshopu. Za dva dny večer jsem se vracela domů a z křoví vybafl 

nějaký kluk a řekl: Já tě znám! Jsem hacker!“ a zmizel. Později mi můj chatař 

z Karlových Varů řekl, že jej za mnou vyslal, aby mě omrkl, a prý že nejsem nic 

moc. Myslím, že nejdůležitější je ta hrůza, že to všechno je propojené – hlavně 

všichni chataři a vztahy mezi nimi připomínají jakousi síť a nedá se jí uniknout.Je 

to prostě všechno síť “  

(Míša, Ostrava, 21 let)  

Chatařka dodává: „Pořád si píšu s klukama, ale na chatu jsem již dva roky nebyla, 

bojím se, že bych do toho zase spadla.“ 7 

 

Oddíl 2 - Internetová komunikace 

„Kdo má doma počítač s připojením na  internet, ten není nikdy sám!“  

        (Nejstarší uživatelka českého internetu, 95 let) 
 

Existuje médium, které poskytne v několika okamžicích velké množství 

požadovaných informací z nejrůznějších oborů lidského vědění - internet. Slovo 

„inter“ znamená v angličtině pohřbít do země, ale internet je vlastně komunikační 

síť, která navzájem propojuje statisíce počítačů po celém světě. Prostřednictvím 

internetu má uživatel přístup ke všem možným vědomostem, a údajům, které 

ostatní uložili na síť. Podstatné je, že skrze internet je možné v reálném čase 

komunikovat s ostatními lidmi. 

Původně byl internet akademickou počítačovou sítí a první, kdo jej začal využívat, 

byla armáda. Internet byl vytvořen jako nástroj, jak se bránit proti hrozící 

                                                 
7 v době dokončování práce tazatelka  z našeho výzkumu opět navázala cyber vztah, prostřednictvím chatu a 
nově také  web camery, a pěstovala jej 4-5 hodin denně  v nočních hodinách. 
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nukleární válce, médiem pro přenos informací, pakliže by selhaly běžné 

komunikační prostředky. Postupně se k armádě připojily další instituce, a posléze 

pronikl internet do domácností. Dnes není web pouze prostředkem vzdělávacím, 

ale také zábavným médiem. Nejpodstatnější je možnost komunikace a seznámení 

se s lidmi, navázání užitečných kontaktů. Takový kontakt se nazývá tzv. 

computer-mediated communiaction – tedy komunikace umožněná počítači. 

 

2. 1. Historie internetu 

„Internet je nejlepším příkladem masového využití základního vynálezu pro zcela 

jiné účely. Byl vytvořen a instalován, aby zajistil vojenskou komunikaci během 

atomové války, a dnes je globálním místem setkávání milionů cybernautů, 

hladovějících po informacích a zábavě.“ 

(Freymouth, G.S.) 

 

Internet vznikl v roce 1969 ve vojenské laboratoři v USA pod jménem ARPANet 

– byl pojmenován podle sponzora Pentagons Advanced Research Project Agency. 

Vymyslel jej a navrhl Larry Roberts už v roce 1963. Cílem bylo umožnit 

počítačovým inženýrům a vědcům pracujícím na vojenských zakázkách po celé 

Americe sdílet nákladnou techniku a další zdroje. 

Myšlenka, že by se touto cestou daly posílat také vzkazy, se objevila mnohem 

později.E-mail, jak se mu začalo později říkat, rychle změnil síť v nový 

komunikační kanál. Zpočátku ARPANet tvořily čtyři počítače. Jejich počet se 

v roce 1971 vyšplhal na patnáct uzlů, v roce 1972 na třicet sedm a v roce 1973 se 

připojily první uzly ve Velké Británii a v Norsku. ARPANet se stal  jakousi 

centrální sítí, na kterou se postupně „nabalovaly“ další, čímž vznikal celý 

konglomerát vzájemně propojených sítí.  

  Později byl ARPANet rozdělen na dvě části – ARPANet a MilNet) sí´t pro 

armádu), které spolu navzájem mohly komunikovat. (Anderson, 1996) 

Během osmdesátých let  se objevovaly další sítě, internet se  začal šířit na 

akademické půdě a firmy začaly propojovat své počítače v rámci kanceláří. 

  Komerční provoz na internetu se datuje od roku 1992, kdy National Science 

Foundation, která do této doby spravovala páteřní síť internetu, umožnila 

připojení i komerčním subjektům. Vznik dnešního internetu je datován od roku 

1993, kdy student univerzity v Illinois Marc Andreessen napsal program Mosaic. 
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Tento program zjednodušil používání Sítě na ukazování a proklikávání na obrázky 

a podtržená slova, tzv. hypertextové odkazy.  

 

2. 2 Potenciál internetu 

Na internetu lze v současnosti získat informace o čemkoli, ale také setkat se v 

kyberprostoru s lidmi z celého světa, hrát počítačové hry, stáhnout programy, 

hudbu, a obchodovat s čímkoliv, například objednat dovolenou, nakoupit ve 

virtuálním obchodě, a přitom třeba současně komunikovat s lidmi na celém světě. 

Potenciál virtuálních simulací  je velmi široký. Architekt může provádět své 

klienty novým domem, který je plně zařízen měsíce před tím, než jsou položeny 

jeho základy. Středoškoláci se v hodině dějepisu mohou procházet ulicemi Třetí 

říše za druhé světové války. Dcera bydlící v Londýně si může zahrát golf se svým 

otcem, který žijev New Yorku, a ani jeden z nich nemusí opustit svůj dům. 

Psychoterapeut může doprovázet klienta na rodinnou slavnost, která se konala 

před měsícem. (Anderson) 

 

2.3. Hypertext  

Hypertext je skupina textů, kterou charakterizuje vzájemné propojení pomocí tzv. 

odkazů, ukazatelů, směrníků neboli linků8. Texty neboli dokumenty jsou 

propojeny mezi sebou tak, že libovolné slovo nebo část dokumentu může 

odkazovat na jiný dokument, který lze automaticky vyvolat. Tato otevřená 

struktura prezentace umožňuje procházet informacemi nelineárně, tj. bez 

definovaného počátku, konce nebo pořadí.  

Hypetext byl poprvé popsán v roce 1945 spisovatelem Vannevarem Bushem v 

článku "As We May Think" publikovaném v "The Atlantic Monthly". Autor v 

něm předpovídá vznik zařízení Memex (Memory Extender – rozšíření paměti), do 

nějž se budou ukládat informace a vzájemně propojovat. Toto zařízení má 

napodobovat fungování naší mysli, která také funguje pomocí asociací a propojení 

zkušeností, vjemů a poznatků.  

 V roce 1965 vymyslel slovo hypertext Ted Nelson a také provedl jeho první 

počítačovou realizaci. Její soudobou rozvinutou podobu známe jako světovou 

počítačovou síť WWW. 

                                                 
8  Často užívaný počeštěný výraz vznikl z anglického link –  článek řetězu, spojit, dát dohromady. 
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 Britský fyzik Tim Berners Lee, zaměstnanec laboratoře CERN – Conceil 

Europeen pour la Recehrche Nucleare – Evropské organizace pro jaderný 

výzkum, ve výzkumu navázal v roce 1988 – hledal lepší možnosti organizace 

vědeckých informací on line.9 Texty, které obsahují odkazy na další dokumenty, 

které mohou být umístěny v jiném počítači, třeba na druhém konci světa, byly 

původně vyvinuty pro interní účely těchto laboratoří, ale jednoduché a intuitivní 

používání a ovládání tento způsob komunikace rozšířil i za hranice CERN.  

  Internet vzájemně propojuje hypertexty s vlastní webovskou adresou vyjádřenou 

příslušným URL (Uniform Resource Locator) přenášených pomocí protokolu 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol ) po celém světě. Odkazy v hypertextu 

vypadají na obrazovce jako zvýrazněné kousky textu, které mohou uživatelé 

aktivovat myší a tím přecházet z jednoho hypertextového dokumentu do druhého, 

odtud do dalšího nebo zase zpátky.  

HTML (HyperText Markup Language) je umělý jazyk, v němž se uchovávají a 

přenášejí dokumenty světové sítě WWW. Příkazy (značky) HTML ovlivňují 

vzhled dokumentů, které přímo čte a interpretuje prohlížeč. 

  Programovací jazyky tak často bývají nazývány nejúspěšnějším jazykovým 

experimentem v dějinách. Písmena a znaky v nich nabývají "nejazykový" význam 

a slouží k jiným účelům než ke komunikaci. 

Pro začátek 90tých let byly typické umělecké a literární experimenty s novými 

informačními technologiemi v podobě hypertextů. Jejich čtení se podobá hraní 

počítačové hry. Nejznámějším hypertextovým románem se stalo Poledne od 

Michala Joyce. 10 

  Podobnou vizi definoval již v roce 1923 Bertold Brecht, jak již bylo uvedeno na 

začátku. V eseji The Radio as an Apparatus  of Communication vytvořil teorii, ve 

které mimo jiné vysvětluje pokrokovou myšlenku o interaktivitě a možné 

spoluúčasti příjemce rozhlasového programu: „Rádio je pouze jednostranné ale 

mělo by být oboustranné. Je to čistě aparát pro distribuci informací, a ne pro jejich 

sdílení.“ Brecht přichází s průkopnickým návrhem: „Změňte tento aparát tak, aby 
                                                 
9 Kreativní práci s novými technologiemi psaní a čtení tehdy umožnily programy jako Storyspace, HyperCard, 
Toolbok, Microcosm a samozřejmě nástup světové počítačové sítě WWW. Rozvíjet technologie psaní a hledat k 
tomu přiměřený obsah nebo experimentovat s dřívějšími styly psaní v novém prostředí se stalo skoro 
imperativem. Storyspace, jako jeden z prvních hypertextových systémů, byl dokonce speciálně vytvořen pro 
literaturu již v roce 1990. 
10 http://www.eastgate.com/catalog/Afternoon.html  
Jde o příběh o muži, jež na cestě domu vidí autonehodu, o které se domnívá, že v ní zemřeli jeho syn a bývala 
manželka. Povídka se mění na meditaci nad lidskou pamětí, děj se dostává do pozadí. 
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neposkytoval pouze distribuci informací, ale umožňoval oboustrannou  

komunikaci!“  

Tak by se prý podle Bertholda Brechta rádio stalo nejlepším způsobem 

komunikace. Bylo by to možné, kdyby tehdy bylo možné zajistit, aby ten, který 

signál přijímá, mohl zároveň také vysílat, aby posluchač mohl také hovořit a stal 

se součástí vztahu místo své obvyklé izolace.  

  Na tomto principu mělo tenkrát rádio podporovat business a organizovat své 

posluchače jako své podpůrce. William Mitchell v knize Me The Cyborg Self and 

The Networked City píše, že Brechtův nápad se proměnil o několik desítek let v 

realitu. Na Internetu je již nyní totiž možné zároveň telefonovat, sledovat televizní 

programy, poslouchat audio vysílání nebo sami vysílat, nakupovat nebo učit se 

komunikovat. Každým dnem se tyto možnosti, jenž byly pro Brechta ve 20. letech 

pouhou utopií, rozšiřují.  

 

2. 4. Průkopníci on line komunikace v Čechách 

V květnu roku 1991 vznikla služba, která ovlivnila dnešní podobu českého 

Internetu - Infima BBS. U jejího počátku stáli čtyři kolegové, jenž se rozhodli, že 

budou nabízet informace prostřednictvím systému, k němuž se jeho uživatelé 

připojí po telefonní lince. Jednalo se o elektronický obsah periodik MF DNES, 

Lidových novin, Mladého světa a Prague Business Journalu. Uživatelů, kteří by o 

zmíněný elektronický archiv měli zájem,však nebylo mnoho. Společnost se proto 

začala raději více orientovat na prodej zboží. Samotnou BBS však používalo čím 

dál více uživatelů, kteří postupně objevovali možnosti elektronické komunikace.     

Nejprve se na systém dalo připojit pouze po dvou telefonních linkách, v době 

největší popularity využívala BBS 32 linek. Tak velký počet  současně 

komunikujících uživatelů byl v té době překvapivý a jejich zájem o komunikaci 

vzrůstal . Vytíženost byla téměř 100procentní, a ti, kdo se pokoušeli na BBS 

připojit, trávili dlouhé minuty opakovaným vytáčením. 11 

Komunikace fungovala odlišně od současné podoby chatu. Při prvním připojení 

každý musel vytvořit vlastní účet a pokud chtěl, tak uvedl některé osobní údaje, 

podle nichž ho ostatní mohli identifikovat. Komunikovat mezi sebou mohli 

                                                 
11 Za 11 let existence Infima BBS se zaregistrovalo 30.000 uživatelů. Seznam.cz navštívilo v roce 2002 

stejný počet za necelých pět hodin. 
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uživatelé buď prostřednictvím zpráv (obdoba emailu) nebo v konferencích. 

Součástí služby byl i rozsáhlý archiv programů určených ke stažení - her, 

komunikačního softwaru apod. Nejoblíbenější však byla telekonference – první 

název pro chat. Někteří uživatelé zde trávili mnoho hodin denně, stejně jako dnes 

návštěvníci chatů. Službu bylo možné využívat zdarma, účty za telefon nebyly 

vysoké, platila se tehdy pouze jediná koruna za telefonát, bez ohledu na jeho 

délku. 12 

V době, kdy se poprvé objevil v České republice Internet, začali provozovatelé 

BBS uvažovat o jeho využití. Nakonec  zvolili možnost nabídnout za úplatu 

kolem 200 Kč měsíčně využívání terminálového přístupu na obdobné služby ve 

světě, ale především získali vlastní emailovou adresu. 13 

Důležité je objasnit, proč právě tato BBS ovlivnila dnešní podobu českého 

Internetu. K Internetu se pro ni totiž poprvé zaujali lidé, kteří dnes směr jeho 

vývoje v České republice určují. 14 V době největší slávy měla Infima BBS 

kapacitu 32 uživatelů. Na chatu Atlas.cz je počet současně připojených až 

desetinásobný. Internet však znamenal pro BBS ústup ze slávy, neboť se 

bjevovaly služby, které BBS konkurovaly a odlivu uživatelů už nikdo nezabránil. 

A to i přesto, že komunita, která na Infimě vznikla, byla velmi pospolitá a vyjma 

online komunikace se scházela téměř každý týden při různých akcích. Čím více se 

Internet rozvíjel, tím méně návštěvníků Infima BBS měla. 2. červenec 2002 jeden 

ze zakladatelů, Tomáš Svoboda, odpojil Infima BBS z provozu. 

Oficiální připojení ČR k Internetu proběhlo 13. února 1992, avšak ve skutečnosti 

už první spojení probíhala od listopadu roku 1991 – mezi pražským ČVUT a 

                                                 
12 Celkem proběhlo přes Infima BBS přes 5.000.000 zpráv. Stejný počet projde přes freemail Centrum.cz za 
jediný měsíc. 
 
13 První připojení BBS na Internet tehdy realizoval pracovník společnosti COnet Jiří Orság, jenž posléze vešel 
ve známost coby správce národní domény .cz. 
14 Jedním z prvních, kdo si zaplatili email, byl Patrick Zandl. BBS často používal Ladislav Zajíček, jenž se pro 
tento způsob komunikace nadchl tak, že nakonec ve spolupráci s Infimou postavil vlastní BBS pro čtenáře 
časopisu Bajt. Sám ji nechtěl spravovat, takže si našel mladého brigádníka, Marka Antoše. Ostatně někoho 
takového hledali i v Infimě. Administrátorem se stal student ČVUT. Znal pouze několik příkazů HTML a do tajů 
Internetu teprve pronikal. Jmenoval se Ivo Lukačovič. Všem jmenovaným možnost elektronické komunikace po 
telefonní síti učarovala, takže se jim jejich koníček stal prací. Každý z nich se vydal trochu jiným směrem, ale 
všichni dnes patří mezi nejznámější internetové podnikatele v České republice. 
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rakouským Lincem na sdílené lince o rychlosti 19.200 bit/s (Internet se o ni dělil s 

připojením do akademické sítě EARN).15 

Akademický Internet se v ČR následně rozvíjel budováním celorepublikové 

páteřní sítě  CESNET a městských metropolitních sítí. Neexistovali žádní 

komerční poskytovatelé, kteří by připojení k Internetu mohli nabídnout. Šanci 

měly pouze organizace spolupracující s akademickou sférou (skrze CESNET) a 

potom členové sdružení CSUUG (přes firmu COnet). 16 

Proto je pochopitelné, že ještě před samotným nástupem Internetu v ČR (a i 

dlouho po něm) tu hrály prim ryze amatérské sítě – systém BBS a FidoNet. 

„BBSky“ (čti „bíbíesky“) opět nebyly žádnou technologickou novinkou, o jejich 

početném využívání v USA se ostatně můžete dočíst i v řadě sci-fi románů z 

osmdesátých let. V Česku přišly vhod o desetiletí později a dlouho dokázaly 

nástupu obliby modernějšího Internetu úspěšně čelit. BBS (bulletin board system) 

byl počítač, na kterém běžel automatický systém, poskytující připojeným 

uživatelům různé služby – stahování souborů, chat a podobně. 

Protože však každé spojení vyžadovalo vlastní telefonní linku, musely být velké 

BBSky vybavené celým modemovým polem, což v raných dobách místních 

telekomunikací nebyla nijak levná záležitost (nezřídka tak některá BBSka byla 

„pověšená“ načerno na některé méně využívané podnikové lince). Kvalita 

tehdejších telefonních rozvodů také nebyla právě reprezentativní, takže spojení 

často padalo, což na druhou stranu vyvážila přítomnost tehdy pouze analogových 

ústředen, které účtovaly každé spojení pouze jednou, ať trvalo jakkoliv dlouho.  

Na přelomu let 1989 a 1990 se také BBSky začaly připojovat do nadnárodní sítě 

Fido, která umožňuje dávkový přenos elektronické pošty (nejčastěji uprostřed 

noci, skrze komutované telefonické propojení jednotlivých stanic). Probdělé noci 

u fantastických možností neomezené komunikace, blízkost a zájmové spojenectví 

                                                 
15 Patrick Zandl: Historie českého internetu 

 
16 Exkluzivní licenci na provoz veřejných datových sítí totiž až do poloviny roku 1995 držela společnost Eurotel 
Praha, s. r. o., která z rozhodnutí úředníků měla těžit z monopolu na poskytování připojení k Internetu – jenže jej 
sama nenabízela, takže tak vlastně bránila rozvoji komerčního Internetu v Česku. Jak se bohužel ukázalo v 
dalších letech, nebylo to poslední pochybení státu ve věci spoléhání se na sílu monopolu při rozvoji místních 
telekomunikací. 
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lidí, kteří se fyzicky mnohdy vůbec neznali (a jejichž přezdívky jim mnohdy 

vydržely dodnes i v reálném životě), tajemné kouzlo virtuálních přátelství a 

respektovaná pravidla diskusí, to vše jsou důvody, proč tehdejší fandové BBSek a 

Fida se slzou v oku u „neosobního“ Internetu jen vzpomínají na tehdejší časy. 

Zatímco na západě běžně provozovaly BBSky i velké firmy jako IBM nebo 

Microsoft (které na nich poskytovaly podporu svým uživatelům), v Česku šlo o 

spíše o amatérskou záležitost, ze které vystupovaly do popředí ojedinělé výjimky, 

jako slavná Infima BBS, poskytující neuvěřitelných 32 linek k souběžnému 

připojení. V době svého největšího rozmachu měla na 25.000 uživatelů (většinou 

pražských), což bylo při tehdejších cenách počítačů a telefonů úspěchem. 

Vývoj však šel dál a po BBSkách nastoupil v roce 1996 opravdový Internet, 

osvobozený od většiny (akademických a monopolních) limitů. Ceny za připojení 

byly sice stále drastické (za vytáčené připojení se kromě minutových poplatků 

platil i paušál v řádech tisíců, posléze stovek korun), byly však přijatelnéi pro čím 

dál více domácích uživatelů. 24. dubna 1996 začal vycházet legendární 

Neviditelný pes Ondřeje Neffa (existující dodnes), o měsíc později Ivo Lukačovič 

spustil vlastní katalog webových stránek pod názvem Seznam.  

2. 5. Nástup weblogů 

Weblogy jsou jednoduché webové stránky s kratšími příspěvky řazenými od 

nejnovějších po nejstarší s trvalým hypertextovým odkazem (pevným a 

identifikovatelným odkazem, tzv. permalink) ke každému z nich. Za první weblog 

někteří považují první website, vytvořenou v roce 1992 Timem Leeem. Slovo 

samotné vytvořil  Jorn Berger Boor. Boom nastal až koncem století, kdy se mezi 

veřejnost  rozšířily dostupné publikační systémy. Aby všichni  lidé mohli sami 

začít publikovat, potřebují k tomu jen několik věcí – počítač, přístup k internetu, 

levné připojení, svobodu slova a nějaký zdarma dostupný systém, který se postará 

o vytvoření stránky – weblogu. Poprvé v historii psaného slova může dnes 

kdokoliv publikovat na internetu a teoreticky celosvětovým dosahem a potřebuje 

k tomu minimum prostředků. Mediální svět i svět politiky se učí nová slova a 

sousloví – weblog, občanská žurnalistika, zúčastněná žurnalistika.    
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Například v Íránu, kde se stále médiích objevuje cenzura, je blogování – 

specifický typ samopublikování, velmi populární a existují tam tisíce blogů. To, 

že teoreticky nemohou psát o všem, způsobuje fakt, že psát chtějí. Blogy zde plní 

roli moderních samizdatů, ale technické možnosti jsou o krok dál. 

 Zdarma dostupný systém, který vytvoří webové stránky, vznikl v březnu roku 

1999, kdy byl spuštěn web Live Journal, a v červenci téhož roku, kdy byla 

zveřejněna podobná služba Pitas. Poté se objevil blogger.com, nejúspěšnější 

systém na tvorbu weblogů. Umí během 2 až 3 minut založit weblog a pak  zbývá 

již jen na pisateli, aby přidával aktuální zápisky. Zpočátku měl blogger deset až 

dvacet nových uživatelů denně, na konci  prvního roku existence serveru bylo 

nových uživatelů  přes dva tisíce denně.  

Podle analytika Clay Shirkyho, který se zabývá sociálními a ekonomickými 

důsledky internetových technologií, je slovo jako takové  již bezcenné. Napsal: 

 „Lidé chtějí svět, kde je globální publikování snadné, kde nemusíš prosit o 

pomoc nebo o svolení, aby ses mohl vypsat. Nicméně když takový svět máme, 

čelíme paradoxu tzv. kyslíku a zlata. Kyslík je mnohem nezbytnější pro lidský 

život než zlato. Ale jelikož je ho dost, je zdarma. Weblogy činí psaní stejně 

hojným jako vzduch se stejným efektem za stejnou cenu. Před webem lidé za 

většinu slov, které si chtěli přečíst, platili. Nyní většina slov nestojí nic.“ 17 

 

Expert na tzv. společenský software (social software) Tom Diates s jeho závěrem 

souhlasí: „Weblogging zjednodušil publikování do té míry, že může nejen každý 

psát, ale je to natolik jednoduché, že není způsob, jak na tom vydělat.Vyvstává 

však otázka, jaké informace publikované na internetu jsou důvěryhodné.“ 

 

2. 6. Politika na weblogu versus autenticita 

„Amaterizace publikování jde ruku v ruce s kultem amatérismu, subjektivností a 

autentičností. Tyto tři vlastnosti velké části blogů čtenáře lákají, protože ve 

starých médiích se jim toho nedostává.“ 18Považuje tento jev za obrovskou výzvu 

pro firmy, PR agentury a politiky. „Amatérismus je nejlákavější pro 

profesionály,“ dodává Adam Javůrek. 

                                                 
17 www.manycorante.com –blog Clay Shirkyho 
18 Adam Javůrek, www.adam.javurek.blog.respekt.cz 
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 Tom Watson, britský labouristický poslanec, do té doby neznámý politik, spustil 

v roce 2003 svůj internetový deník - weblog. Získal bližší kontakt 

s potencionálními voliči, vytvořil a vylepšil svůj mediální obraz, obrátil na sebe 

pozornost v parlamentu a začal se objevovat i v tisku. Labourista Richard Allan si 

po jeho vzoru také založil blog. Zajímavé pro demonstraci potenciálu blogu je 

fakt, že se tito kolegové v parlamentu nikdy nesetkali a dozvěděli se o existenci 

toho druhého až z příslušného weblogu. 

 

Existuje dokonce radikální názor, že blogování není alternativa pro sebeprezentaci 

politiků, ale přímo jejich povinnost vůči voličům. Pieerre Omidyar, zakladatel 

společnosti Ezay, píše: „Jak můžete věřit kabinetu? Je to ohromná anonymní 

instituce. Jsou opravdu její součástí skuteční lidé? Lidé důvěřují zase jen lidem, ne 

institucím.“ Zde je patrné, jak je touha po autenticitě vlivná. Dochází ovšem ke 

střetu – čtenáři chtějí autentický blog, politik nemá na psaní čas a chuť. Proto si 

najme tým, který vzbudí zdání autenticity. Tento jev komentuje Javůrek: 

„V budoucnosti bude jednou z nejcennějších schopností to, do jaké míry se 

naučíme opravdovou autenticitu rozeznat.“ Podle něj nastanou však brzy viditelné 

změny, uvádí následující příklad: Už nyní na sebe upozornili amatérští novináři – 

systematickým tlakem dosáhli toho, že politik Trent Lott se stáhl z veřejného 

života poté, co si nostalgicky zavzpomínal na dobu rasové segregace. Tradiční 

média (Javůrek používá termín stará) to tehdy nevzrušilo. Částečně přispěli 

publicisté také k odchodu managmentu deníku NY Times po kauze s 

vymyšlenými články jednoho redaktora. 

 

Jak vyplývá z předchozího textu, změny pokaždé nastávají s tím, jak se vylepšují 

nové technologie, které máme k dispozici. Japonský řidič mobilem s vestavěnou 

kamerou natočil místo tragické autonehody, záznam zaslal elektronickou poštou 

(emailem) do televize a z jeho příspěvku se stala hlavní zpráva dne. Vzniká tak 

zúčastněná a občanská žurnalistika, při které může být kdokoliv potencionálním 

zdrojem zpráv.  

  Markéta  Dočkalová vzpomíná, co nejdůležitějšího umožnil internet žurnalistice: 

„přinesl cosi, co bylo do té doby běžné pouze u televize, rozhlasu a tiskových 

agentur – v novinách to však bylo zcela nemyslitelné – totiž aby noviny 

informovaly o události během několika málo minut po té, co k ní došlo. Nebo aby 
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přímo autor článku mohl osobně diskutovat se svými čtenáři jen chvíli poté, co 

byl jeho článek zveřejněn.“19 

  Autorka zmiňuje blogy - internetové deníčky, které jsou však na rozdíl od 

dívčích deníčků přístupné široké veřejnosti na webu.  Považuje je za jistý druh 

veřejného sdělovacího prostředku, veřejné médium schopné oslovovat masy 

čtenářů. Blog přečte podle Markéty Dočkalové leckdy více čtenářů než 

románovou prvotinu nějakého talentovaného autora. Autorka zároveň uvádí 

průměrný náklad na vydání českého románu oproti nulové investici do možnosti 

publikovat neomezeně na blokovacím serveru. „Co to vlastně znamená? V prvé 

řadě  jde o zcela přelomovou záležitost v oblasti psaného slova, ač si to v tomto 

okamžiku nejspíš ani neuvědomujeme. Publikování pro veřejnost se stalo snadno 

dostupné komukoliv, kdo má zájem. To je cosi, o čem si ještě před 15 lety mohli 

potencionální autoři nechat jen zdát,“20 upozorňuje autorka.  

  Dočkalová konstatuje, že blogy umožňují publikovat cokoliv a kdykoliv, pokud 

je to v mezích zákona daného státu. Podle ní až čas teprve ukáže, jaké důsledky 

bude mít v celém lidském společenství vznik tak snadné možnosti promlouvat 

k masám. Dočkalová zároveň poukazuje na gramatickou úroveň a jazyk na 

internetu, zodpovědnost autorů vůči obsahu blogu a otázku pravdivosti sdělení od 

anonymních autorů na internetu. Novináři podle ní nemají v lásce bloggery, neboť 

ti mají stejné právo oslovovat veřejnost, aniž by za to museli v minulosti tvrdě 

bojovat.  

Potenciálnosti nových technologií ukazují tři následující příklady: Jihokorejský 

server Ohmy News, který je postaven na  příspěvcích bloggerů a dosahuje 

obrovské popularity, byl prvním médiem, kterému poskytl interview nově zvolený 

prezident. 

 V New Persey díky mobilu s fotoaparátem usvědčil patnáctiletý kluk svého 

únosce. Muž se ho snažil natlačit do auta, ale chlapci se podařilo utéct a vyfotit 

vozidlo i agresora. 

 V jižní Itálii dělníka zasypala hlína během práce na stavbě, ale mobilním 

telefonem si přivolal okamžitou pomoc, bez které by zahynul.  

  Na druhou stranu ale francouzský teoretik Paul Virilio tvrdí, že nové technologie 

s sebou vždy přináší nebezpečí nehody. V případě lodi existuje nebezpečí 

                                                 
19 Markéta Dočkalová: Tvůrčí psaní, str. 29 
20 tamtéž, str. 30 
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ztroskotání a v případě počítačů riziko tzv. informatické exploze.  Virilio to 

dokládá v případě sebevraždy on line: Dne 13. ledna 2003 se jednadvacetiletý 

Brandon Veda, počítačový expert z Arizony v USA, přihlásil do jedné 

z oblíbených místností s drogovou tematikou na IRC.  

  Začal s konzumací léků, které jsou pouze na lékařský předpis, a vždy ostatním 

uživatelům v místnosti oznámil, jaký lék a kolik si ho právě vzal. Léky zapíjel 

alkoholem a není známé, zdali se předávkoval. Ze záznamu konverzace21 je 

zřejmé, že jej někteří varovali, zatímco ostatní na chatu jej naváděli, aby požil 

další a dlaší drogy, a chtěli, aby zpřístupnil svou web kameru, což Brandon udělal. 

Během noci se připojilo asi 21 uživatelů, kteří pozorovali, jak polyká léky a 

umírá. Když přestal odpovídat, začali ostatní v chatové místnosti navzájem 

konzultovat,zda by mu neměli nějak pomoci. Telefonní číslo v registračním 

formuláři bylo falešné. Jeden z uživatelů měl číslo mobilního telefonu, ale na jeho 

základě odmítla záchranná služba výjezd. Nikoho nenapadlo zavolat policii.  

  Rodina zemřelého se snaží, aby virtuální spoluviníci byli dohnáni 

k zodpovědnosti za to, že nepodnikli kroky k záchraně. Brandon Veda sale nebyl 

prvním ani posledním.  

  V lednu 2002 ukončil svůj život Patrick Marks, když do několika internetových 

diskuzních skupin zaslal vzkaz „ Právě jsem udělal první krok ve své sebevraždě, 

budu mrtvý za 40 minut, sbohem.“ Na webu uvedl složení léků, které si vzal. 

 

Oddíl 3 – Nové pojetí času a prostoru  

„Zrychlování je cítit silněji než práce ve vlastním slova smyslu, narůstající spěch 

je symptomem transmutace světa v čísla.“ 

                               (Ernst Jünger) 

Podle kontroverzního mediálního teoretika tzv. technokultury Paula Virilia se 

současná civilizace odlišuje od předchozích v jedné opravdu podstatné věci – 

rychlosti. „Změna přišla během vystřídání jediné generace,“ poznamenal historik 

Marc Bloch ve třicátých letech. Tuto situaci charakterizuje Paul Virilio  ještě 

druhým rysem – nehodou. Progresivní šíření podle něj katastrofických událostí 

neovlivňuje pouze současnost, ale předkládá úzkost a trápení dalším generacím po 

nás.  

                                                 
21 www.brandonvedas.com 
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  Každodenní život se podle Virilia stává kaleidoskopem nahodilých událostí a 

nehod, katastrof, přičemž se neustále musíme postavit neočekávanému. Fakt, že s 

nástupem elektronických médií dochází k extrémní redukci rozdílu mezi 

vzdáleností a časem, nazývá Paul Virilio estetikou vědeckého mizení. Spočívá ve 

skutečnosti, že informace, které pocházejí z velké dálky, mají uživatelé internetu 

díky technologiím k dispozici okamžitě.  

 

3. 1. Virtuální realita 

Virtuální realitu nepokládá Paul Virilio za plavbu kybernetickým prostorem sítě, 

ale za hlavní rozšíření optické šířky zjevů reálného světa.22 Příchod live, přímého 

přenosu, vyvolaný uplatněním krajní rychlosti vln, přetváří bývalou tele-vizi ve 

velkou planetární optiku. Se CNN a jejími rozličnými dvojníky domácí televize 

podstupuje své místo teledohledu. Byl nastolen nový čas – světový čas. V něm  by 

měla simultaneita akcí záhy zvítězit nad jejich posloupností. Podle Virilia nastala 

epocha, kdy se věda pouští do zatmívání reálného, neboli: 

  Virilio prohlašuje, že jsme svědky nikoliv konce času, ale prostoru, neboť svět se 

díky telekomunikacím smrsknul na dosah ruky:  „Místo konce historie jsme 

svědky ukončení geografie - lidstvo nemůže pochopit ani postihnout rychlost 

vývoje, kterým prochází informační technologie. Současná věda se ztrácí právě ve 

výstřednosti  svého takzvaného pokroku.“23 

  Multimédia a možnost okamžité komunikace s sebou podle autora Informatické 

bomby přinášejí nepředvídatelné události. Zatímco před sto lety bylo obtížnější a 

zdlouhavější záležitostí sehnat informace o životech našich současníků –(osob 

sdílejících s námi náš čas, ale nikoliv společný prostor), nyní jsme zahlceni 

informacemi ze všech koutů zeměkoule a je třeba neustále provádět jejich selekci 

– vybírat si pouze ty informace, které právě potřebujeme. 

 

3. 2 Komunikace v globálním měřítku 

  Globalizaci lze chápat jako proces, který „zmenšuje svět“, otevírá nové možnosti 

komunikace, ale zároveň znamená bezskrupulózní prosazení se imperiálního trhu, 

který se kartelizuje a vzpírá se jakémukoliv omezení. Ve 21.století se globalizace 

stává až příliš atraktivním  fenoménem – prostupuje mnoho oblastí, vznikají nové 

                                                 
22  Paul Virilio,Informatická bomba, Pavel Mervart 2004, str.23 
23  tamtéž, str.35 
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formy interakce. Dorozumívání se v moderním světě se stále větší měrou  

odehrává v  globálním měřítku.  

  Paul Virilio si pokládá otázku, co vlastně  globalizace obnáší 24– a jak se promítá 

globalizace médií do povahy lidské existence.  

  Projevuje se např. tím, že lidé na celém světě mohou sledovat předávání Oskarů 

nebo Olympijské hry v reálném čase. Kamkoliv cestujeme, přivítají nás všude 

stejné kulturní „statky“ – ať se jedná o film, hudbu či televizní programy.  

 Jediným rozlišujícím znakem by mohla být nutnost  tato globální mediální  

sdělení jazykově domestikovat – výrobou jazykových mutací filmů, dabováním 

televizních seriálů, vydáváním různojazyčných verzí časopisů životního stylu 

apod. 

Virilio říká: „Globalizace vlastně v posledku ovlivňuje spíše přítomné a 

nadcházející dějiny než geografii. Zrychlování reálného času, krajní zrychlení 

rychlosti světla rozpouští  nejen geofyzikální rozlohu, přirozenou velikost 

zeměkoule, ale zejména význam dlouhých trvání lokálních časů regionů, zemí i 

starých a zcela teritorializovaných národů.25 

Paul Virilio hovoří v souvislosti s www (World Wide Web- „velká světová 

pavučina“) sítí o tzv. konci prostoru. Již nemusíme podnikat časově náročnou 

cestu, abychom sledovali (například prostřednictvím web cams) okamžitě bez 

omezení události odehrávající se na druhém konci světa. 

 

3. 3. William Mitchell – Kyborg ve městě plném sítí 

„I am connecting creature who must always separate and who cannot connect 

without separating,“
26

 

(William C. Mitchell ) 

 

William C. Mitchell v knize Me the Cyborg Self and The Networked City uvádí, 

že „náš svět je stále méně rigidní,a maximálně flexibilní a stejně tak i naše 

vzájemné vztahy. Žijeme ve světě, ve kterém sítě mají velký vliv na naše jednání. 

                                                 
24  Paul Virilio,Informatická bomba, Pavel Mervart 2004, str.15 
25  tamtéž, str. 136 
26 William C. Mitchell, Me The Cyborg self and the Networked City, Institute of Massachusetts 2003, str. 15, 
Vlastní překlad: „Jsem bytost, která sdílí potřebu oddělení, a není schopná se spojovat bez rozdělování.“ 
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Můžeme být s ostatními přítomní na dálku a oni mohou být s námi. Je to 

rozšiřující se kruh elektronického propojení.“27 

Podle něj jsme vtaženi do sítí – sítí vzduchu, odpadu, přepravy a internetových 

providerů. Jak se sítě stávají rychlejšími a provázanějšími, stává se to osudné 

našim životům. Konkrétně autor uvádí: „Každý zná dopravní zácpu nebo frontu 

na letišti. Nefunkční server nebo krach burzy však může způsobit stejně efektivní 

bariéru jako zavřené dveře. Čím více jsme závislí na sítích, tím se naše 

vzdálenosti dynamicky zkracují. Schopnost připojení se stala definující 

charakteristikou pro život ve dvacátém prvním století.“28 

Svoji tezi „I am visible to Google, therefore I am“29 dokládá konkrétním 

příkladem: „Rok po  útoku na World Trade Center v New Yorku 11. září 

prezident ministerstva obrany řekl:, Naše ekonomika a národní bezpečnost je 

závislá na informační technologii a na infrastruktuře informací. Síť sítí přímo 

podporuje děje ve všech sektorech naší ekonomiky (elektřina, olej, benzín) 

dopravy(železnice, lodní, letecká doprava) finančnictví a bankovnictví, 

telekomunikace, zdraví, vodní a chemický průmysl, potravinářství, zemědělství, 

pošty. Dosáhnout rozšíření těchto počítačových sítí posilují cyberspace a 

kontrolují fyzické objekty“30. 

 

  3. 4. Kyberprostor Williama Gibsona 

Výraz kyberprostor (cyberspace, internetový svět) použil poprvé v roce 1984 ve 

svém románu Neuromancer William Gibson. 

Vedle reálného světa a spojení lidského společenství v přirozeném světě vzniká 

virtuální svět - kyberprostor, v němž na rozdíl od přirozeného světa existuje 

spojení lidí, které je zcela nezávislé na časoprostoru přirozeného světa.  

„Explozivní růst internetu není jen výstřelkem nebo souhrou náhod, ale 

výsledkem rozpoutaného volného digitálního trhu. Žádný komunikační médium 

ani výrobek spotřební elektroniky nikdy nezaznamenal takový růst, ani fax ani 

PC.  

                                                 
27 William C. Mitchell, Me The Cyborg self and the Networked City, Institute of Massachusetts 2003, str. 45, 
(vlastní překlad) 
28 William C. Mitchell, Me The Cyborg self and the Networked City, Institute of Massachusetts 2003, str. 9 
(vlastní překlad) 
29 tamtéž, str. 15 
30 tamtéž, str. 11 (vlastní překlad) 
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Při tomto tempu bude mít během dvou let cyberprostor více obyvatel než 

nejpočetnější národ.“ 

(Ch.Anderson, 1996) 

 

Internet přináší zcela nový prostor pro komunikaci. Internet strukturuje prostor 

pro nové formy sociální interakce. Pokud člověk pracuje s informacemi a 

produkuje informace, neboli digitalizovatelné produkty, jeho pozice a pohyb v 

přirozeném světě ztrácí na významu. Roste význam jeho pozice ve virtuálním 

světě.  

V řadě zemí je například  jako kritérium progresivnosti internetu uváděn podíl 

ekonomicky aktivních, pracujících v režimu e-work. E-working (práce doma 

pomocí internetu) také napomáhá při řešení řady civilizačních problémů: 

 

Představme si, že pouhých 30% ekonomicky aktivních lidí nedojíždí do 

zaměstnání, ale pracuje doma v tzv. režimu e-work. Při počtu např. 1 miliónu lidí 

to znamená, že vzroste časová disponibilita denně o 2 milióny hodin (přičemž i 

zbývající hodiny práce budou kvalitnější, protože lidé nebudou unaveni ranní 

dopravou do zaměstnání), zmizí ranní a odpolední dopravní špičky, klesne 

spotřeba pohonných hmot, hromadná doprava bude moci snížit svou kapacitu a 

zvýšit kulturu, ve městech se sníží emise a zlepší kvalita ovzduší.  

Bez vzniku internetu a moderních technologií by takováto interakce a komunikace 

mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem  byla nemyslitelná - nemohla by 

nikdy dobře fungovat.  

Nabízí se tedy několik poznatků: 

Nová média charakterizuje právě větší míra uživatelské aktivity. Webové stránky 

a software dnes  nejsou hotovým produktem, ale prostředím na utváření komunity 

aktérů na síti. Vše, co existuje pouze v kyberprostoru (tedy v internetovém světě), 

je virtuální. Zadáte –li proto na internetu nick - svou přezdívku a zalogujete se na 

chatu, stává se z vás tvor v kyberprostoru. Na internetu se uživatel mění ve 

virtuální osobu, na  níž si ostatní nemohou sáhnout. Ve chvíli, kdy se poprvé 

objevíte na internetu, (v souvislosti s naší prací například na chatu), začíná vaše 

virtuální bytí.     
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Oddíl 4 - Socialní software  

„Sociální software umožňuje spolupráci, setkávání a spojení lidí, prostřednictvím 

komunikace na počítači, které vyúsťuje ve vytváření komunit – jakožto nových 

sociálních struktur.“ 31  

Mnohem specifičtější termín pro sociální neboli společenský software – 

kolaborativní software odkazuje k softwaru, který umožňuje propojování subjektů 

formou komunikace nebo spolupráce. V minulosti je možné vysledovat počátky 

tohoto fenoménu například u nejrůznějších tzv. mailing listů.32 

  Příkladem sociálního softwaru jsou weblogy,  wikis33, fóra, nejrůznější chaty 
34rozmanité  formy instant messaging 35 - nástrojů umožňující předávat okamžitě 

vzkazy z jednoho PC připojeného na internet na druhé,  v současné době stoupá 

popularita serveru Skype, který po krátké instalaci umožňuje telefonický kontakt 

uživatelů on line zdarma prostřednictvím sluchátek a mikrofonu, zasílání zpráv a 

zároveň chat.  

Označení "sociální software" se v současnosti nejčastěji používá pro software, 

který novým způsobem propojuje a organizuje on line a off line komunity a sítě 

lidí.  

Software v těchto projektech utváří komunity tím, že "vizualizuje" (umožňuje 

vidět) vazby mezi lidmi, kteří se zaregistrují a dále rozšiřují síť:  

Například server Friendster 36umožňuje vytvářet virtuální obraz skutečných 

mezilidských vztahů. Uživatelé pod přezdívkami existují v tomto virtuálním 

společenství díky svému profilu, v němž jsou zaznamenány jejich koníčky, osobní 

údaje a další doplňující osobní informace. Jednotliví uživatelé jsou v těchto 

systémech provázání na základě přátelství nebo společných zájmů – po vytvoření 

profilu si uživatel zaznamenává profily svých přátel (je požádán jiným 

uživatelem, aby se stal jeho přítelem) a tak poznává zároveň přátele svých přátel a 

jejich přátele, s nimiž může na základě společných  koníčků navázat snadněji 

                                                 
31 vlastní překlad, www.wilkipedia.org 
32  seznamy emailových kontaktů 
33 nástroj na publikování na internetu, který umožňuje každému návštěvníku anotovat a měnit daný text, přičemž 
se různé verze ukládají na společné místo. - např. Wikipedie, internetová encyklopedie,kterou tvoří uživatelé. 
Každý uživatel může přidat jakýkoliv pojem a jeho vysvětlení. Wikipedie má dnes 1 milion odkazů. Tištěná 
Encyklopedie Brittanica má pouze 250 000 odkazů. 
34 z angličtiny „povídat si ,hovořit“, chat up – ukecat 
35 například populární Yahoo messenger, www.skype.com 
36 www.friendster.com 
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kontakt. 37(Podobně vznikl server Dogster38, určený pro vzájemný kontakt a 

seznamování psů a jejich majitelů.) 

 

Mezi sociální software se řadí také tzv. MMOGS - Massively-Multiplayer Online 

Games – on line hry pro více hráčů, kterých existují tisíce. V roce 2000 byla 

v České republice populární například internetová hra Reddragon, kde soutěžily 

týmy složené z 10 až 12 hráčů. Každý hráč měl za úkol denně několik úkonů – 

nakoupit území, utkat se s nepřítelovým vojskem, apod. Účastníci internetového 

souboje se scházeli v off line prostředí každý měsíc, aby uctili vítězné týmy a 

zároveň  poznali, jak vypadají v realitě jejich spoluhráči a jaké mají společné 

zájmy. Uživatel Šaman(21) z výzkumu v praktické části uvádí, že navštěvoval 

podobné srazy hráčů, a získal několik přátel, s nimiž navázal přátelství. 

 

 Za sociální software lze však také považovat server, v němž si uživatelé vyměňují 

zkušenosti (například prostřednictvím recenzí) k různým produktům – 

fotoaparátům, počítačům, krémům, turistickým destinacím a službám, restauracím 

a  

podobně. 39 Vzájemně si tak usnadňují volby a rozhodování se pro služby nebo 

produkty v reálném světě, aniž by se vlastně kdy museli setkat. Neznámí lidé si 

zde dávají tipy, jak lépe nakupovat nebo vybírat zboží. Tito uživatelé se v reálném 

světě spíše nesetkávají. 

 

V praktické části se budeme zabývat českým serverem pro komunikaci s názvem  

X chat, jež v sobě spojuje několik aspektů kolaborativního softwaru najednou.  

 

4. 1 Orkut 

V lednu 2005 se objevil nový server Orkut, pojmenovaný  podle křestního jména 

svého tvůrce Okuta Buyukkoktena, ze skupiny vývojářů vyhledávače Google. 

Server umožňuje přehledně z pohodlí domova "vidět" přátele našich přátel, jejich 

                                                 
37 Někteří tito uživatelé se potom setkávají v reálném světě a vytvářejí tak skutečnou komunitu. Více se 

takovým společenstvím věnujeme v praktické části práce.  

 
38 www.dogster.com 
39 www.alzasoft.cz obsahuje známkování elektronických produktů , www.filmpub.cz obsahuje recenze na filmy 
a doporučení, kam za kulturou, stejně jako například www.cokdykdevpraze.cz a jiné 
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zájmy a veškeré další informace, které o sobě uvedou ve vstupním formuláři 

(neboli při registraci) Orkutu. Součástí systému Orkut je však možné se stát teprve 

tehdy, dostanete-li pozvánku od některého stávajícího člena. 

  Zde je patrné, jak sociální software jednoduše vytváří nové typy společenských 

vazeb a spojení mezi lidmi v on line a někdy následně v off line prostředí, nebo 

různě propojuje on line a off line aktivity svých členů, tedy uživatelů. Využívá 

také vlastností a možností předchozích technologií, ať už weblogu, wiki nebo i 

"klasických" komunikačních nástrojů, od mailu po diskusní skupiny, chaty, 

virtuální světy a také počítačové hry. 

Sociální software také tzv. rozšiřuje význam on line komunity o fenomén 

kolaborace-spolupráce a propojení mezi lidmi a stroji. Sociálním softwarem jsou 

také P2P (peer to peer) sítě, softwary na distributivní propojování a práci počítačů 

(tzv. distributive computing) neboli gridy, jako i všechny nástroje, které umožňují 

vidět síť jako živý a dýchající organismus softwaru a hardwaru. Sociální pak 

znamená software, který sdružuje lidi a stroje a vytváří "hybridní", emergentní a 

symbiotické formy jejich spojení. Východiskem pro tuto tezi budou starší teorie 

sítí (tzv. network theory), které přímo neodkazují k sociálnímu softwaru, ale 

postulují činitele v síti, které nemusí být nutně lidské, jako i transhumanistické a 

posthumanistické teorie o evolučním propojení lidí a strojů. 

  Většina sociálního software byla vytvořena, aby nahradila komunikaci a 

setkávání face-to-face (tváří v tvář), ale jeho rozšíření umožňuje, aby byl  také 

používán skupinami, které jsou již soustředěny v jedné lokaci. Jako příklad 

uvádím  podrobnější informace o programu ICQ v následující kapitole. 

 

4 .2. ICQ– Samota na Síti Januse Wisniewskiho 

V knize Samota na Síti, popisující vztah dvou lidí on line, zmiňuje Janusz 

Wisniewski své první setkání s ICQ: 

„Jeden mladý doktorand z Varšavy ho získal pro to, aby na svém počítači 

nainstaloval program, který poslední dobou způsobil na Internetu obrovský 

rozruch. Napsali ho dva studenti z Izraele a byl – jako skoro všechno nejlepší na 

internetu – bezplatný, dovoloval bezprostřední, skutečně bez opoždění, kontakt 

mezi lidmi, kteří byli připojeni k Síti ve stejnou dobu.“ 

Autor připomíná, že Síť je napsáno s velkým S záměrně. Podle Wisniewskiho se 

tenkrát se internet stával něčím kultovním, zvláště pro mladou generaci. „Říkat 
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mu prostě pouze počítačová síť, jako nějakému bezvýznamnému propletenci 

kabelů v bance či na úřadě, to odebíralo internetu mystické kouzlo něčeho, co 

spojuje absolutně nade všemi rozdíly.“   

Janusz Wisnievski dál popisuje své seznámení s ICQ: 

„Program doporučený doktorandem byl však skutečně zajímavý. Jmenoval se 

ICQ. Autoři využili přepis anglických písmen I,C,Q, který je identický s 

anglickou větou I seek you, což znamená „hledám tě.“ Lidé, kteří na svých 

počítačích měli program ICQ – a samozřejmě byli připojeni k Síti – se díky němu 

navzájem vyhledávali.“ 

Wisnievski vysvětluje čtenáři, že uživatelé tvořili na svých počítačích seznam 

přátel, které hledali, a program ICQ jim dával vědět, jestli jsou tito přátelé taky 

zrovna teď, v této chvíli, připojeni k internetu.  

„Je to jako byste vešli do sálu, rozhlédli se a věděli, kdo z přátel se tam zrovna 

nachází. Až na to, že sálem byl celý svět.“ 

Při práci s programem ICQ nehrálo totiž žádnou roli to, že se jeden účastník 

komunikace nachází v Sydney, další v Dublinu a třetí téměř za rohem. Právě to 

považuje autor Samoty na Síti na internetu za kultovní. Fakt, že všechno se zdá 

být za rohem. ICQ totiž hlásí přítomnost přátel a dovoluje vyměňovat si s nimi 

zprávy - bez opoždění, okamžitě.  

Wisniewski jej přirovnává k rozhovoru s použitím klávesnice, přesněji k posílání 

krátkých emailů, které dorazí okamžitě. Taková možnost interakce podle něj 

skutečně napodobuje rozhovor. Autor zachází dál: „Ale ICQ není jen výměna 

krátkých zpráv. Je to mnohem víc. Je to například Chat. Chat je anglické slovo, 

které znamená „povídání“., na internetu je to však autentický rozhovor. Bez 

hranic.“ 

V případě ICQ to spočívá v tom, že se obrazovka počítače dělí na dvě části. 

Dotyční dostávají po půlce obrazovky a píšou svoje texty. Každý vidí proces 

psaní toho druhého. Jeho nervozitu a jeho chyby, jeho očekávání: „Možná to není 

stejné jako chvění hlasu, ale je to také emocionální. A kromě toho nemůžete nic 

vzít zpět. Nic popřít primitivním já jsem to přece neřekl. Všechno se 

zaznamenává. Můžete se vrátit na začátek obrazovky a vše citovat.  A nakonec 

můžete příběh chatu uložit na disk počítače, vytisknout nebo poslat jako email na 

libovolnou adresu na světě.“ 
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Proto je podle autora Chat pro mnohé jako konečný rozsudek, autorizovaný 

z definice, jako zápis svědectví nebo nahrávka interview. („Každé vyznání, každá 

lež, každý slib může být znovu přivolán.“) 

  Autor dál uvádí, že chat je možné zahájit kdekoliv. Stačí, když je tam počítač, 

Internet a program, který takový chat umožňuje, například ICQ. Existují také jiné. 

Mnoho jiných, vzdálenost nehraje roli. Signály se na síti totiž rozcházejí rychlostí 

světla.  Nápad s ICQ jako všechny geniální nápady vznikl z nejzákladnějších 

potřeb. Zde šlo o neomezený kontakt. Když se ukázalo, že je možné překonat 

vzdálenost díky internetu, bylo něco takového jako ICQ jen otázkou času. Protože 

lidé se od začátku kontaktovali rádi. Doktorand z Varšavy s ním také chtěl mít 

stálý kontakt, proto ho ten nápad s ICQ získal. Když potřebovali prodiskutovat 

status projektu, nejnovější nápady, chyby v programu, nebo třeba jen počasí ve 

Varšavě či ceny piva v Mnichově, jednoduše otevřeli Chat na ICQ a povídali si. 

Takový kontakt byl tehdy pro ně  nezbytný, protože psali společný počítačový 

program a měli tak možnost neomezeně komunikovat a diskutovat právě tento 

společný program. 

 

 

4. 3. Chat  

„Společenství chatařů vnímám jako množství komunit nosících v sobě hlavní 

znaky postmoderny – její individualismus a svobodomyslnost.“  

(Klára Horáková, Někdo to rád na chatu) 

 

Chat - Internet Relay Chat je proces synchronní komunikace v on line prostředí 

(na internetu), kdy  běžní uživatelé „hovoří“ s libovolným množstvím dalších 

uživatelů prostřednictvím psaného textu. Je to tedy jakýsi vyhledávač přátel s 

podobnými zájmy, často se jedná například o vyznavače nějakého sportu, knihy, 

herců, přičemž spolu mohou komunikovat lidé, kteří se nacházejí na odlišných 

místech planety. K takovéto vzájemné interakci tedy jak již bylo řečeno výše 

potřebují pouze počítač připojený na internet. 

Specifický půvab chatování spočívá jednak v možnosti experimentovat s vlastní 

identitou, anebo v možnosti snadno nalézt v kyberprostoru nové známé nebo 

přátele. Prezentujeme se tak, jak bychom chtěli, aby nás ostatní viděli. 

Nezmiňujeme své slabší stránky. Skupinka, která se nachází v „místnosti“chatu 
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tvořená energickou podnikatelkou středního věku žijící svým byznysem, mladým 

manažerem zaměstnaným svými dětmi, webmasterem žijícím svými stránkami, 

studentem znuděným přednáškami, a recepční znuděnou životem by asi v reálu 

působila nesourodě. Ve skutečnosti by se tito lidé  různého věku z různých míst 

republiky (nebo zeměkoule) vůbec nesešli. 

Chatující skryti za nicknames - přezdívkami tvoří on line komunitu. Nejvíce 

znaků komunity mají profesně či zájmově spřízněné skupiny, které se scházejí v 

místnostech určených výhradně pro podobně zaměřené jedince. Nejčastější jsou 

místnosti zaměřené na informační technologie, kde se scházejí programátoři, 

správci sítí, technicky zdatní uživatelé, počítačoví fanoušci nebo hackeři. Běžné 

jsou komunity u vyznavačů určitých sportů, knih, filmů, hudebního stylu apod. 

Podobné komunity mají význam především v tom, že se jejich členové vzájemně 

informují o novinkách v dané oblasti, radí si , vyměňují zkušenosti nebo jen chtějí 

o tématu hovořit s někým zasvěceným. Problém by mohl být spatřován 

v nemožnosti odhalit pravou identitu komunikujících. (str. 12 Klára Horáková - 

Někdo to rád na chatu), neboť komunikace na chatu má reálné důsledky. Názory 

chatařů se promítají do jejich reálného světa, někdy vznikají nové vztahy, a proto 

chatová komunita mění vnímání světa a komunikace. 

 

Američanka Claire Chenaultová průzkumem na univerzitě v Massachusetts 

potvrzuje, že internetoví uživatelé se však většinou nespokojí s on line vztahy, ale 

o časem mají snahu poznat svoje virtuální známé osobně. Jakub Majer  

z Filozofické fakulty Karlovy univerzity  na základě výzkumu ve své diplomové 

práci potvrzuje a shrnuje následující, zcela nespornou skutečnost: „Chat je vlastně 

nápodoba komunikace, kterou lidé realizují za účelem vzniku komunikace 

opravdové. Výhodou internetové – chatové- komunikace je, že  je jednoduché do 

ní vstoupit a zase z ní odejít. Mnohem jednodušší než si přisednout k neznámé 

skupince lidí v reálu a začít se s nimi bavit.“ 

 

4.4. Sociální tele-blízkost Paula Virilia 

Paul Virilio v knize Informatická bomba s oblibou uvádí bizarní příklady, na 

kterých demonstruje pojem tzv. virtuální komunity a nový typ blízkosti, který 

pojmenoval “sociální tele-blízkost“. (Předpona tele, kterou Virilio používá často, 

ve francouzštině znamená něco, co se odehrává na dálku. U televize je to vidění 
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na dálku, teledohled představuje dohled na dálku, teleskop znázorňuje dalekohled, 

podobně teleakce apod.) Jako příklad sociální tele blízkosti uvádí tzv. live cams: 

Zdánlivě bezvýznamné live cams jsou video - snímače umístěné všude možně po 

světě a přístupné pouze na webu. Kamera na ulici, v bytě či kanceláři osob žijících 

v jiném prostoru než my, nám v reálném čase a věrně odhalí a umožní  v on line 

přenosu sledovat, co právě v tuto chvíli dělají. Vysoká sledovanost nejrůznějších 

„reality- show“ na webu to potvrzuje – internet  umožňuje nové podoby zábavy!  

Virilio v knize přináší důkazy, že někteří Internauti40 dokonce občas žijí v přímém 

přenosu: například Jane Houstonová, průměrná mladá Američanka, jež trpěla 

paranoidní představou, že u ní doma straší. 

Proto ve svém obydlí umístila celkem čtrnáct tzv. live cams - kamer na rozmanitá 

strategická místa (před dveře, pod postel, ve sklepě atd.) Každá z těchto live cams 

přenášela na webové stránky řádění strašidel v domě41  

 

 Návštěvníci její webové stránky zasílali mladé dívce po internetu přesné popisy 

nejrůznějších strašidel, které u ní doma viděli. Virilio v této souvislosti hovoří o 

konci času a prostoru, tedy o tom, že internauti mohou poznat svět, který je daleko 

od prostoru, kde se nacházejí, aniž by museli podniknout časově náročnou cestu.  

Jane Houstonová, hlavní aktérka případu, celou kauzu okomentovala 18. listopadu 

1997 v Le Monde: „Je to, jako    kdyby se internauti stali sousedy, svědky toho, co 

se mi děje.“42 A dodala, že nechce, aby lidé vcházeli k ní domů doopravdy – tj. 

v reálu, fyzicky. Jejich pomoc on line však dokázala využít - poté, co poznala 

možnosti internetu a jeho potenciál.   

 Tímto přiznáním nastínila povahu tzv. virtuální komunity a již zmíněnou 

existenci nového typu blízkosti, sociální tele-blízkost. Ta přináší nový význam 

pojmu sousedství, a fyzického spolubytí, sdílení fyzického prostoru s blízkými i s 

neznámými lidmi.  

Virilio hovoří o tom, že pojetí času a prostoru se radikálně změnilo. Podle něj 

jsme schopni vidět věci, které nám dřív byly neviditelné, například sledovat 

události na druhém konci světa v pohodlí našich domovů. Přesněji tvrdí: „Protože 

aktivní (nová) optika od základů obnovila užívání pasivní (geometrické) optiky 

                                                 
40  internaut-  Viriliův neologismus. Intronaut je člověk pohybující se na webu, neologismus  čerpá ze 
souzvuku intronaut – kosmonaut. 
41  www.ghostwatcher.com 
42  Paul Virilio, Informatická bomba, Pavel Mervart 2004, str. 71 
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éry Galileova dalekohledu. Ztráta linie horizontu geografické perspektivy 

naléhavě vyžadovala zavedení náhradního horizontu. Umělý horizont obrazovky 

či televize dokáže permanentně stavět na obdiv novou převahu mediální 

perspektivy nad bezprostřední perspektivu Tento poznatek souvisí s tím, že tzv. 

videodohled v metropolích podobně jako live cams na internetu umožňují v 

reálném čase odhalit, co se odehrává na druhém konci světa. To vše podle autora 

Informatické bomby přispívá k inverzi obvyklých pojmů vnitřku a vnějšku - 

zmíněná všeobecná vizualizace je podle Paula Virilia aspektem virtualizace. 

 

4. 5 Svět podle Friendsteru - Connecting without context 

Že jde v případě sociálního softwaru o síť potvrzuje David Weinberger43. 

Charakterizuje, jak funguje server www.friendster.com44: 

 

„Přijdete ke svým přátelům, a zeptáte se jich, jestli se chtějí zaregistrovat jako vaši 

přátelé. Nikdo pochopitelně nebude proti, pokud jsou to skuteční přátelé. A potom 

uvidíte někoho, kdo je přítel vašeho přítele, a můžete ho oslovit.“ 

  

Podle Weinerbergra za ním můžete jít a začít rozhovor založený na ničem jiném 

než skutečnosti, že oba znáte stejného člověka. Na Friendsteru máte možnost si 

vytvořit svůj profil, do nějž uživatelé píší většinou své zájmy. Weinerberger 

pokračuje: „Potom si přečtete profil toho člověka, a dozvíte se například, že má 

rád bruslení, viktoriánské výšivky, a skupinu Pats. Sociální sítě (social network) 

jak vykonstruované jako je Friendster tak ty reálné mezi které se řadí kontakts 

lidmi, které běžně potkáváte, často závisí na jakémsi velmi tenkém pojítku,“ 

dodává Weinerberger. Popisuje příklad, kdy by jeho dům navštívilo patnáct cizích 

osob a strávilo noc psaním dopisů nerozhodnutým voličům z řad Demokratů, 

které by měli přesvědčit, aby podpořili určitého kandidáta. V takovém případě by 

šlo o podivné cvičení, hru na Friendster prostřednictvím psaných obyčejných  

dopisů a bez představy, že sdílí společného známého. Jediné známé 

vykonstruované přátelství než tento příklad je fenomén penpal neboli penfriend – 

přítel na dopisování. Dopisování a přátelství na friendsteru mají jedno společné – 

                                                 
43 v příspěvku pro www.manycorante.com z 19. listopadu 2003 
44 web, který umožňuje navazování kontaktů prostřednictvím sítě přátel a přátel jejich přátel. Když  uživatel 
nahlédne do profilu jiného zaregistrovaného uživatele, má možnost vidět i profily jeho přátel, a podle zájmů je 
může oslovit například větou, že mají společného známého…. 
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nejsou založeny na vzájemných sympatiích při osobním kontaktu jako například 

mrknutí oka nebo úsměv, ale jde o účelové spojení lidí. Uživatelé chtějí vědět, jak 

starý je člověk na druhém konci, kde pracuje, jaké má koníčky a přesně takto by 

po chvíli komunikovali i účastníci, kteří by psali voličům o podporu jistého 

kandidáta. Zkoumání sítě friendster nám umožňuje i zjištění, že kontakt, který se 

ale uskutečňuje prostřednictvím internetu nebo dopisů, nám dovoluje určitou 

společenskou svobodu vyjadřování a chování, jakou osobní kontakt poskytnout 

nemůže. Fenomén on line komunikace popisuje i William Mitchell v knize Me the 

Cyborg self and The Networked City. 

„Schopnost připojit se k síti se stala definující charakteristikou urbanizace našeho 

dvacátéhoprvního století.“  

Podle něho mají všechny sítě mají své charakteristické tempo a rytmus. Stejně 

jako kdysi lidé nejdříve sledovali čas po hodinách, následně i po minutách a 

později po sekundách a měřiče času se zmenšily na milimetry, zmenšují se i sítě. 

Když podle Mitchella existovala pouze nepravidelná a složitější komunikace mezi 

dvěma vzdálenými místy, postačil lidem vždy lokální čas a nebylo potřeba 

koordinovat, ale rozšíření telegrafu a železnice, kterou bylo možno užívat na delší 

vzdálenost, volala po potřebě zajímat se o čas v jiných lokalitách.  

 V roce 1851 Harvardská Univerzita začala distribuovat hodinový tikot 

telegrafem, železničním společnostem. Jak narůstaly dopravní a telekomunikační 

kapacity, vstoupili jsme do éry globalizovaného času – do éry GMT, časových 

zón, a cyklů spánku které již neurčuje pouze západ slunce. Kdysi venkovští rolníci 

mohli obdělávat pole pouze do západu slunce, ale dnes obchodníci díky časovému 

posunu vyřizují emaily ve tři hodiny ráno v hotelovém pokoji daleko od domova. 

Počítače přinesly jiný pohled na komplexitu a na konstrukci času. První počítače 

byly vytvořeny na základě elegantních principů Turinga a von Neumanna. Šlo o 

sekvenční přístroje, tedy o počítače, které mohly vykonávat pouze jednu operaci 

v daný okamžik – a programování bylo tenkrát záležitostí specifikovat pro tyto 

operace to nejlepší pořadí. Vše záviselo na čase a krátkém trvání jednotlivých 

úloh. Ale jak se interaktivní využívání počítače rozvíjelo, vzrůstal rozdíl mezi 

požadavky, jenž bylo možné vykonávat v reálném čase a mezi požadavky, které 

nebylo možné v reálném čase uskutečnit. Například počítačové animace 

třídimenzionálních objektů mohly být vytvořeny a uchovány pro pozdější 

playback, nebo (jako tomu je u dnešních videoher) mohly být vytvořeny 
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počítačem a prezentovány kdykoliv později s žádným požadavkem na konkrétní 

dobu přehrávání. 

   Jinak řečeno, pokud využijete rychlé přístroje ke kompresi různých akcí, 

eliminujete rozdíl mezi simultánní akcí a sekvencí. Bez tohoto by byla virtuální 

realita nemožná.Praktikování sdílení času vytvořilo ještě další důsledky. Když je 

procesor náležitě rychlý, mlže být naprogramován aby svůj čas dělil mezi několik 

zároveň probíhajících procesů – ale zároveň dává iluzi, že se věnuje pouze jedné 

z nich. Vlastně se tak stává multifunkčním virtuálním přístrojem, která vykonává 

několik akcí současně ve stejném místě a čase. Tím se stírá starověký zdánlivě 

bezproblémový koncept hic et nunc – co je zde a nyní. 

  Jak se procesory postupně zmenšily a zároveň zlevnily, byly zapracovány do sítí 

a stalo se samozřejmostí programovat paralelně, což je praktičtější než otrocky 

každou akci programovat zvlášť – úkoly jsou jednoduše  rozděleny na 

multifunkční procesory, které simultánně pracují, aby vyprodukovaly požadovaný 

výsledek. Je dokonce možné si představit  takto strukturalizaci celého Internetu.  

 

Promluvy učiněné proto, aby měly nejrůznější důsledky (sliby, rozkazy, 

požadavky) se nyní pohybují v jiných významových sférách. Před nástupem 

mobilní komunikace (B.D.-before demateralization era – termín vymyslel a zavedl 

Mitchell) bylo mluvené slovo a psaný text záležitostí závislé na místě. Například 

uzavřít přátelství bylo možné pouze v rámci face to face komunikace slovy a 

podáním ruky. 

 S vynálezem tisku nastoupily nové možnosti šíření informací mezi více lidí, 

vynález počítače však přinesl nespočet dalších, například potenciál sdružovat se 

na síti a vytvářet tzv. virtuální společenství lidí. 

 

Oddíl 5 Vznik virtuální on line komunity 

Vznik on line komunity se popisuje v kontextu fanouškovských aktivit, které již 

od 80tých let směřují k uvolnění vztahů producentů a konzumentů, autorů a 

čtenářů. Komunity fanoušků se stávají aktivními tvůrci a spolupracovníky na 

produktu, ať už je to televizní seriál, román nebo software či webová stránka. 

 Všechna nová média se tak stávají nástrojem participační kultury, umožňují 

uživatelům nejen podílet se aktivně na utváření "produktu," ale i formulovat, co 

má být vlastně produktem. 
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 Ryzí sociální software, jako jsou P2P sítě nebo služby typu Tribe a Friendster už 

vlastně ani nenabízejí produkt, ale jen nástroj, který si různé komunity přetvoří 

pro vlastní potřeby.   

Nejsou to žádné běžné sociální vazby známé z každodenního světa,  které zde 

čekají na správnou reprezentací v on line prostředí. Efektem, výsledkem této sítě 

jsou jakési kvazi-objekty, v kterých mizí rozdíl mezi komerčním (profesionálním) 

a fanouškovským (amaterským), softwarem a komunitou.  

Vztah mezi námi, našimi nástroji, komoditami a dalšími činiteli prostě tvoří vždy 

sítě, v kterých se utváří nejen naše identita, ale i všechny společenské fenomény: 

Je takový software pouhou náhražkou pro chybějící lidské vztahy? 

   

V "Ďáblově slovníku II." vytvořeném po vzoru "Ďáblova slovníku" Ambrose 

Bierce45, slavného satirika z 19.století, se sociálním softwarem nazývá „Jakákoli 

arbitrární kolekce algoritmů, protokolů a metadat, která umožňuje agorafobům 

bez přátel se tvářit, že takoví vlastně nejsou.“ 46  

 Na druhé straně právě tento software mění naše pojetí identity, ale i společenství, 

a stejně tak komunikaci a navazování vztahů tím, že propojuje lidské a počítačové 

sítě.  

Možná je sociální software další podoba kolektivní "inteligence" - skupina, ve 

které se členové neznají ačkoli sdílí něco velice intimního a jednají jako kolektiv. 

Je zajímavým paradoxem, že sociální zde může znamenat i něco 

zcela anonymního - kolektiv lidí, kde nikdo nezná nikoho, ačkoli zná všechna 

společná intimní tajemství a hříchy. Podobný typ vazby a sdílení společného 

prostoru by, jak je patrné z úvodu práce, nikdy nebyl možný bez technologií, 

zejména softwaru.  Podle nejčastěji zadávaných dotazů, navštěvovaných stránek, 

denní doby nebo místa připojení nabídne vyhledávač nejpravděpodobněji 

hledanou stránku. Každý tak bude vědět, co má kdo rád, kdo jsou jeho kamarádi a 

koho sledují/vyhledávají oni. 

V praxi může podobné sledování narazit na ochranu osobních údajů, ale existuje 

dost lidí, kteří jsou za drobnou výhodu ochotni vzdát se svého soukromí. To 

představuje zlatý důl pro obchodníky, kteří mohou potenciálním zákazníkům 

                                                 
45  http://www.alcyone.com/max/lit/devils/ 
 
46  http://www.eod.com/devil/archive/social_software.html) 
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připravit reklamu přímo na míru. Sociologové, sociální psychologové a 

antropologové se pokouší definovat termín komunita více než 50 let.  

Komunita se stala termínem (in-term) pro všechny skupiny, které užívají 

internetové technologie ke společné komunikaci. Nezáleží na tom, jestli ze 

sociální nebo technické perspektivy, online komunity jsou pojmenovány podle 

aktivity a lidí kterým slouží nebo technologie, která je podporuje. Tatáž komunita 

by se například mohla jmenovat 'breast cancer patient support community' ,ale i 

'bulletin - board community.'  

 

5. 1. Když počítač již není osobní 

Mediální analytik Clay Shirky uvádí několik zajímavých příkladů, na nichž 

demonstruje proměny využití osobních počítačů, které nastaly s možností 

využívat internet.  

„Student, který má více než jeden počítač, zavrhl myšlenku „osobního“ využití 

počítače stejně tak jako student, který se rozhodl nepořizovat si počítač vůbec. 
47Dříve či později si podle Shirkyho  oba uvědomí, že je snadnější svoje projekty 

uchovávat na síti nebo je zasílat emailem než s sebou neustále nosit notebooky 

nebo zastaralé CD disky.“ 

Připomíná, že počítačové technologie přinášejí novou éru taktéž na akademickou 

půdu, kdy informace, které jsou dostupné na webu, jsou užitečnější a flexibilnější 

než data uložená na harddisku. „Osobní“ se již nepoužívá v souvislosti s PC -

osobním počítačem.  

Přesněji uvádí: „Je tomu tak, protože internet přeměnil práci s počítačem na 

sociální aktivitu. Email na Hotmailu nebo domovská stránka na Geocities 

způsobily, že již nepotřebujete mít vlastní počítač, přenášet notebook z místa na 

místo, nebo platit paušál za přístup na internet. Počítače jsou všude, ve škole, v 

internetové kavárně, a potřeba vlastního počítače pro uchování informací je téměř 

mizivá.“Dodává, že debata zdali je lépe pracovat s Mackintoshem nebo se 

zastaralými Windows již jaksi pozbývá smysl, funguje li na obou internet. 

Sociální užití počítače přeměnuje tzv. browser (prohlížeč) na operační systém a 

internet na hard drive.  

                                                 
47 vlastní překlad, www.manycorante.com /Clay Shirky blog 
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Clay Shirky, sledoval své studenty a jejich používání internetu a zároveň elementy 

společenského využití počítače. Ty shrnul do tří základních poznatků:  

1. Hardware je zastaralý. Komu dnes záleží na tom, jaký vlastní počítač? Pokud se 

hardware může připojit na internet, jsou jeho ostatní části a jejich kvalita 

zanedbatelné. Kvalita PC byla nahrazena požadavku kvality co nejrychlejšího 

připojení.  

Přesvědčení o výsledcích výzkumu umocňuje řečnickou otázkou: Pokud by vám 

firma nabídla možnost vylepšit vaše PC - vybrali byste si zvětšit paměť počítače 

nebo rychlejší připojení na internet?  

2. Počítače jsou pro hledání, ne pro uchovávání informací.  

Najít novou informaci je dnes podstatnější než skladovat a zachovávat staré 

informace. Počítač s CD ROMem je cenný pouze pokud máte čas kupovat stále 

nová CD, počítač s připojením na síť je cenný pokaždé, když kdokoliv vytvoří 

novou webovou stránku, což se děje několikrát denně a zdarma. 

  

3. Informace přesahují nosiče, které je uchovávají. Informace tedy nemohou být 

již nadále uchovávané v počítači. Multimedia přesahují možnost uchovat data na 

CD ROMech a na webových stránkách, hudbu je možné efektivně poslouchat 

nejen na na cd, ale i v internetovém rádiu. Text již není dostupný pouze v knihách, 

ale také v online databázích.  V první řadě, studijní materiály byly jednoduše 

připojeny k již existující infrastruktuře, ale začínají nahrazovat tradiční metody – 

školy přijímají elektronické přihlášky, a Encyclopedia Brittanica byla naposledy 

knižně vydána v roce 1998. Otázka by zde zřejmě zněla– Zvolíte si počítač s CD 

romem nebo s připojením na internet? 

 Pokud je již hardware zastaralý, pak homogenita práce s počítačem a její 

prostředky nejsou již žádané. S browserem jako interface a internetem jako 

harddrive, se rozdíl mezi 486 Linux a Pentiem s nejmodernějšími Windows stírá. 

Místo toho, aby počítače vyšly z módy každých 3 až 5 let, je možné nahradit až 

dvacet procent zařízení počítače v jednom momentě. Kvalita počítačů tak roste , 

zatímco ceny se snižují. 

Jako další názorný příklad uvádí Shirky následující  

Významně se mění role knihovníka - jestliže počítače nejsou pro ukládání 

informací ale pro hledání. S počítačem jako nástrojem pro hledání, se každá 

knihovna stává neustále vzrůstající globální sbírkou. Knihovník je osvobozen od 
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své povinnosti být vzdělancem a stává se průvodcem studenta, učitelem, jak 

hledat potřebné zdroje  a jak oddělit dobré a kvalitní informace od nepotřebných. 

Rozdíl mezi zaznamenanou přednáškou a učebnicí se stírá. Online sylabus lze 

obnovit s dalším semestrem snáz než přepisovat ten vytištěný. Učebnice může být 

sestavena online, přidáním vždy příslušné přednášky. Takto otestována  studenty 

přímo v terénu ještě než bude publikována, což je lepší, než kdyby se učinilo 

později.  

 Oddíl 6 - Jazyk  

6.1.  Internetová gramotnost 

„Lidé chtějí především vzájemně komunikovat,“ napsal Umberto Eco ve své knize 

Mysl a smysl.48 Eco považuje počítač za nástroj. Pomocí něj lze vytvářet a 

upravovat obrazy, příkazy se zadávají pomocí ikon. Zároveň je to ale také  

prostředek, který pracuje s jazykem. Na obrazovkách běží písmena - text, 

uživatelé musí umět číst a psát. (hrdina ve filmu Me, You and every one we know, 

sedmiletý chlapec, však   komunikuje po internetu – na chatu aniž by uměl psát – 

jednoduše kopíruje části textu, které napsal někdo před ním) V tomto smyslu Eco 

říká, že počítač nás vrátil do Gutenbergovy galaxie, kdy lineárně psaný text 

nastolil s nástupem tisku lineární způsob myšlení, na rozdíl od globálnějšího 

vnímání obrazů.  

Řeč internetu je jednodušší, rychlejší, chudší. Vyjadřování lidí v interaktivitě se 

tzv. digitalizuje. Podle Paula Virilia digitalizace řeči může vést ke zjednodušení 

kultury a k éře nové negramotnosti.  

Mladí lidé si stále častěji zvykají využívat při komunikaci mluvu v krátkých 

kryptických formulích – dir, help ,diskcopy, error  67. „Jednou ze zakončovacích 

formulí používaných při komunikaci na síti je cul8r(„see you later“- nashledanou - 

uvidíme se později).  

Jazyk má však především charakter tvorby, tvrdil již v 18. století významný  

německý lingvista Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Jazyk je pro něj „tvůrčí 

                                                 
48  Umberto Eco: Mysl a smysl, Moravia press Břeclav  2000, str. 56 
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činností, nepřetržitým procesem vytváření, který je realizován individuálními 

řečovými projevy“49. S tímto poznatkem lze zcela jistě souhlasit, neboť tvořivost a 

snaha o zjednodušení a zpestření komunikace uživatelů (jako možná náhražka za 

gesta a mimojazykové projevy) internetu je při sledování jakékoliv diskuse v on 

line prostředí evidentní, pro laika leckdy obtížně srozumitelná: 

Při prvním kontaktu se často používá se také zkratka a/s/l ( = age, sex, location)50 

meno IRL – in real life (v reálném světě). Jsou podobné způsoby vyjadřování ještě 

gramotností?“ ptá se italský teoretik sémiotiky Umberto Eco v knize Mysl a 

Smysl. 51 

Eco uvádí další dva příklady: „Na druhé straně slavného románu budoucnosti si 

představuje krátký nápis W/C Smith, Rockefeller, který označuje následující 

myšlenku: Děkuji své ženě a svým dětem, knihu pečlivě revidoval profesor Smith 

a její vydání umožnila Rockefellerova nadace.“52 Název vybraného díla anglické 

klasiky si představuje v programovacím jazyce jako „2B OR/NOT 2B“. 53 

Klára Horáková ve své práci Někdo to rád na chatu píše: „Používání jazyka je pro 

chatovou komunikaci primární, jelikož možnost nonverbální komunikace je 

omezena na grafické symboly a náznaky intonace pomocí písma. Na Internetu se 

tvoří výrazný jazykový subsystém, vlastní slang. Mění se dokonce i gramatická 

pravidla, ovlivňuje vývoj jazyka (parole) a způsob běžné face to face 

komunikace.“  

Interpretace sdělení pak nezáleží pouze na sémantice, ale také na gramatice. 

Záleží nejen na obsahu slova, ale na způsobu, jakým jsou předkládána. Vybíral se 

k tomu vyjadřuje: „Rozdílná gramatická forma nabízí lidem rozdílná vnímání 

toho, jak funguje svět.“ 

Podle něj je charakteristickým rysem smíšení českého a anglického jazyka, tzv. 

počešťování anglických výrazů, které Vybíral nazývá internetalismy. Souvisí to 

                                                 
49  Hroch, Jaroslav Filozofická hermeneutika v dějinách a současnosti, MU Brno,1997 str.25 
50 Věk, pohlaví, místo - Objevuje se v bakalářské práci Kláry Horákové: Někdo to rád na chatu,  
FSV, 2001 
51   Umberto Eco: Mysl a smysl,  Moraviapress 2000 str.121 
52  Umberto Eco: Mysl a smysl,  Moraviapress 2000 str.122 
53  tamtéž, str.122 
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stím, že převážná většina příspěvků na síti je v angličtině, též značná část 

softwarových produktů,  a anglofonní je též většina uživatelů, přičemž 

v globalizovaném světě je angličtina jako jazyk na prvním místě. Anglikanismy 

pak vznikají přirozeně nebo pro nepřeložitelnost určitého výrazu do češtiny 

(například geek – hanlivý výraz pro introverta závislého na PC, stranícího se 

okolí, sejvnout – uložit,  comp – počítač,  IRL – in real life – ve skutečnosti, 

kliknout – vybírat odkazy), aniž by výraz pozbyl původního smyslu.  

„Jde vlastně o maximální efektivitu vyjadřování, schopnost vyjádřit se rychle a 

stručně, protože chat neumožňuje výrok delší, než dvě a půl řádky psaného textu,“ 

vysvětluje Klára Horáková v práci Někdo to rád na chatu. 

Je nutné souhlasit s jejím tvrzením, že chataři mají specifický slang, kterému 

nováček nemusí plně rozumět, a proto dochází k dodatečné socializaci. Pro jazyk 

na Internetu jsou všechny jazykové přesmyky a inovace (xicht – obličej, rodič; 

Gerá flečna si xce pokecat?, já se nuuuuuuuuuddddddíííííííííííímmmmmm, apod.) 

nesmírně důležité, aby dodaly komunikaci život.  

Řečeno s Vybíralem, informace , signalizované pomocí šifer, dokreslují 

komplexnost slovního sdělení, pokoušejí se zasadit slova do přesnějšího 

vztahového rámce, emočního kontextu, chtějí vyjádřit víc, než mohou vyjádřit 

slova ve face to face komunikaci. Předávání analogových obsahů z oblasti 

metakomunikace o komunikovaném rovněž upřesňuje význam zprávy a vymezuje 

příjemci sémantické pole konotací. Každá šifra produktora je tak 

minimalizovaným informováním o záměru: „Takto mi rozuměj.“ ( Vybíral, 2000) 

 

 

6.2. Experimenty s komunikací     

Performance nazvaná A sophisticated soireé" ukázala nové možnosti  pojetí 

"společné zábavy", komunikace a navazování vztahů za pomoci elektronických 

vymožeností v jakémsi klubu budoucnosti. Experimentu se zúčastnilo šedesát 

čtyři dobrovolníků. Každý měl na sobě připojené elektrody, které zaznamenávaly 

tepovou frekvenci. Malý počítač přenášel tyto údaje do počítače za barem. Další 

funkcí přístrojů byl příjem signálů z nejbližšího okolí a hledání podobného tepu, 
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čili někoho, kdo se nachází na stejných "vlnových délkách". Signály celé skupiny 

přijímal počítač v podobě 64 bitového proudu dat, který interpretoval pomocí 

hudby a obrazů. 

Návštěvníci klubu se díky tomu stali zároveň autory hudby a obrazů, vlastními 

DJi, a místnost s publikem splynula v jednotný organismus. Zvukový output se 

sice nelišil od elektronické hudby, na kterou jsme běžně zvyklí, zajímavé ovšem 

bylo, že docházelo k zpětnému ovlivňování tepu účastníků, který se pomalu 

zrychloval, čímž se také zrychlovala hudba a obrazy.  

 Tento pokrokový, sofistikovaný systém  dokázal možnost kolektivního zážitku 

pomocí informačních technologií. Navíc přinesl možnost individuálního hledání a 

seznámení se, protože automaticky zkoumal nejbližší okolí a hledal  účastníkům 

partnery, jejichž srdce bijí stejným tempem. (Zelené světélko na přístroji 

označovalo, že je někdo takový blízko, a když se rozsvítilo červené, pak to byla 

úplná shoda). Účastníky experimentu - návštěvníky klubu podobné hledání svého 

dvojníka nebo partnera s podobným tepem samozřejmě zaujalo, takže všichni 

chodili kolem místnosti  a navazovali kontakty.  

  Podobný způsob seznamování se pomocí biometrických technologií je možná 

začátkem úplně nových typů vztahů mezi lidmi. Při seznamování nebude hrát roli 

jenom okruh společných zájmů a sympatií, ale i informace o podobnosti 

fyziologických stavů nebo možná i genů.  

 Mnohokrát popisovaný, romantický zážitek seznámení, při kterém se nám 

"rozbuší srdce" tímto získal doslovný význam. "A sophisticated soireé" vlastně 

ukazuje budoucnost založenou na úplně novém typu interakce, která není ani 

verbální ani neverbální v tradičním slova smyslu (gesta, vůně atd.), ale založená 

na velmi biologické a nevědomé rovině srdečního tepu nebo jiných 

fyziologických pochodů.  

 Nápad s klubem, který přináší nové technologie seznamování a vytváření 

společné identity nebo kolektivního díla v podobě hudby a obrazu, je významný 

ještě tím, že k tomu využívá právě soukromá a vnitřní data o lidském tělu. 

"Vnitřní" se tak dostává do vnějšího prostředí a vytváří kolektivní prostor, kde 

techno party skutečně spojuje celou skupinu a donutí ji "dýchat" stejným tempem 

nebo prožívat nově získanou identitu, která má nejblíže k některým fantaziím ze 

Star Trecku. 
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Srdce, které bylo vždy pokládané za esenci naší bytosti, místo duše, vnitřní svět 

atd. se díky této performance stává společným "srdcem".  

Také další "klub budoucnosti" 54 se snaží vytvořit podobnou kolektivní identitu 

nebo vědomí. K tomu používá trochu ironických prostředků, jakými jsou 

průmyslové kamery rozmístěné po celém klubu, které umožňují dívat se, sledovat 

a komunikovat se všemi hosty v místnosti pomocí speciálních terminálů (Cocktail 

Consoles).  Jde o místo, kde jsou kamery a nejrůznější obrazovky jsou také 

vzájemně propojeny, a tak je možné s přítomnými návštěvníky klubu 

komunikovat na dálku. Celý projekt vlastně studuje podobnou zkušenost tele-

přítomnost ("přítomnosti na dálku", o které hovoří Paul Virilio), kterou umožňuje 

synchronní komunikace. V klubu můžeme všechny sledovat, ale zároveň jsme  i 

my neustále sledování, kdokoli nás může oslovit nebo nabídnout pití přes 

obrazovku, která se náhle objeví někde kolem nás.            

 Kolektivní zde znamená dobře propojený a viditelný pro všechny, jako kdyby 

tento klub nabídl naším smyslům jakousi protézu, skrze kterou můžeme všechny 

vidět a snadno navázat velký počet kontaktů a v krátkém čase. Navíc se s těmito 

lidmi můžeme také okamžitě setkat a porovnat navzájem on line a off line zážitky. 

 

6. 3. Závislost na internetu 

Skutečné problémy elektronického společenství, komunit na internetu, spatřuje 

italský autor Umberto Eco především v osamělosti jejích členů. Noví obyvatelé 

kyberprostoru mají právo vynalézat nové texty, rušit tradiční pojetí autorství, 

odstraňovat tvorbou hypertextu tradiční pojetí autora a čtenáře a jejich zakořeněné 

vztahy. Rizikem však je, že přes všechen kontakt s celým světem prostřednictvím 

www sítě se člověk ocitne sám třeba na několik dní. Vždyť může komunikovat 

s mnoha lidmi a po dlouhou dobu neopustit zamčený pokoj, kde je v realitě sám.  

Paul Virilio hovoří v této souvislosti o tom, že účastníci internetové komunikace o 

nemoci IAD (Internet addiction disorder – porucha závislost na internetu), při níž 

se paměť postižených se stane vetešnictvím, odpadem, opotřebovanými symboly 

ve špatném stavu. Dokládá to fakty z praxe: „Už ti nejmenší, nalepení v mateřské 

                                                 
54  http://www.remotelounge.com/ 
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školce na obrazovku, jsou kvůli mozkové disfunkci postiženi hyper-kinetickými 

obtížemi, které vyvolávají nesouvislou aktivitu, těžké poruchy pozornosti a náhlé 

nekontrolovatelné motorické výbuchy.“ Tím, jak se přístup k informačním 

dálnicím stává všední záležitostí, roste podle Virilia počet cestovatelů sedících 

v pokoji, jakýchsi vzdálených potomcích tichého čtenáře, kteří budou trpět 

souborem komunikačních potíží způsobeným technikou. 

Dalším rizikem je nadmíra informací a neschopnost v nich vybírat a 

rozlišovat.Čtenář novin má možnost volby mezi recenzemi knih, televizním 

programem nebo přílohou s nemovitostmi, ale uživatel sítě tuto volbu nemá. 

Nedokáže  leckdy rozlišit mezi spolehlivým a nespolehlivým zdrojem. 

      

Oddíl 7 - Ve virtuálním světě 

Jací lidé a proč vstupují do světa internetu? Může komunikace na internetu 

ovlivnit náš reálný život? Chat je prostor, který nutí k sebereflexi a následné 

sebeprojekci. Znamená to, že lidé, kteří spolu chatují, tedy vedou rozhovor 

prostřednictvím internetu, se navzájem vůbec nemusí znát. Mohou sedět u svých 

počítačů na opačném konci světa. Nevystupují pod svým jménem, ale pod 

přezdívkou, které se říká nick.  

Nickname, neboli krycí jméno, umožňuje vytvořit si zcela novou identitu. „Pokud 

má člověk aspoň trochu fantazie, vymyslí si vtipnou a snadno zapamatovatelnou 

přezdívku. Výběr je důležitý, přezdívka slouží jako identifikační kód a člověk 

jejím prostřednictvím dává najevo, jak chce být vnímán,“ píše Jan Šimek v článku 

Chat - semeniště magorů.55 Nick je však mnohem důležitější, zejména při prvním 

dojmu. Potvrzuje to i chatař Vojtěch z výzkumu v praktické části této práce – 

zvolil si nick Mr.Kissmyass, který údajně vyjadřoval jeho postoj k ostatním 

chatařům, a chatoval pod touto přezdívkou tři roky. Na rozdíl od chatu existují i 

další formy sociální teleblízkosti: 

Hybridním by mohlo být  takové spojení off line a on line komunit, ve kterých on 

line interakce sice slouží off line aktivitám, ale nedochází k přímému seznámení 

nebo fyzické interakci „ v reálu“ (tj. v reálném prostoru) mezi účastníky. Něco 

společně sdílí, ale ve skutečnosti se neznají. 

                                                 
55   měsíčník Yellow, únor 2005, str.44 
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Jak již bylo řečeno, většinou je spojuje nějaký předmět, který si vyměňují a přes 

něj upevňují on line i off line vazby. Zdá se, že off line interakce napodobují 

anonymitu on line prostředí a princip — účastníci sice něco sdílí, ale v reálném 

světě se vůbec neznají. Veškeré jejich aktivity jsou soustředěné kolem jednoho 

předmětu spíše než vlastní nebo kolektivní identity.  

  Jsou to například knihy, jejichž půjčování se organizuje přes internet 56 a celý 

svět zde slouží jako jedna velká knihovna. Příslušné internetové stránky 

zprostředkovávají informace, kde někomu anonymnímu zanechat knížku, kterou 

jsme právě přečetli a nepotřebujeme, a kde si případně můžeme sami vyzvednout 

novou knížku od někoho dalšího. Vzájemné darování a výměna knih funguje po 

celé zeměkouli jako jakási zábavná hra — svérázný lov, kdo se první dostane ke 

knížce nebo kdo vymyslí zajímavé nápadité místo, kde knížku zanechat.  

  Podobně fungovala například webová stránka na půjčování peněz. Soustřeďovala 

návštěvníky do několika skupin, např. začínající podnikatelé, studenti nebo 

svobodné matky. Lidé zadávali, jakou částku potřebují půjčit, a ostatní uživatelé 

ochotně půjčili tomu, kdo jim byl ve virtuálním světě sympatický – v reálu však 

neznámému člověku. Je však důležité zde znát identitu člověka z kyberprostoru, 

který zapůjčil peníze? 

  Projekt  „UpMyStreet“ 57slouží pro kontakt se sousedy z blízkého okolí. 

S obyvateli své ulice se nemusí lidé nutně fyzicky přátelit, ale stačí si účinně 

vyměňovat informace o nejrůznějších službách-instalatérech, obchodech, 

výhodných výprodejích, plánech městského zastupitelství, cenách nemovitostí a 

dalších důležitých věcech, které se týkají off line prostředí. 

 Podobný nástroj umožňuje skupině lidí v dané ulici nebo místě rychle reagovat a 

dobře se organizovat. On line komunity zde jednoduše podporují off line 

interakce, případně obojí propojují do podoby hybridních prostorů. Podobně 

funguje například server www.grouphug.com, na němž si uživatelé sdělují 

tajemství a dávají rady sotatním nebo www.bookcrossing.com, kde je možné 

zanechat knihu, kterou již nepotřebují, pro někoho jiného, a pouze uvést, kde se 

titul nachází. 

 

                                                 
56  http://bookcrossing.com/  
57 www.upmystreet.com 
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7. 1. Virtuální a reálné 

„Reálné je mocné, virtuální je mocnější.“ 

Jiří Bystřický se s důsledky elektronických sítí a konce klasického pojetí času a 

prostoru vyrovnává i filosoficky v práci Virtuální a reálné. 

  Předmětem zkoumání v úvodní kapitole Režim převodu je otázka, jak vzniká to, 

čemu říkáme reálné - jak se virtuální převádí v reálné. Děje se tak ve třech 

krocích, tj. „ve třech režimech uspořádání“.58První krok spočívá v dekompozici 

virtuálních datových toků, druhý krok ve formalizaci datových toků do 

posloupností, a  třetí spočívá v komprimování kvantizačních hladin.  

 

Bystřický se zaměřuje na vztah virtuálního a reálného, vycházející z tvrzení, že 

„konstrukce realit … mohou povstat z virtuálního“ 59Autor tímto tvrzením 

nesleduje jen to, co konstatoval již Baudrillard – že realita je simulována 

virtuálním děním; jde mu o víc: tvrdí, že reálné je vlastně produktem - výsledkem 

virtuálního. Neplatí tedy domněnka, že virtuální je možné teprve tehdy, je-li k 

dispozici realita. 

 Autor Virtuální a reálné uvádí, že nezbytným předpokladem převodu virtuálního 

na reálné paralelní vznik kopií reálného. Právě proto je umožněno vnímat realitu, 

protože kopie nám ukazují, jak realita skutečně má  působit. 

 Virtuální je v Bystřického pojetí zdrojem reálného. Reálné není nikdy hotové a 

musí se obnovovat neustálými zásahy virtuálního, neboť reálné není nic jiného, 

než jakási tzv. první verze, kterou nelze bez dalších verzí ( kopií reálného) ani 

označit. Konkrétně Bystřický uvádí: „Reálné je neustále obohacováno o stále nové 

série, byť při převodu vždy nastavené na první verzi, na stávání se prvním. Reálné 

tak stále vděčí za svůj vznik právě tomuto nadbytku“ 60 „Toto obohacování a 

stabilizování reálného jakožto „první verze“ vedle „jiných verzí“ obstarávají 

intervence virtuálního“, a „proces ataků virtuálního na reálné je zřejmě 

nekonečný“ 61 „Reálné je reálným především tím, že v prvé řadě omezuje 

kontingenci a nepravděpodobnost na přijatelné minimum“62 

                                                 
58  BYSTŘICKÝ, J. : Virtuální a reálné, Sofis, Praha 2002 - str. 9 
59tamtéž, str. 17 
60 tamtéž, str. 40 
61 tamtéž, str. 41 
62 tamtéž, str. 70 
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  Toho se dociluje paradoxním způsobem – zmnožováním kopií (dalších verzí) 

reálného a zmnožováním „jiného“. Tato jinakost je pro konstituování reálného 

stejně nezbytná, jako jeho zmnožování v kopiích čili dalších verzích, neboť 

jinakost je stabilním pozadím, na něž se reálné projektuje.  

  Kniha Virtuální a reálné obsahuje dva dodatky, které demonstrují na příkladech 

možnosti uchopení problematiky virtuálního a reálného. První z nich  je věnován 

především problematice slova a obrazu „ve hře“ virtuálního a reálného. V této 

části autor přibližuje rozbory povahy obrazu a technického obrazu u Viléma 

Fussera a na jejich základě demonstruje , odkud a jak získávají virtuální obrazy 

svou nepopiratelnou moc, a proč virtuální mocnější než reálné.  

  Východiskem pro Virilia je rozlišení mezi obrazem a textem. Jakmile se 

pozornost soustředí na obraz, rozlišuje mezi obrazem a technickým obrazem. 

Obraz a text zakládají rozdílné světy – scénický charakterizuje obraz  a 

procesuální popisuje text. Podobně v 18. století uvažuje v díle Laokoon aneb o 

hranicích malířství a poezie Gotthold Ephraim Lessing, který definuje rozdíl mezi 

vnímáním obrazu (malířství) a textu (který reprezentuje poezie). Jeho výsledky 

předznamenávají další bádání – vnímání obrazu vyžaduje jeden okamžik, čtení 

textu se děje postupně a vyžaduje více času. Lessing upozorňuje na ve své době 

pozoruhodnou skutečnost, že malíř má jiné nástroje, jak ztvárnit například soud 

než básník, a každé z těchto umění může využít různé triky, aby zapůsobilo na 

toho, kdo jej vnímá. 

 Flusser uvádí, že z významového hlediska je „univerzum významu obrazů 

scénické, univerzum obrazu textů je procesuální“. Čtení obrazu je spíše 

konotativní a vyžaduje interpetaci vztaženou k autorovi (k době); zatímco čtení 

textu je denotativní, je to lineární proces, který umožnil vzniknout dějinám 

jakožto psaným dějinám.  

  Nové vztahy mezi obrazem a textem nastolil podle Viléma Flussera vznik 

technického obrazu, tedy takového obrazu, který je produktem technického 

aparátu, jenž je v podstatě dílem vědy  - fotografie, filmu nebo televize. Věda je 

ve svém výsledku teorií, případně popisem, hypotézou apod. – tedy textem. Obraz 

vytvořený technickým médiem je tudíž v poslední instanci produktem vědecké 

teorie a tedy – textu. Na počátku technického obrazu je text. Tzv. technoobraz je 

vlastně pojem, nikoliv obraz v klasickém slova smyslu. Estetiky obrazu a 

technického obrazu jsou do jisté míry stejné, avšak podstata je rozdílná – obraz 
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vzniká jako tvůrčí scénické dílo, kdežto technický obraz vzniká jakožto pojem 

založený na textech vědy. 

  Příkladem by mohla být fotografie topmodelky v luxusním módním časopise, 

která je výsledkem umění vizážisty, technických dovedností fotografa, vhodného 

nasvícení, a finálních úpravných prací na počítači. Konečný zákazník, čtenářka, 

potom vidí fotografii dokonalé ženy, která ale ve skutečnosti (v realitě) vypadá 

úplně jinak. Vnímá podvědomě fakt, že pokud si zakoupí určité zboží, přiblíží se 

nedosažitelné kráse modelky. Existuje analogie s tématem naší práce – podobně 

ten, kdo komunikuje na internetu, nepřesně vnímá a chápe svět v on line prostředí. 

V technickém obrazu se spojuje to, co je původně nespojitelné – významové 

univerzum obrazu s významovým univerzem textu. Vzniká tak dvojitá virtualita, 

disponující ohromnou mocí, která plyne z kalkulativních možností vědeckého 

základu technického obrazu, který je fakticky pojmem a jako obraz je pouze 

vnímán. Přísně vzato – technický obraz, který nám předkládájí technická média 

(fotografie, film, televize), je čistá virtualita založená na textech vědy a - opět 

s pomocí textů vědy - vytváří iluzi nápodoby reality. Reálné tak vzniká technickou 

aktualizací možností daných virtualitou konsekvencí vědeckých textů. 

 

  Druhý dodatek je věnován problematice identity a autor zde ukazuje vztah 

virtuálního a reálného na méně nápadném jevu, než jakým jsou simulace – na 

myšlení jako produkci možného.  

Východiskem je tu stanovení  tří typů aktivit subjektu, kterými Hannah Arendtová 

charakterizuje člověka – jeho jednání, tvorba a práce, a jejich postavení do 

protikladu s myšlením. Na rozdíl od poznání je myšlení ústupem z reálného do 

univerza možností, do světa virtuálního. Myšlení je vždy myšlením možností, 

včetně možností, které nikdy nebudou aktualizovány, nikdy nesestoupí ze světa 

virtuálního do světa reálného.  

  Další rozlišení, která Arendtová provádí, je rozlišení mezi subjektem 

reflektujícím (sebe sama) a subjektem reflektovaným. To jí umožňuje zjistit, že 

reflektující subjekt nemá sebe-identitu, jeho idedntita je zakotvena vně subjektu, 

v komunikativní interaktivitě. V ní je založen virtuální svět možných sebe-

indentifikací jejichž redukcí a aktualizací subjekt získává identitu sebe sama 

jakožto reality. 
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  Příkladem by mohlo být divadelní představení, v němž divák vnímá vždy jen 

několik vlastností herce ztvárňujícího určitou postavu, nikdy na jevišti nevidí 

všechny vlastnosti, které charakterizují příslušného herce jako člověka. Také lidé 

účastnící se internetové komunikace – v případě našeho praktického výzkumu 

uživatelé serveru www xchat, jednají určitým způsobem, který vytváří jejich 

identitu, a který někdy ani sami nevnímají jako celek. 

 

Oddíl 8 - Historie Xchatu 

XChat byl založen v roce1997 a jeho původní verze se velmi podstatně lišila od té 

současné. Prošel mohutným vývojem a s původním programem nemá nyní 

společný ani byte. Pro doplnění, dřívější název xchat ještě neexistoval a býval 

používán název X talk či Xko – což je nyní jedna z konkurencí. 

 

V roce 1997 v první verzi nešly registrovat nicky a návštěvnost se počítala na 

desítky uživatelů on line. Běžel na universitním serveru TU Liberec. 2. verze 

z roku 1998 – již bylo možné registrovat nicky, návštěvnost dosahovala nad 100 

uživatelů on line, běžel již na dvou počítačích, stále ještě ve škole  

Omezení na 100 uživatelů on line, aby nebyly přetěžovány Počítače 

Zápis do dat se prováděl do textových souborů a ne jako nyní do My SQL 

databáze. 3. verze chatu byla vytvořena v létě 1998. Jde o první, již klasičtější, 

známější verzi, tzv. staré Xko. Všichni uživatelé, kteří přešli z verze 2 na tuto 3. 

verzi mají stejné datum založení, tj. 2.8.1998. Připojily se další služy – xmail, 

forum a poté ještě x press, xland a srazy. 

  V létě  (1.9. 2000) doménu http://www.xchat.cz/ přebírá společnost Net 

Centrum, provozovatel portálu centrum. Cz a s tímto přebírá celou databázi 

uživatelů. Od tohoto okamžiku se komunita rozdělila na dvě části. Jedna dále 

navštěvuje bývalý xchat, nyní xtalk, xko, a další zůstávají na nově se formujícím 

chatu. 

 

X chat se dále rozvíjel a nabízel nové služby, čímž se dostal na první místo 

v celém českém webu. Provozovatel zavádí sem tam více či méně úspěšnou 

službu v rámci portálu xchat, ale stále se neodhodlává k razantní změně. Přes 

některá zakolísání stále xchat vede českou tabulku návštěvnosti chatů. 
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  V létě 2004 xchat kompletně změnil svou tvář. To znamená, že se změnila 

grafika chatu, kde je nyní možné také měnit vlastní barvy chatu. Ale uživatelé, 

kteří preferují starší klasiku, si mohou ponechat tento skin. Byly přidány nové 

služby, které mohou uživatelé využívat. 

   

  V březnu 2005 byl uveden do provozu nový profil, který představuje daleko 

větší možnosti, než předešlý.Ať už po stránce možností nastavení, tak po grafické 

stránce. Také nastavení chatu dostalo novou podobu jak po stránce možností 

nastavení, tak po stránce grafické. 

  V červenci 2005 byl uveden do provozu Xchat Duel. V srpnu 2005 byl změněn 

vzhled vzkazů. Uživatelé mají novou možnost nahrávání vlastních smajlíků, profil 

byl rozšířen o záložku Vztah, aby usnadnil komunikaci mezi nicky. 

 

Lidé komunikující prostřednictvím xchatu vytvářejí virtuální prostor, který je 

složen z elektronických informací – cyberspace.  Cyberspace je metaforický 

prostor vytvářený stroji. Je výjímečný nejen proto, že jeho součástí nejsou hmotné 

objekty, ale také proto, že nabízí absolutní rovnost v komunikaci, nezávislost  na 

místě  fyzického pobytu a osvobození od sociálních omezení, jako je majetnost 

nebo třídní příslušnost  Odpadají také biologická omezení – pohlaví, věk a rasa. 

(Freyermuth, 1997). Šmahel (2001) chápe internet jako nový sociální prostor 

kterému by věda měla věnovat pozornost, reflektovat jej a zabývat se odpověďmi 

na otázky po způsobech a motivech komunikace prostřednictvím něj. Rheingold 

(1994) připodobňuje komunikaci prostřednictvím sov na obrazovce ke 

komunikaci s částí sebe sama. Podle něj komunikace prostřednictvím internetu 

představuje jinou dimenzi dorozumívání mezi lidmi, neboť jedna informace může 

prostřednictvím internetu obletět svět rychlostí světla. Reidová( 1991) nazývá on-

line komunikaci prostřednictvím internetu „životem uvnitř slov.“ 

 

Novým jevem, který je možno vysledovat u komunikace na internetu, je její 

sociálně psychologický dopad. Ten Reidová (1991) spatřuje v restrukturalizaci 

sociálních hranic. Lidé vstupující do interakcí již nepotřebují sdílet společný 

fyzikální prostor, do pozadí ustupují takové komunikační charakteristiky jako 

odezírání pravých významů slov, mizí také další, dříve dostupné komunikační 

komponenty – držení těla, tón hlasu, tempo řeči apod. 
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Komunikace na chatu je soustředěna kolem používaných slov (Vybíral 2001). 

Rozdíl mezi kontaktem v reálném světě a interakcí ve virtuálním světě spočívá 

především v absenci fyzického „já“ a všeho, co s ním souvisí. 

  

Jones (1995) v této souvislosti podotýká, že ve virtuálním světě dochází stejně 

jako v reálném k setkávání lidí tváří v tvář, změna je pouze v tom, že pojmy 

setkání tváří v tvář zde dostávají jiný význam. 

 

Komunikace ve virtuálním světě umožňuje vytváření nových typů společenství, 

tzv. virtuálních komunit. Virtuální komunita vzniká na diskusním kanálu. Důležité 

je označení „na“, neboť virtuální komunita nevzniká v síti, ke které jsou uživatelé 

připojeni, ale vzniká prostřednictvím této sítě. 

 

Vzniká psychickým propojením lidí prostorově vzdálených. (Jones 1995). Díky 

tomuto psychickému propojení dochází stejně jako v reálném světě ke sbližování 

komunikujících přes jejich zájmy a koníčky. Dochází k navozování přátelství i 

k jejich rozpadům, k flirtování, milostným vztahům, žertování, hraní si nebo 

k výměně informací. (Rheingold, 1994). 

  Tato seskupení účastníků komunikace po internetu si vyvinula vlastní jazyk 

který lze označit za ekvivalent žargonu. Tento jazyk obsahuje zkratky (zvláště 

v anglickém jazyce), je obohacený o emotikony (projevy emocí prostřednictvím 

alfanumerických interpunkčních symbolů a grafických značek –Šmahel 2001) 

  Uživatelé chatu vytvářejí také určitou sociální strukturu, neboť zaujímají různé 

sociální role ( například správce místnosti), sexuální role, užívají určité normy a 

komunikační standardy – spoluvytvářejí internetovou etiketu, tzv. netiquette. 

   

 8. 2. Disinhibiční efekt internetu Johna Sulera 

Psychologicky vysoce zajímavý je tzv. disinhibiční efekt internetu. Větší 

otevřenost při komunikaci v kyberprostoru než ve skutečnosti udává téměř třetina 

Čechů. Odborníci disinhibiční efekt na síti často zdůvodňují anonymitou. „Když 

nikdo neví, že to jsem já, tak na sebe klidně všechno prásknu,“ říká chatař Karel 

(38). Avšak vzhledem k faktu, že se tento jev objevuje i u lidí, kteří při on line 

komunikaci netají svou pravou identitu – podepíší se, prozradí, kde pracují, je 
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jisté, že disinhibici způsobují i jiné okolnosti. Podrobně se příčinami disinhibice 

na internetu zabýval John Suler z Doder University v USA. Jedním z dalších 

pramenů tohoto jevu je podle něj skutečnost, že účastník internetové komunikace 

není vidět. Neviditelnost a anonymita se samozřejmě překrývají, nejsou však 

totožné. (příkladem je červenání se nebo třesoucí hlas u teenagerů). 

 

Chataři si pochvalují, že je netíží, když se jejich protějšek mračí, nesouhlasně 

kývá hlavou či se tváří znuděně. Prostě to nevidí. Svým způsobem se dokonce dá 

říci, že klasická psychoanalýza, kdy analyzand ležel na lůžku a analytik seděl za 

jeho hlavou v křesle s nejasným výrazem, se vlastně cíleně snažila dosáhnout 

některých aspektů, s nimiž se nyní setkáváme u internetu. 

 

Dalším jevem, který podle Sulera způsobuje disinhibici, je asynchronnost. Lidé na 

internetu nekomunikují v reálném čase. Na odpověď čekají minuty, nebo hodiny, 

ale také dny. A skutečnost, že nejsou přítomni bezprostřední rekaci na to, co 

řeknete, působí disinhibičně. Na druhou stranu se však Suler domnívá, že pro 

člověka svěřujícího se s něčím osobním působí asynchronnost spíše opačně – čím 

je pro něj diskutovaná tematika citlivější, tím větší potřebuje mít jistotu odpovědi 

a znát její horizont. Tuto skutečnost reflektuje Etický kodex internetového 

poradenství (Antoš a kol. 2005), který říká: 

 

„Internetová nabídka poradenských služeb musí obsahovat jednoznačný časový 

závazek, dokdy může klient očekávat odpověď.“ 

 

Zajímavý se v této souvislosti jeví i další výstup Světového projektu o internetu: 

Zkušení uživatelé internetu nepovažují rychlost odpovědi na email za tak 

důležitou, jako uživatelé méně zkušení – ti se častěji domnívají, že email má být 

zodpovězen co nejdříve. 

 

Další jev mající disinhibiční efekt a související s prolínáním on-line a off-line 

reality, nazývá Suler solipsistní introjekcí. Myslí tím, že uživatelé internetu mají 

tendenci si svého internetového diskusního partnera nějak představovat. Na 

základě toho, co a jak píše, a také podle svých zkušeností, přání a potřeb mu 

přiřazují hlas a někdy i tvář. Zčásti pak nevědomě nabývají představy, že psaná 
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diskuse se odehrává celá v jejich hlavě, jako dialog mezi ním a postavou vzniklou 

jeho představivostí. 

 

Fantazijní rozhovory jsou podle Sulera velmi běžné – často si uživatelé pohrávají 

s představou, jak by flirtovali, co by nejradši řekli šéfovi, který je zrovna naštval, 

nebo jak by jim asi poradil kamarád, kdyby se mu svěřili s problémem. V 

takových fiktivních rozhovorech říkají věci, které by si neskutečnosti nedovolili 

vyslovit. A tím, že internetová diskuse, byť reálná, působí jaksi neskutečně, 

dovolí uživatelům chovat se tak, jak by se chovali ve své fantazii. 

  Řada chatařů údajně vnímá svou existenci v kyberprostoru internetu jako jiný 

život – jakousi hru s pravidly a principy, jež neplatí v reálném světě. 

  Tradiční internetová filozofie praví – Všichni jsou si rovni. Ostatně ani Síť nemá 

centralizovanou strukturu ani kontrolu. Na internetu se nehraje na sociální 

postavení či funkce, bledne význam akademických titulů. Spoluúčastníci 

internetové diskuse netuší, zda sedíte v kanceláři ve vile  za dubovým stolem nebo 

v kavárně. I když se tyto charakteristiky nějakým způsobem do kybersvěta 

prolínají, daleko větší roli v získání váženosti u kolegů v internetové debatě hrají 

komunikační schopnosti, znalosti, prezentované hodnoty a jejich stálost. A i tato 

rovnost zřejmě působí na sdílnost uživatelů. 

 

Oddíl 9 -Virtuální identita  

„On line jména a identity, které si lidé pro sebe vybírají, odráží jejich osobnost.“ 

 

Identita bývá definována jako soubor rysů, podle nichž je jedinec znám v určité 

skupině. V souvislosti s internetem se hovoří o virtuální identitě. Je to identita, 

kterou uživatel používá, pod níž vystupuje.  Do své virtuální reprezentace člověk 

vědomě i nevědomě vkládá části sebe, svého mnohostranného self. (Šmahel, 

2002) Radana Divínová hovoří o tom, že virtuální identita může být shodná 

s identitou skutečnou (reálnou), ale také se od ní může značně odlišovat. Obvykle 

se odlišuje, neboť vědomí toho, že ostatními nejsou viděni, vede mnohé uživatele 

k experimentování (klamání) se svou identitou. Majitel kosmetické firmy (40 let) 

z výzkumu v praktické části práce při rozhovoru uvedl: 

 „Moje patnáctiletá dcera si vytvořila webové stránky, kde vystupuje jako vysoká 

štíhlá blondýnka, ve skutečnosti je však menší silnější bruneta.“ Lidé na internetu 
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si mohou měnit věk, vzhled i minulost. Je rovněž možné vystupovat jako 

příslušník opačného pohlaví. V takovém případě  jde o tzv. gender swapping.63 

  Naproti tomu administrátor jednoho z nejpoužívanějších českých serverů 
64odpovídá v rozhovoru pro časopis Živel na dotaz, jestli je virtuální existence  

srovnatelná s existencí v reálu: 

  „Jsem absolutně závislý na Netu. Nejen psychicky, ale i materiálně. Internet pro 

mě znamená práci a příjem. Jsem na Netu nebo za počítačem asi tak devadesát 

procent bdělého stavu, určitě víc než 12 hodin denně. Jak říkám - na Netu mám 

všechno – práci, přátele, zábavu, informace, budoucnost. Jakmile nemůžu jeden 

den k Netu, je to tragédie- kvůli spoustě reálnech problémů který z toho 

vyvstanou – na maily je nutné odpovídat, servery je nutné hlídat, je prostě nutné 

pracovat, komunikovat, sledovat aktuální dění. Po Netu jsem poznal nejlepší 

přátele a známé.“  

  Na otázku, zdali si lidé budují svou virtuální image, odpovídá: „Moje vize 

cyberlife není žádná existence ve virtuálnu, je to realita, byť třeba strávená ve 

větší části na Netu a za počítačem! Zkusím vzít v úvahu spíš představu úplný 

virtuální reality, kompletní smyslový substituce skutečných vjemů za vjemy 

virtuální.“ Dodává: 

  „Myslím, že takováto virtuální realita je naprosto plnohodnotná a ve srovnání 

s realitou normální.“ 

 

9. 1. Netiketa – „jste to, co píšete“ 

V tomto okamžiku je třeba říci, že již několik autorů se zabývalo vytvořením 

kompletních pravidel, podle kterých by se uživatelé internetu měli navzájem 

k sobě chovat. Pod pojmem netiketa 65 bývá označována sada doporučení pro 

slušné chování v Síti. Přestože její kořeny sahají až do velmi raných dob Internetu, 

neztrácí ani dnes na významu. Pravidla netikety obecně bývají zaměřena na 

uživatele počítačové sítě, kteří do ní aktivně přispívají - odesílají elektronické 

dopisy, diskutují v konferencích či chatech, vytvářejí WWW stránky a podobně.  

„Při pohledu na některé výdobytky elektronické komunikace se člověk leckdy 

neubrání úvahám, že by snad měla být zařazena do povinného vzdělání,“  uvádí 

                                                 
63 Virtuální změna pohlaví 
64 www.lsd.cz 
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Pavel Satrapa v článku Netiketa, který shrnul poznatky z praxe do několika 

kategorií, z nichž některé je nutné uvést:  

  „Internet je paradoxní médium. Na jedné straně umožňuje interakci a 

komunikaci s lidmi, s nimiž by to jinými technologiemi šlo jen velmi těžko. Na 

straně druhé komunikaci odlidšťuje a zakrývá skutečnost, že se nebavíte s 

obrazovkou a klávesnicí, ale s živým člověkem nebo skupinou lidí,“ upozorňuje 

Pavel Satrapa. 

Právě tato neosobnost, případně v kombinaci s anonymitou, již síť (i když často 

jen zdánlivě) poskytuje,  podle něj vede k tomu, že se někteří uživatelé chovají 

podobně jako agresivní řidiči. Jako první pravidlo tedy uvádí: 

„Než odešlete dopis či příspěvek do diskuse, je dobré se zamyslet, zda byste totéž 

a ve stejné formulaci řekli dotyčnému do očí. Pokud ne, je s vaším textem něco v 

nepořádku a pokuste se jej formulovat lépe. Tohle pravidlo samozřejmě nepomůže 

lidem, kteří na pozdrav "Dobrý den." odpovídají "Vy jste tak neuvěřitelný 

ignorant, že nedokážete ani originálně pozdravit." Ovšem v takovém případě 

pomůže jen vyhýbat se komunikaci s dotyčnýmI. 

Když výše uvedené shrneme do několika doporučení, budou znít: 

a/ Dodržujte v elektronické komunikaci stejná pravidla, konvence a zásady jako v 

běžném životě.  

b/ Nebuďte zbytečně útoční či agresivní.  

c/ Nejste středem kybervesmíru. Neočekávejte, že každý hned všeho nechá, jen 

aby odpověděl na váš dotaz.  

                                                                                                                                                         
65 výraz vznikl spojením slov internet a etiketa. Na obecném výkladu slova netiketa sice panuje 

celkem všeobecná shoda, její konkrétní výklady se ale liší případ od případu. Někde chápou 

netiketu spíše jako provozní řád sítě, jinde jako pravidla pro autory elektronických publikací. 

Dokonce existuje RFC definující netiketu (RFC 1855), které ale vzniklo před deseti lety, takže 

neodráží některé nové trendy. 
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d/ Pokud se dostanete do sporu a ten se přiostří, argumentujte k věci. 

Nepoužívejte osobní invektivy nesouvisející s předmětem sporu. 

e/ Jste to, co píšete. Ostatní o vás zpravidla nic nevědí - jak vypadáte, co děláte, 

jaké máte vzdělání a životní zkušenosti. Udělají si o vás obrázek čistě na základě 

vašich textů - dopisů či příspěvků do diskuse. Vyplatí se věnovat jim patřičnou 

pozornost, a to po obsahové i formální stránce (gramatické). 

f/ Nezapomínejte, že váš příspěvek bude čtenáře stát čas a přenosové pásmo. 

Zodpovídáte za to, že je nebude (nebudou) považovat za vyplýtvané. To 

konkrétně znamená: 

g/ Buďte struční. Pište k věci. Nemáte-li co nového k tématu sdělit, raději nepište 

vůbec. 66 

h/ Než pošlete velký objem dat (přílohu k elektronickému dopisu, velké obrázky 

na WWW stránce a podobně), upozorněte na to příjemce a ujistěte se, že to 

nevadí. Uživatele komutované linky nepotěší pětimegová příloha. Extrémní objem 

dat může dokonce způsobit zhroucení celého přepravního systému (jako kdyby si 

uživatelé vyměňovali třísetmegové video - elektronickou poštou).  

i/ Komprimujte a používejte další obvyklé metody ke zmenšení objemu dat.  

j/ Jasně identifikujte obsah svého sdělení (v položce "Věc" elektronického dopisu, 

v nadpisu komentáře apod.), abyste adresátům usnadnili rozhodnutí, zda je pro ně 

obsah zajímavý.  

k/ Nepřeposílejte zbytečnosti, které ostatní obtěžují -  notoricky známé žertovné 

obrázky, falešná varování před viry a podobně. 

                                                 

66 Speciálním případem předchozího je ponechat z původního příspěvku jen relevantní část, pokud 

odpovídáte a chcete citovat originál. Nepřestává mě dráždit, když v diskusních fórech na kdosi publikuje 

deset fotografií a jiný v příspěvku obsahujícím jedinou větu (třeba "Líbí se mi ta sedmá.") zopakuje celý 

původní text, včetně všech snímků. A další to zopakuje celé znovu, když píše, že on má raději třetí...  
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l/ Síla Internetu je v množství a ve sdílení znalostí. Když se zeptáte v příhodné 

konferenci, máte velkou šanci, že někdo zkušený vám poradí. Je slušné využívat 

toho v rozumné míře a zároveň se aktivně podílet. Konkrétně Pavel Satrapa uvádí: 

„Než se zeptáte, zkuste se porozhlédnout po existující odpovědi. Použijte 

vyhledávací službu, podívejte se do archivu konference či na často kladené dotazy 

a odpovědi. Pokud zopakujete stokrát zodpovězený elementární dotaz, snadno 

sklidíte podrážděné reakce. Pokud požadujete odpovědi elektronickou poštou, je 

slušné poslat pak jejich shrnutí a dát ostatním k dispozici, co jste se dozvěděli. 

Jestliže se vyznáte v dotazované problematice, poraďte.“ 

Do netikety se promítá i základní motto Internetu: „buďte konzervativní při 

vysílání a liberální při příjmu. Sami se pokud možno řiďte netiketou, ale pokud to 

někdo jiný neudělá, snažte se o toleranci. Každý někdy začínal a studená sprcha či 

veřejné pranýřování začátky nijak neusnadní. Případné prohřešky proti netiketě 

kritizujte raději soukromým dialogem s provinilcem než veřejně. Pouze když víte, 

že dotyčný se nevhodně chová zcela úmyslně, reagujte. 

Je nutné konstatovat, že zkoumaný soubor norem by bylo možné shrnout   dvěma 

jednoduchými pravidly:  

„Adresátem sdělení je člověk. Berte na něj ohled.“ 

  Netiketa je zároveň velmi závislá na prostředí. Například při chatu či v diskusi 

na weblogu bývá prostředí daleko neformálnější než třeba v odborné konferenci. 

Je vhodné přizpůsobit své chování okolí, v němž se právě nacházíte. Speciálnímu 

fenoménu, netiketě na chatu –tzv. chatiquette (slovo vytvořil spojením slov chat a 

etiketa), se věnuje ve své eseji Night on Earth – Erkenntnisse eines Chatset 

Junkies in der Community Gerhard Rainer. 

 

9. 2. Gerhard Rainer a Chatiquette – etiketa na chatu 

Gerhard Rainer, rakouský redaktor, zveřejnil v prosinci 1999 v IT časopisu Tools 

& Toys  studii o specifických pravidlech komunikace na chatu. Ze zkoumání textu 
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je patrné, že se v mnoha aspektech shoduje s předchozím citovaným výčtem 

pravidel. 

  V eseji Night on Earth – Erkenntnisse eines Chatset Junkies in der Community 

se situuje do role staršího muže- chataře, který zažívá silnou zkušenost - je poprvé 

na chatu, když se rozhodne strávit noc v internetové kavárně.  Popisuje své setkání 

s chatem: „Meine erste Chat-Erfahrung stammt von der Eröffnung des Wiener 

Internet-Cafes Stein: An jenem abend war ich virtuell in La Habana, Cuba, dann 

in New York, N.Y., und beim Gang aufs Klo schielte ich auf den Bildschirm 

meiner Nachbarin am gegenüber Terminal. Kurze Zeit später loggte ich mich in 

„ihren“ Chatroom ein und baggerte sie via World Wide Web an.“67 

  Zvolil nick MAAT a krátce po vstupu do místnosti pro teenagery se setkal 

s otázkami typu – „Jsi muž nebo žena, MAATE? Kolik ti je?“ Nakonec se rozhodl 

změnit místnost, protože nechtěl přiznat svůj věk – 40, ale nechtěl ani klamat, a 

vstoupil do klidnějšího pokoje s názvem „Underground“ s méně uživateli, kde 

bylo snazší číst výroky ostatních. Zde uviděl dívku s nickem ALKI, se kterou 

navázal velmi příjemný rozhovor, při kterém pocítil jistou  vzájemnou chemii. 

Slečna se po prochatované příjemné noci chtěla setkat tzv. irl68, ale potom si 

čtyřicetiletý uživatel MAAT všiml na jejím profilu, že dívce je šestnáct. (Podobná 

situace nastává ve snímku Me and You and Everyone We know, když sedmiletý 

chatař pozve na sraz kurátorku ve středních letech, která se stále rozhlíží, kdy její 

vysněný muž dorazí, ačkoliv sedmiletý chlapec již sedí na lavičce vedle ní.) 

  Po skončení experimentu sestavil Gerhard Rainer několik pravidel, které připojil 

ke své studii.  

 

První pravidlo nazval – Der Name ist programm. Říká, že na chatu uživatel hraje 

určitou roli, dobrou nebo špatnou, ale pouze hraje. „Když se na MAATa jeho 

virtuální přátelé naštvali, jednoduše zvolil jiný nick a stal se někým jiným. Nyní 

byl Eingabefehler.“ (Tento nový nick shledali ostatní velmi vynalézavým a ptali 

se na věk. Uživatel však stále psal jen dokola své jméno a tak byl vyhozen 

správcem z místnosti).  

                                                 
67 volný překlad: „Moje první zkušenost s chatem je spojena s otevřením internetové kavárny Stein ve vídni. Za 
jediný večer jsem virtuálně procestoval Kubu i New York, a při cestě na toaletu jsem si všiml obrazovky své 
sousedky. Krátce nato jsem se zaregistroval do stejné chatové místnosti jako ona a pronásledoval ji po Síti.“ 
68 in real leben – ve skutečném životě 
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Z toho autor usuzuje, že se nemusíte nutně jmenovat třeba Gerhard40. Výjimečný 

nebo vtipný nick upoutá pozornost druhých nejlépe. Nicky jako Notarzt nebo 

Teletubbiemoerder prostě umožňují rovnou přejít ke konverzaci! 

  Druhé pravidlo Gerharda Rainera říká – Pozor na VIP a na správce. Na chatu se 

většinou vyskytuje alespoň jeden správce, který stráží tzv. Netiquette. Mohou 

přerušit diskusi, vykázat např. vulgárního chataře (například teenagera, který ruší 

diskusi sprostými výrazy nebo používá Capslock a vysílá stále stejná slova) 

z místnosti anebo z celého chatu. Správcem nebo vip, tj. certifikovaným 

uživatelem, se může stát každý, kdo podstoupí tzv.kvalifikaci, kterou mu udělí při 

osobním setkání jeden z certifikovaných uživatelů.  

  Vyplývá z toho, že je lépe nepouštět se se správcem do konfliktu, ale platí, že 

moc na chatu je relativní. Kdo chce provokovat, může pod novými nicky 

pokračovat dále a urážet ostatní jak je libo ad infinitum. 

  Třetí poznatek se týká anonymity, která však nechrání před skutečným světem. 

Rainer popisuje, že ačkoliv se lidé jsoucí v anonymitě chovají různě, toto chování 

vychází z nich samotných, a při setkání v reálu se většinou odhalí, že lidé se 

hodně podobají roli, kterou hráli on line. Lež se pak údajně prozradí v on line 

prostředí stejně jako v reálu. Komunikace se sice odehrává pouze prostřednictvím 

psaného slova, ale i v on line prostředí může vzniknout pouto nebo pocit 

náklonnosti, které může vést k setkání v realitě. 

  Čtvrtý poznatek má název Genies@ home. Zde se Rainer zamýšlí nad 

dovednostmi mladé, tzv. sms generace. Jeho on line kamarádky umí měnit barvy 

písma, otevírat si své vlastní chatové místnosti, zvát do nich další uživatele, 

předávat jim správcovství, anebo chatovat s mnoha lidmi najednou. Dokáží totiž 

psát poslepu rychleji než MAAT umí číst. Nazývá je tzv. Heimcomputer 

Virtuosen (počítačoví experti, virtuózové ) a učí se od nich. 

  Pátý bod nese název Suchtgefahr (nebezpečí touhy) a zabývá se závislostí 

chatařů. Autor přiznává, že často snil o větách a situacích, které na chatu psal. 

Psychologové obecně tvrdí, že uživatel, jenž prochatuje denně více než čtyři 

hodiny, vykazuje určité symptomy závislosti. Mění se jeho vnímání reality, může 

trpět poruchami spánku, vědomě nebo nevědomě neustále vyhledává předmět 

závislosti, má zmatek, trpí nepořádností, tají svým blízkým, kolik času na chatu 

tráví, a především popírá vlastní závislost. Autor na závěr konstatuje, že on 

závislost na chatu nevykazuje, neboť nesedí u PC, protože by nemohl spát, ale 
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nespí, protože musí chatovat. Konkrétně v závěru studie ironicky prohlašuje: „Jak 

bych měl předstírat před ostatními jinou realitu, když celá moje rodina spí? Když 

ve čtyři ráno končím na chatu, je to proto, že už zůstalo stejně asi tak jen 40 

uživatelů. A pak mám pocit, že mám prázdnou hlavu a již nic nelze více napsat a 

vše již bylo řečeno.“ 

 

Chatiquette, kterou Rainer pojmenoval, je internetová etiketa uživatelů chatu. 

Zahrnuje pravidla, jak by se měli uživatelé chovat, a co mohou očekávat od 

ostatních. 

Zahrnuje zejména následující body: 

 

1. Pomáhej ostatním chatařům, a nejvíce nově příchozím. Vzpomeň si přece jak 

jsi byl ty bezradný když jsi chatoval poprvé! 

 

2. Respektuj ostatní. Když má někdo jiný názor, můžeš vyjádřit slušně své mínění, 

nebo jej vložit do funkce ignorovat. 

 

3. Kdo ale žádný názor nemá a pouze píše nesmyslné věty, obtěžuje ostatní. Ušetři 

proto ostatní a nepiš nesmysly. 

 

4. Když jsi špatně naladěný, a dáš to ostatním sprostě najevo, raději se odloguj 

nebo budeš vyhozený z místnosti a uděláš svému nicku špatné jméno 

 

5. Pamatuj, že  nejsi zcela v anonymitě. Každý operátor totiž může zaznamenat 

tvoji IP adresu a stejně tak i každý chatový server. Internetový provider  je potom 

schopen dodat veškeré informace o uživateli. 

 

9.3. Chat pro Daniela Ammanna - >Magické kanály  

Na podobný poznatek navazuje v roce 2002 Daniel Ammann v eseji Virtuelle 

Café – Schön dich zu lesen – Chatten im Internet69Internetová diskusní fóra a 

                                                 
69 volný překlad názvu: Virtuální kavárna – Rád tě čtu – Chat na internetu 
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chaty nazývá „magische Kanäle“ 70 a přirovnává vstup (tzv. registraci) na chat 

k návštěvě velké recepce v hotelu nebo také tržnice. 71 

 

Věnuje pozornost slangu na chatu, který se projevuje zejména zkratkami. 

Ammann uvádí několik příkladů: wb –welcome back, < fg> fieses Grinsen, lol – 

laughing out loud, m@il, 8tung72, we- wochenende, cu –see you. Říká, že 

uživatelé si musí pomoci tzv. emotikony (výraz pochází ze slov emoce a ikona, 

například úsměv se značí☺ :-), mrknutí oka ;-), zamračení �- :-( ).  

Chtějí-li vyjádřit neverbální chování na chatu (například ironii, dobrou náladu, 

obavy), kdy mají k dispozici pouze klávesnici, mohou využít také prodloužení 

slov, například haaaaaaaallllllooooooo nebo naopak velkých písmen pro 

maximální důraz: IN DER RAUM SCHREIEN.73Ammann se zabývá také 

pojmem tzv. socializace v kyberprostoru –  Socialisierung im Cyberspace. 

Ptá se, jestli chat neznamená zejména pro mladší uživatele jisté riziko, zejména 

vzdálení se skutečnému světu ve prospěch poznávání kyberprostoru. Říká, že je 

nutné si uvědomit, že média nastavují skutečnému světu zrcadlo. Již v roce 1931 

byla vykonána studie týkající se psychologie komunikace po telefonu. Vyplynulo 

z ní, že toto „slepé povídání“ napomáhá řešit mezilidské problémy. 

 

Věnuje se i fenoménu anonymity a nereciproční důvěrnosti (o níž byla zmínka 

v úvodu práce) na dálku, ale z jiného úhlu – negativního. Jako příklad uvádí 

případ 19leté dívky nemocné leukémii, jež si vedla internetový deník, a po její 

údajné smrti se ukázalo, že byl celý zfalšovaný.  

 

Upozorňuje proto, že nikdy není jisté, kdo se skrývá za přezdívkou na druhé 

straně chatu - tzv. magického kanálu…. 

 

 

 

 

                                                 
70 magické kanály 
71 „Wer auf einem Markplatz oder in der Eingangshalle eines Hotels herrscht in einem gut frequentierten Chat 
reger Betrieb.“  
72 8UNG = Pozor – (achtung) 
73 křičet v místnosti 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

Výzkum českých uživatelů Xchatu 
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Výzkum probíhal mezi českými uživateli Xchatu ve věku 16 – 40 let. Byl 

zaměřen zejména na prolínání on line a off line reality a na ovlivňování off line 

reality on line prostředím, tj. na okolnosti, kdy uživatelům chatu pomohl server ve 

vyřešení problémů nebo se setkali v reálu s ostatními uživateli.  

Zúčastnilo se 30 uživatelů, cílovou skupinu tvořili uživatelé chatu, kteří 

v současnosti nebo v minulosti navštěvovali server www.xchat.cz a setkali se 

s ostatními uživateli  v offline prostředí, tedy v běžném životě. Podmínkou bylo, 

aby uživatelé po určitou dobu v minulosti nebo současnosti navštěvovali uvedený 

server více než třikrát týdně. Byly s nimi provedeny rozhovory, online, 

prostřednictvím emailu nebo při osobním setkání. 74Některé odpovědi jsem 

ponechala v původním rozsahu (a upravila pouze po jazykové stránce), protože 

jsem se domnívala, že pomohou lépe nastínit problematiku prolínání on line a off 

line reality na  chatu a demonstrovat určité jevy týkající se komunity českých 

chatařů. 

 

U citace je vždy uveden nick,  věk (například Aliss 27), počet nechatovaných 

hodin a jméno uživatele, které bylo ve dvou případech na požádání účastníků 

výzkumu pozměněno. Počet nechatovaných hodin je na chatu velmi 

diskutovaným fenoménem, a mnoho uživatelů podle něj usuzuje o jiných. Ale i 

tento jev prošel vývojem: Nejstarší administrátoři i uživatelé se shodují v tom, že 

v počátcích měli nicky s více nechatovanými hodinami obrovský respekt a byli 

považování za důvěryhodné, naopak uživatelé s menším počtem nechatovaných 

hodin se setkávali s nedůvěrou, byli považovány za nezkušené nebo za někoho, 

kdo změnil nick kvůli problémům v místnosti, například agresivitě. Kdo měl více 
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než 300 hodin, byl zkrátka důvěryhodnější, protože na chatu vystupoval stále jako 

tatáž osoba. Situace se změnila, nyní jsou osoby s větším počtem nechatovaných 

hodiny považovány za závislé na chatu. 

  

Výzkum částečně navázal na výzkum z roku 2003 vykonaný…, který se zaměřil 

na psychologické aspekty on line komunikace mezi uživateli v české republice, a 

na první pilotní studii cybersexuálního chování českých uživatelů internetu, 

kterou v roce 2003 provedla Mgr. Radana Divínová. 75 

 

Při vyhodnocování rozhovorů,  z nichž některé  jsou zde ve zkrácené formě po 

souhlasu dotazovaných uživatelů chatu zveřejněné pro lepší pochopení celé 

problematiky, vyplynulo, že některé kategorie  jsou při postihování problematiky 

prolínání on line a off-line vztahů a realit  významnější než jiné. Těmto 

kategoriím jsou věnované samostatné kapitoly: 

 

1. komplexy účastníků chatu a vzájemná pomoc s ostatními při řešení určitých 

problémů, 2. závislost na cybervztazích, 3. česká komunita v zahraničí, 4. gay 

komunita, 5. experimenty s identitou. Některé z nich jsou navzájem úzce 

provázané. 

 

V citacích byly opraveny překlepy, nespisovné výrazy byly někde ponechány 

kvůli zachování autentičnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Radana Divínová: Cybersex – forma internetové komunikace, TRITON Praha 2005  
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1. Komplexy účastníků chatu a vzájemná pomoc s ostatními při řešení 

určitých problémů 

Co se týče řešení osobních problémů na internetu, zaujímají k němu uživatelé 

různé postoje. Většinou je ale láká skutečnost, že v kyberprostoru existují lidé se 

stejnými problémy, kteří jim mohou poradit, aniž by je to stálo úsilí vycházet 

z domova, investovat finance, nebo svůj problém veřejně prezentovat. Lékaři se 

setkávají s tím, že jejich pacienti vítají možnost vzájemné pomoci. Například na 

serveru stigm.cz zodpovídají dotazy pacientů s psychosomatickými poruchami 

odborní lékaři ,ale je tam možnost vzájemné komunikace pacientů a jejich 

blízkých. Nejrůznější nemoci jako deprese nebo poruchy příjmu potravy lidé 

neradi řeší na veřejnosti, protože by museli přiznat, že poruchou trpí někdo blízký 

nebo dokonce oni sami, a v naší společnosti je tato kategorie nemocí považována 

za stigma. Tato webová stránka však řeší problémy, zodpovídá na dotazy a radí, 

aniž by zájemci vystoupili z anonymity. Podobným příkladem by mohla být i 

obezita, a modelovou situaci  popsala uživatelka Jana z našeho výzkumu. 

„Pracovala jsem jako pokladní ve sdružení Junák a když jsem dostala pro svou 

práci PC s připojením na internet, instinktivně jsem šla na chat. Bylo to v roce 

2001 a mě bylo 22 let.  Zvolila jsem nick Aki 7, protože všechny nápadité nicky, 

které mě napadaly, byly obsazené. Nejdřív jsem vešla do místnosti Láska před 

internet, ačkoliv jsem měla stálého přítele. Nepovažovala jsem ale aktivity na 

chatu za nevěru. Chatovala jsem s jedním úžasně milým klukem s nickem 

maslo_nejvetší, který ale když jsem mu napsala svoje míry, ztratil zájem. Vážila 

jsem totiž 110 kg. Proto jsem následující den šla do místnosti Baculky. Tam  jsem 

teprve potkala spřízněné duše a můj život se změnil. Byly to dvě holky, které 

vážily každá asi 140 kg, a tři kluci s podobnou fyziognomií a starší obézní muž 
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s nickem Pedofilatelista. Okamžitě si mě získali. Používaly úžasné výrazy, 

například výstřih s jejich mohutným poprsím nazývaly výloha, a já jsem najednou 

měla pocit, že jsem potkala opravdové přátele a zbavila se svého komplexu. Byla 

jsem konečně šťastná, i když v reálu jsem začala nestíhat v práci, protože xchat 

jsem měla otevřený po celou pracovní dobu - vždy jsem pozorně sledovala, jestli 

nepřijde někdo známý. Se svými kamarády z místnosti Baculky jsem se potkala 

v reálu na srazu v jedné hospodě. Ty holky byly atraktivní a velice vtipné, i když 

byly silné, proto můj komplex ustoupil, ale hned jsme začaly chatovat ještě 

intenzivněji. Ukázal se tam i jeden kluk, se kterým jsem měla tzv. úlet. Bohužel se 

o něm dozvěděl můj přítel a rozešel se se mnou. Můžu tedy říct, že mi chat změnil 

reálný život, protože jsem se zbavila svého komplexu z postavy a zároveň jsem 

bohužel přišla o přítele. Důležitější však opravdu bylo zbavení se komplexu. V té 

době Prahu zasáhly povodně, a tak jsem prostřednictvím chatu a staršího též 

silnějšího kamaráda Hedvika, s nickem Pedofilatelista dokonce pomáhala stavět 

dům pro dvě rodiny postižené povodněmi. Chat se stal součástí mého života. 

Když jsem ale vyčerpala jeho možnosti a poznala přátele, rozhodla jsem se již dál 

příliš nechatovat. Chat hodně ovlivnil mé vyjadřování. Třeba na srazu chatařů 

jsme mluvili ve stylu jako bychom chatovali. Takže například jsme „šeptali,“ nebo 

říkali „ píšu to na sklo“ (tj. aby to mohli číst všichni uživatelé v místnosti) nebo 

používali ostatní výrazy, jenž evokovaly konverzaci on line. Klidně jsme si i celý 

večer posílali papírky, které kolovaly a na ně jsme psali, jako kdybychom 

simulovali konverzaci na chatu.“ 

(Jana, 25 let, nick Aki 7, nachatováno 656 hodin) 

 

Většina uživatelů v našem výzkumu uváděla, že chat považuje za hru a případné 

provozování cybersexu nebo seznamování s příslušníky druhého pohlaví 

nepovažují za nevěru. V případě Jany –Aki 7 však chatování a následné setkávání 

s chataři vedlo až ke ztrátě trvalého partnera a nevěře, ačkoliv původní problém 

vyřešila, stejně jako většina dalších chatařů, kteří nalezli virtuální přátele se 

stejným handicapem. 

  Příklad Andrey, která chatovala z práce pod nickem Fosfor ukazuje, že chat 

může být velmi užitečný při hledání pracovních kontaktů nebo informací 

potřebných pro práci i soukromý život. Dalo by se hovořit o tom, že vlastně na 

chatu se dozvíte cokoliv a získáte informace o čemkoliv zrovna potřebujete a tím 
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si usnadníte život. Jiná  uživatelka z našeho výzkumu uvedla, že jí ukradli 

v restauraci mobilní telefon a na chatu během dvaceti minut našla člověka, který jí 

byl ochotný věnovat starší telefon zcela zdarma a dokonce jí jej osobně dovezl do 

zaměstnání a nepožadoval žádnou finanční nebo jinou odměnu, pouze prý chtěl 

uživatelku vidět v reálu. Od této činnosti – hledání pomoci a kontaktů pak není 

daleko k jiné sféře komunikace - navazování intimních vztahů, jak se to stalo 

Andree - Fosfor: 

 

„Poprvé jsem byla na chatu kvůli práci – potřebovala jsem informace na článek o 

nevěstincích. Bylo to na xchatu, kategorie sex a flirt, místnost Zkušenosti z 

bordelu. Slušně jsem pozdravila a pak se zeptala, kdo z chatujících byl v bordelu. 

Jejich reakce byla, ze třeba jo, ale proč se ptám… A tak jsem se jim snažila 

namluvit, ze  mě idea nevěstince vzrušuje. A vzhledem k tomu, ze z mé strany 

padaly jen otázky, tak to muže (byli asi 4) přestalo bavit. Ale až na jednoho: 

novináře z Českého rozhlasu, kterému jsem přiznala barvu a on mi dal seznam 

erotických podniků, že jsem měla výživu na celý článek. Dokonce jsme se spolu 

párkrát pak sešli a pokecali. Pak jsem jednou zamířila na x chat do sekce Láska 

pres internet. Nic jsem od toho nečekala. Brala jsem to jako zábavu, přátelsky 

pokec. Ptala jsem se lidí, jestli byli v Egypte – chystala jsem se totiž do Egypta,  

a potkala jsem Honzu. 

Chatovala jsem vždy z práce. Při mém „bordelovém chatování“ to bylo klasicky 

během pracovní doby. Klidně tři hodiny. S Honzou to bylo taky z práce – byla 

jsem tam o víkendu, musela jsem dělat stránky a tak jsem si zpříjemnila chvíle. 

Chatovali jsme spolu celé noci. Ten první nick si nevzpomínám. Asi jsem tam 

byla trapně jako host.76 … S Honzou jsem měla nick Fosfor. Proč? Nevím. 

Zkoušela jsem mnohem vtipnější nicky, ale všechny byly obsazené, jedině chudák 

fosfor prošel. Nicky uživatelů…nebyly nic moc. Jasně, když tam přijde člověk a 

nezná nikoho, může mu nick něco napovědět o tom člověku- třeba kolik mu je let, 

jméno, náladu, založení…. Já jsem se spíš dívala na to, co ostatní píší. Ale 

samozřejmě, ten kdo mě nickem pobavil, mi byl sympatický. S tím z Českého 

rozhlasu jsem se setkala asi po šesti měsících, měl cestu do Prahy, tak jsme šli na 

kafe.  

                                                 
76 tzv. guest, člověk, který nemá zaregistrovaný nick 
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Musím říct, ze byl skoro stejný jako v těch mailech: používal stejný humor, 

jazykové prostředky… (jen témata byla jiná ☺). Je pravda, ze téma našeho 

seznámení hrálo trochu roli i v osobním kontaktu. Hodně jsme spolu flirtovali a 

chovali se trochu uvolněněji (třeba si vzal v kavárně moji nohu na klín a 

masíroval mi ji☺). Samozřejmě zůstalo jen u nevinného pošťuchování, byli jsme 

oba mladí, zhruba ve stejném věku… 

V případe Honzíka to bylo jiné… Zatímco s tímhle chlapíkem jsme si občas 

mailovali, s Honzíkem jsme vytvořili užší,  téměř každodenní kontakt na mailu. 

Naše konverzace byla otevřená, a mne byl Honza myšlenkově strašně blízky. 

Navíc on se mi začal v mailech dvořit  a chovat se ke mne trochu romanticky… 

Postupně jsem se do něj zamilovávala. Uvědomovala jsem si ze jde jen o virtuální 

realitu a nechtěla jsem narazit. Chtěla jsem vedet, jakej je Honza ve skutečnosti a 

tak jsem si s nim dala schůzku. Byl hezčí než na fotce (trochu mě vyděsilo, ze je 

tak mladý, bez vousu vypadal tak na 18), a naštěstí měl srdce i duši  stejné jako v 

mailech. Měli jsme si o čem povídat a to rozhodlo…  

S tím prvním chlápkem jsme se párkrát sešli jako přátelé. Myslím, že jsme si měli 

docela co říct a on mě také sám vyhledával. Bylo mi s nim fajn. S Honzou jsem 

chodila tři roky… 

 Beru to jako možnost, jak se vyjádřit, seznámit se s novými lidmi… Ale moc 

toho nevyužívám. Neexperimentovala jsem s identitou. Tedy asi trošičku, když 

jsem se zpočátku situovala do role vzrušené ženy, která má fantazie o bordelech 

atd. To byla ale jenom účelová hra, trvala chvilku. Dávám přednost kontaktu face 

to face.“ 

(Andrea, 33, nick Fosfor, nechatováno 150 hodin) 

 

2. Závislost na cybervztazích 

Někteří uživatelé chatu jej cíleně navštěvují pro vzrušení  anonymity a 

z interaktivity,  a navazují nové a nové on line vztahy, které cítí potřebu přenést 

do reálného off line prostředí. Nepodařilo se však  upřesnit, jestli se jedná pouze o 

osoby, které nejsou schopni navázat reálné vztahy, nebo zda závislost na vztazích 

ve virtuální realitě může potkat každého. Uživatelé se shodli v tom, že věnovali 

chatování více času, než by chtěli, že byli nervózní pokud se jim nedařilo se 

připojit a také že často klamali a zatajovali svým blízkým o tom, kolik hodin 
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skutečně tráví na chatu a v online prostředí. Uvádíme příklady respondentů 

z našeho výzkumu: 

 

„Chatoval jsem v internetové kavárně nebo v internetové místnosti ve škole.  

Začalo to tak, že vedle mě seděla dívka, která se zalogovala na Xchat a já náhodou 

zaregistroval nick, který zvolila. Šel jsem tedy „za ní“, do stejné místnosti, a začal 

jsem si s ní povídat. Bylo to moc vzrušující, zejména když jsem se ptal na velice 

intimní a choulostivé věci a viděl jsem v reálu, jak se vždy například  usmála, 

zaváhala, zčervenala nebo jak se na to prostě tvářila. Ani ji ani další holky 

nenapadlo se rozhlížet, byly vždycky na 100% pohroužené do konverzace. Když 

jsem z ní dostal veškeré podrobnosti, jako například co se jí nejvíce líbí v sexu, 

jak by si představovala svého partnera, většinou se zeptala, jak vlastně vypadám. 

A v tu chvíli jsem napsal – Sedím vedle tebe, stačí se podívat doleva! Jedna dívka, 

která na sebe prozradila vcelku intimní věci a byla úplně červená, když mě 

uviděla sedět u vedlejšího stolu v pražské kavárně Electra, mi dokonce dala své 

telefonní číslo, ale nesešla se už se mnou. Už nechatuju, mám přítelkyni a asi by 

se jí to nelíbilo. Chat pro mě byl hra, zábava, a rozptýlení, možná hra a možnost  

určité manipulace a interakce a vzájemného poznávání s jinými lidmi. S identitou 

jsem experimentoval, třeba když dívka u vedlejšího stolu dlouho neodpovídala, 

tak jsem si paralelně vytvořil ženský nick a vydával se ještě za mladou dívku 

v místnosti pro lesbické ženy. Většinou jsem totiž stíhal mluvit s více osobami 

najednou, třeba s osmi. “ 

(jméno si uživatel nepřál uvádět, nick Hans Feldmann, nechatováno 356 hodin, 32 

let, Praha) 

 

„S chatem jsem se setkala někdy v roce 2000, když jsme získali doma připojení na 

internet. Chatoval můj devítiletý brácha a já, s tím rozdílem, že já chatovala 

v mnohem odvážnějších „pokojích“. I když mi bylo šestnáct, byla jsem totiž často 

doma nemocná a doháněla učivo na střední textilní průmyslovce, nebo jsem doma 

šila na zakázky dětské oděvy, a vždycky jsem si našla dvě až tři hodiny denně na 

chatování. Líbí se mi muži okolo 40 let, proto jsem se zaměřila na uživatele 

v tomto věku a chatovala v místnosti 30 a více. Měla jsem nick your_ precious, 

podle filmu, který  byl tenkrát  populární – Pán prstenů. Když jsem se  

příležitostně vydávala za mužské pohlaví, měla jsem nick Frodo_18. Chat jsem 
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proto od začátku brala jako pomůcku pro seznámení v reálu. Poznala jsem několik 

mužů, se kterými jsem potom udržovala intimní sexuální vztahy. Protože ráda 

experimentuji, jednalo se většinou o nezávazné praktiky, například S/M. Jeden 

starší  muž  z chatu, na nick si ani nevzpomínám, ale mám ho na svém seznamu, 

kde je 48 mužů z chatu, za mnou přijel domů. Přinesl mi jen tak drahé dárky – 

vibrátor, láhev velmi drahé whisky, a další sexuální pomůcky. Potom jsme přešli 

k praktikám, o kterých jsme den předem diskutovali na chatu. Přál si být 

ponižovaný, proto jsem jej ponižovala slovně, a také jej bila, přičemž on se plazil 

kolem mě, prosil o odpuštění a například štěkal. To bylo poprvé a naposledy, kdy 

jsme se viděli, z jeho strany byl další zájem, ale z mé už ne. Na chatu jsem si také 

domluvila sex ve třech, který mě velmi uspokojil. Povídala jsem si s mužem, který 

se se mnou setkal v reálu, pak mě seznámil se svou manželkou a potom došlo 

k intimnímu styku. V rozmezí 3 let jsem pravidelně absolvovala další sexuální 

zážitky, z nichž za jeden jsem dostala tisíc korun. Své partnery jsem nazývala 

kamarády, řešili jsme reálné problémy, a skutečně se někteří stali přáteli, byť 

krátkodobými. Nemůžu totiž pít alkohol kvůli lékům na štítnou žlázu a tak 

nechodím se spolužáky do hospod, a proto jsem byla před érou chatu trošku 

outsider bez známých. Na chatu jsem nakonec našla i o pár let starší kamarádku, 

s nickem „kuře“, se kterou jsem pravidelně po dobu asi 3 let chodila za zábavou, 

nikdy jsem s ní ale nenavázala milostný vztah, ani jí nepřiměla k lesbickému 

milování pro peníze, které po mě požadoval další z mých mužů na chatu. Nyní 

mám přítele, kterého jsem poznala na chatu, jsme spolu již dva roky, a proto již 

nechatuji. Žárlí i na „kuře“ a proto s ní již nechodím ven. Myslím, že chat mi v mé 

plachosti pomohl najít známé. Byl reálný. Můj devítiletý bráška objevil věty, které 

jsem při chatu používala – byly uloženy v paměti PC a objevily se vždy když 

napsal na chatu stejné počáteční písmeno – a řekl to rodičům, což byl opravdový 

reálný problém.“ 

(Lucie, Praha Západ 22 let, nick your_precious, nechatováno 420 hodin) 

 

V případě Martina se stala typická věc pro většinu tazatelů - při setkání v reálu 

jejich protějšek vzhledově nebo vlastnostmi neodpovídal jejich představě. Prostě 

se stává, že na sraz přijde někdo úplně jiný, je to proto, že vy si vlastně povídáte 

jenom s počítačem a se svými představami, podle kterých si pak dotyčného 

naprosto zidealizujete“, říká administrátor Gigo, jeden ze zakladatelů dnešní 
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podoby xchatu. V takových případech byla vždy přenosová přání při chatování 

velmi silná a realitě hodně vzdálená. Osobní setkávání samozřejmě také mění to, 

jak budeme toho druhého napříště vnímat on line. Dává však možnost porozumět  

si i tak se svou přenosovou reakcí, tak jak tomu je v následujícím případě z našeho 

výzkumu: 

 

„Zaregistroval jsem se v roce 2001 se spolubydlícím na vánoční reklamní akci, při 

které jsme získali připojení na 3 týdny zcela zdarma. Poprvé jsem měl možnost 

surfovat po internetu. Nejdřív jsem si založil email a napsal kamarádovi vcelku 

sprostý email, který jsem ale odeslal  omylem mladé učitelce angličtiny, jež se mi 

líbila. Hned jsem jí musel psát omluvný email. Pak jsem se zaregistroval na chatu 

s nickem Dirty Frank a vstoupil do místnosti Tvrdý sex. Zrovna se se mnou 

rozešla moje přítelkyně a chtěl jsem se odreagovat. Cítil jsem, že je zde tolik lidí, 

kteří mě mohou zabavit! Líbil se mi nick Loredana, který vyjadřoval tajemnou 

cool dívku. Začali jsme si psát, jenže spíš psala ona, měla totiž víc zkušeností. 

Napsala mi, že za mnou přijede až z Olomouce za mnou domů do Ostrova nad 

Ohří příští víkend. V ten moment jsem si uvědomil kouzlo chatu. Pak za mnou 

jezdila 6 měsíců každý sudý víkend a já za ní každý lichý víkend. Sice mi poslala 

fotku, kde jí bylo 18 a ve skutečnosti jí bylo už 21 a vypadala úplně jinak, 

nicméně jsme spolu měli velmi úžasný a geniální vztah. Podnikali jsme  zábavné 

věci, nikdy se nehádali, a dokonce jsme spolu byli na dovolené. Pak si ale našla 

přítele v Olomouci. Už nechatuji, ale to připojení jsme nakonec měli zdarma 8 

měsíců, než přišla kabelová televize na to, že nám jej zapomněli odpojit. Nic jsme 

však nemuseli doplácet.“ 

(Martin, 28 let, Ostrov nad Ohří , nick Dirty Frank, nechatováno 65 hodin) 

 

Chat jako hru a zábavu  více než  možnost seznámení pojala Mariana z našeho 

výzkumu: 

„Poprvé jsem byla na x chatu v roce 1999 v práci - na brigádě ve        středisku 

cenných papírů. Moje kolegyně brigádnice Tereza a já jsme uprosily šéfa, aby 

nám pustil internet a zbavil nás tak nudného neustálého přepisování v T602 a 

hlavně práce. 

Největší problém byl nick, a navíc jsme byly dvě. Nejdřív jsme zkusily Mariana, 

Mara, Marie  a potom Tereza, Terka, Tery, ale všecky nicky byly obsazené. Proto 
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jsme nakonec vybrali nick HULA. Bylo to příjmení našeho šéfa!  Vešly jsme do 

místnosti Flirt a samozřejmě se hned seznámily s klukama, vysvětlily jim, že jsme 

dvě a chceme se seznámit, a okamžitě padaly nabídky na setkání v reálu. Protože 

byl pátek a léto a nám bylo 17 a 18, kluci nás rovnou zvali k nim na chatu, do 

kempu, a nabízeli se a předháněli, kde nás vyzvednou a kam s nima můžeme jet. 

Náš šéf měl nick Bumm, což jsme se dozvěděly z historie (poznámka – pokud na 

PC  minulosti někdo navštívil chat, objevují se dříve zadané údaje  i v budoucnu, 

lze tedy poznat, jaký nick měli uživatelé chatující na stejném PC), a chatoval 

v místnosti 30 a více. Vydával se za atraktivního svobodného boháče ačkoliv byl 

ženatý a plešatý a s miminkem. Vešly jsme do místnosti, kde šéf chatoval a 

oslovily jej křestním jménem – Aleši, jak se vede? A začaly jsme ho šikanovat a 

provokovat. Asi o dvě hodiny později nám zavolal do naší kanceláře a zval nás na 

kobereček a pěkně nám v reálu vynadal….Takto probíhalo mé seznámení 

s chatem. Fascinovalo mě to, že je možné komunikovat s tolika SKUTEČNÝMI 

lidmi, poznat je, zkoušet si sbalit kluky, získat radu, kontakty, komunikovat. A 

hlavně kecat s klukama. Jazykově mě chat obohatil, o zkrácená slova, nové tvary, 

nové výrazy, poznala jsem několik přátel – spíše krátkodobých, a většinou jsem si 

s nimi nepadla do oka, ale díky nim jsem poznala další jejich přátele, se kterými 

jsem se pak chvíli stýkala,  ale v současnosti již preferuji komunikaci face to face. 

To léto, léto 1999 mi náš šéf zároveň založil můj první email a jako heslo jsem si 

dala jeho křestní jméno – Aleš. Ten email mám dodnes.“ 

(Mariana, 23 let, nick Hula, nechatováno 35 hodin) 

 

 3. Česká komunita v zahraničí  

Češi žijící v zahraničí, kteří se zúčastnili našeho výzkumu, využívají v 95 % chat 

a seznamky pro to, aby získali přátele v reálném světě. „Dříve jsem hledal známé 

hůř, i když jsem měl možnost se s nimi setkat třeba v českých restauracích nebo 

na srazech, když jsem ale získal internet, hned jsem si našel v Londýně přítelkyni 

i deset známých během čtrnácti dní. Usnadnilo mi to život, “svěřuje se uživatel De 

Casale (33), který pravidelně navštěvuje místnost Anglie.  

 

Chat Čechům v zahraničí významně usnadňuje život. O svou zkušenost, jíž 

podobné však zažila většina dotázaných, se podělil chatař Martin: 
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„Pracoval jsem jako au pair, a rodina s dvěma staršími syny byla pro mě noční 

můrou, proto jsem si našel na chatu novou, přenechal mi ji jiný Čech, kterého 

jsem nikdy předtím ani potom neviděl,“ svěřuje se Martin (28), který vystupuje na 

xchatu pod nickem Hologram. Uvádí: „Jenže jsem se styděl to mojí stávající 

rodině říct, protože prostě v životě neumím odcházet, z minulého zaměstnání jsem 

třeba odešel ze dne na den a ani si nevzal  všechny věci, jak jsem se cítil zle. Na 

chatu jsem našel další řešení – dvě chatařky, které jsem viděl až čtrnáct dní poté, 

mi  kompletně poradily, jak provést odchod. Daly mi jen tak přesné instrukce a já 

je vykonal. Když rodina odjela, sbalil jsem si a na stole jim nechal klíče s dopisem 

na vysvětlenou, a odešel jsem oknem, bohužel jsem si tam zapomněl mobil,  jeden 

chatař mi však ještě ten samý týden dočasně půjčil svůj starý telefon,“ naznačuje, 

jak mu chat změnil a usnadnil životní rozhodování. 

 

4. Gay komunita 

V místnostech určených pro gaye, které tvoří nedílnou a neustále narůstající 

součást x chatu, jež prostě nelze opomenout,  bývá přeplněno a většinou fungují 

jako seznamka, možnost jak získat podobně orientované přátele nebo partnera a 

vyměnit si zkušenosti. Ve výzkumu se objevilo několik účastníků z této komunity. 

 

„S chatem jsem se poprvé setkala na přelomu roku 1997 a 1998, tedy v době, kdy 

jsme si do domácnosti pořídili internetové připojení. O tomto typu komunikace 

jsem se dozvěděla z časopisu a později i od známých. Místnost, kterou jsem 

navštívila byla určena pro lesbické ženy. První chat z domova trval max. 30 min. 

Moje první přezdívka neměla žádný význam, bohužel si ji přesně nepamatujI. 

Byla to směs písmenek, které se mi povedla náhodně trefit na klávesnici, např. 

sjflajsf. Poté jsem několik let používala nick Aliss. Přezdívky ostatních uživatelů 

pro mě nebyly ze začátku důležité, pokud se ovšem nejednalo o vulgární 

významy. Přiznám se, že důvodem mé (ne)komunikace s ostatními byl např. fakt, 

kdy uživatel zvolil jako nick např. své jméno a za ním číslovku, která mohla 

vyjadřovat věk nebo ročník narození.První reálné setkání proběhlo v roce 2000. 

Jednalo se o člověka, který žije dlouhodobě v zahraničí a kromě jiného nás 

spojovalo stejné rodné město. Už tento fakt byl velkou náhodou, protože narazit 

neplánovaně na chatu na někoho, kdo nežije v ČR a přitom pochází se stejného 

města, které mimochodem není velké (má 30 tis. obyvatel), je nevšední. I když 
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jsem měla obavy, že moje kamarádka na místo určení nepřijde nebo bude působit 

úplně jinak než jsem ji znala z chatu, setkání bylo velmi příjemné, přátelské a 

otevřené.  

Mohu říct, že díky chatu jsem navázala několik dobrých přátelství, některé z nich 

přetrvávají do současnosti. Nikdy se mi však nepovedlo najít někoho, kdo by 

nějak výrazněji ovlivnil můj život, např. partnerský. Díky podpoře mých přátel 

z chatu jsem se rozhodla změnit působiště (odstěhovala jsem se do Prahy) a 

částečně jsem se jejich názorem řídila při hledání zaměstnání. Mám takovou 

zkušenost, že pokud byl člověk, se kterým jsem chatovala hodně komunikativní (v 

písemném projevu), realita byla často jiná a byla jsem překvapená jak zamlklý, 

negativní a pasivní dokázal být tento člověk v reálu. Totéž se stalo opačně. 

Pochopitelně to není pravidlo. Často jsem přemýšlela, čím to je. Nevím. 

Samozřejmě každý z nás si tvoří určitou představu o tom, jak ten druhý vypadá, 

zda nám může být sympatický, zda dokáže být stejně otevřený i v reálném životě. 

Čím déle, tím jsou tyto představy jasnější. Když dojde na setkání, představy se 

často nenaplní a může dojít ke zklamání, rozčarování a z toho vyplývající 

zamlklosti. Časem nedávala až takový význam tomu, jak aktivně/pasivně člověk 

na chatu působí. Pokud mě protějšek něčím upoutal, snažila jsem se o reálné 

setkání. Co mě ale dokázalo hodně ovlivnit byla forma písemné komunikace. To 

jak se člověk vyjadřuje, zda píše gramaticky správně, zda reaguje na otázky apod.   

V současné době dávám přednost jinému způsobu elektronické komunikace, 

především ICQ nebo e-mail. Jen velmi zřídka nahlédnu na seznam místností, spíše 

ze zvědavosti, zda uvidím známou „tvář“.  

S experimentováním s identitou mám jen krátkodobou zkušenost, která mi nebyla 

přínosem, proto jsem se o ni častěji nepokoušela. V první situaci jsem se situovala 

do role homosexuálního muže chatujícího v místnosti pro gaye. Nepouštěla jsem 

se však do větší komunikace, mým cílem bylo zjistit o čem se účastníci mezi 

sebou baví, jakým způsobem navazují kontakt apod. Později jsem se v místnosti 

určené pro flirt (žena-muž) snažila prezentovat stylem (popis osoby, věk, zájmy), 

který jsem cítila, že by mohl vyhovovat mému protějšku. Nikdy více jsem nic 

podobného neměla potřebu zkoušet.Nejsem si vědomá, že by mi tento typ 

komunikace ovlivnil styl vyjadřování nebo slovní zásobu. Za povšimnutí stojí 

snad jen používání emotikon-smajlíků, které jsem začala díky chatu hodně 

používat. V současné době se chceme  s moji partnerkou starat o dítě, vzhledem 
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k tomu, že není možné jej adoptovat, možná se poradíme o variantách řešení na 

chatu než si dáme inzerát na nějakém webu s gay tematikou.“ 

(Alena, 28 let, nick Aliss, nachatováno 869 hodin) 

 

Velmi podstatným motivem cybersexuálních aktivit bývá touha po nových 

zážitcích : 

„Můj přítel a já jsme se rozhodli experimentovat v sexu a najít si třetího muže a 

vyzkoušet tzv. sex ve trojici. Hledali jsme na chatu a našli třetího muže 

v místnosti Kluci s kluky. Petr, který se s námi setkal v reálu, byl milý, 

sympatický a hezký muž přibližně v našem věku, a byl při setkání v reálu stejně 

výřečný jako na chatu. V den –večer- našeho prvního setkání došlo i na zmíněné 

sexuální praktiky. Bohužel se do něj můj přítel zamiloval a rozhodl se, že bude dál 

pokračovat ve vztahu jen s ním. Byl jsem zasmušilý, ale přišlo mi, že ti dva se 

k sobě opravdu hodí víc, a že na XChatu v místnosti Kluci na Kluky určitě bude 

někdo vhodnější a citlivější, s kým se mohu seznámit já. Povídal jsem si s jedním 

mužem, který byl z Brna. Přišel mi jako ztělesnění všech mých představ o 

ideálním partnerovi. Posílali jsme si velmi dlouhé emaily a také jsme intenzivně  

prochatovali dlouhé hodiny. Kvůli tomu jsem musel dohánět mnoho pracovních 

povinností, ale nevadilo mi to. Když jsem za ním o tři týdny později přijel do 

Brna, prožili jsme neuvěřitelný románek – který trval bohužel pouze jediný 

víkend mého života. Oba jsme se rozhodli nepokračovat ve vztahu na dálku. Měli 

jsme totiž taková povolání, která by nám neumožňovala se stýkat víc než jednou 

za dva měsíce. Na chatu mě okouzlila ta možnost potkat někoho takového jako 

byl Zdeněk a povídat si s ním v reálném čase i když bydlel 300 km daleko, ale 

zároveň mi zlomilo srdce  právě skutečnost, že bydlel tak daleko. Nicméně chatuji 

dál, i když o mnoho méně, protože nyní je šance poznat partnery třeba i 

v tanečním gay  klubu, kterých tenkrát moc nebylo.“ 

(Pavel, nick autobusík, 34 let, nechatováno 256 hodin) 

 

5. Experimenty s identitou 

Většina uživatelů se zmínila, že alespoň jednou využili možnost změnit nick a 

vydat se na chat s jinou identitou, hrát jinou roli. Například uživatelka Aki 7 při 

diskusi s mužem vytvořila nick Sexilady, se kterým současně oslovila stejného 
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muže a sledovala jeho chování – představila se proto jako velmi atraktivní 

modelka - chtěla ověřit jeho „věrnost“ a dozvědět se o něm více.  

  Uživatel Whoever (19) se setkal s podobným trikem od jeho dvou spolužáků: 

Věděli, že se rozešel s přítelkyní a seznamuje se na chatu a znali jeho nick, neboť 

společně chatovali při vyučování. Proto se sešli večer u PC, zalogovali se na chatu 

pod nickem ne_pojmenovatelná a oslovili uživatele Whoever. Stylizovali se do 

šestnáctileté dívky s vzhledem a vlastnostmi, které jejich spolužák na dívkách 

preferoval, a docílili toho, aby se o ni začal vážně zajímat. V moment, kdy se 

Whoever rozhodl za dívkou okamžitě kamkoliv přijet autem, mu zaslali 

výsměšnou sms, kde odhalili celý žertík….Podobně si hrál a experimentoval také 

živitel Pedofilatelista (40): 

 

„Chodil jsem do místnosti Baculky, a scházel se v reálu s jinými uživateli, ale 

zároveň experimentoval s identitou a hrál si s neznámými  lidmi. Například jsem 

se vydával  za neuspokojenou a velmi zajištěnou třicetiletou manželku 

podnikatele a chatoval jsem  denně velmi intenzivně se šestnáctiletým chlapcem, 

který byl ve finále připraven ji přijít uspokojit a prostě ji začal hledat a nevzdával 

se, potřeboval ji vidět! Proto jsem o tom vyprávěl své kamarádce, která se chtěla 

vydávat v reálu za tu třicítku, ale nakonec z toho sešlo.“ Uživatel ještě dodává: 

„V místnosti Baculky jsme měli komunitu a rozhodně jsem tam poznal několik 

reálných byť dočasných přátel. Chatuji dál pro zábavu a při masturbaci, ale již 

raději neexperimentuji s identitou.“ 

(Hedvik, 43 let, nick pedofilatelista40, nechatováno 356 hodin) 

 

Odreagování se od povinností a každodenní zátěže je nutností, chceme-li si 

zachovat dobrou psychickou a fyzickou kondici. Pro mnohé účastníky výzkumu 

se stal místem odpočívání chat, vnímají jej jako zábavu nebo uvolnění. Jako hru  a 

odreagování se rozhodly xchat pojmout také další účastnice výzkumu: dvě 

uživatelky 16 a 18 s nicky Cutie a Duhová neonka, které se svěřily, že se baví 

neškodnou provokací ostatních uživatelů - zalogovaly se například do místnosti 

Mučírna a oslovil je uživatel s nickem Jsemvášotrokpaní_28, jenž se přiznal, že 

by rád plnil jejich příkazy nabídl jim, že jim bude sloužit. Uživatelsky mu podle 

odpovědí ve výzkumu kladly úkoly, například aby klečel s notebookem v rohu 

místnosti a ihned si oholil hruď, které uživatel údajně plnil a následně prosil o 
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další. Jindy si dělaly legraci s uživatelů v dalších specifických místnostech 

například pod nickem děda_85 a babička_ 81 v místnosti pro náctileté. „Někdo si 

zahraje karty, my zlobíme na internetu,“ konstatovaly  dívky a shodně dodaly: 

„Známostí máme dost i bez chatu.“ 

 

Opačný přístup, kdy uživatel preferuje komunikaci na PC před reálnými vztahy, a 

nepovažuje surfování za rozptýlení, lze vypozorovat z následující odpovědi na 

anketu týkající se vztahů mezi muži a ženami v časopise Glamour: 

„I can spend hours on the Internet without noticing the time. It takes a serious 

relationship to distract me. A few months ago, I met a woman on a plane who 

seemed really special, and we hit it off. Things got  hot and heavy fast, and we 

spent four or five nights a week together. But I realised I was losing interest when, 

after a date, I could not wait to get home to my trusty Mac and surf the Web.“
77

 

     (Barney, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                                                 
77 citát z ankety časopisu Glamour v roce 1998, vlastní překlad: „Mohu trávit dlouhé hodiny na internetu, aniž 
bych zaznamenal čas. Jen vážná známost mě od něj může odtrhnout. Potkal jsem jednu ženu  v letadle, která 
byla mimořádná, a začali jsme spolu chodit. Bylo to vážné, trávili jsme společně až pět nocí v týdnu. Uvědomil 
jsem si, že ztrácím zájem, když jsem zjistil, že se po schůzce nemohu dočkat, až přijdu domů ke svému věrnému 
Macovi a začnu surfovat po internetu.“ 
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Závěr: 

Práce vznikla proto, aby na pozadí informací o rozvoji sociálního softwaru 

demonstrovala, nakolik elektronická média a elektronická komunikace ovlivnily a 

změnily reálný svět a komunikaci face to face.  

Na příkladu chatu bylo ukázáno, kolik podob může mít elektronická komunikace. 

Chat je specifické prostředí, které přináší nové možnosti komunikace. V podstatě 

však stejně jako ostatní média, která byla v době svého vzniku považována za 

převratná a epochální. Stejně jako popisuje Umberto Eco, že internet nevytlačí 

knihy a tištěné texty, přesně říká „není pravda, že toto zabije tamto,“ chat 

nenahradí komunikaci face to face. Spíše napodobuje s určitými inovacemi a 

proměnami  její normy, řád i omezení. Využívá technologie, aby překonal 

fyzickou vzdálenost, smazal podmínku, nutnost reálné přítomnosti 

komunikujících, ale nebourá bariéry mezi nimi.  

  Podobně identita na síti, se kterou lze experimentovat (bylo prezentováno 

několik navzájem se rozcházejících názorů týkajících se problematiky identity ve 

virtuálním světě), člověk však zůstává a je nucen pokračovat v existenci v reálném 

světě, v lepším případě však po zkušenosti s chatem lépe porozumí roli ostatních. 

  Řada účastníků on line komunikace tráví ve virtuálním prostoru více času než 

v reálném světě. Již tato skutečnost provokuje k řadě námětů na další výzkumné 

projekty. V našem jsme se zaměřili na vybrané psychosociální a komunikační 

charakteristiky internetové komunikace on line na chatech, a deskripci on line 

komunikace jsme provedli podle mínění a zkušeností respondentů. 
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  Podle výsledků je chat především místem zábavy, odreagování a odpočinku, ale 

současně je také důležitým místem pro navazování a udržování společenských 

kontaktů.  

Vztahy, které ve virtuálním prostředí vznikají, nepovažuje většina dotázaných za 

stejně skutečné a hodnotné jako vztahy v reálném světě. Většina chatujících z 

výzkumu měla tedy potřebu, pokud on line komunikace překročila určitou hranici, 

poznat své známé z chatu v reálném světě. 

 

Existují uživatelé, jež mažou své profily z komunikačních serverů (například 

uživatelka Amani z Jordánska – www.amanialawdeh.com, která oficiálně 

oznámila smazání svého profilu na Friendsteru jako osvobození se od vlivu 

informačních technologií), aby demonstrovali, že již nechtějí prožívat vztahy v on 

line prostředí, a chtějí se soustředit na reálný svět a face to face komunikaci. 

  Zároveň ale přibývá lidí, kteří považují za samozřejmost, že na internetu jim 

„ostatní“ s čímkoliv poradí a najdou zde odpovědi na kterýkoliv problém v co 

nejkratším čase, a přibývá těch, kteří spoléhají na společenský software, aniž by si 

to připouštěli. 

 

  

Závěr výzkumu: 

Potvrdilo se, že uživatel, který sedí u PC, si vytváří vlastní realitu a během tzv. 

proklikávání se internetem nebo chatování počítač vždy plní jeho pokyny ke 

spokojenosti uživatele – uživatel ovlivňuje veškeré aktivity on line,má situaci pod 

kontrolou – například při komunikaci na chatu. Při rozhovoru on line člověk 

vnímá svůj protějšek podle vlastních měřítek. U převážné většiny účastníků 

našeho výzkumu  se prokázalo, že při rozhovoru na chatu si rozuměli s partnerem 

a při setkání v reálu bylo obtížnější v rozhovoru pokračovat, protože do hry 

vstoupily i jiné – mimoverbální -dorozumívací faktory, například mimika, a další 

smysly - zrak, čich, hmat, sluch. Proto bývá často setkání s člověkem, kterého 

známe z virtuální reality, překvapením nebo zklamáním. 

 

  Mnoho účastníků výzkumu používá (nebo používalo) x chat jako nástroj, jak se 

vypořádat s problémy nebo nalézt řešení v určité situaci, a nástroj, jak poznat nové 

přátele nebo sexuální partnery. Existují speciální seznamky, stejně tak jako 
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servery pro sdílení tajemství nebo vzájemnou pomoc při specifických potížích, 

například web pro půjčování peněz. Chataři, kteří se nějakým způsobem liší od 

ostatních vrstevníků (potíže se sexuální orientací, vzhledem, nemocí nebo se 

zařazením mezi ostatní) mohou využívat chat jako prostředek vypořádání se s 

jinakostí a nalezení vlastní identity – mohou se ztotožnit s osobami se stejným 

problémem, které by normálně (například kvůli zeměpisné vzdálenosti) nemohli 

potkat. Výzkum potvrdil, že podobné problémy s integrací mezi vrstevníky se 

mohou částečně komunikací s ostatními „postiženými“ zcela vyřešit nebo alespoň 

vylepšit. 

 

  Chat může sloužit jako způsob udržení komunikace s přáteli, s nimiž není možné 

hovořit tváří v tvář, protože se nacházejí na jiném místě než jejich protějšek. Dva 

kamarádi, z nichž jeden odjel za prací na jiný kontinent, tak mohou například 

zdarma komunikovat každý večer, stejně tak jako skupina českých přátel, z nichž 

každý bydlí během studijního pobytu na opačném konci Londýna. 

  Potvrdilo se, že chat může sloužit jako prostředek k experimentování s identitou, 

kdy se účastník internetového rozhovoru může stylizovat do určité role a 

vyzkoušet si, jak na něj bude reagovat okolí. Taková terapie se jeví jako neškodná 

hra pokud neomezuje ostatní uživatele – například pokud účastník skrytý pod 

určitým nickem vyhrožuje ostatním založením požáru. Tato problematika by 

vyžadovala další zkoumání, například toho, jestli účastník, který často mění on 

line identitu, mění i své chování v off line realitě.  

 

  Ověřili jsme si, že na internetu lze najít informace, které mohou usnadnit reálný 

život – recenze na produkty a služby,  nejrůznější recepty a instrukce, mapy a 

mnoho dalších. Pokud si chce uživatel zakoupit fotoaparát, může shlédnout 

webovou stránku s recenzemi na přístroje a hodnocením ostatními uživateli. 

Podobně může okamžitě nalézt kuchařský recept nebo si třeba vybrat hotel a najít 

cestu z letiště do hotelu. Je však nutné umět rozlišit,  které z informací jsou 

správně vypracované, protože na webu může publikovat každý a může uvádět i 

nesprávně informace. I zde by mohl být proveden další výzkum. 

 

  Výzkum prokázal, že existuje závislost na internetu, a že ji lze částečně 

vypozorovat podle toho, jaké procento volného času účastník tráví on line, a jak 
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tyto aktivity skrývá před okolím. Prokázalo se, že uživatel, který neopustí dva dny 

svůj pokoj, může při chatování potkat mnoho přátel z mnoha zemí a komunikovat 

s nimi ve virtuální realitě, a poznat mnoho z jejich života, obohatit své znalosti 

nebo vyzkoušet sexuální kontakt. Otázkou pro další výzkum ale nadále zůstává, 

nakolik tím upadá a trpí vlastní existence v reálném světe. Další větší bádání by se 

mohlo ubírat tímto směrem. 
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Příloha I.  

Rozhovor s Tomášem  

(Rozhovor s uživatelem proběhl formou emailu, zajímavě se v něm prolínají 

aspekty všech kategorií našeho výzkumu). 

 

Vzpomínáš si, kdy jsi byl poprvé na chatu? Jak jsi se o něm dozvěděl a jak 

vše probíhalo? 

Vzpomínám, bylo mi 16 let, a strašně moc jsem se chtěl s někým bavit o sexu, v té 

době jsem byl ještě panic. Tak jsem našel nejlepší, teda kterej tak vypadal, chat a 

tam našel tu nejžhavější místnost, byla to místnost asi s 300 lidmi, co se navzájem 

předhazovali jako kusy masa. Asi bych měl napsat že jsem byl znechucen a 

místnost s novým zážitkem opustil, ale opak je pravdou. Líbilo se mi to, konečně 

jsem měl možnost bavit se otevřeně o všech prasárnách co mě jen napadly, bez 

toho aby někdo viděl, že se červenám, úžasné!   

 

Odkud jsi chatoval a jak dlouho? 

Byla to místní sít z intru, kde jsem bydlel v období kdy jsem studoval, jedna 

místnost plná lidiček, co si povídali se protějšky na druhé straně republiky, ale 

nevšímali si člověka vedle sebe J samozřejmě že jsem patřil k těm ignorantům J. 

Chatoval jsem vždy asi 3 hodiny. 

 

Jaký jsi zvolil nick a jakou roli v navazování  kontaktů hrály nicky ostatních 

uživatelů? 

Zvolil jsem si přezdívku Phellippe. Mám vztah ke krásným a mystickém jménům, 

které i vyzařují část osobnosti, která za PC sedí, patří to k on line světu a jeho 
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kouzlu. 

 

Kdy jsi se poprvé setkal s uživateli v off-line prostředí, neboli v reálu?  

Tohle je trošku z jiného soudku, a nerad bych to tu rozebíral J ale setkání bylo 

příjemné a velice vzrušující. A ne, nešlo o sex.  

 

Navázal jsi nějaké skutečné vztahy prostřednictvím chatu?  

Díky chatu mám přítelkyni se kterou si píšu dopisy, ale nikdy jsem ji neviděl. 

Vztah trvá 6 let. Našel jsem také přítele z ciziny, se kterým jsem probrali hodně 

témat. 

 

Změnil chat nějak tvůj přístup ke komunikaci? 

Ani ne, pořád v komunikaci s člověkem vidím jen tu lidskou blbost. Je ale pravda, 

že stále častěji než v minulosti využívám ke komunikaci PC. 

 

Chatuješ nadále a jak, odkud a s kým? V jaké místnosti? 

Už používám jen icq na povídání s přáteli, už nehledám…  

 

Získal jsi někdy na chatu kontakty, které by ti pomohly v reálném životě? 

Nějaké by se našly, zatím jsem pomoc v reálu nepotřeboval, ale pár známosti na 

těch vyšších místech jsem poznal i na chatu.  

 

Zkoušel jsi experimentovat se svojí identitou? 

Myslím, že to je na chatování to nejhezčí. Jednou jsem se vydával za ředitele 

Microsoftu. ,Moment, to mi háže pochybnosti na tu předešlou otázku o těch 

kontaktech… nic na chatu není jak se zdá, řekl bych ;)  

 

Změnil (obohatil) chat tvoji slovní zásobu a styl vyjadřování? 

Určitě, dovol mi názornou ukázku: omg! Wtf! Lol, omfg, rofl,  w8,nn, jj, k… a 

mnoho dalších ;) 
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Příloha II.  

 

Typologie potížistů na chatu  

Martin Pírko78 

Při psaní tohoto textu vycházel Martin Pírko z práce profesora University Rider, 

Johna Sumera The Psychology of cyberspace, která nabízí ucelený pohled na tuto 

problematiku. Sumerovy poznatky aplikoval na český cyberspace, k čemuž 

využíval hlavně zkušeností a zpovědí lidí pohybujících se po diskusních serverech 

a chatech. 

Uvádí, že poznatky se týkají českého prostředí: „Když mluvím o českém 

cyberspace, míním tím prostor na Internetu ohraničený používáním českého 

jazyka jako hlavního nástroje komunikace,“  

Text se zabývá sociálním a sociálně psychologickým hlediskem celé věci. Jde 

spíše o rozbor situací na diskusních serverech, chatech, v diskusích pod články 

publicistických webů, na IRC, v instant messagingu atd. 

      Snert – zdroj trablí 

Pojem SNERT pravděpodobně vymyslel spisovatel a umělec Kurt Vonnegut. Jisté 

je však, že to znamená „snot-nosed Eros-ridden teenager“. Jednu z možných 

definic ve svém webzinu uvádí Radek Hulán, jež cituje psychiatra Cyrila Höschla: 

                                                 
78 Zdroj – www.lupa.cz 
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„Mají v sobě naštosovanou bezmeznou žlučovitou závist vůči vzdělanějším, 

chytřejším, úspěšnějším a bohatším. Mají vztek na ty, kdož jsou spokojeni. 

Nejraději by je roztrhali na kusy. A protože jinak nedokážou, vyřizují si to s nimi 

v otevřených, neřízených anonymních diskusích…“ 

Překlad do češtiny však zní asi takto: „domýšlivý náctiletý pronásledovaný svým 

libidem“. Vystihuje to podstatu takového jedince, často opravdu teenagera, který 

se staví proti autoritám ve snaze najít si „co nejvyšší“ místo na žebříčku moci a 

důležitosti. Má tendenci považovat všechno za trochu jinou počítačovou hru a 

lidské bytosti si uvědomuje spíše jako boty ovládané umělou inteligencí. 

Pronásledován neukojenými sexuálními tužbami vybíjí svoji energii v téměř 

anonymních internetových společnostech, obtěžuje, překračuje pravidla a občas i 

agresivně útočí na poklidně debatující členy komunity. Dokonce se objevují i 

případy sexuálního harašení. Jde v převážné většině o mladší muže (cca 95 

procent), snad proto, že dívky jsou dříve vyspělé, a také kvůli obecné dominanci 

mužů na Internetu. 

Na druhé straně stojí administrátoři vybaveni speciálními právy, aby si mohli 

„udělat pořádek“. „V podstatě fungují jako typičtí středověcí feudálové, kteří 

vlastní zemi a určují pravidla,“ uvádí Martin Pírko a zamýšlí se nad možností, že 

tyranie není zrovna nejlepší řešení, si uvědomí téměř každý, a tak „šlechta“ 

rekrutuje pomocníky buď z řad svých zaměstnanců, nebo vybírají osvědčené a 

zkušené uživatele jednotlivých komunikačních systémů. Tito se pak střetávají se 

SNERTy v těžkých morálních bitvách, při nichž je nezbytná ostražitost a 

obratnost. Nikdo však nechce být nazýván nespravedlivým či zlým – odlákává to 

ven z komunity uživatele, takže i (po pár mezikrocích) peníze. 

SNERTi tvoří velký podíl všech lidí na Internetu, tedy jinak řečeno i velký podíl 

„peněz“. Všechny zločiny SNERTů nemusí být závažné, většinu z nich můžeme 

zařadit do kategorie žertíků, výstřelků apod. Avšak z nejrůznějších důvodů se 

takové chování může až hnusit ostatním uživatelům. Celý problém často vychází z 

kulturního nedorozumění – tím míním nejenom rozdíly v morálce jednotlivých 

států (národů, náboženských skupin), ale také různá pravidla na různých 

komunikačních sítích-webech. Neplecháře stačí většinou přátelsky poučit, jaká 
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jsou pravidla, a on sám od sebe přestane. Pokud ne, pak před námi stojí 

komplikovanější záležitost. 

Neplechářem se můžete stát hned po tom, co vstoupíte do nové větve 

cyberprostoru a najednou nevíte, co a jak se má dělat. Hned je z vás bezradný 

nováček, a tak úplně všechno testujete. Tito čerství uživatelé mají ve zvyku třeba 

„tapetovat“ fóra svými příspěvky, když si zkoušejí všelijaké emotikony, píší 

nesmyslné zprávy, objevovují se nepozváni v místnostech s intimním zaměřením, 

ptají se na špatné otázky na špatných místech atd. Administrátor by měl být 

připraven nováčka podchytit a pomoci mu v jeho bezradnosti. Občas bývá těžké 

ho odlišit od jiných neplechářů, avšak z toho pomůže pár šikovně položených 

otázek. V reakcích se nováček jasně odliší (dá najevo svou nevědomost).  

Kdo se rád baví na něčí účet, spadá do do kategorie vtipálek. Podobné chování se 

objevuje spíše na rychlých chatech. Člověk si prostě z někoho jiného tzv.„udělá 

srandu“. Někdy je to v pořádku (zvláště pokud se uživatelé navzájem přátelí nebo 

se déle znají), ale jindy není vtipálkův žert přijat s pochopením. Často se cíl urazí 

a nepohnou s ním ani nejpokořenější omluvy, shání administrátora ve snaze 

korigovat chování vtipálka. V jiných situacích může žert urazit i více uživatelů či 

mírně narušit pravidla komunikace v systému. Admin by měl působit jako 

nezaujatý prostředník, na jedné straně poučuje vtipálka o případných prohřešcích 

proti pravidlům a na druhé sděluje poškozenému, že to přece nebylo zas tak vážné 

a vážně míněné. Měl by usilovat o přátelské smíření obou stran a o smazání 

sporných příspěvků. Další vtipálkovy excesy se už budou tolerovat daleko méně, 

měl by být poučen z minulosti. 

Existují i takoví lidé, kteří se vyžívají v kresbě obrázků a ikonek na hranici 

morální únosnosti, a pak je vkládají do (pro tyto věci) nevhodných klubů či je nosí 

otevřeně a všude vedle svého jména. Kvůli podobnosti s realitou se jim říká 

sprayeři. Jedná se vlastně o variantu vtipálka, avšak místo psaní maluje. John 

Suler rozlišuje kategorii tzv. začerňovačů, kteří mají obrázky nahrazovat velkými 

jednobarevnými plochami.  

Začerňovač se dá dle Freuda zařadit do análně expulsivního charakteru – tzn. 

podvědomě by chtěl ostatním lidem ukazovat velikost svého majetku (dle Freuda 
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je majetek-peníze symbolicky spjat s výkaly). Se sprayery by měli administrátoři 

nakládat podobně jako s vtipálky, ale objevuje se zde potřeba co nejdřív dostat z 

webu inkriminované obrázky (ať už s domluvou se sprayerem či bez ní). Přece jen 

tvary a barvy zaujmou daleko rychleji, než bychom si přáli. 

Na rozdíl od vtipálků, jejichž činy mohou mít nějaký smysl i pro okolní 

společnost (mohou pobavit i upozornit na před sebou skrývané chyby), těžký 

adolescent hledá pouze zábavu pro svoji osobu bez ohledu na to, jestli tím ostatní 

nějak obtěžuje. Takoví lidé jsou schopni vyplnit několik stran chatu obscénními 

smajlíky (např. <->) či dělat jiné podobné věci podezřele připomínající masturbaci 

(jejich motivací opravdu bývá většinou uvolňování potlačované sexuální energie). 

Občas se jedná jen o pubertální hledání morálních hranic (nešikovně, avšak 

pravdivě řečeno: „Zkouší trpělivost uživatelů a adminů“… lépe: „Hledají si 

morální prostor, ve kterém se později budou pohybovat – zkoušejí realitu.“) K 

usměrnění takových jedinců stačí většinou domluva či v horších případech krátké 

(třeba i hodinové) vyloučení z místnosti. Těžší tresty jen přilévají olej do ohně, 

takže bych s nimi počkal až na třetí prohřešek (dle pravidla „třikrát a dost“, se 

kterým musí být hříšník předem seznámen). 

Parodista chce napodobit jiného uživatele za účelem žertu. V lehčích případech se 

spokojí s pouhou výměnou jména či ikonky na krátkou dobu, po kterou pronese 

pár zesměšňujících slov. Ve své vlastní identitě se chová normálně, ale v cizí kůži 

je z něj SNERT se vším všudy. Pokud se toto stane mezi přáteli, není problém. 

Když je přizván k věci admin, tak už se ostatní uživatelé urazili. Platí zde 

pravidlo, že o újmě rozhoduje poškozený - nedebatuje se a okamžitě se nahodí 

zpět pravá parodistova identita (či se vynuluje na default). K tomu se připojí 

mírné slovní vysvětlení s opřením o pevné body systému (např. „Promiňte mi 

změnu vašeho uživatelského jména, ale uživatel X mě požádal o pomoc. Pravidla 

tohoto webu ochraňují individualitu jedince, tedy i individualitu pana X. Pokud na 

tomto nicku trváte, pak můžete zkusit, jestli není volný na jiném podobném 

webu.“) Nabídka alternativy v podobě jiného komunikačního prostoru zkrotí i 

velmi vytrvalé parodisty, ti nejhorší už zapadají do jiné kategorie. 

SNERTi často touží po stoupnutí ve společenském žebříčku, prahnou po věhlasu, 

po potvrzení svojí teenagerovské namyšlenosti, po moci. „Budoucí admini“ se 
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stále ptají administrátorů: „Jak se stanu adminem? Co je k tomu potřeba?“ Motají 

se kolem svých vzorů, a tak je zdržují od jejich práce. Většinu z nich uklidní 

odkaz na pravidla, kde může být napsáno, jak se takovým „feudálem“ stát. Ovšem 

jinak se musí admin schovat a/nebo uživatele ignorovat. Také pomáhá vcelku 

pravdivá věta: „Adminem se určitě nestanou ti, co se adminů ptají, jak se stát 

adminem.“ 

Spammeři se dostanou úplně všude, dokonce i do komunikačních systémů. 

Letákové kampaně v tapetovacím stylu mohou být účinné, ale rozhodně nejsou 

tolerovatelné – obtěžují. Pokud se nejedná o nabídku k projednávané věci, pak 

bych se ihned jako přihlížející uživatel zamyslel nad povoláním administrátora. 

Spammer může po varování změknout, ale kde jsou peníze, tam je vytrvalost. 

Normální kluci to už dávno vzdali, zatímco pravý spammer dál šíří svoje 

sugestivní slogany – takového nelze než vyhodit. Chce to však stále pamatovat na 

pravidlo tří prohřešků. 

Typologie těžších případů 

Voyeurové se snaží skrytě pozorovat chování a jednání ostatních uživatelů. 

Zvláště nepříjemné to může být pro dvojici provozující cybersex či pro jiné 

skupiny lidí v intimních situacích. Voyeur je motivován touhou narušit soukromí 

a tak získat pocit převahy a moci nad jinými. Prostě sleduje situaci, jakoby se 

díval na film – zjednodušuje osoby na pouhé herce před jeho „kamerou“. Občas 

pronásleduje jednoho uživatele ve snaze ztotožnit se s ním (morálně či sexuálně) – 

takový hlad po vzoru může být zapříčiněn špatným vztahem s otcem. Obecně je 

voyeur schizoidní, tedy do sebe uzavřený, pronásledovaný vlastními myšlenkami 

projektovanými do vnějších objektů (paranoia), velmi vytrvalý a téměř neschopný 

přiznat vlastní omyly. 

Obrana proti nim spočívá už na uživatelské úrovni. Zamykání místností tady není 

„jen tak“. Dále by mohli administrátoři informovat o výskytu takových jedinců. 

Odhalený voyeur by měl být upozorněn a posléze (pokud neodejde) vyhozen na 

čas z webu. Dle zásady „třikrát a dost“ mu následně hrozí tzv. ban - úplné 

vyhození. Voyeuři bývají obratní a nachytat je při činu nemusí být jednoduché, 

proto se doporučuje adminům práce v utajení. 
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Tzv. nižší kasta, avšak velmi častá, to jsou sprosťáci, kteří se opravdu nestydí 

používat slova nevyslovitelná pro normální lidi. Nevhodná mluva nemusí být 

známkou nějaké poruchy, sprosťák může žít v prostředí, kde je takový slovník 

běžný. Pokud ale například potkáte bezdůvodně napadajícího uživatele, jenž 

používá drsné nadávky, co jste ještě nikdy neslyšeli (musí jít o originální 

novotvary), můžete před sebou mít paranoidního schizofrenika. 

Uživatelé pokročilejších komunikačních systémů by měli mít k dispozici 

zneviditelnění příspěvků od vybraných uživatelů (zapíší si je na „ignore list“). 

Někde se dá najít dokonce funkce nahrazení sprostých slov alternativním textem 

nebo hvězdičkami, avšak toto není nikdy dokonalé. Pokud tzv.sprosťák nadměrně 

obtěžuje uživatele, pak by měl být po upozornění (a pokud není iniciativa k 

nápravě z jeho strany) na moment vyhozen. 

Vzdychač prakticky nekomunikuje jinak než šeptáním. Většinou to bývá muž 

vyhledávající oběti s žensky znějícími nicky (nemusí to být ženy – jak říká John 

Suler, jejich motivy jsou opravdu zoufalé). Občas se jedná o zájemce o cybersex. 

Požádá o něj a při odmítnutí odchází. Ale jindy se může jednat o neustále hruběji 

a hruběji dotírajícího psychopata. Často pak nekončí u sexu, ale pokračuje přes 

nechutné praktiky až k vyložené agresi (třeba vyhrožuje zabitím). I když to 

nemusí být v reálu psychotik, ostatní často pochybují o jeho duševním zdraví. 

Takový člověk chce svoji oběť kontrolovat a zraňovat, jeho maligní touhy 

připomínají případ muže, jenž po svatbě začne bít svou ženu a zároveň jí nikdy 

nedovolí ho opustit. 

S takovými lidmi není rozumná řeč, ba naopak je takové pokusy jen víc rozzuří, 

přilijí olej do ohně. Erich Fromm by je označil za chorobně fixované na matku a 

nekrofilní, možná by je připodobnil k Adolfu Hitlerovi. Přesto, že se zdá situace 

jasná, admin musí být opatrný. Oběť může totiž označit za vzdychače 

neoblíbeného uživatele, jenž se ničeho nedopustil – šeptání většinou není 

přístupné nikomu jinému než jen dvěma. Tedy pravidlo jedna: poučte uživatele o 

ignore listu. Admin by se měl pokusit situaci přátelsky vyřídit. 
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Administrátor může tzv.prací v utajení, převlečen za ženu, zkusit vzdychače 

vyprovokovat. Odhalený psychopatický vzdychač by měl být bez milosti 

vyhozen. 

U lovců je jejich chorobná fixace na matku více než zřejmá. Jde vlastně o druh 

vzdychače, který bez milosti pronásleduje svou oběť z místnosti do místnosti. 

Nevědomě se cítí bezmocní a podřízení, takže se pokouší tyto pocity obrátit ven a 

dosadit je na vybranou osobu, již srážejí a snaží se podmanit. Zbavují se tak 

vnitřní energie a cítí se „lépe“. Oběť lovce v sobě nemusí najít sílu k totálnímu 

odporu typu „zeď“ (neodpovídám, nevím, mám tě v ignore listu), pak se stává 

vystrašenou a vůbec nervózní, pobyt na komunikačním systému připomíná 

mučení. Admin by se měl v tomto případě chovat podobně jako při řešení 

problémů se vzdychačem. Avšak vyhazov navěky bych považoval za jediné 

přípustné řešení. 

Někdo si prostě užívá to, že je uživatel se vším všudy. V komunikačních 

systémech, které můžou navštěvovat i anonymní lidé, se objevují další devianti, 

zabíječi guestů. Tito lidé obtěžují guesty a někdy se snaží nastražit se do role 

guestovy „oběti“, aby guesta vyhodil následně přivolaný admin. Guestobijci se 

nestydí za to, co jsou… obvykle je jejich „zaměření“ obsaženo v ikonkách či 

přezdívkách („killinguestisfine“ apod.). Vědomě považují svoje činy za pouhou 

nevinnou zábavu. Skrytou motivací jejich chování bývá prosté elitářství, vědomí, 

že proti lůze společenství si můžou jako „velcí“ uživatelé dovolit vše. Často jde v 

podstatě o kompenzaci vlastního strachu o další osud ve společnosti (známí a 

oblíbení uživatelé nemají podobné tendence). Jejich chování podporuje i 

anonymita guestů. Tedy vzniká dojem, že se nejedná o lidi, ale o objekty v PC 

hře. 

I administrátor bude pravděpodobně chtít raději věřit registrovanému uživateli než 

neznámému guestovi, ale takového škatulkování by se měl předem vyvarovat. 

Přece jen jeden zabíječ může odehnat spoustu potenciálních budoucích uživatelů 

(peněz)! Ze strany admina často stačí prosté napomenutí zabíječe, připomenutí 

humánních zásad. Kdyby už opravdu provokoval svými činy, měl by přijít krátký 

odůvodněný vyhazov. Guestobijec má v sobě téměř jistě zdravou část, na kterou 

se dá apelovat. 
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Dokonce existuje i pár zabíječů adminů. Samo sebou se je nesnaží přímo 

napadnout, ale spíš postupně nahlodávají jejich autoritu poukazováním na jejich 

chyby (byť vymyšlené). Následně si je dovolí urážet, za což bývají potrestáni 

chvilkovým vyhazovem. Avšak oni v aktivitě nepolevují, až začnou rozdělovat 

adminy na „dobré“ a „špatné“. Snaží se s těmi „dobrými“ skamarádit a postavit je 

proti těm druhým. Spory mezi správci nejsou přípustné, tudíž je třeba, aby byli 

ostatní admini ihned upozorněni, když se objeví pokusy rozmělnit sílu vedení. 

Adminobijci jsou často velmi paranoidní, vidí problémy tam, kde zřejmě žádné 

nejsou, apod. Klidně i vícečetné rozdělování kolektivu správců na „dobré“ a 

„špatné“ dle Sulera odpovídá vážné psychopatologii. Avšak na druhou stranu 

může jít jen o zabíječův pokus si dokázat, jak moc umí manipulovat s lidmi. 

Teenageři toto dělají z pochopitelného rebelování proti autoritě (patří to k jejich 

věku). V prvé řadě by administrátor neměl brát podobné útokyvážně. Za druhé 

vždycky stojí zato kontaktovat dalšího admina a celou záležitost s ním 

prodiskutovat, abychom se nedopustili nevhodného chování (např. chování v 

afektu). Ze zásady si s adminobijcem rozumně promluvte nebo tuto starost 

předejte příteli-adminovi, cílem je ho uchlácholit. Vyhozením takového zabíječe z 

něj můžete udělat mučedníka, takže předtím se pořádně (nejlépe v otevřené 

diskusi) zkonfrontujte s uživatelskou společností, vysvětlete jí své důvody apod. 

Někteří uživatelé si přejí být vyhozeni, stávají se z nich provokatéři, již bez ustání 

všechny okolo obtěžují, urážejí a dokonce si dovolí i na administrátory. Občas jde 

jen o SNERTy hrající soutěž „koho víckrát vykopne“, chtějí vypadat výjimečně 

jako rebelové, odlišovat se od šedi komunity. Věčné vyhazování posiluje jejich 

pocit „sem mezi ty blbce nepatřím“. Líbí se jim v situaci „jsem tak moudrý/ 

inteligentní/ tolerantní/ dokonalý, že mě nechápou“. Chce je to upozornit, počkat 

na třetí prohřešek a pak vyhodit natrvalo. Nejlíp zablokovat jejich IP. 

Opravdové choroby 

Čas od času se na Internetu vyskytnou jedinci s opravdovými psychickými 

poruchami, jako např. s maniodepresivní psychózou, schizofrenií atd. Adminův 

přístup k nim by se měl naprosto odlišovat od zacházení se SNERTy; problém 

spočívá v tom, jak jedny od druhých rozlišit. Pokud se jedná o deprese, je třeba v 

každém případě být opatrný, nejlépe vyhledat psychologa ke konzultaci (třeba i 
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studenta psychologie). Existuje totiž velké riziko sebevražd on line (více 

v teoretické části práce). John Suler radí si k sobě takové lidi nenavázat, protože 

by vás to nakonec stálo až příliš energie a jim by to moc nepomohlo. Lepší bude 

jim doporučit odbornou pomoc a nějakým způsobem kontaktovat jejich okolí 

(rodinu, přátele apod.). Jiné nemoci se rozlišují obtížněji, avšak pokud se vám 

bude zdát na deviantově chování něco velmi divného (třeba i pouze intuitivně), 

pak neškodí krátká porada s někým zkušenějším v psychologii – nejlépe s 

psychoterapeutem či psychiatrem. 

Na českém Internetu se rozšiřovala vcelku vtipná paranoická glosa, že šéf jednoho 

z diskusních serverů (student psychologie) využívá tento systém k 

psychologickým experimentům se sugescí, manipulací apod. Jindy byl nazýván 

jeden diskusní server sektou, v níž se všichni chystají k hromadné sebevraždě. 

Občas je více než zjevné, že tito „paranoici“ svým výplodům nevěří a používají je 

k získání pozornosti a pocitu moci nad ostatními. Někteří z nich pouze obrací 

svoje touhy po tom být adminem proti celému systému. Často se cítí jako malí 

odvážní hrdinové a chtějí sjednotit lid pod svůj prapor – to vlastně znamená 

podmanit si je a již nebýt malý, ale velký a mocný. 

V první řadě by měl administrátor pohrozit například  neonacistům, neboť jejich 

činnost je nelegální a tudíž trestně postižitelná. Zrušit jejich ID po prvním 

neúspěšném upozornění se mi zdá jako ideální řešení. Další postup (kontaktování 

policie) je už na jednotlivci. Správci by v jiných případech měli brát v úvahu 

svobodu slova a odpouštět ojedinělé silnější projevy něčích politických názorů. 

Při těžších, opakovaných případech se admin musí připravit na sáhodlouhé 

politické debaty, ve kterých se ho potížista může pokusit dostat na svou stranu. 

Revolucionáři mívají kvalitní argumenty, takže je nejde jen tak „uhádat“. Lepší je 

je upozornit na pravidla vyjadřování a případně jim doporučit místo, kde mohou 

diskutovat o politice. 

Náboženský fanatik zrovna nemusí pochybovat o svém přesvědčení, ba naopak 

jen doslovně plní dané příkazy, které mu rozšiřování nařizují. Přijde do 

kyberprostoru s pohnutkou přemlouvat, přít se a konvertovat. Častá zaslepenost 

těchto jedinců vede k tomu, že pomíjejí racionální argumenty oponentů a dokonce 

někdy i jejich právo svobodné volby. Stane se tedy, že jejich výroky začnou 
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působit na ostatní okolo silně nepohodlně, např. takový výkřik „Přijměte boha 

hříšníci! Nebo zhynete v ohni pekelném!“ nebo oblíbené „Jsi mrtvý, protože 

nevěříš v boha. Jsi mrtvý!“ Je těžké odlišit, kdy dva lidé pouze debatují o 

náboženství a kdy jeden na druhého agresivně tlačí ve snaze manipulovat s ním, 

avšak to už je na postiženém uživateli samém. Někdy se může i z relativně klidné 

debaty atheisty a křesťana stát krutý vzájemně vyprovokovaný flamewar, avšak 

jediné, co lze takové hádající se dvojici doporučit, je přesun na soukromý kanál, 

kde nebudou obtěžovat ostatní. Ironií osudu zůstává fakt, že nejagresivnější 

fanatici pocházejí z kruhů křesťanstva, tedy náboženství pravdy, míru a pokory – 

spíše se ale dá náboženská agresivita připisovat útočnosti osobností, nikoliv 

výbojnosti náboženství. 

Sigmund Freud vysvětloval význam náboženství pro člověka jako součást 

ideálního já (superega), které má obrovskou hybnou energii a dokáže dostat 

individuum do silně hysterických i depresivních stavů. Doporučuje se upozornit 

na pravidla, jež většinou obsahují klauzuli o nepřípustnosti urážení ostatních, a 

dále načrtnout fanatikovi obraz různorodosti v lidech i v jejich náboženstvích. 

Nejlepší lék na religiózní fanatizmus spočívá ve svatých knihách. Jejich vhodnou 

citací rozhodíte i znejistíte, zvlášť když promluvy např. v Bibli lze často vykládat 

více způsoby, občas i protikladně. 

Administrátor a pravidla – normy pro chování na Síti se v rukou správce 

komunikačního systému stávají nejefektivnější a těžko zpochybnitelnou zbraní. 

Avšak je třeba pořádně promyslet, jak takový „zákon“ formulovat. Měl by být 

založen na nějaké propracovanější netiketě, neboť právě ona tvoří rámec pro 

tolerovatelné internetové chování a je již vyhotovená, tzn. základ se nemusí 

vytvářet nanovo. Odpadne jak práce, tak i problémy s nedospělostí daných norem. 

Specifické účely správce se pak naroubují na daný vzor. 

Doporučuje se uvést pravidla hned vedle registračního formuláře (+ potvrzení 

„souhlasím s podmínkami“). Normy musí být snadno přístupné pro všechny 

uživatele bez výjimek. Dále bych navrhoval vypracovat dvě verze, jednu ve formě 

přesného zákona se vším k tomu patřícím a druhou jako zjednodušený přehled – 

podmínkou zůstává nekonfliktnost těchto dvou variant. Do „light“ verze bych 

radil zapojit srozumitelné lidské slovní obraty a známá přirovnání (s odkazem na 
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přesnější formulace v „hard“ vydání), např. „Je zde dovoleno používat výrazy 

podobné těm, které slyšíte v televizních zprávách.“ Dle mého názoru nesmí 

chybět klauzule povolující porušení některých norem v soukromých místnostech 

dle přání správce této místnosti (kupříkladu v místech „pro dva“). Výjimky lze 

také vyřešit označením oblastí s odlišnými pravidly specifickým znakem 

(písmenem, ikonkou). 

Samotný nejvyšší administrátor by si měl vyhradit právo „zákon“ změnit, avšak, 

jak je v právu obvyklé, případný hříšník si může vybrat, zda chce být souzen 

podle aktuální verze, nebo podle pravidel platných v době spáchání přečinu. 

Správce může nanejvýš plnit funkci nejvyššího soudce dle „zákona“ a musí také 

tento zákon dodržovat. Při jakémkoli projevu přímé libovůle vzniká mezi uživateli 

atmosféra despocie a útlaku – v téměř anarchistickém Internetu je taková věc 

nepřípustná.  

 


