
Posudek na diplomovou práci Petra Höniga s názvem Spektakulární společnost v 21. století  

Jedná se o – svým charakterem – teoretickou práci napsanou tomu odpovídajícím esejistickým 
jazykem, zcela v duchu studentem nejčastěji odkazovaných autorů, mnohdy post-moderně laděných. 
Ambivalentně hodnotím vysokou ambicióznost práce, klade si nelehké a poměrně široké otázky, na 
které je pak obtížné srozumitelně, jednoznačně a přesvědčivě odpovídat. Jako mírně matoucí se mi 
jeví struktura práce, respektive řazení jejích některých tezí, jakkoliv jazyková a stylistická úroveň 
práce je výrazně nadprůměrná. Ve svém závěru práce například přichází s formulováním čtyř dílčích a 
vzájemně souvisejících otázek, které by se ovšem dle mého názoru hodilo předestřít ihned v úvodu 
práce (str. 53): 1. disponujeme dostatečným věděním ve vztahu k stávajícímu přístupu k chytrým 
technologiím?; 2. jak je tomu se zodpovědností, disponujeme také dostatečnou zodpovědností?; 3. 
není stávající vývoj událostí z hlediska užívání chytrých technologií příliš rychlý?; 4. jak s otázkou 
přístupu člověka k chytrým technologiím souvisí otázka lidské přirozenosti? Obecnější a nadřazenou 
otázkou práce pak podle autora DP je: Jsme tedy připraveni na důsledky (vy)užívání chytrých 
technologií se vším, co k tomu patří a co se dříve či později musí projevit, nebo připraveni prozatím 
nejsme, přinejmenším na úrovni laických uživatelů, a tempo vývoje událostí je příliš vysoké, stejně 
jako množství chytrých technologií ve smyslu (vy)užívaných produktů? V této souvislosti přeci jen 
postrádám snahu v závěru stručně shrnout autorovy odpovědi na tyto otázky. Ze struktury práce 
totiž může implicitně plynout, že cílem práce nebylo dávat odpovědi, ale formulovat otázky.  

Nicméně na obranu autora je zapotřebí uvést, že v úvodu DP na straně 12 se dozvíme, že cílem práce 
„bude v uvozovkách propojit rovinu podoby a povahy stávající postmoderní společnosti s rovinou 
stávajícího laického přístupu k chytrým technologiím a na tomto posléze demonstrovat pomyslnou 
spektakulárnost společnosti.“ Tato struktura vztahů se mi jeví jako dobré vymezení směru 
následujících úvah, otázkou ovšem zůstává, zda se tyto pomyslné roviny autorovi skutečně podařilo 
přesvědčivě propojit. 

Také bych uvítal, kdyby hned v úvodu DP došlo k vymezení toho, co jsou chytré technologie a 
především k naznačení toho, co je spektakulární společnost. Vymezení chytrých technologií je až na 
straně 29, a to takto: „mobilní zařízení a softwarové aplikace, jež lze dále ztotožnit s chytrou 
elektronikou a spotřebním zbožím, se kterými se setkáváme v každodenním životě a které využíváme 
v každodenní praxi. Z hlediska optiky této práce a jejího přístupu k chytrým technologiím hovoříme 
konkrétně o laptopech, počítačích, smartphonech a tabletech a o s nimi spojených internetových 
platformách, jež zpravidla dennodenně využíváme a s nimiž jsme v každodenním kontaktu.“  

Další možný problém práce je normativita a s ní související sklon k dichotomickému formulování 
problémů: co je správné a co je nesprávné uchopení technologií? V úvodu například autor navozuje, 
že experti technologie uchopují správně, protože technologiím rozumějí, zatímco laici nesprávně, 
protože jim nerozumějí. Takže tým expertů, který sestrojí atomovou bombu a poté ji použije, uchopil 
technologii správněji, než skupina polo-gramotných extrémistů, kteří sestrojí špinavou bombu a poté 
ji s podobně ničivým účinkem také použijí? Přítomné je podobně normativní východisko, že pokud 
laici budou používat chytré technologie uvědoměle a promyšleně, eliminují se negativní nechtěné 
důsledky používání těchto technologií.   

Respektuji ambici autora diplomové práce pohybovat se ve svých úvahách na vysoké míře abstrakce 
a obecnosti. Velmi abstraktně a na vysoké úrovni obecnosti formulované teze je dle mého názoru 
obtížné vyvracet, otázkou však je, co nového nám o povaze stávající společnosti říkají. Domnívám se 
kupříkladu, že negativní nezamýšlené důsledky, jakožto jeden z klíčových konceptů DP, může mít 
jakékoliv jednání, nejen ve vztahu k chytrým technologiím. Otázkou pak ovšem je, v čem jsou ony 



chytré technologie ve vztahu k nezamýšleným důsledkům vlastně nové; generují v jejich případě lidé 
nezamýšlené důsledky jinak než při používání ne-chytrých technologií?  

Kapitola věnující se charakteru post-moderní společnosti rozebírá čtyři vybrané fenomény, jež jsou 
vždy představeny prostřednictvím pouze jednoho díla/autora: globalizace (Bauman 1999), 
individualizace (Bauman 2004), racionalizace (Ritzer 1996), relativizace (Boudon 2011). Tuto kapitolu 
nicméně pokládám za zdařilý „přehledový“ text.  

Kapitola o chytrých technologiích naopak kombinuje mnohdy klasické sociologické autory (Goffman, 
Veblen) s originálními úvahami autora DP: aspekt času (nepodložená teze o tom, že s chytrými 
technologiemi trávíme stále více času, čas nám berou a zároveň nám berou i schopnost prožívat 
přítomnost, na úkor minulosti a budoucnosti, možná by stálo za to podívat se na výzkumy Petra 
Lupač a dalších o využívání internetu a s ním spojených technologií), aspekt konzumu (zajímavě autor 
DP čerpá z Veblena a především Goffmana, ale příliš obecně nadhozené), aspekt psychiky (teze o 
růstu nervozity), aspekt reality (údajný odklon od pocitů a prožitků reálných k těm umělým, falešným 
a virtuálním)  

Přeci jen postrádám vůdčí, dobře doloženou a v závěru jasně formulovanou tezi celé DP. Osobně 
jsem pochopil, že závěrem práce by mohlo být konstatování (str. 52), že se díky chytrým technologiím 
velkolepě bavíme namísto toho, abychom velkolepě dosahovali (sebe)poznání.  

Práci pokládám za ve svém celku zdařilou, známku ovšem ponechám na průběhu obhajoby.  

Na Mělníce, 1. září 2020 

Karel Černý  

 


