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Abstrakt (česky) 

Tato diplomová práce vysvětluje pojem „akcident“ v knize Benjamina H. Brattona 

The Stack: On Software and Sovereignty. Nejprve jsou identifikovány vhodné 

mentální modely z oblasti teorie komplexních systémů, filosofie techniky a teorie 

informace. Modely jsou následně využity pro analýzu a interpretaci Stacku, která 

ukazuje, že akcidentálnost Stacku (1) je nevyhnutelným důsledkem funkčního 

principu digitálních technologií a (2) má dvojí, kvalitativně odlišnou podobu podle 

toho, jestli se projevuje na úrovni vrstvy, nebo v celku. V závěru práce je 

rozebráno, jak skutečnost, že kniha je podle Brattona designovým brífem, a fakt, 

že Stack není používán pouze lidmi, ovlivňuje roli designéra.  

 

 

 

 

 

Abstract (in English): 

The master thesis explains the notion of “accident” in the book The Stack: On 

Software and Sovereignty by Benjamin H. Bratton. First, it identifies suitable 

mental models within the fields of complex systems theory, philosophy of 

technology and theory of information. The models inform subsequent analysis and 

interpretation of the Stack showing that Stack’s accidentality (1) is an inevitable 

consequence of the functional principle of digital technologies, and that (2) the 

accidentality differs qualitatively depending on whether it manifests at the level of 

a layer or within the whole. The last part examines how Bratton’s remark that the 

book is a design brief, and the fact that the Stack is not used solely by people affects 

the role of designer.  
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1 Úvod 

Knihu The Stack: On Software and Sovereignty, která je předmětem této práce, uvádí 

její autor Benjamin H. Bratton slovy: „Tato kniha je designovým brífem; načrtává 

designový problém a vyzývá k novým intervencím. […] Protože [kniha] staví na 

diskurzech mnoha disciplín, je nevyhnutelné, že se některé pasáže zdají 

nesrozumitelné a jiné zjevné, a to porůznu pro různé čtenáře“1 (Bratton, 2015, s. xix).  

Hovořit o pětisetstránkové knize jako o brífu, tedy dokumentu, který má stručně 

shrnout zadání nějakého úkolu, je přinejmenším eufemismem. Obzvláště 

s přihlédnutím ke skutečnosti, že „Bratton píše extrémně abstraktně, krypticky 

a vláčně“ (Kašpárek, 2017 [online]), jak ve své recenzi konstatuje Michal Kašpárek.  

Bratton však neutíká k abstrakci ve snaze dodat banálním myšlenkám zdánlivý 

přesah. Vyjadřuje se krypticky a rozvláčně čistě proto, že pro popis toho, o čem se snaží 

mluvit, zatím konkrétnější jazyk neexistuje. „[J]de o načrtávání věcí před jejich 

příchodem na svět stejně jako o mapování věcí, které jsou“ (Bratton, 2015, s. xix). 

Na druhou stranu, i přes vysokou míru abstrakce se Brattonovi podařilo 

naznačit kontury něčeho, co jiní do té doby možná tušili, ale nedokázali popsat. 

I Kašpárek si ve zmíněné recenzi všímá, že Brattonova výzva k intervenci zafungovala, 

když v závěru textu píše: „Na pojmy zavedené Brattonem narážím stále častěji v textech 

jiných autorů“ (Kašpárek, 2017 [online]).  

Vzhledem ke komplexnosti a neurčitosti jevů, které se Bratton snaží uchopit, je 

tedy délka „brífu“ opodstatněná. Jestliže má ovšem posloužit svému účelu, tedy jako 

podklad pro intervenci ve světě, je nezbytné mu co nejlépe porozumět. Sledovat tok 

Brattonových myšlenek ovšem ztěžuje jeho neustálé traverzování mezi politologií, 

filosofií, kybernetikou, teorií designu, architekturou a dalšími disciplínami.  

Největší překážkou přitom není samotná mnohost zapojených teoretických 

diskurzů, ale fakt, že Bratton téměř nikdy nedává najevo, z jakého diskurzu zrovna 

čerpá. Uchopit jeho myšlenky v teoretickém kontextu, ze kterého vzešly, je proto velmi 

obtížné.  

 
1 Všechny citované úryvky přeložil autor této práce, pokud není uvedeno jinak.  
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Prvním cílem této práce je proto zasadit Stack2 do širšího teoretického kontextu, 

shrnout klíčové pojmy a koncepty z vybraných oblastí a využít popsaná teoretická 

východiska pro lepší pochopení Brattonových myšlenek. Pozornost je přitom věnována 

dvěma diskurzům – kybernetickému a filosofickému. Konkrétně teorii komplexních 

systémů, teorii informace a filosofii techniky.  

Druhým cílem této práce je vysvětlit, jak rozumět Brattonově tezi, že Stack je 

„akcidentální megastruktura“ (Bratton, 2015, s. 8). Proč akcidentální? Co je akcident? 

Z čeho vzniká? Proč podle Brattona paradoxně stabilizuje celek?3  

Třetím cílem této práce je popsat, co akcidentálnost Stacku znamená pro roli 

designéra a jeho proces tvorby.  

V první kapitole jsou nejprve představeny základní pojmy a koncepty z teorie 

komplexních systémů, které jsou následně využity pro analýzu Stacku. Analyzovány 

jsou funkce jednotlivých vrstev i dynamika celku. Výsledkem závěrečné syntézy je 

celistvý popis Stacku jako technologického systému.  

Druhá a třetí kapitola rozkrývají teoretické pozadí Brattonových myšlenek. 

Kapitola o vztahu člověka a technologie ukazuje, že vztah člověka a Stacku nelze 

popisovat pomocí teoretického aparátu ani jedné z obvyklých pozic technologického 

determinismu a sociálního konstruktivismu. A naopak poukazuje na velký překryv 

Brattonových myšlenek s východisky nového materialismu, filosofického směru, který 

usiluje o překročení myšlenkových schémat moderny i postmoderny, na nichž stojí 

determinismus i konstruktivismus.  

Třetí kapitola reviduje vztah informace a významu s cílem ukázat, že lidská 

komunikace je specifickým, nikoli jediným způsobem výměny informací – ačkoli 

dominantní teorie informace mohou vytvářet opačný dojem. Jako východisko slouží 

obecná teorie Marka Burgina, jež staví na rozsáhlé rešerši informačně-vědního 

diskurzu a nabízí, dle slov autora, univerzální teoretický rámec. Burginova teorie je 

následně podrobena kritice z novomaterialistických pozic a doplněna o pojetí 

informace Carlose Gershensona, který svou koncepci odvodil, mimo jiné, z vhledů 

 
2 Slovo „stack“ lze do češtiny přeložit několika způsoby – stoh, štos, balíček. V informatice se termín 

překládá jako zásobník a označuje typ datové struktury. V této práci je ovšem používán originální název, 

protože sám Bratton doporučuje termín nepřekládat, jak v poznámce pod čarou ve svém článku ve 

sborníku Epistemologie nových médií uvádí Lukáš Likavčan (Dvořák et al., 2018, s. 140).  

3 „Each layer is understood as a unique technology capable of generating its own kinds of integral 

accidents, which, perhaps counterintuitively, may ultimately bind that larger architecture into a more 

stable order.“ (Bratton, 2015, s. 11) 
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teorie komplexních systémů a jež umožňuje lidskou komunikaci chápat právě jako 

druhovou niku.  

Čtvrtá kapitola věnovaná akcidentu využívá poznatky ze všech předchozích 

kapitol s cílem ukázat, že akcidentálnost je specifickou vlastností digitálních 

technologií, kterou nelze opravit nebo odstranit, protože pramení ze samotného 

principu, podle kterého fungují.  

Poslední, pátá kapitola popisuje, jak akcidentálnost Stacku proměňuje roli 

designéra. Nejprve je do historických souvislostí technologického vývoje zasazen vznik 

Stacku, následně je popsán dopad softwaru na způsob práce a nakonec je ukázán dopad 

tohoto vývoje na chápání designu a role designéra. 
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2 Stack jako komplexní systém 

Je Stack komplexní, nebo komplikovaný systém? Sám Bratton tento aspekt zmiňuje 

pouze okrajově4 a nijak jej nerozvádí, snad proto, že to považuje za zjevné. Správná 

klasifikace Stacku je nicméně pro tuto práci zásadní, protože volba typu systému určuje 

způsob analýzy a tím i výsledky závěrečné syntézy. Cílem této kapitoly je proto za 

pomoci obecné teorie systémů Niklase Luhmanna (Luhmann et al., 2012) a dalších 

pramenů ukázat, že Stack je skutečně komplexním systémem. 

Následující oddíl představuje klíčové koncepty z teorie systémů, které jsou 

v dalším oddíle aplikovány na Stack. Analýza mimo jiné zdůvodňuje, jak je naplněna 

podmínka sebe-organizace a operační uzavřenosti (operational closure), rozkrývá 

funkce jednotlivých vrstev Stacku a usouvztažňuje je do celistvého systému. 

2.1 Klíčové koncepty teorie systémů 

Popis komplexních systémů ztěžuje fakt, že neexistuje žádná jednoznačná definice 

tohoto pojmu. Pro analytickou práci je proto užitečné nejprve definovat systém jako 

samostatný pojem, následně rozlišit mezi komplikovaným a komplexním systém a až 

poté popisovat vlastnosti a zákonitosti systému, který je komplexní.  

 Systém lze nejobecněji definovat jako „soubor nějakých prvků, mezi nimiž 

existují nějaké vztahy“ (Klír & Valach, 1965, s. 16). Vztahy mezi těmito prvky pak 

zakládají komplikovanost i komplexitu (Holland, 2014, s. 39). Jestli se jedná o systém 

komplikovaný, nebo komplexní určuje podoba těchto vztahů. Je ovšem třeba 

zdůraznit, že vztahy mezi prvky nejsou nutně kauzální, protože „kauzalita je důležitá 

pro pozorovatele“ (Luhmann et al., 2012, s. 65). Role pozorovatele je později rozebrána 

podrobněji.  

Za komplikovaný lze označit systém, u kterého existuje způsob, jak popsat 

všechny jeho prvky a vztahy mezi nimi, i když jich je obrovské množství (Cilliers, 1998, 

xiii). Takového popisu je však možné dosáhnout pouze v případě, že se počet prvků 

a počet vztahů nemění v čase; případně když se mění počet prvků, ale každý je propojen 

s každým dalším, takže popis vztahů lze zanedbat. V praxi je však uspořádání s takto 

 
4 Nejexplicitněji tak činí v tomto úryvku z kapitoly Interface Layer: „No system as complex as The Stack 

could actually work without some way to simplify its functions and render them legible for the end Users 

who make it all go on a second-by-second and year-by-year basis.“ (Bratton, 2015, s. 219) 
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hustým vzájemným propojením udržitelné jen při velmi malém počtu prvků, protože 

každý další prvek představuje disproporcionální nárůst v celkovém počtu vztahů. 

Vzhledem k omezené konektivitě jednotlivých prvků se tak systém v určitý moment 

dostane do stavu, kdy se vztahy mezi prvky začnou vytvářet selektivně (Luhmann et al., 

2012, s. 124). Důležitost této vlastnosti je objasněna dále v textu. 

 V konceptuální rovině lze tedy za komplexní považovat takový systém, ve 

kterém je příliš mnoho prvků na to, aby byly všechny navzájem propojené, a ve kterém 

se prvky a vztahy mění v čase.  

Obměna prvků a vztahů je důvod, proč se komplexní systémy označují za 

otevřené – jsou propojeny se svým okolím (Luhmann, 2012, s. 28). Toto propojení je 

velmi specifické, ale pro jeho popis je nejprve třeba rozlišit, co je systém a co prostředí, 

tedy vymezit hranice systému. Luhmann nabízí poměrně radikální tezi: systém vytváří 

svou vlastní hranici skrze své operace (Luhmann et al., 2012, s. 63). Jinými slovy, 

systém je rozdíl mezi systémem a prostředím5, definovaný tím, co produkuje.  

Odkazuje tím na způsob, jakým Gregory Bateson charakterizoval informaci6, 

a snaží se tak demonstrovat princip operační uzavřenosti: aby mohl systém přijmout 

něco ze svého prostředí, musí to nejprve identifikovat jako možný vstup, tedy odlišit 

od prostředí. Jenže jakmile dojde k odlišení od prostředí, stává se vstup součástí 

systému (Luhmann et al., 2012, s. 46). Systém tak neustále utváří svou hranici, a tedy 

sám sebe. Rozdíl mezi systémem a prostředím vzniká pouze proto, že se nejedná 

o jednorázovou událost, ale operaci, která produkuje další operace stejného typu 

(Luhmann et al., 2012, s. 52). 

Z principu operační uzavřenosti jsou odvozeny dvě klíčové vlastnosti 

komplexních systémů: autopoiesis, kdy stav systému, který slouží jako výchozí bod pro 

řadu dalších operací, je určován operacemi toho samého systému; a sebe-organizace, 

kdy systém vytváří svoji strukturu svými vlastními operacemi (Luhmann et al., 2012, 

s. 70).  

 Z výše popsaného vyplývá, že operačně uzavřený systém nemůže využívat 

vlastní operace pro vytvoření přímého kontaktu kauzální podstaty s prostředím 

 
5 „[A] system is difference – the difference between system and environment.“ (Luhmann et al., 2012, 

s. 44 

6 „What we mean by information – the elementary unit of information – is a difference which makes a 

difference, and it is able to make a difference because the neural pathways along which it travels and is 

continuously transformed are themselves provided with energy.“ (Bateson, 1987, s. 318) 
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(Luhmann et al., 2012, s. 64); může ale vstoupit do nepřímého kontaktu se svým 

okolím například tím, že na něj odkáže v rovině významu (Luhmann et al., 2012, s. 66).  

Přímý kontakt s prostředím je možný pouze skrze strukturální vazby (structural 

coupling), jejichž hlavní funkcí je maximálně snížit počet vztahů s prostředím tak, aby 

systém mohl čelit relevantním vzruchům z okolí, a zároveň vybírat pouze kompatibilní 

vztahy, tedy ty, které nenaruší proces autopoiesis (Luhmann et al., 2012,  

s. 85–86). Strukturální vazby ovšem do systému přivádějí pouze vzruchy, neurčují jeho 

stav, protože ten je určován jeho fungováním, tedy vnitřní strukturou (Luhmann et al., 

2012, s. 88).  

Vnitřní struktura souvisí s další častou vlastností komplexních systémů – 

emergencí. Jedná se o jev, kdy systém získá interakcí agregovaných prvků vlastnost, 

která se u izolovaných prvků neobjevuje (Holland, 2014, s. 40). Často uváděným 

příkladem je „mokrost“ vody. Jednotlivé molekuly H20 nejsou mokré, dokud nejsou 

agregovány do většího souboru. Obvyklým důsledkem emergence je vytvoření 

hierarchické, víceúrovňové struktury systému, u které platí, že emergentní vlastnosti 

vyšší úrovně musí být konzistentní s interakcemi, které se dějí na nižší úrovni 

(Holland, 2014, s. 41). Jinými slovy, fungování takového systému je určováno 

interakcemi emergentních vlastností mezi různými úrovněmi (Holland, 2014, s. 42).  

Specifickým typem hierarchického uspořádání je komplexní adaptivní systém, 

jehož chování vždy určují interakce mezi prvky (Holland, 2014, s. 107). Hierarchie je 

určována sérií hranic (enclosing boundaries), které filtrují příchozí signály – některé 

posílají dál, jiné zachycují (Holland, 2014, s. 104). Chování takto strukturovaných 

komplexních systémů vykazuje několik specifických vlastností: sebe-organizace do 

vzorců (patterns); chaotické chování, kdy malé počáteční vzruchy mohou vyústit ve 

velké změny stavu; nerovnoměrná distribuce pravděpodobností událostí; výsledky 

dřívějších interakcí ovlivňují podobu následujících interakcí (Holland, 2014, s. 44). 

2.2 Analýza Stacku 

Tento oddíl podrobně popisuje fungování Stacku. Analýza staví na půdorysu obecného 

popisu modelu Stacku7, který je zpřesňován a doplňován kombinováním Brattonova 

výkladu s koncepty teorie systémů, které byly představeny výše.  

 
7 Tak jak jej Bratton popsal například v kapitole Platform and Stack, Model and Machine (Bratton, 2015, 

s. 41–72) 
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 Stack je systém systémů (Bratton, 2015, s. 54), který je rozdělen do šesti vrstev8: 

Earth (Země), Cloud (Cloud9), City (Město), Address (Adresa), Interface (Rozhraní), 

User (Uživatel). Jednotlivé vrstvy se odlišují svými operacemi, které se řídí 

specifickými, a tedy rovněž odlišnými, pravidly a procesy (tamtéž, s. 66), zároveň jsou 

však vzájemně provázané a závislé jedna na druhé (tamtéž, s. 68). Akumulace interakcí 

mezi vrstvami pak vytváří emergentní strukturu Stacku jako celku (tamtéž, s. 27). 

Interakci dvou Uživatelů v rámci Stacku se říká column (sloupec). Aby byla 

přímá interakce možná, iniciovaný sloupec musí obsáhnout všech šest vrstev směrem 

dolů, od iniciujícího Uživatele k Zemi, a pak od Země zpátky k zamýšlenému Uživateli. 

Trajektorie výsledné interakce má tedy tvar písmena U. Ačkoli každý sloupec aktivuje 

celý systém a propojuje tak vrstvy do jednoho celku, každý uživatel iniciuje velké 

množství sloupců, často simultánně. Nikdy se proto nestane, že by se některý ze 

sloupců stal pevným bodem, který definitivně určí pozici Uživatele ve Stacku. Ne proto, 

že by žádný pevný bod neexistoval, ale naopak proto, že v každém okamžiku je bodů 

příliš mnoho a nelze tedy určit bod „poslední instance“. (Bratton, 2015, s. 67) 

Z popisu jsou už nyní patrné některé vlastnosti, které jsou připisovány 

komplexním systémům. Stack nepochybně obsahuje velké množství prvků, které mezi 

sebou mají nějaké vztahy, jež se mění v čase. Hybnou silou jsou pak interakce, které se 

agregují a dávají vzniknout emergentním vrstvám. Ty následně utvářejí hierarchickou 

strukturu celku. 

2.2.1 Sebe-organizace Stacku 

Jak je popsáno v předchozím oddílu, vznik emergentní struktury je možný pouze za 

předpokladu, že systém je schopný utvářet vlastní strukturu skrze své operace. Přímý 

kontakt s prostředím ovšem může navázat pouze skrze strukturální vazby. Jakýkoli 

jiný kontakt s prostředím je nepřímý, děje se odkázáním se na prostředí v rovině 

významu a nemá kauzální podstatu. Následující odstavce popisují, jak jsou tyto 

požadavky naplněny v případě Stacku.  

 Pro sebe-organizaci Stacku jsou klíčové tři atributy: každá vrstva je síťovou 

architekturou, která operuje napříč malými i velkými měřítky (Bratton, 2015, s. 62); 

 
8 Shodně s originálem jsou v práci názvy vrstev psány s velkým počátečním písmenem.  

9 Název vrstvy odkazuje na typ počítačových systémů, které zpřístupňují aplikace na vzdálených 

serverech skrze internetová rozhraní, například přes webové prohlížeče. V češtině se běžně používá 

původní anglický termín. I v této práci proto zůstává nepřeložený.  
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Stack je meta-platforma tvořená dalšími platformami (tamtéž, s. 42); různé platformy 

jsou využívány různými účastníky (tamtéž, s. 42).  

 Jestliže jsou vrstvy síťovými architekturami, jejich fungování podléhá síťovému 

efektu. Jedná se o jev, kdy hodnota, kterou uživatel přisuzuje síti, závisí na množství 

uživatelů, kteří jsou již její součástí (Shapiro & Varian, 1999, s. 45), bez ohledu na to, 

jestli se jedná o síť fyzickou nebo virtuální (Shapiro & Varian, 1999, s. 174). Síťový efekt 

se projevuje v podobě externalit, které vznikají vzájemným nezáměrným ovlivňováním 

mezi členy sítě (Shapiro & Varian, 1999, s. 183). Jinými slovy, jednotlivec se stává 

členem sítě, protože jemu poskytuje hodnotu; ovšem tím, že se stane členem, ovlivní 

také to, jakou hodnotu přináší ostatním členům, bez ohledu na to, jestli to byl záměr 

nebo ne.  

Dynamika síťových efektů pak pramení ze souhry mezi externalitami 

a zpětnovazebními smyčkami, které ovlivňují dopad externalit na danou síť. 

Externality mohou být pozitivní nebo negativní (Shapiro & Varian, 1999, s. 183). 

Pozitivní externality spouštějí pozitivní zpětnovazební smyčky, které zvětšují dopad 

pozitivních a snižují dopad negativních externalit, a tím zrychlují nárůst hodnoty sítě. 

Naopak negativní externality spouštějí negativní smyčky, které posilují negativní 

a oslabují pozitivní externality, a tím zrychlují pokles hodnoty sítě (Shapiro & Varian, 

1999, s. 175–176). Jedná se tedy o organizační princip, kdy struktura sítě není utvářena 

jednou konkrétní entitou podle předem daného plánu; naopak, struktura sítě je 

utvářena dynamicky tím, že do sítě vstupují nové prvky, které následně interagují 

s prvky stávajícími, a tím proměňují celkové fungování sítě. 

Situace, kdy se entita pokusí připojit k síti a je sítí akceptována, je formou 

strukturální vazby. Základem sebe-organizace Stacku je tedy utváření sítí. Pro bližší 

popis toho, jak toto utváření funguje, je nejprve třeba objasnit dva důležité pojmy, které 

Bratton opakovaně používá napříč knihou – asambláž a měřítko. Asambláž je proces 

propojování nebo sestavování věcí dohromady. V případě Stacku se pak toto 

sestavování děje napříč horizontálním i vertikálním měřítkem.10 Výsledkem je situace, 

kdy se lokální sítě propojují do globálních sítí a kdy se sítě na nižších úrovních stávají 

dílčími uzly sítí na vyšších úrovních. 

 
10 „These layers are not just computational. As much as it is made from computational forms […], The 

Stack is also composed of social, human, and concrete forces […]. These hard and soft systems 

intermingle and swap roles, some becoming relatively ‘harder’ or ‘softer’ according to seemingly arcane 

conditions.“ (Bratton, 2015, s. 11) 
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Aby byl popis síťové architektury Stacku úplný, je třeba doplnit způsob, jakým 

Bratton mluví o platformách. Chápe je velmi široce jako systémy, které jsou „zároveň 

vysoce technickou organizační formou a technickou formou, která dává vzniknout 

mimořádné organizační komplexitě“ (Bratton, 2015, s. 57), ať už se jedná o městskou 

síť ulic nebo Google. Takto široce rozkročené chápání platforem, jak sám uznává11, 

vyžaduje přemýšlet o nich s určitou mírou abstrakce. Označuje je za hybridy, které jako 

organizační formy mohou zastávat výraznou institucionální roli, a tím zásadně 

formovat ekonomiky a kultury, aniž by bylo možné redukovat logiku jejich fungování 

čistě na logiku státu, trhu, nebo stroje (tamtéž). Platformy proto označuje za kombinaci 

státu, trhu a stroje, jež dává vzniknout zdánlivě paradoxnímu způsobu fungování: 

platformy standardizují a konsolidují okolnosti, za kterých může proběhnout 

transakce, skrze decentralizované a předem neurčené interakce (tamtéž).  

Jinými slovy, platformy chápe jako prázdné schránky, které poskytují 

infrastrukturu a tím do určité míry předurčují podobu transakcí, aniž by ovšem byly 

schopné určovat jejich obsah, protože ten obstarávají účastníci transakce. 

Jak již bylo zmíněno, platforma je kombinací různých sfér-sítí, jež dohromady 

utváří svébytný způsob fungování. Podle pozice Uživatele v jednotlivých sférách se liší, 

co může v rámci platformy konat a mezi čím může volit, a tedy jaký obsah může vnést 

do transakcí. Nevyzpytatelnost takového režimu je dána především tím, že každá sféra 

se řídí svými pravidly, která ovšem nezohledňují fungování dalších sfér ani fungování 

platformy jako celku.12 Některá pravidla zapojených sfér se proto mohou vzájemně 

vyrušit nebo na platformě může docházet k situacím, které ani jedna ze sfér svými 

pravidly neupravuje. Tímto způsobem získávají Uživatelé nový prostor, v rámci 

kterého mohou díky absenci pravidel nezávisle konat a činit volby, které by jinak činit 

 
11 „Many different kinds of systems can be understood as platforms, from urban street grids to Google, 

and so to consider their common operations, some abstraction is necessary.“ (Bratton, 2015, s. 57) 

12 „The state continues by extending up and down into the new scales offered by multiple interdependent 

layers of The Stack, which sometimes do not blend into one form, but rather produce unresolved 

compound images and unresolved compound worlds, jurisdictions, frontlines, and boundaries.“ 

(Bratton, 2015, s. 14) 
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nemohli.13 Dochází tak ke střetu dvou protikladných sil: řízení (governance) skrze 

nastavování pravidel; a agence (agency), tedy schopnost cíleně ovlivňovat své okolí.14 

Pro správné chápání tohoto střetu je třeba nejprve uvést termín neostrost (blur), 

který zásadním způsobem ovlivňuje čtení protikladů. Dva proti sobě stojící pojmy 

podle Brattona nelze chápat jako ostře oddělené koncepty, protože „popis systému 

před tím, než se objeví, jednak mapuje to, co vidíme, ale nedokážeme vyjádřit, jednak 

mapuje to, co umíme vyjádřit, ale zatím nevidíme“ (Bratton, 2015, s. 14). Implicitně 

tak poukazuje na roli času a zpětnovazebních smyček při utváření systému.  

Zároveň, rovněž nepřímo, odkazuje na linii myslitelů, kteří se vymezili vůči 

binárnímu vnímání protikladů a rozvinuli metodu, jak o pojmech přemýšlet bez 

vnucování hierarchie a negativního vymezení. Diferenci vnímají jako „onen element, 

konečnou jednotu,“ která „odkazuje na další diference, jež ji nikdy neidentifikují, ale 

spíše diferencují“ (Deleuze, 1994, s. 56), protože „negace jednoho reálného termínu 

druhým je pouze aktualizací virtuality, která obsahuje oba termíny současně“ (Deleuze, 

2004, s. 42). Pro podrobnější diskuzi na toto téma vizte šestou kapitolu sborníku New 

Materialism: Interviews & Cartographies (Dolphijn & van der Tuin, 2012). 

Jazykem teorie systémů lze říct, že střetnutím řízení a agence se ustavuje 

autopoietický systém. Nabízí se ovšem otázka, jak při střetu dvou pojmů určit, co je 

systém a co jeho prostředí, jestliže mezi nimi neexistuje předem určený hierarchický 

vztah?15 Pro odpověď je třeba vysvětlit roli pozorovatele a rozlišit pozorování prvního 

a druhého řádu.  

Protože pozorování je formou operace, sám pozorovatel musí být operací, aby 

byl schopen pozorovat (Luhmann et al., 2012, s. 102). Akt pozorování přitom 

předpokládá minimálně dva kroky odlišení: nejprve je odlišen systém od prostředí, 

následně operace pozorování od ostatních operací (tamtéž). Nedílnou součástí 

 
13 „The gaps opened up by this rotation, a simultaneous coming undone and refortification, is where the 

reprogrammability of things plays out. The touchpoints between these layers make substitute locations 

and addresses, variously new and primeval; they are translations, wet with life, descriptive and 

consistent with what can be repeated over and again as governance.“ (Bratton, 2015, s. 14) 

14 Anglický výraz „agency“ nemá žádný ustálený český překlad. Ze stylistických důvodů je dále v textu 

používán český přepis „agence“ (vzor růže).  

15 „Lines (and surfaces) provide tension by setting opposition between the negative spaces to each side 

(and inside and out), but they cannot ever fully control how either side is charged in relation to the other 

at any given moment: which one is dominant and which is subordinate, which is gathered in and which 

is excluded.“ (Bratton, 2015, s. 22) 
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pozorování je pak indikace – jestliže systém něco pozoruje, nutně musí něco dalšího 

zanedbat, tedy indikovat, co pozoruje a co zanedbává (tamtéž, s. 105).  

Při pozorování prvního řádu pozorovatel-systém sám něco pozoruje. Jediné, co 

pozorovat nemůže, je jeho vlastní operace pozorování, protože každé pozorování 

předpokládá, že něco pozorováno není (Luhmann et al., 2012, s. 104). Pozorovat 

pozorování je možné pouze při pozorování druhého řádu, kdy systém pozoruje jiné 

systémy-pozorovatele, přičemž pozornost věnuje právě tomu, jak tyto systémy 

pozorují. Důležité je přitom zmínit, že pozorovatel nemusí být nutně psychický systém 

obdařený vědomím. Podle Luhmanna jsou pozorování schopny i sociální systémy 

(tamtéž, 2012, s. 105).  

Právě rozlišení pozorování prvního a druhého řádu je klíčové pro čtení střetu 

mezi řízením a agencí. Pokud pozorovatel odděleně pozoruje – zkoumá – řízení, nebo 

agenci, znamená to, že jedno nebo druhé zanedbává – a jedná se tedy o pozorování 

prvního řádu, protože důraz je kladen na pozorování, které vykonává pozorovatel. 

Pouze v případě pozorování druhého řádu, kdy pozorovatel pozoruje, jak řízení 

pozoruje agenci a naopak, je možné označit tuto dvojici za systém a vyčlenit ji 

z prostředí.  

Je ovšem důležité zdůraznit, že akt odlišení je závislý na pozorovateli. Samy 

systémy, které jsou dávány do protikladu, mohou při svém pozorování pracovat s úplně 

jinou sadou odlišení (Luhmann et al., 2012, s. 112). Jinými slovy, z pozice pozorovatele 

nelze s jistotou určit, jestli má pozorovat řízení, jak pozoruje agenci, nebo agenci, jak 

pozoruje řízení, protože obě varianty jsou možné a s největší pravděpodobností se dějí 

zároveň. Tato provázanost jednoho s druhým je pak zdrojem výše zmiňované 

neostrosti, která je stěžejní charakteristikou fungování Stacku.  

Jak ukázaly odstavce výše, základem sebe-organizace Stacku je síťová 

architektura jednotlivých vrstev, která vzniká skrze strukturální vazby, kdykoli se do 

sítě připojí nový prvek a je sítí akceptován. Sítě přitom vznikají napříč vertikálními 

i horizontálními měřítky a každá nastavuje jiná pravidla a zprostředkovává jiný typ 

transakcí; obsah těchto transakcí, na rozdíl od jejich podoby, je vždy určován Uživateli.  

Jednotlivé sítě se mezi sebou propojují a formují platformy, přičemž režim 

fungování výsledné asambláže není určován žádným zastřešujícím schématem, které 

by vedlo k předvídatelným výsledkům; naopak, režim fungování je určován střetem 

mezi agregovanými pravidly jednotlivých sfér a schopností Uživatelů využít možností, 
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které platforma generuje.16 To znamená, že fungování platformy neurčuje žádný jeden 

Uživatel a její další vývoj není určován předem daným plánem.  

Ačkoli zapojené sítě jsou tvořeny konkrétními aktéry s konkrétním záměrem, 

výsledná struktura kombinované sítě vzniká bez zřetele k tomu, jaký obsah přenáší, 

a tedy bez konkrétního záměru – neustále vytváří sama sebe, a proto se její kontury 

jeví neostré.17 

2.2.2 Operace jednotlivých vrstev Stacku 

Podle Brattona disponuje každá vrstva Stacku kapacitou k tomu, aby simulovala 

operace dalších vrstev.18 Simulace je ovšem formou sebe-pozorování, při kterém 

k tomu určená operace uvnitř systému reflektuje dění mimo systém (Luhmann et al., 

2012, s. 108). Pokud se jedná o reflexi prostředí, ve kterém se systém nachází, simulace 

slouží k redukci komplexity prostředí (tamtéž, 2012, s. 121).  

Pokud však dochází k simulaci určitého systému jiným systémem, je třeba 

věnovat pozornost míře komplexity obou systémů a až z tohoto srovnání vyvozovat 

možnosti simulace. Komplexita je ovšem multidimenzionální, lze ji vztáhnout 

k různým dimenzím systému, například k počtu prvků, k počtu uskutečnitelných 

vztahů nebo ke kvalitě prvků (Luhmann et al., 2012, s. 127), a tak je nezbytné 

komplexitu dvou systému srovnávat pouze v rámci jedné dimenze. 

OPERACE ADRESY  

V rámci Stacku je Adresa vrstvou, kde je konstruována hranice mezi systémem 

a prostředím. Mapuje, a tím simuluje prostředí, čímž redukuje komplexitu světa.19 Aby 

se věc nebo událost mohla stát součástí Stacku, „musí mít identitu a polohu, jež jí 

 
16 „In the balance between an infrastructure over which territorial claims are made and an infrastructure 

through which those claims are drawn, the ultimate geopolitical design of The Stack can't possibly be 

decided in advance. Too many inversions are part of the proces […].“ (Bratton, 2015, s. 250) 

17 „The Stack platform's logical structure is far more important than the technical details of existing 

networks, but one provides for the other. As indicated, however, a crucial consideration for these models 

was massively distributed infrastructural modularity as a way to accommodate unplannable new 

demands and new machines within discrete layers as the key to future growth of the system.“ (Bratton, 

2015, s. 62) 

18 Paths between layers are sutured by specific protocols for sending and receiving information to each 

other, up and down, that do the work of translating between unlike technologies gathered at each 

plateau. In this sense, each layer can then simulate and countersimulate the operations of the other […]. 

(Bratton, 2015, s. 68) 

19 „Designation precedes description. Internet addressing systems also describe the world first by 

pointing at things, differentiating them, only later filling in content for them […].“ (Bratton, 2015, s. 205) 
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umožní navázat spojení s dalšími věcmi a událostmi“ (Bratton, 2015, s. 193). Jinými 

slovy, okolní svět se stává součástí Stacku v momentě, kdy lze nějaký prvek nebo jev 

identifikovat a usouvztažnit s dalšími prvky nebo jevy v rámci Stacku.20 

Adresa jako vrstva ovšem není pouhým adresářem, který obsahuje seznam 

adresovaných prvků, ale také „médiem komunikace mezi nimi“ (Bratton, 2015, s. 192), 

jež prvkům umožňuje mezi sebou posílat a přijímat informace. Vrstvu lze proto popsat 

jako jakousi adresovací meta-tabulku, jako asambláž mnoha různých adresovacích 

schémat, která mapují prvky a vztahy mezi nimi.21 Například domovní adresy mapují 

domy, IP adresy mapují elektronická zařízení, RFID značky mapují předměty ve 

skladu. Každé adresovací schéma přitom může mapovat prvky fyzických i virtuálních 

systémů napříč různými měřítky podle své vnitřní logiky, čímž zplošťuje 

antropometrické a vytváří vlastní hierarchie, a ustavuje tak svou specifickou dimenzi.  

Když ovšem Bratton hovoří o tom, že Adresa je médiem komunikace, nemyslí 

tím, že funkcí této vrstvy je „identifikovat místa v síti, mezi kterými lze posílat zprávy, 

jako to dělá pošta,“ ale „odlišit od sebe vzájemně nekompatibilní signály a kanály,“ aby 

při komunikaci nedocházelo k míšení nesouvisejících zpráv, navzdory tomu, že fyzicky 

sdílí stejný prostor (Bratton, 2015, s. 195). Princip připodobňuje fungování rádiových 

vysílačů, které používají různé frekvence pro různý typ přenosu dat (tamtéž). „Tím, že 

[vrstva Adresa] kontroluje samotnou možnost komunikace mezi věcmi, řízení adresy 

[sic] se stává něčím víc než jen spravováním adresovacího schématu; stává se obecně 

řízením adresátů a adresovatelného“ (tamtéž, s. 198). 

Důsledkem takové koncepce je, že Adresa nejprve redukuje komplexitu 

prostředí a následně ustavuje možné dimenze komplexity Stacku, které mohou být 

simulovány. Žádné adresovací schéma ale nedokáže přímo simulovat jiné adresovací 

schéma; pro vzájemnou kompatibilitu je nejprve třeba najít vzájemně kompatibilní 

položky a vytvořit jejich mapu, tedy nové adresovací schéma. V případě Stacku je 

takovým meta-schématem, které simuluje další schémata, databázová struktura 

umístěná ve vrstvě Cloud. Dochází tak k jevu, který je pro komplexní systémy 

 
20 „[A]ny “thing” that is incorporated into The Stack must be known by it. To be known, it must be 

locatable as a discrete entity among all others.“ (Bratton, 2015, s. 197) 

21 „There is no one matrix of correspondence between a primary planetary plane and a second artificial 

machinic layer. Instead, between the two are qualified simulations and countersimulations that always 

flow both ways. […] the interlacing territories blend and perforate, signifying within the other, feeding 

back and forth until each is interior to the other.“ (Bratton, 2015, s. 211) 
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charakteristický – redukce komplexity prostředí vede ke zvýšení vnitřní komplexity 

systému (Luhmann et al, 2012, s. 112). 

OPERACE CLOUDU A ZEMĚ 

Cloud spojuje Města, Rozhraní a Uživatele do globální platformy, kterou díky 

komputaci dává do pohybu. Funkce této vrstvy ovšem není omezena ani na pouhé 

poskytování výpočetního výkonu, ani na přemisťování nehmotných informací mezi 

lokacemi. Cloud také koordinuje globální logistickou síť skladů, přístavů, letišť, továren 

a silnic, která přemisťuje fyzické předměty stejně jako pakety (Bratton, 2015, s. 116) 

a kterou lze v celoplanetárním měřítku provozovat právě jen s pomocí komputace.  

Zatímco jsou předměty přesouvány, vrstva absorbuje metadata o každé věci 

a o každé transakci, algoritmicky je zpracovává a propojuje napříč kontinenty, čímž 

formuje ekonomické rytmy a cykly (Bratton, 2015, s. 116). Cloud tak zastává roli toho, 

kdo vytváří prostor a udává čas.22  

 Nic z toho by ovšem nebylo možné bez Země, jež je „zdrojem a poskytovatelem 

surové energie,“ a veškerého materiálu, který je potřeba pro výstavbu infrastruktur ve 

vyšších vrstvách (Bratton, 2015, s. 92). Energii a materiál přitom nejen produkuje, ale 

– díky zapojení komputace – stále častěji také monitoruje s cílem optimalizovat její 

distribuci (tamtéž, s. 93). Přestože tato vrstva může působit samozřejmým dojmem, ve 

skutečnosti se jedná o nejkřehčí místo Stacku. 

 Jestliže funkcí strukturálních vazeb je vytvořit spojení s prostředím skrze 

kompatibilní vztahy, které nenaruší proces autopoiesis (Luhmann et al., 2012, s. 85), 

vyvstává otázka, nakolik je zbytek Stacku kompatibilní se Zemí? „Stack je hladová 

mašinérie,“ píše Bratton „a přestože její obhospodařovaná populace algoritmů může 

být nehmotná, jejich zpracovávání materiálů Země je fyzická událost, takže rozsah 

možných přeměn mezi informacemi a mechanickým apetitem má jiný limit, který není 

matematický, ale daný skutečnou vyčerpatelností substancí“ (Bratton, 2015, s. 82). 

Země jako vrstva je křehká, protože „neexistuje ekonomika planetární komputace, 

která by v prvé řadě nebyla ekonomikou planetární energie“ (tamtéž, s. 92). Vzrůstá 

tak potřeba energii distribuovat přes chytré sítě (smart grids), které „nejen uchovávají 

a přenášejí energii, ale také počítají a komunikují své aktivity platformám, které řídí 

celek“ (tamtéž, s. 93).  

 
22 „That governing logic, privileging the Cloud layer as timekeeper and space maker, is built into the 

technical architecture of The Stack […]. (Bratton, 2015, s. 121) 
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 Jak si Bratton všímá, vzniká tím paradox, kdy „celoplanetární komputace 

potřebuje ke svému růstu chytré sítě, které ke svému růstu potřebují více 

všudypřítomné komputace“ (Bratton, 2015, s. 93). Jinými slovy, vrstvy Země a Cloud 

se dostaly do spirály zpětnovazebních smyček, jíž vývoj nelze předvídat.  

OPERACE MĚSTA 

Klíčovou operací vrstvy Město je produkce a příjem informací, především za použití 

kanálů, které umožňují komunikovat na dálku, a různých forem rozšířené kognice 

(augmented cognition) (Bratton, 2015, s. 148). Skrze prožitky měřítka a „zapouzdření“ 

tak dochází k párování hmatatelnosti virtuálního s prchavostí monumentálního.23 

Architektura je proto chápána zároveň jako „kompoziční model stacků a stackování 

a hmatatelná infrastruktura pro jeho zhmotnění v podobě měst“ (Bratton, 2015, 

s. 148). 

Jinými slovy, Město je antropometrickou vrstvou, jež je obývána těly, která se 

pohybují v městském prostoru.24 Tento pohyb je určován rozhraními a hranicemi, jež 

mají fyzickou i virtuální podobu a jež společně utvářejí platformy – uplatňují tedy svou 

kapacitu řídit Uživatele, čímž na jednu stranu Uživatele omezují, ale na druhou stranu 

jim poskytují nové možnosti, tak jako každá platforma.25  

 Pohledem Stacku je člověk ve Městě pouhým referenčním bodem, od něhož je 

odvozeno měřítko vrstvy; proto i Bratton hovoří o tělech, nikoli lidech. Vyplývá to ze 

způsobu, jakým je chápán Uživatel. Podrobněji je role Uživatele popsána dále, pro tuto 

chvíli je důležité zmínit pouze to, že člověk do role Uživatele vstupuje; primárně je 

pouze prvkem uvnitř Stacku, dalším druhem hmoty, a tak jej vidí i ostatní Uživatelé.  

Tělo je tedy chápáno jako světem formovaný záhyb; jako protetické rozšíření 

světa, jež je úzce provázáno s tělem a jež jej vede (Bratton, 2015, s. 274). „V této opačné 

protetizaci je lidská postava uvedena do pohybu z jiného místa v poli; subjekt se stává 

 
23 „The Stack enrolls the city as a discrete layer within its larger sum by the binding of sensation and 

scale with enclosure and envelope and by pairing the tactility of the virtual with the effervescence of the 

monumental.“ (Bratton, 2015, s. 148) 

24 „[…] the City also situates signposts and landmarks around which roving bodies might orient their 

passing.“ (Bratton, 2015, s. 149) 

25 „[T]he City layer's physical and virtual interfaces and its architectural edges and envelopes can be 

equally decisive in their governing methods. As these form a matrix of capture and control, like all 

precedent models of spatial governance, they also enable new and unpredictable stages for urban 

performance and need not be computational in order to align the urban environment into The Stack's 

polyvalent claims on global space.“ (Bratton, 2015, s. 163) 
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objektem, já se stává substancí, tělo se stává metabolickou rezervou, automaty na jídlo 

konzumují vás“ (tamtéž).  

OPERACE ROZHRANÍ 

Rozhraní je vrstva, díky které jsou Země, Cloud a Město přístupné a srozumitelné 

Uživatelům. Jinými slovy, díky Rozhraní může Uživatel předvídatelným 

a škálovatelným způsobem používat infrastruktury nižších vrstev (Bratton, 2015, 

s. 219). Stack naopak může skrze Rozhraní používat Uživatele (tamtéž), například 

skrze sledování polohy nebo posílání notifikací. 

 Samotný pojem rozhraní chápe Bratton široce jako „jakýkoli bod dotyku mezi 

dvěma komplexními systémy, který řídí okolnosti výměny mezi těmito systémy“ 

(Bratton, 2015, s. 220). Vrstvu Rozhraní pak tvoří všechna technicko-informační 

zařízení, jež mají grafickou nebo jinou objektivní podobu a která spojují nebo rozpojují 

Uživatele a Adresované entity v rámci sloupců (tamtéž). 

Konkrétní podoba výměny skrze rozhraní záleží na způsobu, jakým daný 

Uživatel vnímá okolní svět a do jaké míry je schopný rozumět dění v něm. Rozhraní 

pro Uživatele-stroje a další neživé předměty mohou mít formu například 

specializovaných senzorů, kódů či přepínačů. Pokud je však Uživatel „více 

fenomenologicky intuitivní subjekt, jako je člověk“ (Bratton, 2015, s. 219), pak je 

Rozhraní obvykle tvořeno sémantickými prvky, například ikonami, symboly či 

diagramy, které jednak slouží ke zhuštěnému popisu reprezentované funkcionality, 

jednak jako způsob, jak „vyprávět význam možných úkonů, které by někdo mohl chtít 

udělat“ (tamtéž).  

 V souvislosti s rozhraními, která propojují dva komplexní systémy, Bratton 

zmiňuje Conwayovo pravidlo26, které doplňuje o příklad situace. Aby dvě organizace 

mohly propojit své softwarové moduly, „designéři a implementátoři každého modulu 

spolu musí komunikovat. Struktura rozhraní softwarového systému bude proto 

odrážet sociální strukturu organizací, jež rozhraní vytvořily“ (citováno v Bratton, 2015, 

s. 56). Toto pravidlo pak Bratton doplňuje tvrzením, že časem dochází také 

k opačnému jevu: organizace přijmou charakteristiky svých rozhraní (Bratton, 2015, 

s. 56). 

 
26 „Organizace, které navrhují systémy … jsou nuceny vytvářet designy, které jsou kopiemi 

komunikačních struktur těchto organizací.“ (citováno v Bratton, 2015, s. 56) 
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 Rozhraní je tedy formou strukturální vazby, která redukuje vzájemnou 

komplexitu dvou systémů, a tím umožňuje Uživatelům interagovat se Stackem 

smysluplným způsobem. Vazba je přitom nejprve utvářena systémy, které sama 

následně ovlivňuje – spoluutváří. Míra spoluutváření je přitom dána tím, nakolik je 

Uživatel fenomenologicky intuitivní subjekt, tedy nakolik je schopný reflektovat své 

používání daného rozhraní, učit se a volit mezi možnostmi.  

Lidé jsou ve vztahu k rozhraní nejkomplexnějším typem Uživatele. Nejenže 

rozhraní tvoří, ale v procesu jejich tvorby jsou jimi také tvořeni; rozhraní je proto 

místem, kde je člověk nejviditelněji zavinován do Stacku, kde se nejzřetelněji stává 

oním záhybem světa, jenž byl zmíněn výše a jenž je podrobněji rozebrán v následující 

kapitole. 

OPERACE UŽIVATELE 

Vrstva Uživatel je pro Stack zdrojem agence, tedy místem, kde jsou činěna rozhodnutí 

a iniciovány interakce v podobě sloupců. Uživatel ve Stacku ovšem není „typ tvora, ale 

kategorie agentů“ (Bratton, 2015, s. 251). Takovým agentem může být kromě člověka 

také zvíře, umělá inteligence nebo stroj (tamtéž, s. 274). „[Uživatel] je pozice v rámci 

systému, bez které nelze zastávat žádnou roli nebo mít esenciální identitu“ (tamtéž, 

s. 251).   

Konkrétně to znamená, že co může Uživatel v rámci Stacku dělat, není nikdy 

předem dané, ale vždy vyplývá z pozice Uživatele ve vztahu k situaci, ve které se nachází 

(Bratton, 2015, s. 252). Uživatel se tedy stává Uživatelem tím, že vstoupí do dané 

pozice; ovšem nevstupuje do ní plně zformovaný, nýbrž je jí dále formován (tamtéž). 

Pozice Uživatele tak není místem, ze kterého „jsou zbylé vrstvy ovládány jakýmsi 

suverénním vědomím; pouze jsou zde soudržně personifikovány jejich efekty“ 

(tamtéž). Jedná se pouze o bod, ze kterého Uživatel může ovlivňovat fungování Stacku, 

ve kterém zároveň nemůže setrvat neomezeně dlouho.  

 Protože role Uživatele je formována spolu se situací, ve které je realizována, 

Uživatel je svým způsobem vždy o krok pozadu před sebou samým. Zároveň s každou 

uživatelskou pozicí, do které vstoupí, vzniká profil Uživatele, který ovlivňuje podobu 

dalších interakcí, tedy pozic, do kterých může vstoupit (Bratton, 2015, s. 257).  

 Jinými slovy, Uživatel je nestálá identita konstruovaná řadou vnějších sil při 

interakci s platformami Stacku. Každá platforma přitom konstruuje danému Uživateli 

profil, který určuje podobu dalších interakcí s danou platformou. Žádný z těchto 
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profilů ovšem není kompletní v tom smyslu, že by obsahoval všechny informace 

o daném Uživateli.27 

 Bratton svou koncepcí Uživatele nabourává tradiční představu, že lidé jsou 

rozhodující silou, která svými záměrnými činy utváří svět. Tím, že zdůrazňuje 

biologickou podstatu lidské existence, sesazuje lidský subjekt z pomyslné nadřazenosti 

nad vším ostatním a dává jej do rovnocenného vztahu s dalšími aktéry a událostmi. 

Plodnost takového přístupu je ukázána v další kapitole, ve které je diskutován vztah 

člověka a technologie. 

2.2.3 Emergence ve Stacku 

Jak již bylo popsáno výše, charakteristickou vlastností hierarchických komplexních 

systémů je emergence, tedy jev, kdy agregované prvky systému vykazují vlastnosti, 

kterými izolované prvky nedisponují. Tento oddíl specifikuje emergentní vlastnosti 

jednotlivých vrstev a jejich usouvztažněním popisuje obecnou dynamiku Stacku.  

 Pro potřeby této práce je klíčem k popisu emergence heuristika Stafforda Beera 

„účel systému je to, co vykonává“28. Jak každá vrstva přispívá k dynamice celku, je tedy 

odvozeno z popisu operací vrstev v předchozím oddílu.  

 

Obrázek 1 – Emergentní vlastnosti vrstev Stacku a jejich vzájemná interakce 

 
27 „[…] inside the economy of the User position, profile components cohere into the temporary 

resolution, but they do so without belonging exclusively to it.“ (Bratton, 2015, s. 261) 

28 „According to the cybernetician, the purpose of a system is what it does. This is a basic dictum.“ (Beer, 

2002, s. 217) 
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 Země poskytuje energii, která dává do pohybu všechny další vrstvy skrze Cloud. 

Ten svou operací vytváří prostor a udává čas, čímž zajišťuje synergii, tedy koordinaci 

prvků uvnitř Stacku. Protože hnací silou Cloudu je komputace, všechny prvky, jež 

koordinuje, mají podobu informace.  

 Vrstva Město zajišťuje produkci a výměnu informací. Informací se přitom může 

stát jakýkoli prvek, materiální i nemateriální, jemuž lze přiřadit adresu. Vrstva Adresa 

tedy umisťuje prvky do adresovacích schémat. Jinými slovy, mapuje svět a udává pozici 

každého prvku vůči dalším prvkům.  

 Vrstva Rozhraní redukuje komplexitu nižších vrstev tím, že filtruje nerelevantní 

informace a strukturuje přenos těch relevantních, čímž utváří význam. Díky tomu 

mohou pak Uživatelé smysluplně interagovat se Stackem a uplatnit tak svou agenci.  

 Tyto emergentní prvky mezi sebou dále interagují. Energie produkovaná Zemí 

a synergie vytvářená Cloudem dávají vzniknout energetickým, informačním 

a materiálním proudům. Město je zdrojem prvků a místem interakce mezi nimi, 

Adresa pak mapou jejich vzájemných pozic; Město pomáhá zodpovědět otázku „Co?“, 

Adresa otázku „Kde?“, a společně dávají vzniknout referenčním bodům. Ty jsou 

následně transformovány do podoby Rozhraní, která umožňují Uživatelům interagovat 

s prvky Stacku a svou intervencí iniciovat v systému změnu.   

 Interakce v podobě sloupce je tedy okamžikem, kdy Uživatel, jenž je součástí 

proudů, využije referenčních bodů, aby interagoval se systémem s cílem 

rekonfigurovat ho.  
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3 Vztah člověka a technologie 

Přinejmenším dva momenty v předchozí kapitole napovídají, že vztah člověka 

a technologie je v rámci Stacku velmi specifický a neintuitivní. Jednak fakt, že člověk 

do role Uživatele vstupuje, stejně jako do ní mohou vstupovat jiní, živí i neživí aktéři; 

jednak neostrost hranic a kontur, která je nevyhnutelným důsledkem specifického, 

pozorovatelem formovaného čtení proti sobě stojících pojmů. V rámci Stacku proto 

nelze na vztah člověka a technologie nahlížet optikou ani jedné z obvyklých, vzájemně 

si oponujících pozic technologického determinismu a konstruktivismu.   

 Tato kapitola oba směry nejprve zasazuje do širšího teoretického kontextu, 

stručně oba charakterizuje a následně je konfrontuje s díly autorů, jejichž myšlenky 

bývají považovány za důležité a určující pro nový materialismus. Jedná se o relativně 

mladý směr, který je mimo jiné charakteristický právě tím, že rozvíjí metody, jak 

analyticky uchopovat proměnlivost a ambivalenci, jež z neostrosti kontur vyplývají.  

3.1 Myšlenkové proudy reflektující technologii 

Teoretickou reflexi technologie stěžuje fakt, že samotný termín postrádá univerzální 

definici, která by vystihovala podstatu všech jevů, jež lze považovat za technologické. 

Různé myšlenkové směry pracují s různými definicemi, které ovšem obsáhnou pouze 

jevy, které jsou přímým objektem zájmu daného směru, jak ve své knize Thinking 

through Technology detailně ukázal Carl Mitcham (1994). V historickém vývoji 

myšlení identifikuje dva zastřešující směry, v nichž je technologie ústředním motivem, 

ačkoli každý k ní přistupuje s radikálně jinými cíli a za pomoci odlišných strategií.  

První směr označuje za inženýrskou filozofii technologie, pro niž je 

charakteristické, že „začíná […] analýzou podstaty technologie jako takové – konceptů, 

metod, kognitivních struktur a objektivních projevů. Následně nachází projevy této 

podstaty v lidských záležitostech, případně se za použití technologických termínů 

pokouší nelidské a lidské světy i vysvětlovat“ (Mitcham, 1994, s. 62). Dá se proto 

označit také za technologickou filozofii, protože technologická kritéria a paradigmata 

slouží jako základ pro posuzování ostatních aspektů lidského konání – například 

kultury, státního zřízení, ekonomiky či náboženské praxe (tamtéž).  

Tento přístup kontrastuje s druhým směrem, kterému říká humanitní nebo také 

hermeneutická filozofie technologie. Ta se ptá po smyslu technologie a jejím vztahu 
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k mimo-technickému jako je umění a literatura, etika, politika či náboženství (tamtéž, 

s. 62–63). „Obvykle [svá zkoumání] začíná u netechnických aspektů lidského světa 

a zvažuje, jak by s nimi mohla či nemohla technologie souviset či je doplňovat“ 

(Mitcham, 1994, s. 63). Jinými slovy, je to právě tato myšlenková tradice, která zkoumá 

vztah člověka a technologie.  

Mitcham zároveň nabízí, jak sám zdůrazňuje, „ze své podstaty provizorní“ 

analytický rámec, který v závislosti na kontextu umožňuje kategorizovat technologické 

jevy jako objekt, vědění, aktivitu nebo vůli (Mitcham, 1994, s. 159).29 

Technologie jako objekt je nejintuitivnější kategorií, která zahrnuje „všechny 

lidmi vyrobené artefakty, jejichž funkce je závislá na specifické materialitě jako takové“ 

(Mitcham, 1994, s. 161), tedy jakékoli nástroje, stroje či spotřebitelské výrobky. 

Analýzy v rámci této kategorie si nejčastěji kladou otázky „Co jsou [artefakty], 

konceptuálně a ontologicky?“ a „Jak rozumět jejich rozdílům a operacím?“ (tamtéž, 

s. 172). Pokud je nějak koncipován vztah s člověkem, pak je artefakt nejčastěji chápán 

jako extenze lidských smyslů, případně jako prostředek pro překonání fyziologických 

limitů lidského těla (tamtéž, s. 176–179). 

Technologii jako vědění lze chápat jednak jako technologickou znalost, tedy 

obeznámenost se světem artefaktů a schopnost seskupovat je podle druhu, podobně 

jako biologie popisuje živou a fyzika neživou přírodu (Mitcham, 1994, s. 192); ale také, 

a to především, jako znalosti, které umožňují vykonávat nějakou činnost 

s předvídatelnými nebo opakovatelnými výsledky – senzomotorické dovednosti, 

technické maximy, technologické zákony a pravidla, technologické teorie (tamtéž, 

s. 193–194). 

Technologie jako aktivita je událostí, při které se „vědění a vůle sjednotí s cílem 

vytvořit nebo použít artefakt“ (Mitcham, 1994, s. 209). Souvisí tedy s celou řadou 

způsobů chování jednotlivců, skupin i celých organizací – například řemeslnou 

a tovární výrobou, obsluhou a údržbou strojů či vynalézáním a navrhováním nových 

artefaktů (tamtéž). Důraz je přitom kladen na analytické uchopení samotných procesů 

tvorby a používání – mapování jednotlivých kroků a jejich souslednosti, případně 

jednotlivých aktérů a jejich rolí.  

Technologie jako vůle je nejméně prozkoumanou kategorií, jež náleží především 

k tradici humanitní filozofie technologie (Mitcham, 1994, s. 247). Analýzy v této 

 
29 V následujícím shrnutí čtyř kategorií chybí teoretické předpoklady a východiska technologického 

determinismu a konstruktivismu, která jsou představena později v samostatném oddílu. 
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kategorii se zaměřují na schopnost člověka uplatňovat svoji vůli ve vztahu k technologii 

(tamtéž, s. 247–250); na motivace a cíle, se kterými do tohoto vztahu vstupuje (tamtéž, 

s. 250–254); a na problémy, které vyvstávají z faktu, že lidské poznání světa je 

omezené (tamtéž, s. 254–266). 

Technologický determinismus i konstruktivismus jsou teoretické pozice, které 

začínají u netechnických aspektů lidského světa a snaží se popsat, jak s nimi souvisí 

technologie. Náleží tedy k tradici humanitní filosofie technologie. Ačkoli zástupci obou 

pozic analyzují jevy napříč všemi kategoriemi Mitchamova rámce, klíčová východiska, 

jak je ukázáno v dalším oddílu, jsou nejúžeji spojena s koncepcemi technologie jako 

vědění a jako vůle. 

3.1.1 Technologický determinismus a konstruktivismus  

Ústřední otázkou, kterou se snaží zodpovědět technologický determinismus 

i konstruktivismus, je „Kdo – pokud někdo – kontroluje technologickou změnu?“ 

(Dafoe, 2015, s. 1048). Jinými slovy, je člověk ten, kdo technologii vytváří a používá, 

určuje tak technologický vývoj, a tím i podobu společnosti? 

 Technologický determinismus, jak název napovídá, obvykle chápe technologii 

jako autonomní sílu, která na základě svébytné vnitřní logiky formuje společnost 

(Kline, 2001). Toto formování lze vnímat optimisticky, tedy jako zdroj nových možností 

pro člověka. Samotná technologie je v tomto pohledu hodnotově neutrální, takže 

pokud je využita k destruktivním účelům, je to lidské selhání, nikoli selhání 

technologie jako takové (Tiles & Oberdiek, 1995, s. 10–11).  

Jako představitelé optimistické větve bývají často uváděni Marx s Engelsem, 

kteří technologii vnímali – za předpokladu, že ji vlastní a spravuje celá komunita pro 

veřejné blaho – jako způsob, jak „osvobodit všechny od nutnosti práce a dopřát 

každému možnost žít naplněný život“ (tamtéž, s. 13).  

Se zařazením Marxe mezi deterministy ovšem nesouhlasí například Josef Barla: 

„[M]yslet si, že když [Marx] mluví o technologii, považuje ji za hlavní nebo určující 

produktivní sílu, by bylo závažným nepochopením [jeho myšlenek]“ (Barla, 2019, 

s. 27). Argumentuje tím, že Marx mezi produktivní síly řadí také přírodní zdroje 

a lidskou práci, takže technologie může být nanejvýš jedna z produktivních sil, nikoli 

jediná (tamtéž). Jinými slovy, Marx nepochybně vnímal technologii optimisticky, ale 

rozhodně ne silně deterministicky.  
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Technologii lze vnímat rovněž pesimisticky, přičemž v rámci deterministické 

tradice je tento pohled častější. Autorem, který pesimistickou pozici dovedl do 

extrému, byl Jacques Ellul. Technologii považuje za člověkem historicky vytvořenou, 

ale od nástupu moderny oddělenou sféru společnosti, která je autonomní ve vztahu 

k hodnotám, názorům a státu a jejíž vývoj je kauzálním procesem, jenž ovšem není 

směřován ke konkrétním cílům, protože je určován mnoha dílčími součástkami, které 

se z prostředku staly účelem (Ellul, 1962, s. 394). Technologii tedy chápe jako sféru, 

která nepodléhá lidské kontrole, ale naopak přímo ovlivňuje naše morální, sociální 

a politické životy, čímž nás řídí a kontroluje (Tiles & Oberdiek, 1995, s. 16). 

Tato extrémní podoba, jež předpokládá ostrý předěl mezi technologií 

a společností, je ústředním motivem, na který reaguje technologický 

konstruktivismus.30 Pro tento směr jsou charakteristické, mimo jiné, důraz na lidskou 

schopnost ovlivňovat své okolí (agence) a akcentování role sociálního kontextu. 

Klíčovým impulzem pro formulaci tohoto přístupu byl vhled převzatý ze sociologie 

vědy, že „tvorba vědeckého poznání musí být chápána jako společenská praxe […] 

a vědecké poznání jako sociálně konstruované“ (Barla, 2019, s. 21). Jinými slovy, nejen 

způsob vědeckého bádání, ale také samotné výsledky takové činnosti jsou formovány 

ekonomickými a politickými silami, způsoby financování, sociálními vazbami, 

morálními a náboženskými postoji a mnoha dalšími vlivy.  

Přestože sociologie vědy již dříve zkoumala roli aparátů a nástrojů v procesu 

vědeckého poznání, na technologické objekty jako takové se optikou sociálního 

konstruktivismu poprvé zaměřili až Trevor J. Pinch a Wiebe W. Bijker. Ve svém článku 

The Social Construction of Facts and Artefacts (1984) tak položili základy své, dodnes 

vlivné teorii sociální konstrukce technologie (SCOT).  

Jádrem teorie je jednak odmítnutí předpokladu, že se technologie vyvíjí podle 

jakési vnitřní logiky, jednak vymezení se vůči do té doby dominantnímu pohledu, který 

vědu chápal jako proces objevování pravdy a technologii jako aplikaci této pravdy 

v praxi (Barla, 2019, s. 22). Jinými slovy, Pinch s Bijkerem zpochybnili lineární model 

technologické inovace, který pracoval s představou vědeckého výzkumu vedoucího 

 
30 V anglicky psané literatuře se rozlišují dva pojmy – constructionism a constructivism –, které se 

v českém kontextu shodně překládají jako konstruktivismus. Zatímco první odkazuje na teorie vědění 

v souvislosti s rozvojem kognitivních schopností člověka, druhý je spjatý s teoriemi, které popisují, jak 

je lidské vědění konstruováno skrze lidskou činnost a vzájemné interakce (Barla, 2019, s. 20). Pokud je 

v této práci zmiňován konstruktivismus, je jím míněna právě tato druhá teoretická linie.  
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k vyvinutí nových technologií, jež následně vedou k produkci a užívání technických 

artefaktů.  

Technologickou inovaci naopak vnímají jako sociální proces, do kterého 

v různých fázích vstupují různé sociální skupiny, které na základě svých zájmů 

průběžně určují podobu dané technologie (Barla, 2019, s. 22). Technologický artefakt 

tedy není chápán jako práce jednoho konkrétního vynálezce, ale jako výsledek dílčích 

interakcí a rozhodnutí mnoha jedinců a institucí, jež společně určují výsledný význam 

dané technologie. Tato koncepce technologické inovace tedy předpokládá, že pokud 

technologii určují sociální skupiny tím, že jí přisuzují význam, jedná se o sociální 

konstrukt, stejně jako v případě vědeckého poznání (tamtéž, s. 23).  

Technologie tedy nemůže určovat podobu společnosti jako nezávislá síla, 

protože „společnost zároveň utváří technologii a je technologií utvářena“ (Barla, 2019, 

s. 25). Z vzájemné provázanosti také vyplývá, že technologie nemůže být hodnotově 

neutrální, protože do sebe nevyhnutelně vstřebává hodnoty aktérů, kteří se podílejí na 

jejím vzniku. Tento vhled pak vede konstruktivisty k otázkám, nakolik je možné, že 

„technologie nejen ztělesňují sociální vazby a specifické zájmy, ale také fungují podle 

specifických cílů a zájmů, které do nich byly vepsány“ (Barla, 2019, s. 37). Jinými slovy, 

jak mohou být technologie zneužity na úkor druhých? 

 Teorie sociální konstrukce technologie zpochybnila klíčové předpoklady silného 

determinismu, čímž přiměla akademiky k artikulaci jeho méně extrémních podob. 

Jedním ze současných obhájců umírněné formy je Allan Dafoe, který souhlasí, že 

extrémní pozice je neudržitelná, ale zároveň hájí slabý determinismus jako legitimní 

způsob, jak zkoumat technologický vývoj (Dafoe, 2015).  

Všímá si, že kritická debata vedená z konstruktivistických pozic často směřuje 

k polarizační otázce, jestli je determinismus správně, nebo špatně. Za plodnější ale 

považuje zaměřit se na „otázky ohledně míry, rozsahu a kontextu: do jaké míry, jakými 

způsoby a za jakých podmínek jakého rozsahu jsou určité druhy technologie 

autonomnější a vlivnější při formování společnosti“ (Dafoe, 2015, s. 1050).  

Argumentuje studií, již vypracoval Thomas Misa (1988), podle které se 

deterministické analýzy soustředí na větší časoprostorové úseky a zaujímají tedy 

jakousi makro perspektivu, na rozdíl od konstruktivistických prací, které si častěji 

osvojují mikro perspektivu. Studii následně dává do souvislosti s vlastnostmi 

komplexních systémů, když poukazuje na fakt, že „při analýzách většího měřítka často 

vyjdou najevo emergentní vzorce, které při analýzách menšího měřítka odhalit nelze“ 
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(Dafoe, 2015, s. 1058). Jádrem jeho obhajoby technologického determinismu je tedy 

přesvědčení, že technologie je „na určité úrovni sociálně konstruovaná […], zatímco na 

jiných úrovních […] vyjevuje trendy, vnitřní logiku svého vývoje a zásadním, pro lidi 

nepředstavitelným způsobem formuje historii“ (tamtéž). 

Navzdory počáteční nesmiřitelnosti obou přístupů se tedy nyní vzájemně 

sbližují, tříbí své metody a vytyčují své pole působnosti. Taková symbióza je ovšem 

možná, pouze pokud mají oba přístupy něco společné. Jak ukazují novomaterialističtí 

autoři, oním společným prvkem je sada předpokladů ohledně společnosti, přírody, 

technologie a lidského těla. A jsou to právě tyto sdílené předpoklady, které podrobují 

kritické analýze, jak je ukázáno v dalším oddílu. 

3.1.2 Nový materialismus 

Nový materialismus není homogenní skupinou autorů, ale spíše teoretickým 

přístupem, který je „ovlivněn feministickými materialistickými teoriemi, post-

strukturalismem, feministickými epistemologiemi a filosofiemi vědy a technologie“ 

(Barla, 2019, s. 46). Častým motivem v práci novomaterialistů je odkazování se na díla 

autorů jako Bruno Latour, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Donna Haraway, Michel 

Foucault nebo Judith Butler, jejichž myšlenky nově interpretují a aplikují.  

Klíčovou strategií tohoto přístupu je odkrývání sdílených předpokladů 

a myšlenkových schémat moderního a postmoderního myšlení, která jsou následně 

kriticky revidována. Moderna je přitom chápána jako způsob myšlení založený na 

Rozumu, zatímco postmoderna jako způsob myšlení zrozený z Krize Rozumu 

(Dolphijn & van der Tuin, 2012, s. 106).  

Nejdůležitějším z revidovaných schémat je kartesiánský dualismus, který ostře 

rozlišuje mezi myslí a hmotou, kulturou a přírodou; a který první z dvojice považuje za 

aktivní a nadřazené pasivnímu druhému (Dolphijn & van der Tuin, 2012, s. 85). Cílem 

nového materialismu je dualismus překročit a přeorientovat myšlení od pojmových 

opozic, protože „myšlenka oponující jiné myšlence je pořád tou samou myšlenkou, 

i když s opačným znaménkem. Čím více si navzájem oponujete, tím více zůstáváte ve 

stejném myšlenkovém rámci“ (Michel Serres v rozhovoru s Bruno Latourem, 1995).  

Samo ostré rozlišování je přitom podmíněno esencialismem, tedy 

předpokladem, že vše má svou neredukovatelnou a určující podstatu. Výsledkem 

takového přístupu je pak pro modernu charakteristická snaha nacházet přesnou 
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korespondenci mezi jazykem a světem. Prvním pilířem nového materialismu je tedy 

odmítnutí dualismu a esencialismu. 

Na popření esencialismu je založen sociální konstruktivismus, který pracuje 

s myšlenkou, že obecné kategorie jazyka neodkazují k ničemu v reálném světě, ale jsou 

pouhými vyjednanými stereotypy. Dohnán do krajnosti však tento přístup potlačuje 

materiální rozměr existence a ústí v bezbřehý postmoderní relativismus, jejž 

novomaterialisté rovněž podrobují kritice. Jak píše Manuel DeLanda (2006, s. 45–46, 

zvýraznění v originále): „Spojení myšlenky, že vnímání je ze své podstaty dané 

jazykem, s ontologickým předpokladem, že pouze obsahy prožívání jsou skutečné, 

přímo vede k formě sociálního esencialismu.“ Jinými slovy, zatímco moderní vědecký 

materialismus předpokládá existenci jediné opravdové reprezentace, postmoderní 

konstruktivismus připouští celou řadu stejně pravdivých reprezentací (Dolphijn & van 

der Tuin, 2012, s. 107).  

Reprezentace a její vztah k hmotě je tedy oním sdíleným předpokladem, na 

který se zaměřuje nový materialismus s cílem popsat, jak se hmota stává hmotou.  

Hmota není považována za celistvou, stabilní, pasivní substanci, ale je chápána jako 

neustále se vyvíjející, aktivní proces (Barla, 2019, s. 47).  

Druhým pilířem je pak snaha „kvalitativně posunout duální opozici“ (Dolphijn 

& van der Tuin, 2012, s. 107) moderny a postmoderny skrze pře-myšlení vztahu mezi 

hmotou a jazykem (tamtéž, s. 108). Protože jazyk je přímo spojený s lidmi, kteří 

disponují hmotnými těly, je to právě lidský subjekt, který je v novém materialismu 

v prvé řadě radikálně pře-myšlen.  

Odmítnutí esencialismu znamená, že neexistuje „přírodní tělo, tedy tělo mimo 

své kulturní reprezentace“ (Barla, 2019, s. 44). Ovšem považovat lidské tělo za čistě 

sociálně konstruované znamená implicitně jej stále chápat jako jednotný, jasně 

definovatelný „objekt, který je vlastněn autonomním subjektem, jenž jej […] neustále 

řídí“ (tamtéž). Tělo by v tom případě bylo jen jakýmsi prázdným listem připraveným 

k vpisování sociálních a kulturních vzorců. To je ovšem v rozporu s ambicí překračovat 

dualistické myšlenkové schéma, které ostře rozlišuje mezi myslí a hmotou, mezi bytím 

a pobýváním v těle.  

Klíčovým vhledem nového materialismu proto je, že být tělem a mít tělo jsou 

dva aspekty bytí, které jsou vždy propleteny a nelze je oddělovat (Barla, 2019, s. 45). 

Tělo je specifickým zhmotněním hmoty, které ale nemá esenci a jehož materiálnost 

nelze oddělit od sociokulturních vlivů – materiální a sociokulturní složka tvoří 
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spletenec (entanglement). Hranice těla je tím pádem nestálá, závislá na kontextu 

a neustále se mění v čase.  

Argument, že člověk je spletencem, do detailu rozpracovala Karen Barad (2007) 

ve svém konceptu intra-akce. Inspirovala ji debata mezi Wernerem Heisenbergem 

a Nielsem Bohrem o podstatě hmoty, kterou spustily soudobé objevy na poli rodící se 

kvantové fyziky. Pře postupně vykrystalizovala v sérii myšlenkových experimentů, 

které měly za cíl určit, jestli jsou podstatou hmoty částice nebo vlnění.  

Pro koncept intra-akce je nejdůležitější myšlenkový experiment, jenž byl později 

experimentálně potvrzen, ve kterém Bohr ukázal, že hmota se jeví jako částice, nebo 

vlnění v závislosti na použitém měřicím aparátu, tedy že hmotu jako vlnění a částici 

nelze pozorovat zároveň při jednom měření. Barad z toho odvozuje obecný vhled, že 

„podstata pozorovaného fenoménu se mění spolu s odpovídající změnou v aparátu“ 

(Barad, 2007, s. 106).  

Jinými slovy, pozorovatel, používaný aparát a pozorovaný jev jsou vzájemně 

závislé prvky jednoho fenoménu. Jsou v intra-akci, protože fenomén utvářejí a zároveň 

jsou jím utvářeny. Intra-akce se tedy od interakce liší tím, že v procesu vzniku 

fenoménu nepředpokládá předem jasně ohraničené entity. Na nejobecnější úrovni to 

znamená, že prostor není jakýmsi kontejnerem, do něhož je umisťována hmota, a čas 

není vně existující síla, která dává hmotu v prostoru do pohybu. „Prostor, čas a hmota 

jsou vzájemně utvářeny skrze dynamiku odvíjející se intra-aktivity“ (Barad, 2007, 

s. 181).  

Koncipovat tělo jako spletenec, který vzniká intra-akcemi, tedy v důsledku 

znamená neztotožňovat aktérovu kapacitu ovlivňovat svět a iniciovat změnu výlučně 

s autonomním lidským subjektem v jasně vymezeném těle. Jinými slovy, agence není 

předem získaná vlastnost konkrétního objektu, jež by byla oddělitelná od intra-akce, 

jíž je součástí. Naopak, je nutné zohlednit fakt, že materializace je intra-aktivní proces, 

který zahrnuje hmotné tělo, aparát a materializující se jev, v rámci něhož nelze agenci 

považovat za atribut jedné konkrétní složky. Celý tento proces je agencí a je proto nutné 

pozměnit rovněž chápání kauzality.  

Barad označuje procesní agenci jako agenciální řez (agential cut) a tvrdí, že je 

závislý na aparátu (Barad, 2007, s. 175). Aparát díky své konstrukci umožňuje jevy 

změřit, tedy popsat ve formě naměřených hodnot, a následně interpretovat pomocí 

konceptů, jež odrážejí fungování aparátu a bez nichž by naměřeným hodnotám nebylo 

možné přiřadit význam. Jakákoli změna v aparátu proto mění hranici mezi 
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pozorovaným objektem a pozorovatelem; a právě tento vzájemně určující vztah je 

lokální kauzální strukturou, která určuje možnosti budoucího chování systému 

(tamtéž). „Není to tak, že by v rámci daného fenoménu byla předem existující entita 

označkována určitou oddělenou entitou, ale spíš že ono označkování, tento specifický 

materializující ‚efekt‘, identifikuje pozorující agenci jako [skrze agenci] odlišitelnou od 

své ‚příčiny‘ (objektu)“ (Barad, 2007, s. 176). Jinými slovy, rozlišení toho, co je 

pozorovaným objektem a pozorující agencí je vždy dočasné a lokální (Barla, 2019, 

s. 135). Agency je tedy intra-aktivní proces materializace, v němž lidské tělo plní roli 

aparátu, který umožňuje iniciovat agenciální řez, tedy ovlivnit proces materializace, 

a tím „identifikovat, co se bude jevit dostatečně blízké a konzistentní v rámci tohoto 

ustavujícího se aparátu jako objekt/tělo/bytost, a co se stane jiným“ (Stark, 2016 

[online]).  

Hmota se tedy v novomaterialistickém pojetí stává aktivní složkou, člověk 

aparátem a lidské tělo produktem aparátu tělesné produkce. Vztah člověka 

a technologie je proto nezbytné odpovídajícím způsobem přehodnotit. 

3.2 Vtělené technologie a technologizovaná těla 

S novým chápáním těla je třeba odmítnout představu, že technologie je něčím vnějším. 

Jestliže přírodu nelze ztotožňovat s materiálním-pasivním a společnost se sociálním-

aktivním, člověka rovněž nelze ztotožňovat s přírodním a technologii s umělým. 

„Neexistuje nic jako přírodní, původní tělo: technologie nepřidala samu sebe, z vnějšku 

nebo dodatečně, jako nějaké cizorodé těleso“ (Derrida, 1995, s. 244). Technologie je 

tedy vždy nutné chápat jako vtělené a materiální těla jako vždy technologizovaná 

(Barla, 2019, s. 9) – jako vždy vzájemně propletené složky.  

 Novomaterialisty revidovaný koncept agence je tedy pro popis vztahu člověka 

a technologie nedostatečný, ale důležitý, protože zplošťuje tradiční hierarchii, ve které 

je člověk nadřazený materiálním artefaktům. Ve zploštělé hierarchii tak nezbývá, než 

lidské a ne-lidské aktéry postavit na roveň a jejich schopnost být aktivním prvkem 

nevztahovat k smysluplné akci, ale ke kapacitě svým působením ovlivňovat stav věcí, 

tedy iniciovat změnu (Barla, 2019, s. 74).  

Vztah člověka a technologie je proto nezbytné situovat v síťové struktuře, v níž 

ke změně dochází hromaděním sil mnoha lidských i ne-lidských aktérů. Samotnou síť 

v její obrazné reprezentaci nelze chápat jako jeden celistvý soubor bodů a čar mezi 
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nimi. Naopak, „každý bod je třeba chápat jako síť, jež je rovněž sérií bodů, které jsou 

na svém místě drženy svými vlastními vztahy“ (Callon, 1986, s. 31). Skrze toto vrstvení 

„fluidních ontologií, které získávají stabilitu pouze lokálně a dočasně“, a jejich 

vzájemné ovlivňování získávají sítě svou sílu a stabilitu (Barla, 2019, s. 76). Každý aktér 

v síti je tedy zároveň sítí a kapacita ovlivňovat stav věcí je dána silou sítí, jimiž je aktér 

utvářen. 

K tomuto pojetí aktéra se odkazuje Bruno Latour, když „navrhuje mluvit 

o technologii, kdykoli jsme svědky procesu vzájemné mobilizace lidských bytostí a ne-

lidských entit, skrze nějž dochází k oboustranné výměně vlastností [properties]“ 

(Barla, 2019, s. 58). Samotný proces výměny přitom nechápe jako neutrální mediaci, 

ale jako akt, při němž z již existujícího vznikne něco nového, čímž dojde k proměně 

obojího, starého i nového (tamtéž).  

Takové propletení technologie a člověka Latour (1991b) ilustruje na příkladu 

Berlínského klíče. Na začátku 20. století se Berlín potýkal s vysokou kriminalitou 

v důsledku časté chudoby. Nájemníci činžovních domů byli proto nabádáni, aby večer 

vždy zamykali vstupní dveře, a tím snížilo riziko, že se dům stane cílem zloděje. 

Navzdory četným výzvám však mnoho nájemníků nechávalo dům odemčený. V reakci 

na tento fakt vznikl Berlínský klíč. Jakmile domovník zamkl večer dům, kdokoli, kdo 

chtěl odejít nebo vstoupit, byl nucen opětovně zamknout. Berlínský klíč lze totiž po 

odemčení vyjmout, až když je prostrčen na druhou stranu dveří a tam použit 

k uzamčení. „Protože slovní ani písemné instrukce […] nebyly dostatečně účinné, […] 

byly odlity do železa. […] Co tím Latour explicitně ukazuje, není nic menšího, než že 

sociálno nemůže být vytvořeno ze sociálna samotného; vždy potřebuje věci, skrze které 

získává svou stabilitu a trvanlivost“ (Barla, 2019, s. 68).  

Jinými slovy, technické objekty ztělesňují sociální normy, zájmy a pravidla, jež 

do sebe ovšem vstřebávají po celou dobu svého formování, nikoli druhotně po svém 

vzniku, jak předpokládají konstruktivistické teorie. Otevřenost, s jakou technické 

objekty vstřebávají sociální vlivy, je pak důvodem nepředvídatelnosti jejich použití. 

Žádný konkrétní aktér se proto nemůže spolehnout na to, že skrze technologii dosáhne 

jím zamýšleného cíle. (Barla, 2019, s. 68)  

Zároveň jsou to právě technologie, které tím, že zhmotňují nestálé a nahodilé 

interakce mezi lidmi, stabilizují sociálno do trvalejší, předvídatelnější podoby. 

Vzájemné utváření technologie a společnosti lze tedy označit za „fáze jedné, ve své 

podstatě stejné akce“ (Latour, 1991a, s. 129).  
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Technologii je tedy třeba vždy koncipovat jako asambláž – proces, při kterém 

jsou různí aktéři, akce, síly, místa a časové roviny neustále zavinovány do sebe 

navzájem (Barla, 2019, s. 70). Ve vztahu k člověku je pak asambláží cokoli, co 

umožňuje, opravňuje, ovlivňuje nebo brání lidské akci (tamtéž, s. 71).  

Tělo je pak místem, kde se setkávají a navzájem rekonfigurují různé entity a síly 

(Barla, 2019, s. 98). Jedná se tedy o specifickou asambláž, aparát tělesné produkce, jež 

utváří hranice těla specifickými materiálně-diskurzivní praktikami (tamtéž, s. 139).  

Nový materialismus svým přepracováním pojmu lidského těla umožňuje 

koncipovat roli člověka a jeho vztah ke světu způsobem, který nepředpokládá jeho 

privilegovanou pozici, ale naopak umožňuje i ne-lidským aktérům zaujmout aktivní 

roli. Zároveň boří pomyslnou hranici mezi přírodním a umělým, čímž narušuje 

tendenci vnímat technologii pouze skrze technologické artefakty jako něco vnějšího. 

Naopak, spíš než na objekty se nový materialismus soustředí na procesy a jejich 

dynamiku.  

Jedním z klíčových procesů ve Stacku je podle Brattona „centrální koordinace 

informací, jež jsou produkovány a konzumovány […] mnoha různými typy aktérů“ 

(Bratton, 2015, s. 284). Tato koordinace mimo jiné určuje formu a obsah pozice 

Uživatele, která je „utvářena mnohými inteligentními aktéry, kteří mezi sebou 

vyjednávají“ (tamtéž). Pro pochopení vztahu člověka a technologie ve Stacku je proto 

nutné v prvé řadě vyjasnit, jak chápat informaci a její vztah k významu.  
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4 Vztah informace a významu 

Informace zastává ve Stacku klíčovou roli. „Není celoplanetární komputace bez 

planety, a komputační infrastruktury bez proměny hmoty v energii a energie 

v informace“ (Bratton, 2015, s. 75). Když však Bratton mluví o komputaci, zdůrazňuje, 

že ji nelze ztotožňovat pouze s počítači. Ty jsou podle něj „stroji, které jsou mimořádně 

zdatné ve výpočetních úlohách o předvídatelné rychlosti, ale nejsou samy o sobě 

‚komputací‘, stejně jako žárovky jsou stroje, které dobře proměňují elektrický proud ve 

světlo, ale samy o sobě nejsou elektřinou nebo světlem“ (tamtéž, s. 79). Za schopné 

komputace považuje cokoli, co algoritmicky zpracovává informace, kromě počítačů 

například DNA nebo RNA (tamtéž). 

 Když se Bratton vymezuje v úvodu kapitoly Město vůči „údajně futuristickým 

digitálním technologiím“, všímá si, že „skenování, třídění, šťouchání a rozhodování se 

za pochodu je mnohem méně moderní způsob pobývání ve městě, než si myslíme“ 

(Bratton, 2015, s. 148). Argumentuje tím, že od vynálezu písma se lidé jako druh 

vyvinuli jen velmi málo a že „senzorická média našich vlastních těl jsou stejná jako ta, 

která našim předkům umožňovala přežívat v predátorských rytmech prvopočáteční 

savany“ (tamtéž). Dodává, že v městském prostředí přetrvávají podobné rytmy, ale jsou 

nyní triangulovány novými komunikačními kanály a různými formami rozšířené 

kognice.  

Následně poukazuje na postřeh Sanforda Kwintera, že zatímco společnost klade 

nadměrný důraz na komunikaci, a vytváří tak dojem, že nic jiného ani neexistuje, 

veškerý biologický život je v prvé řadě určován svou schopností signalizace. 

Komunikace, umožněná strojem ruka-oko-mozek-ústa, je tedy pouhou nikou, která 

zvýšila signalizační kapacitu lidí jako druhu. (Bratton, 2015, s. 148) 

Jak je z výše popsaného zřejmé, Bratton chápe informaci ve Stacku jako 

specifický jev související s energií a hmotou. Lidskou komunikaci pak chápe jako 

specifickou formu signalizace v bohatém a mnohovrstevnatém informačním 

ekosystému, v němž člověk nezaujímá privilegované místo.  

V následujícím oddílu je nejprve rozebrána tradiční koncepce informace, 

následně jsou rozkryty její slabiny a nakonec je představeno alternativní pojetí, které 

je pro aplikaci na komplexní systémy vhodnější.  
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4.1 Obecná teorie informace Marka Burgina 

Podobně jako technologie, rovněž informace je pojem, pro který se zatím nepodařilo 

zformulovat jednoznačnou definici, jež by byla všeobecně přijímaná. Existující definice 

totiž odrážejí potřeby disciplín, pro které byly vytvořeny, a obvykle je nelze využít 

v jiném kontextu.  

V technických oborech se nejvíce ujaly definice, které staví na Shannonově teorii 

komunikace a které informaci vztahují k entropii jako eliminované nejistotě. 

Humanitní obory, které se opírají o lingvistiku, zase informaci nejčastěji chápou jako 

diferenci a vztahují ji k významu.   

Vyčerpávající množství definic a teorií31 ve své knize Theory of Information 

shromáždil a popsal Mark Burgin (2010). Rešerši však doplnil o vlastní syntézu s cílem 

sjednotit existující teorie informace do univerzálního teoretického rámce, který 

označuje jako obecnou teorii informace (Burgin, 2010, ix). 

 Výchozím bodem pro jeho rámec je existenciální triáda, která svět rozděluje do 

tří nejobecnějších kategorií: fyzického světa, mentálního světa a světa struktur32. Světy 

jsou hierarchicky organizovány do různých časoprostorových úrovní a vzájemně se 

protínají a interagují mezi sebou (Burgin, 2010, s. 60). Fyzický svět je materiální 

realitou, již studují přírodní vědy, mentální svět je realitou, v níž je obsaženo vědomí 

a nevědomí nad rámec jednotlivce, a svět struktur je tvořen na jazyce závislými 

konstrukcemi – vědomostmi, teoriemi, uměleckými díly (tamtéž, s. 60–61). Na tomto 

základu pak Burgin formuluje sadu ontologických principů, kterými se snaží pojem 

informace ukotvit co nejuniverzálněji.  

Prvním a nejzásadnějším z nich je princip lokality, který říká, že „je nezbytné 

oddělit obecnou informaci od informace (nebo porce informace) pro systém R“ 

(Burgin, 2010, s. 92). Vymezuje se tak vůči faktu, že „všechny hlavní konvenční teorie 

informace předpokládají, že informace existuje jako něco absolutního, podobně jako 

čas v Newtonově dynamice“ a že „je možné tuto absolutní informaci měřit, používat 

a přenášet“ (tamtéž). Princip lokality jinými slovy říká, že označit něco za informaci lze 

 
31 Výčtu mnoha definic v různých disciplínách a popisu historického vývoje konceptu jsou věnovány 

první čtyři oddíly první kapitoly knihy, viz Burgin, 2010, s. 1–45. 

32 Rozvaze, co vše lze považovat za strukturu a jak ji lze popsat, je věnován první oddíl druhé kapitoly 

knihy, viz Burgin, 2010, s. 56–92. 
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pouze ve vztahu k jejímu příjemci, respektive k jeho schopnosti něco jako informaci 

přijmout.  

Burgin vzápětí dodává, že se nejedná o subjektivizaci informace, jak by někteří 

mohli namítnout, ale o její relativizaci – informace má objektivní vlastnosti, které jsou 

ovšem posuzovány subjektivně. „Jakákoli (materiální) věc pro lidi existuje pouze 

tehdy, když z ní (obecněji řečeno o ní) získají informace“ (Burgin, 2010, s. 96).  

Právě analýzou toho, jak získávání nebo přesněji přenos informací funguje, 

dochází Burgin k tomu, že pro přenos informace je nutná interakce – ovšem nikoli mezi 

odesílatelem a příjemce, ale mezi nosičem informace a jejím příjemcem. Pokud 

k interakci nedojde, neexistuje žádná explicitní informace. Z tohoto vhledu následně 

Burgin vyvozuje závěr, že informace je obsažená ve všem a jediný problém je, jak její 

porce extrahovat. (Burgin, 2010, s. 97–98) 

Dalším ontologickým předpokladem je princip obecné transformace, který říká, 

že „informace pro systém R je kapacita způsobit v systému R změny“ (Burgin, 2010, 

s. 99). Informace a transformace jsou tedy funkčně podobné. Zatímco informace 

umožňuje změnu a v některých případech je její příčinou, transformace je změnou 

(tamtéž, s. 102). Co přesně je informací, která umožňuje změnu, je vždy relativní ve 

vztahu k systému. Jinými slovy, co je definováno jako informace, je odvozeno od 

systému, který ji přijímá; informace je tedy závislá na kontextu (tamtéž, s. 108).  

Stav, kdy je informace závislá na systému, označuje Burgin za infologický 

systém (tamtéž, s. 104) a tvrdí, že každý systém má infologických systémů mnoho, tedy 

že v každém komplexním systému existuje více druhů informace (tamtéž, s. 110). Činí 

tak především proto, aby dokázal analyticky rozlišit informaci od energie, která je 

nejobecněji definována jako „kapacita fyzického systému konat práci“ (tamtéž). 

Analogii s energií Burgin následně rozvádí, když z existenciální triády odvozuje 

tři kategorie objektů (fyzické, mentální a strukturální) a zvažuje, jakou formu práce 

s pomocí jakého druhu energie mohou konat. Fyzickou energii chápe jako podmínku 

jakékoli materiální proměny, tedy jakékoli práce v tradičním slova smyslu. Mentální 

energii popisuje jako „náladu, schopnost nebo ochotu pustit se do nějaké mentální 

práce“ (Burgin, 2010, s. 106) a přisuzuje ji infologickému systému mozku. 

O strukturální práci pak tvrdí, že je vykonávána informací per se. Informaci tedy 

ztotožňuje se strukturální energií, jež „má kapacitu konat strukturální práci a svým 

přijetím a akceptováním provést strukturální změny“ (Burgin, 2010, s. 107).  
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Jinými slovy, ačkoli fyzickou i mentální energii lze považovat za svým způsobem 

informaci, strukturální energie je přímo spojena s informací, která utváří lidské 

vnímání světa skrze jazykem vyjádřené významy. 

Třetí ontologický princip ztělesnění formalizuje již zmíněný vhled, že pro přenos 

informace musí být k dispozici její nosič. „Pro jakoukoli porci informace I existuje 

nějaká substance C, která obsahuje I“ (Burgin, 2010, s. 120). Důsledkem tohoto 

principu je, že z jedné materiální reprezentace mohou dva různí příjemci získat různé 

informace, v závislosti na jejich schopnosti informaci z nosiče extrahovat (tamtéž, 

s. 122).  

Čtvrtý ontologický princip reprezentovatelnosti úzce navazuje na třetí. Říká, že 

„pro jakoukoli porci informace I vždy existuje reprezentace C této porce informace pro 

systém R“ (Burgin, 2010, s. 123). Jinými slovy, informace propojuje nosič C se 

systémem R (tamtéž, s. 124). 

Pátý, interakční princip říká, že „k transakci/výměně/přenosu informace 

dochází pouze při některých interakcích C s R“. Formalizuje tedy vhled, že přijetí 

informace je podmíněno interakcí mezi nosičem a receptorem, který je schopný 

detekovat informaci v něm obsaženou. 

Šestý princip aktuality stanovuje, že „systém R přijme porci informace I, pouze 

pokud transakce/výměna/přenos způsobí odpovídající transformaci“ (Burgin, 2010, 

s. 127). Burgin tento princip vztahuje k situacím, ve kterých si například vědec přečte 

seminární práci ve svém oboru a subjektivně se z textu nedozví nic nového. 

Poslední, sedmý princip rozmanitosti říká, že „jeden a ten samý nosič C může 

obsahovat různé porce informace pro jeden a ten samý systém R“ (Burgin, 2010, 

s. 128). Princip popisuje schopnost systému přiřadit informacím význam. Jako příklad 

uvádí Burgin situaci, kdy člověk, který neumí japonsky, zkouší číst knihu v japonštině, 

textu nerozumí a tím pádem z něj nezíská žádné informace. Ovšem když se naučí 

japonsky, ze stejné knihy si později informace odnese (tamtéž). 

Na základě těchto ontologických principů a následné rešerše způsobů měření 

informace Burgin sestavil sadu atributů, kterými se pokusil popsat její klíčové 

charakteristiky, které z ontologických principů vyplývají. Informace je podle Burgina 

situovaná, lze jí tedy rozumět pouze ve vztahu k jejímu kontextu; lokální, tedy závislá 

na konkrétním systému; emergentní, vzniká tedy v procesu interakce s nosičem; 

kontingentní, její extrakce ji zároveň mění; vtělená, je přenášena fyzickými nosiči; 
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vágní, způsob její extrakce není předurčený a závisí na situaci; otevřená, tedy neustále 

v procesu extrakce. (Burgin, 2010, s. 179) 

Z výkladu výše je zřejmé, že obecná teorie informace Marka Burgina sdílí 

některé myšlenky, koncepty a pojmy s teorií komplexních systémů a s novým 

materialismem. Jak je ovšem ukázáno v dalším oddílu, některé části teorie jsou 

s východisky a předpoklady nového materialismu a teorie komplexních systému 

naopak v rozporu. 

4.2 Antropocentrismus: Slepá skvrna 

Burginovy teorie  

Existenciální triáda, na které Mark Burgin zakládá svou obecnou teorii informace, 

v sobě nese přesně ty předpoklady, vůči kterým se vymezuje nový materialismus. 

Ačkoli sám Burgin považuje tři jím identifikované světy za analytické kategorie, které 

jsou v realitě vzájemně propojeny, tento fakt ve své teorii reflektuje pouze omezeně. 

Snad i proto, že každé své tvrzení se snaží obhájit četnými odkazy na práce jiných 

autorů, čímž do své teorie nepřímo vstřebává jejich myšlenkové vzorce. 

 Ačkoli formální definice a principy pracují s pojmem systém R, díky čemuž 

působí dojmem univerzálnosti, z ilustračních příkladů je zřejmé, že tímto systémem je 

téměř výhradně myšlen člověk. Existenciální triáda, která odděluje materiální 

a mentální, dále naznačuje, že člověk je implicitně chápán jako aktivní autonomní 

subjekt, jenž je privilegovaným aktérem v pasivním světě, který svobodně objevuje. 

Veškeré analýzy jsou proto vedeny optikou lidského časoprostorového měřítka 

a implicitně informaci ztotožňují s významem, ačkoli sám Burgin prohlašuje, že 

„význam je pouze jednou z mnoha vlastností informace“ (Burgin, 2010, s. 149). Lidská 

komunikace je v důsledku nahlížena nikoli jako signalizační nika, již umožnil 

specifický aparát, ale jako jediná možná forma výměny informací.  

 Burgin sice označuje informaci za situovanou, lokální a vždy závislou na 

systému, ale zároveň do svých úvah nezahrnuje roli času, respektive vývoj systému 

v čase. Tvrdí například, že může nastat situace, kdy systém přijme informaci, která 

nezpůsobí změnu. Umožňuje mu to již výše zmíněný příklad s vědcem, který se 

z článku nedozví nic nového. Přehlíží tak ovšem skutečnost, že zjištění „článek 

neobsahuje nic, co bych už nevěděl“ je rovněž informací, která způsobí v systému 
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změnu: vědec už se k článku nebude v budoucnu vracet, protože upřednostní z jeho 

pohledu bohatší zdroje informací. Jinými slovy, změní své budoucí chování.  

Nabízí se samozřejmě protiargument, že se jedná pouze o špatně zvolený 

příklad. O opaku svědčí další Burginova teze, že může nastat situace, kdy dva systémy 

disponují stejnou informací, a to buď proto, že první systém přenesl informaci do 

druhého systému skrze nějaký kanál, nebo proto, že druhý systém sám vytvořil stejnou 

informaci, jakou disponuje systém první (Burgin, 2010, s. 124). Jestli je ale informace 

situovaná a lokální, znamená to, že je svázaná s konkrétním bodem v prostoru a času. 

Dvě stejné (porce) informace proto nemohou existovat, každá je vždy unikátní. Ze dvou 

různých porcí informace lze pouze získat jeden význam. Oba dva nabízené scénáře tedy 

zaměňují informaci za význam, protože zanedbávají roli času.  

Diskutabilní je také Burginovo tvrzení, že přenos informací může být přímý 

a nepřímý. Jako příklad nepřímého přenosu uvádí situaci, ve které se člověk nespálí 

o horkou plotnu, protože než se jí dotkne, rozpozná, že je horká (Burgin, 2010, s. 125). 

Podle Burgina je nosičem informace plotna a kanálem přenosu vzduch; s tím, že 

o nepřímý přenos se jedná z toho důvodu, že se ruka nedotkne plotny. Pokud, jak sám 

tvrdí, je informace obsažená ve všem a jediný problém je, jak její porce extrahovat, 

kanál je vždy totožný s aparátem, který je použit k extrakci. V uvedeném příkladu je 

tedy kanálem-aparátem hmat. Jestli se člověk spálí, nebo ne závisí na jeho schopnosti 

vyhodnotit rozpálenou plotnu jako zdroj ohrožení; když si člověk vystačí s nataženou 

rukou, znamená to, že k vyhodnocení situace potřeboval menší porci informace, než 

kdyby se musel plotny dotknout, protože měl již předešlou znalost podobných situací. 

Vzduch je pouhou vlastností prostředí, jež může ovlivnit velikost porce informace, 

kterou je použitý aparát schopný extrahovat. Čas je v tomto případě zanedbán tím, že 

není zohledněna role paměti, jež ukládá informace o minulém chování systému. 

 Paměť, a tedy vývoj systému v čase, Burgin tematizuje pouze nepřímo, když se 

věnuje vztahu mezi informacemi a znalostmi. Jedna z jeho tezí je, že přijetí informace 

může vést nejen ke zvýšení, ale rovněž ke snížení množství znalostí obsažených 

v systému. Odvolává se přitom na situace, kdy lidé čtou například dezinformace 

o holocaustu, věří jim a tím ztrácejí znalost holokaustu (Burgin, 2010, s. 202). V jiné 

části knihy však tvrdí, že když čteme v novinách o nějaké neobvyklé události, u níž 

nevěříme, že se stala, pak „je nám informace o této události dostupná, ale nemůžeme 

ji přijmout, protože nevěříme, že je něco takového možné“ (tamtéž, s. 147). Pokud tedy 
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člověk nevěří, že se holokaust stal, informaci nemůže přijmout, a pokud ji nepřijme, 

nemůže dojít ke změně systému – ke snížení znalostí daného člověka.  

Daný člověk ovšem přijal značnou porci informace, protože vědomě přečetl 

celou knihu. To, co nepřijal, je význam této knihy. Jinými slovy, každá interakce 

s nosičem předpokládá extrakci nové porce informace, kterou nelze vědomě 

nepřijmout. Je možné nepřijmout význam informace a nezměnit tak postoj, tedy jakýsi 

vzorec chování; odmítnutí významu však daný postoj naopak posiluje – každá 

informace, jíž člověk přisoudí význam, způsobí změnu systému.  

 Tato dílčí slepá místa obecné teorie informace odkrývají její nejzásadnější 

předpoklad: předem dané kategorie. Jestliže se Burgin explicitně hlásí k tezi, že 

„v informačním světě je dopad to, co se stane poté, co příjemce přijme informaci a na 

jejím základě nějakým způsobem koná,“ jež podle něj „dokonale koreluje 

s ontologickými principy O1 a O2 [sic]“ (Burgin, 2010, s. 194), je nezbytné zaměřit se 

na to, jak systém pozná, jestli konat, nebo nekonat.  

Ačkoli Burgin uznává, že neexistuje nic jako znalost per se, ale pouze znalost 

o něčem, a že o objektech ve světě lze mluvit a psát, až když je lze pojmenovat (Burgin, 

2010, s. 208), neklade si otázku, jak vznikají termíny, které se k pojmenování 

používají. Spokojuje se s konstatováním, že vlastnosti objektů jsou dané a vyplývají 

z jejich podstaty nebo jsou objektům přiřazeny například měřením nebo výpočtem 

(tamtéž, s. 209). Jinými slovy, své chápání procesu poznávání světa opírá 

o esencialismus, čímž zakotvuje své myšlení v lidské perspektivě. „Informace je 

chápána jako proces, zatímco znalosti jsou specifickým druhem substance“ (tamtéž, 

s. 200). Člověk je pak autonomním aktérem, jenž skrze vstřebávání této pasivní 

substance aktivně objevuje svět.  

Novomaterialističtí autoři esencialismus, a tedy jakékoli předem dané 

kategorie, odmítají. Nabízí se proto otázka, jak se systém ve svém zárodku rozhoduje, 

jestli konat, nebo nekonat? 

4.3 Význam jako dopad aneb vyvíjející se 

informace 

Vodítka, jak odpovědět na otázku výše, nabízí Carlos Gershenson ve svém článku The 

World as Evolving Information (2012). Podobně jako Burgin formuluje sadu 

teoretických principů, ovšem s tím rozdílem, že Gershenson svou teorii prezentuje jako 
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čistě epistemologickou – informaci chápe jako nástroj vhodný pro konzistentní popis 

energie a hmoty napříč měřítky a vědeckými disciplínami.  

Činí tak za pomoci důsledné aplikace principů darwinismu, kybernetiky a teorie 

komplexních systémů. Výsledkem je teorie, která se obejde bez krkolomných 

konstrukcí v podobě infologických systémů, ve svém jádru pracuje s neustálým 

vývojem v čase a umožňuje vztahovat pojem informace k různým, lidským i ne-

lidským, aktérům.33 Na konci svého článku pak Gershenson dochází k závěru, který je 

parafrází konceptu intra-akce Karen Barad: „[I]nformace (objekt), agent, jenž ji 

přijímá (subjekt) a utváření významu či transformace informace (akce) jsou hluboce 

propojeny. Jsou částmi stejného celku, protože jedna nemůže existovat bez ostatních“ 

(Gershenson, 2012, s. 113).  

 Informaci Gershenson definuje jako „cokoli, co může agent cítit, vnímat nebo 

pozorovat“ (Gershenson, 2012, s. 103); agenta jako „entitu, která působí na své okolí“ 

(tamtéž); a prostředí jako „veškeré informace, které interagují s agentem“ (tamtéž, 

s. 104).  

Význam přijaté informace je pak určován na základě toho, jak agent na přijatou 

informaci zareaguje; význam je tedy „aktivní produkt interakce mezi informací 

a agentem, který ji přijímá“ (Gershenson, 2012, s. 104). V souladu s dvěma úrovněmi 

pozorování v teorii komplexních systémů pak Gershenson rozlišuje informaci prvního 

řádu, kterou agent přijímá přímo, a informaci druhého řádu, která odpovídá situaci, 

kdy agent přijímá informaci o přijetí informace jiným agentem (tamtéž). Vývoj v čase 

je pak chápán jako zvětšování komplexity informace. „Množství informace potřebné 

pro popsání procesu, systému, objektu nebo agenta určuje její komplexitu“ 

(Gershenson, 2012, s. 105). 

Následně Gershenson formuluje sadu osmi, dle jeho slov provizorních, 

informačních zákonů, které popisují chování informace v dynamických systémech: 

zákon transformace, „informace je potenciálně transformována v interakci s další 

informací“ (Gershenson, 2012, s. 105), zákon šíření, „informace se šíří nejrychleji, jak 

je to možné“ (tamtéž, s. 106); zákon nezbytné komplexity, „čím komplexnější 

informace, tím komplexnějších agentů je třeba pro její přijetí, zpracování a šíření“ 

(tamtéž, s. 107); zákon kritikality, „transformující se a šířící se informace směřuje ke 

 
33 „Bereme-li v potaz, že agenti (a jejich prostředí) jsou také informací (protože mohou být vnímáni 

jinými agenty […]), agentem může být člověk, buňka, molekula, počítačový program, společnost, 

elektron, město, trh, instituce, atom nebo hvězda.“ (Gershenson, 2012, s. 114) 
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kritické rovnováze mezi svou stabilitou a variabilitou“ (tamtéž); zákon řádu, 

„informace vytváří omezení, která regulují informační produkci […] omezení jsou 

chápána jako řád“ (tamtéž, s. 108); zákon sebe-organizace, „informace směřuje ke 

svému preferovanému, nejpravděpodobnějšímu stavu […] formování vzorců může být 

popsáno jako sebe-organizace informace“ (tamtéž); zákon potenciality, „agent může 

informaci dát různé potenciální významy“ (tamtéž, s. 109); zákon percepce, „význam 

informace je unikátní pro agenta, který ji přijímá v unikátních, neustále se měnících 

otevřených kontextech“ (tamtéž). 

Jak tyto zákony aplikovat tak, aby pomohly porozumět tomu, jak se systém 

rozhoduje, jestli konat, nebo nekonat? Prvně je třeba připomenout klíčové východisko 

teorie komplexních systémů, podle kterého je systém vždy méně komplexní než jeho 

prostředí. Z toho důvodu nemůže být propojen s každým prvkem svého prostředí, ale 

musí utvářet selektivní strukturální vazby, a to podle nejobecnějšího možného kritéria: 

vázat se pouze na ty prvky v prostředí, které neohrožují autopoietický proces.  

Pokud ovšem systém na začátku nedisponuje žádnými předem danými kritérii, 

jak ve svém prostředí identifikovat, co autopoiesis ohrožuje, je odkázán pouze na 

informace prvního řádu a ve vytváření vazeb musí zastávat reaktivní roli. Proaktivní 

role, i kdyby spočívala v pouhém vysílání signálů naslepo, už totiž vyžaduje, aby 

vysílající systém předpokládal, že vyslané signály mohou doputovat k jinému systému, 

který je bude schopný zaznamenat. Jinými slovy předpokládá netriviální znalost 

okolního prostředí a pozice systému v něm.  

Zárodečný systém tedy musí nejprve zpracovávat všechny signály, které je ve 

svém prostředí schopný svými čidly zaznamenat; vyhodnocovat, které signály 

předcházely situacím, jež vyústily v ohrožení systému; a přijaté signály si pamatovat. 

Každý systém se tedy v prvé řadě podílí na šíření informací nikoli jejich aktivním 

vysíláním, ale jejich neustálým příjmem.  

Pamatovat si signál pak znamená pamatovat si jednak konfiguraci prvků 

v prostředí v daném místě a čase, jednak dopad této konfigurace na proces autopoiesis. 

Pokud tedy systém přijme určitou informaci, pokud pozoruje určitou konfiguraci, 

význam, který jí přiřadí, odráží nikoli konfiguraci samotnou, ale dopad této 

konfigurace na systém.  

Význam je tedy očekávaný dopad určité konfigurace v prostředí na systém. 

Význam vyjádřený jazykem je pak souborem určitých, pro člověka specifických 
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konfigurací – atraktorů. Jazyk je tedy strukturální vazbou, která ustavuje lidské 

časoprostorové měřítko. 
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5 Stack jako akcidentální  

technologie 

Bratton nejčastěji popisuje Stack jako akcidentální megastrukturu. Ve slovníku pojmů 

na konci knihy píše: „[Stack] není výsledkem jednoho velkého koordinovaného plánu 

(ačkoli některé jeho klíčové komponenty jsou). Do sebe zapadající technologie 

jednotlivých vrstev místo toho utvářejí emergentní řád, který je z velké části výsledkem 

nezamýšlených, neplánovaných, neočekávaných a neřízených technických a sociálních 

interakcí v různých měřítkách a v rámci různých historií“ (Bratton, 2015, s. 367). 

 Jednotlivé vrstvy Stacku pak Bratton označuje za „technologii na akcidenty“ 

(Bratton, 2015, s. 13). Odvolává se přitom na axiom formulovaný Paulem Viriliem, že 

„vynalezení jakéhokoli nového druhu technologie je zároveň a nevyhnutelně rovněž 

vynalezením nového druhu akcidentu“ a dodává, že pokud axiom platí, pak je pravdou 

i to, že „akcident rovněž produkuje novou technologii“ (Bratton, 2015, s. 17).

 Akcident je tedy důležitou a nedílnou součástí Stacku. Přesto není obsažen ve 

slovníku na konci knihy a v textu figuruje pouze formou příkladů. Není zřejmé, jestli 

Bratton staví akcidentálnost do popředí jen jako řečnickou figuru, nebo jestli ji opravdu 

považuje za klíčovou vlastnost Stacku.  

Vodítkem podporujícím druhou možnost je věta, ve které tvrdí, že akcidenty 

generované v jednotlivých vrstvách mohou „v důsledku svazovat širší architekturu 

[Stacku] do stabilnějšího řádu“ (Bratton, 2015, s. 11). Už však nevysvětluje proč a jak.  

 Jestliže je podle Brattona kniha myšlena jako designový bríf, pro jeho pochopení 

se zdá jako nezbytný krok nejprve vyjasnit roli akcidentu ve Stacku a lépe porozumět 

jeho charakteristikám. Cílem této kapitoly je popsat, co Bratton označuje jako akcident, 

jak akcidenty vznikají a jak stabilizují Stack.  

 Označení akcident napovídá, že se jedná o nezamýšlený, tedy jiný než očekávaný 

důsledek nějaké aktivity. „[Viriliův axiom] platí pro emergenci planetární komputace 

a Stack stejně jako pro odlévání hliníku a letecké nehody, teorii množin a burzovní 

pády, žárovky a klimatickou změnu“ (Bratton, 2015, s. 13).  
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Za jeden z ústředních akcidentů megastruktury Stacku označuje Bratton 

ustavení „univerzálního – jak již zaznělo, lidského i nelidského, žijícího 

a nežijícího – Uživatele-subjektu“ (Bratton, 2015, s. 273). Jinými slovy, Stack tu je 

i pro jiné než lidské aktéry. Akcidenty, tak jak o nich píše Bratton, jsou souborem 

událostí ve světě, které jsou specifické tím, že vyústily v jiný než očekávaný účel – 

ovšem pouze v očích lidských aktérů.  

Optikou nového materialismu lze za akcident označit takové události ve světě, 

jež splnily jiný účel, než o který usilovala lidská agence – protože událost do sebe 

zavinula i ne-lidské agence. Jindy pasivní hmota se stala aktivní.  

Bratton v případě Stacku rozlišuje akcidenty produkované jednotlivými 

vrstvami a akcidenty produkované Stackem jako megastrukturou.  

Akcidenty ve vrstvách jsou spjaté s konkrétními technologiemi a lze se na ně 

dívat optikou nezamýšlených důsledků. Dobrým příkladem tohoto typu akcidentu je 

provázanost komputace a energetiky ve vrstvě Země. Pozitivní zpětnovazební smyčka 

mezi výpočetním výkonem a energetickou náročností představuje potenciál pro 

inovaci napříč oběma sektory. Právě sázka na tento potenciál je „dalším generativním 

akcidentem vrstvy Země“ (Bratton, 2015, s. 93). 

Dalším příkladem akcidentu, tentokrát z vrstvy Cloud, je „delaminace vrstev 

[sic] teritoria, ekonomiky a suverenity“ (Bratton, 2015, s. 114), který vytváří situace, jež 

současné národní a mezinárodní právní nastavení nedokáže uspokojivě vyřešit.  

Bratton tento akcident ilustruje výmluvným příkladem. „Co když japonský 

občan vytvoří v Pekingu datový objekt, nahraje ho na server v mezinárodních vodách 

u Vladivostoku, odtamtud si ho stáhne děcko v internetové kavárně v Las Vegas 

a s jeho pomocí spáchá zločin v Brazílii? Může takovou situaci postihnout trestní 

zákoník jediné země nebo její zákony upravující zacházení s daty?“ (tamtéž).34 

Z hlediska Stacku jsou akcidenty v jednotlivých vrstvách důležité proto, že jej 

stabilizují. Když Bratton píše, že „Stack pochází z ekvilibria i emergence“ (Bratton, 

2015, s. 11), odkazuje tak na neustálý proces vstřebávání nového, charakteristický pro 

otevřené komplexní systémy.  

Vstup nového prvku do systému je vzruch, který způsobí vychýlení vnitřního 

uspořádání systému z rovnováhy, na kterou musí reagovat tím, že rovnováhu obnoví, 

tedy dosáhne ekvilibria. Kdyby byly všechny prvky propojené navzájem, dosažení 

 
34 Autorem překladu úryvku je Michal Kašpárek.  
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rovnováhy by vyžadovalo celkovou změnu stavu systému. „Toto balancování by zabralo 

tolik času, že by se mezitím objevil další vzruch a systém by nikdy nedosáhl stabilního 

stavu“ (Luhmann et al., 2012, s. 123).  

 Díky rozčlenění do vrstev jsou ovšem tyto vzruchy v podobě akcidentů 

vstřebávány lokálně. Tím chrání celek před příliš velkým vychýlením z rovnováhy, 

které by ho mohlo ohrozit. Zároveň Stack díky těmto vzruchům nikdy nedosáhne 

absolutní rovnováhy, která by znamenala ustrnutí a vymizení emergence.  

Na rozdíl od akcidentů ve vrstvách, akcidenty celku nelze chápat jako 

nezamýšlené důsledky technologie. Tezí této práce je, že akcidenty Stacku nejsou 

odchylkami od očekávaného chování této megastruktury, ale naopak očekávatelným 

výstupem, který odráží základní funkční princip Stacku.  

 Jak již bylo zmíněno výše, Stack je meta-platforma tvořená mnoha různými 

platformami, které jsou kombinací „státu, trhu a stroje“ (Bratton, 2015, s. 58). 

Vzhledem k tomu, že Bratton považuje „různé typy celoplanetární komputace […] 

nikoli za izolované, nesouvisející typy komputace, ale za větší, koherentní 

celek“ (tamtéž, s. xviii), tedy za vzájemně propojenou síť, platformy jsou v jeho pojetí 

především univerzálním organizačním principem, který síť člení na centra a periferie, 

přičemž co je co, vždy závisí na konkrétním Uživateli. Platformou je Facebook, Amazon 

Web Services, internet i městská síť ulic.  

 Univerzální organizační princip platforem je založen „na důkladné 

standardizaci měřítka, doby trvání a morfologie základních komponent [platformy]. 

Jednoduchost a nepružnost těchto standardů zajišťuje předvídatelnost pro Uživatele, 

ale také platformám umožňuje podporovat osobitá použití, která designéři platformy 

nemohli předvídat“ (Bratton, 2015, s. 47). Jejich smyslem je vytvářet podmínky pro 

produkci výstupů bez zřetele k jejich konkrétní podobě.  

Nejlépe je tento princip ukázán na srovnání s byrokracií. „Byrokracie […] je 

systém, který je rovněž závislý na striktních protokolech a rozhraních, ale pro své 

fungování nejprve namodeluje požadované výsledky, a pak zpětně kodifikuje 

interakce, které by je zajistily: prostředky jsou funkcí účelu. Platformy nejprve zafixují 

stejně striktní prostředky, ale vůči výsledkům jsou strategicky agnostické: účel je funkcí 

prostředků“ (Bratton, 2015, s. 47). 

 Platforma je tedy v prvé řadě infrastrukturou. „Přestože je tvořen komputačními 

formami (optické kabely, datová centra, databáze […]), Stack se rovněž skládá ze 

sociálních, lidských a hmatatelných sil (energetické zdroje, gesta, efekty […]). Tyto 
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tvrdé a měkké systémy se mísí a prohazují si role, stávají se tvrdšími nebo měkčími 

podle zdánlivě tajemných podmínek“ (Bratton, 2015, s. 11).  

Platformy jsou infrastrukturami, které zprostředkovávají tok informací 

o interakcích mezi Uživateli. Jsou „strategicky agnostické“ vůči obsahu těchto 

interakcí, vůči datům, která přenáší, protože hodnotu pro ně mají meta-data. „Ideální 

platformy […] slouží jako distribuované monitorovací systémy, které pobízejí 

k detekování chyb […]. Co je interpretováno jako chyba […] upraví pravidla, podle 

kterých budou řízeny budoucí interakce. Ideální platformy nepovažují anomálie pouze 

za chyby, ale také za signály emergentních vzorců či norem […].“ (Bratton, 2015, s. 50). 

Stejně jako jsou platformy netečné vůči obsahu interakcí, které 

zprostředkovávají, umějí být netečné i vůči lidským aktérům. Netečnost přitom není 

cílená; jedná se o důsledek výše zmiňované skutečnosti, že Stack tu není pouze pro lidi. 

Privilegia jsou Uživatelům přisuzována podle jiného klíče, než podle druhové 

příslušnosti.  

Bratton toto sesazení člověka z piedestalu označuje za „koperníkovské trauma, 

které naši designérskou kariéru posouvá od autorů Antropocénu do role vedlejších 

herců v příchodu post-Antropocénu“ (Bratton, 2015, s. 365). Důsledkem není nic 

menšího, než nutnost dívat se i na akcidenty Stacku jinou než lidskou optikou.  

Akcidenty v jednotlivých vrstvách lze spojovat s nezamýšlenými důsledky 

konkrétní technologie, tedy jako událost, při které konkrétní nová technologie vedla 

k neočekávaným důsledkům, protože byla jinými lidmi použita jiným způsobem. Daná 

technologie byla cíleně vytvořena i využita pro intervenci ve světě lidí. Jinými slovy, 

autorem technologie a spouštěčem akcidentu byla lidská agence.  

Platformní organizační princip a skutečnost, že Stack je obýván i jinými než 

lidskými Uživateli, ovšem ústí v jiný druh akcidentálnosti. Stack se jako meta-

technologie může stát katalyzátorem akcidentu tím, že je neočekávaně zavinut do 

jiného procesu materializace. Jinými slovy, spouštěčem je jiná než lidská agence 

a Stack je pouze dílčí složkou, nikoli zdrojem akcidentu. „Zatímco RNA kód viru 

COVID-19 hackuje naše buňky, spouští tím dominový efekt důsledků, jež pozmění 

nejen pohyb lidí, ale ovlivní i planetární cykly energie, materializace, výdajů a odpadu. 

Jedná se o ekologický princip trofické kaskády, kdy agence jedné formy života dá do 

pohybu změny s obrovským dopadem“ (Bratton, 2020 [online]).  
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Zatímco u technologických artefaktů jednotlivých vrstev jsou nepředvídatelnou 

proměnnou způsoby užití, v případě Stacku jako megastruktury je oním 

nepředvídatelným elementem samotný Uživatel.  

SARS-CoV-2 se stal ne-lidskou agencí, která spustila pandemii, specifický 

proces materializace, do něhož byl Stack akcidentálně zavinut. Virus se stal 

Uživatelem, který zásadním způsobem určil fungování megastruktury, ačkoli s ním 

jako s možným Uživatelem nikdo nepočítal.  

V úvodu této práce je zmíněno, že Brattonova kniha je designovým brífem, tedy 

podkladem pro práci designéra. Jak ale mají lidští designéři designovat pro Stack, který 

tu podle všeho není jen pro lidi? Touto otázkou se zabývá poslední kapitola.   
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6 Designérská praxe za časů 

Stacku 

Jedním z klíčových vhledů kapitoly o vztahu člověka a technologie je, že technické 

objekty ztělesňují sociální normy, zájmy a pravidla; že je do sebe vstřebávají po celou 

dobu svého formování, a to včetně tvůrčího procesu, jenž vede k jejich vynalezení; 

a postupně tak stabilizují sociálno do trvanlivější, předvídatelnější podoby v rovině 

významu. Nabízí se proto otázka jestli, a případně jak, je to zohledněno v designérské 

praxi?  

 Jádrem Stacku je komputace vtělená do digitálních technologií, jež lze bez 

nadsázky označit za revoluční. Velmi přesvědčivě to v knize Technological Revolutions 

and Financial Capital (2003) dokládá ekonomka specializující se na inovaci Carlota 

Perez.35 Její přístup je založený na analýze, která technologie chápe jako vzájemně 

související konstelace systémů, s důrazem na zásadní nové infrastrukturní sítě, nové 

levné a vlivné materiály a zdroje energie, nové produkty a procesy a nové formy 

organizace. 

 Na základě tohoto přístupu identifikuje od konce 18. století do současnosti pět 

technologických revolucí včetně konkrétních technologií, jež stály na jejich začátku. 

Poslední, pátá je právě revoluce spojená s rozvojem informačních technologií 

a telekomunikací, jejíž počátky situuje do 70. let 20. století. 

 Důležitým aspektem její periodizace je, že u každé revoluce rozlišuje dvě fáze. 

První fází je období ustavování (installation), kdy rostou očekávání od nových 

technologií tak, jak jsou postupně objevovány jejich možnosti. Následuje bod zvratu 

(turning point), kdy očekávání přesáhnout reálné možnosti dané technologie, čímž 

dojde ke krizi. Překonání krize nakonec ústí v druhou fázi, období nasazování 

(deployment), kdy dochází k masovému využití technologie napříč ekonomikou. 

(Perez, 2003, s. 36) 

 Za bod zvratu páté revoluce Perez označuje přelom tisíciletí, kdy došlo 

k prvnímu propadu do té doby rostoucí oblasti informačních technologií. Po roce 2003 

se vývoj podle aktualizované periodizace (Perez, 2017 [online]) nakrátko vrátil do fáze 

ustavování, ovšem od krize v roce 2008 se opět nachází v bodě zvratu. Jinými slovy, 

 
35 Svou periodizaci Carlota Perez dodnes využívá i ve své další práci. Rámec pěti revolucí zůstává 

nezměněn, pouze jej aktualizuje a doplňuje.  
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svět je na prahu období nasazování, pro které by mělo být charakteristické masové 

zapojení digitálních technologií napříč ekonomikou a radikální proměna způsobu, 

jakým fungují firmy, trhy, instituce i státy. Snad i k tomu Bratton odkazuje, když o své 

knize mluví jako o „načrtávání věcí před jejich příchodem na svět stejně jako 

o mapování věcí, které jsou“ (Bratton, 2015, s. xix). 

 Rozvoj digitálních technologií v posledních desetiletích, tedy v období 

ustavování páté revoluce, bývá občas charakterizován bonmotem amerického 

podnikatele a softwarového inženýra Marca Andreessena jako „software pojídá svět“36. 

Jaký dopad má toto pojídání na společnost, prozkoumal konzultant a spisovatel 

Venkatesh Rao ve své sérii esejů nazvané Breaking Smart (2015 [online]), ve kterých 

díky syntéze teoretických rešerší a vlastních zkušeností ze softwarových firem nabízí 

analyticky uchopený vhled do proměn na poli způsobu práce. Všímá si, že s nástupem 

osobních počítačů a sítí došlo k zásadní proměně ve způsobu, jakým je vyvíjen 

software.  

Děrné štítky, pomocí kterých se programovaly halové počítače, do značné míry 

znemožňovaly přístup založený na pokusu a omylu. „[R]ané programování vedli 

kreativní architekti (často matematici […]), kteří dopředu vypracovali strukturu 

komplexních programů nejúplněji, jak to bylo možné. O samotné kódování na děrné 

štítky se pak staraly velké týmy manuálních programátorů“ (Rao, 2015 [online]). 

Přetrvával tedy obvyklý inženýrský přístup závislý na schopnosti nejprve vytvořit co 

nejdetailnější plán, a následně ho co nejpřesněji uskutečnit.  

Slabinou inženýrského přístupu je, že často končí „obrovským překročením 

rozpočtu, velkými zpožděními, nezdařilým uvedením na trh, ničivými nezamýšlenými 

důsledky a nefunkčními, nepoužitelnými systémy“ (Rao, 2015 [online]). 

S rozšířením osobních počítačů v 70. letech a nástupem síťových technologií 

v 80. letech se ovšem objevuje nový, „hackerský“ způsob řešení problémů, který je 

založený na „pokusu a omylu, iterativním zlepšování, testování a adaptaci (jak 

automatické, tak lidmi řízené)“ (Rao, 2015 [online]).  

Nejdůležitějším rozdílem mezi přístupy je odlišné chápání role vize a způsobu 

jejího naplňování. Inženýrský přístup je v jádru modernistický – vize představuje 

 
36 Fráze se ujala poté, co se objevila v titulku Andreessenova komentáře pro Wall Street Journal 

(Andreessen, 2011 [online]). 
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puristický ideál. Cokoli, co vizi odporuje, je považováno za její ohrožení, jako něco, co 

je nutné vizi uzpůsobit.  

Naopak hackerský přístup Rao charakterizuje jako „přibližnou shodu a běžící 

kód“, tedy jako pragmatický způsob práce, který upřednostňuje funkčnost a neusiluje 

„o velké a paternalistické cíle ‚všeobecného dobra‘“ (Rao, 2015 [online]). Vize není 

chápána jako kompletní obraz budoucnosti zhmotněný v plánu, který je třeba za 

každou cenu naplnit do posledního detailu, ale jako vytyčení aktuálně 

nejzajímavějšího směru – s vědomím toho, že se může kdykoli změnit na základě 

výsledků dílčích kroků.  

„Kdysi menšinová tradice pragmatického hackování dnes dospěla do agilního 

vývoje, dominantního moderního přístupu k vytváření softwaru. […] Pragmatický, 

agilní přístup k vytváření věcí se stále častěji šíří do ostatních inženýrský oblastí a dál, 

do byznysu a politiky“ (Rao, 2015 [online]).  

Jádrem agilního přístupu je klást důraz na krátké vývojové cykly; vyvíjet v malé 

skupině, ale zpřístupňovat proces tvorby široké paletě lidí; sbírat v pravidelných 

intervalech zpětnou vazbu na vyvíjený software a v souvislosti s tím být připraven 

kdykoli změnit původní zadání.37 

Jednou z oblastí, kam se agilní způsob práce rozšířil, je design. Carl Mitcham 

design řadí do kategorie technologie-aktivita a považuje ho za technologické uchopení 

světa, které je spjaté s produkcí a tvorbou (Mictham, 1994, s. 210). Chápání funkce 

designu a role designéra se ovšem v posledním století dramaticky proměnilo.  

Vývoj výstižně shrnuje Maggie Gram ve svém článku On Design Thinking. „Na 

začátku 20. století se designem myslelo vizuální zpracování existujících produktů. Poté 

[…] se za design považoval nejen vzhled produktů, ale také vymýšlení a navrhování 

jejich funkcí. […] Kolem 2. světové války se z designu stal způsob, jak vytvářet věci, 

které ‚řeší problémy‘. S […] nástupem digitálních technologií začal design znamenat 

vytváření věcí, které jsou zaměřené na člověka [human-centered]. V poslední době ale 

design nemusí vůbec souviset s vytvářením věcí. Může jít čistě o způsob myšlení“ 

(Gram, 2019 [online]). 

 Stejně jako se měnilo chápání designu jako disciplíny, změnilo se i pojetí role 

designéra. Tradičně byl designér chápán jako člověk stojící na rozhraní umění 

 
37 Základní principy agilního vývoje jsou popsány v Agilním Manifestu, dokumentu, který vytvořila 

skupina 17 programátorů v roce 2001. Vizte: http://agilemanifesto.org/ 
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a řemesla. Jeho určující dovedností byla znalost designérských metod a schopnost 

vhodně je aplikovat při řešení jasně definovaných problémů.  

Vůči tomuto pojetí se v roce 1967 vymezil teoretik designu Horst Rittel, když za 

určující oblast, které by měl designér věnovat pozornost, označil nikoli designérské 

metody, ale designový problém. (Gram, 2019 [online])  

Rittel byl přesvědčený, že designér by měl řešit především zapeklité problémy 

(wicked problems), tedy takové, které jsou mnohovrstevnaté a na něž nelze najít 

správné nebo špatné odpovědi, pouze lepší a horší řešení. Klíčovou charakteristikou 

těchto problému je, že každá intervence, úspěšná i neúspěšná, vždy zanechá „stopy“, 

které zpětně nelze odstranit. (Gram, 2019 [online]) Jinak řečeno, zapeklité problémy 

jsou komplexní v pravém slova smyslu. 

 Jak zaznělo výše, dnešní pojetí designu obvykle klade důraz na člověka 

a zaměřuje se na řešení problémů. Stále častěji se přitom jedná především o způsob 

myšlení, nikoli o sadu konkrétních metod s jednoznačným použitím.  

V posledních dvaceti letech zpopularizovala toto pojetí americká společnost 

IDEO, která se ze začátku specializovala na design fyzických produktů, ovšem po 

splasknutí „dot com bubliny“ čelila dramatickému úbytku zákazníků. V roce 2003 se 

proto rozhodla změnit způsob své prezentace. Místo designování fyzických produktů 

začala nabízet svůj proces tvorby, kterému začala říkat Design Thinking38. (Gram, 2015 

[online]) 

Podstatu přístupu shrnul ředitel IDEO v článku pro Harvard Business Review: 

„Jednoduše řečeno, jedná se o disciplínu, která využívá vnímavost a metody designéra 

k propojení lidských potřeb s tím, co je technicky proveditelné a co životaschopná 

byznysová strategie dokáže proměnit v zákaznickou hodnotu a tržní příležitost“ 

(Brown, 2008 [online]). Design v tomto pojetí plní explorační roli. Způsob vynalézání, 

který spoléhal na náhodu nebo jediného génia, nahrazuje systematickou prací 

s informacemi.39  

 
38 Jádrem tohoto přístupu je „zapojení potřeb, tužeb a slabin uživatele […] a objevování designu skrze 

analýzu a vhledy ohledně toho, co by uživatel mohl potřebovat nebo chtít udělat. Jednoduše řečeno, 

jádro se přesouvá od designérovy představy o systému k designérově představě o uživateli daného 

systému“ (Slavin & Ahearn, 2016 [online]). Samotný designový proces je rozdělen do pěti částí, jež jsou 

formulovány jako imperativy: vciť se do zamýšleného uživatele, definuj problém, vymysli řešení, vytvoř 

prototyp a otestuj ho (Gram, 2019 [online]). Stejně jako u jiných agilních metodik se předpokládá, že je 

proces opakován v co nejkratších cyklech, tedy že je řešení nacházeno v iteracích. 

39 Adaptace organizace na měnící se podmínky je charakteristická „pnutím mezi ‚potřebou inovovat‘ 

a ‚potřebou produkovat‘“ (Uhl-Bien, 2018, s. 96). Zatímco Design Thinking je agilní způsob, jak 
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Design Thinking tedy funguje jako rozhraní mezi organizací a jejím prostředím. 

Jak ovšem říká Conwayovo pravidlo, struktura rozhraní odráží strukturu organizace, 

jež ho vytvořila. Design Thinking je rozhraní vytvořené designovým studiem, které se 

specializovalo na hmotné artefakty. Toto rozhraní ovšem postupně převzaly 

organizace, které se na produkci hmotných artefaktů nespecializují, například 

společnosti vyvíjející softwarové platformy.  

„Reálné procesy platformy mohou být zásadně jiné, než jak jim rozumí její 

Uživatelé, kteří si mohou utvářet mentální obrazy těchto procesů na základě svých 

vlastních interakcí nebo způsobu, jakým se prezentuje sama platforma. Platformy 

nevypadají tak, jak fungují, a nefungují tak, jak vypadají“ (Bratton, 2015, s. 50). 

Platformy jakožto digitální infrastruktury jsou meta-technologií. Vstřebávají do sebe 

všechny technologické typy identifikované Carlem Mitchamem. V jejich fungování jsou 

zastoupeny technologické objekty, aktivity, vědění i vůle naráz.  

Klíčem k jejich vynalézání se ovšem stal zobecněný proces pro vytváření 

technologických objektů, který podobu a funkci artefaktu odvozuje od jednotlivce-

člověka. Platformy jsou v důsledku redukovány na svá grafická rozhraní, následkem 

čehož je pozornost věnována výlučně uživateli, tedy jednotlivci, navzdory faktu, že 

platforma ke svému fungování potřebuje co nejvíce uživatelů.  

Nabízí se otázka, co při designování platforem, základního kamene Stacku, dělat 

jinak? V prvé řadě je třeba explicitněji pracovat s faktem, že platformu nelze redukovat 

na její (grafické) rozhraní. Jelikož jsou platformy komplexními adaptivními systémy, 

pro designéra představují komplexní (zapeklitý) problém.  

Jestliže zpočátku designéři zhmotňovali své vize do systémů bez zřetele 

k uživateli, aby později celek systému naopak podřizovali uživateli-jednotlivci, 

znamená to, že chápání role designéra oscilovala mezi dvěma protikladnými extrémy. 

Dalším krokem, po vzoru pře-kračování nového materialismu, proto musí být 

překročení tohoto dualismu – chápat systémy a uživatele jako vzájemně závislé prvky 

jednoho fenoménu v intra-akci s cílem vytvářet vzájemnou souhru, a s ohledem na to, 

že platformy představují automatizovanou infrastrukturu. „S tím, jak výpočetní hrany 

a uzly získávají určitou autonomii vlivem své naprogramované automatizace, získávají 

také větší autoritu s tím, jak se rozhodování přesouvá z designéra na designované“ 

(Bratton, 2015, s. 37).  

 
inovovat, metodiky softwarového vývoje jako Scrum či Kanban jsou naopak agilními způsoby, jak 

produkovat.  
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 Designérovým úkolem nadále zůstává objevovat a artikulovat uskutečnitelnou 

vizi budoucnosti, ovšem s respektem k různým potřebám různých uživatelů. Co je 

míněno potřebou a jak ji v tvůrčím procesu zohlednit, je ovšem nutné přehodnotit, jak 

napovídá teze výzkumníka na poli umělé inteligence Eliezera Yudkowskyho. Tvrdí, že 

lidské hodnoty, „naše preference, věci, na kterých nám záleží“ mají vysokou 

Kolmogorovu komplexitu – nemohou být shrnuty do několika jednoduchých pravidel 

či zkomprimovány (Yudkowky, 2009 [online]).40  

 Jestliže lidské hodnoty nemohou být shrnuty do jednoduchých pravidel, 

potřeby, které z nich pramení, také ne. Zohlednit různé potřeby různých uživatelů se 

pak stává skutečně zapeklitým problémem. Když designér udělá sérii hloubkových 

rozhovorů s různými skupinami uživatelů, které využije jako vodítko, jak určit potřeby 

každé skupiny, aby nakonec našel ty společné, riskuje, že ve své vizi nakonec 

nezohlední ani jednu ze zamýšlených skupin. Potřeby jsou skryté za slovy, která byla 

použita pro jejich popis.  

Jestliže je význam očekávaný dopad určité konfigurace v prostředí na systém, 

přičemž je artikulován na základě informací, jež jsou lokální a relativní, potřeby 

jednotlivých skupin budou vždy jiné, i když všichni respondenti použijí pro jejich popis 

stejná slova. Je proto třeba opustit koncept lidské potřeby jako podkladu pro 

designéra, který určuje směr tvůrčího procesu.  

Designový proces tedy potřebuje jiný referenční bod, podle kterého by mohl 

designér vytyčovat směr. Vodítkem může být právě fakt, že Stack není obýván pouze 

lidmi a do pozice Uživatele mohou vstupovat i jiní aktéři.  

Zohledňovat potřeby ne-lidských aktérů je příliš ambiciózní požadavek, jestliže 

nejsme schopní pojmout ani ty své. Jako proveditelnější strategie se jeví změna měřítka 

– vědomě pracovat s tím, že člověk není jediný možný Uživatel. Jinými slovy, 

nedesignovat pro člověka, ale pro lidi jako živočišný druh. Vědomě pracovat s lidskou 

společností jako se specifickou signalizační nikou, která je ovšem neoddělitelně spjata 

se zbytkem planety.  

Referenčním bodem se pak může stát právě planeta Země, respektive stav 

životního prostředí – jež lidé potřebují pro své přežití. Celoplanetární digitální 

infrastruktura to nejen umožňuje, ale také, jak ve své krátké knize The Terraforming 

upozorňuje Benjamin Bratton, je Stack „tím, co z této nejvýznamnější abstrakce – 

 
40 Svůj přístup uceleně představuje v článku Complex Value Systems are Required to Realize Valuable 

Futures (Yudkowsky, 2011). 
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klimatické změny – udělal čitelný a komunikovatelný koncept“ (Bratton, 2019 [e-

book]).   

  



Matěj Malecha, Akcident ve Stacku 

 53 

7 Závěr 

Brattonův projekt by se dal charakterizovat jako hledání způsobu, jak myslet 

planetárně.41 Ústředním motivem se proto stává snaha překročit v myšlenkách lidské 

časoprostorové měřítko s cílem nahlédnout svět v jeho rozlehlosti. Nutným prvním 

krokem je proto naučit se simulovat jinou než lidskou perspektivu, tedy osvojit si 

způsob myšlení, který se opírá o neintuitivní mentální modely.  

 Brattonova kniha je detailní studií toho, jak může vypadat planetární myšlení.  

Přestože aplikace nehodících se mentálních modelů může vést k zavádějícímu a velmi 

omezenému čtení, co jsou vhodné modely, je v knize naznačováno pouze mezi řádky. 

Zároveň jsou to často právě nevhodné modely, které se zdají nejintuitivnější.  

Nejviditelnější, a tedy nejlépe představitelnou částí Stacku jakožto 

technologického systému, je fyzická infrastruktura digitálních technologií tvořená 

kabely, senzory, servery, mobilními telefony a dalšími zařízeními. Redukován pouze na 

tuto svou část se jako mentální model pro Stack nabízí stroj – který funguje podobně 

jako výrobní linka a u kterého lze při dostatečné snaze rozlišit každou součástku.  

Jak ukázala první kapitola, takové čtení Stacku je zavádějící, protože se jedná 

o komplexní technologický systém, tedy takový, který spíš než jako stroj funguje jako 

organismus: neustále se vyvíjí v čase skrze vzájemné interakce svých prvků. 

Rozčleněním Stacku do vrstev Bratton zdůrazňuje, že fyzická infrastruktura je sama 

o sobě pouhou součástkou mnohem většího celku, jehož zbylé části jsou strukturovány 

s výrazně menší určitostí.  

Detailně se strukturou Stacku zabývala analýza v druhé části první kapitoly. 

Stack, tak jako každý komplexní systém, vzniká svévolně na základě univerzálního 

organizačního principu, který Bratton popisuje za pomoci figury platformy. Jedná se 

o aparát, prostřednictvím kterého vstupují Uživatelé do interakce a který určuje 

podmínky těchto interakcí, ovšem bez zřetele k jejich obsahu. Vrstvy tímto způsobem 

produkují různé typy proudů, které mezi sebou dále interagují, čímž je utvářena 

specifická dynamika celku, která vede k neustálé změně.  

 
41 Velmi explicitně to dává najevo výzkumným programem The Terraforming, který aktuálně vede na 

Strelka institutu v Moskvě. Spuštění programu Bratton doprovodil vydáním krátké publikace-manifestu 

The Terraforming (Bratton, 2019), ve které načrtává teoretická východiska, jež rámují výzkumný záměr. 

Ambicí programu je promyslet minulou a budoucí roli měst jako planetární sítě, prostřednictvím které 

lidé obývají povrch Země, a nalézt tak možné způsoby, jak překonat v této práci zmíněné koperníkovské 

trauma. Jinými slovy, program navazuje tam, kde kniha The Stack končí. 
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Komplexnost Stacku je také důvodem, proč jej nelze popisovat teoretickým 

aparátem sociálního konstruktivismu ani technologického determinismu. Jak ukázala 

druhá kapitola, obě obvyklé pozice příliš staví na ostrém předělu mezi technologií 

a společností, který ovšem ve Stacku neexistuje. Konstruktivismus ani determinismus 

navíc nemají prostředky, jimiž by dokázaly uchopit vztah jednotlivce s celkem Stacku, 

který v sobě kombinuje technologii jako objekt, aktivitu, vědění i vůli.  

Myšlenkovým proudem, který takové prostředky má, je nový materialismus, 

který se nesnaží předměty svého zájmu separovat, ale naopak zkoumat jejich interakce 

s okolím. Výsledkem tohoto přístupu je radikálně jiná koncepce agence, která již není 

ztotožňována výlučně s lidským subjektem, ale s jakýmkoli aktérem, jenž je schopný 

ovlivňovat události ve svém prostředí. Jestliže Bratton tvrdí, že Stack tu není jenom 

pro lidi, tedy že do role Uživatele mohou vstupovat i jiní než lidští aktéři, koncept intra-

akce Karen Barad slouží jako způsob, jak tuto neintuitivní tezi uchopit a překonat 

zakořeněný mentální model suverénního lidského subjektu, který obývá hmotné tělo 

a aktivně objevuje jinak pasivní svět.  

Analýza fungování celku v první kapitole rovněž ukázala, že zatímco podmínkou 

jakýchkoli změn ve Stacku je energie, jejich příčinou jsou informace. Ovšem pokud do 

role Uživatele mohou vstupovat i ne-lidští aktéři, je nezbytné věnovat pozornost tomu, 

co je informací myšleno.  

Třetí kapitola se proto věnovala právě informaci. Poukázala na nekonzistenci 

Burginovy obecné teorie informace a odhalila skrytý antropocentrismus dominantních 

přístupů na poli teorie informace. Význam je v nich často ztotožňován s informací, 

čímž vzniká dojem, že lidská komunikace je jediným možným způsobem komunikace, 

nikoli druhovou komunikační nikou. Taková koncepce ovšem, podobně jako 

modernistické chápání agence, neumožňuje zohlednit roli ne-lidských aktérů ve 

Stacku.  

Jako vhodnější teoretický aparát se ukázal přístup Carlose Gershensona, jenž 

vychází z teorie komplexních systémů a evoluční biologie. Silnou stránkou jeho 

přístupu je, že automaticky neztotožňuje informaci s významem a samotný význam 

nesvazuje pouze s informací vyjádřenou jazykem, čímž nabourává antropocentrické 

pojetí komunikace.  

První tři kapitoly systematicky sesazovaly lidský subjekt z privilegované pozice 

a zplošťovaly tak pomyslnou druhovou pyramidu. Poslední dvě kapitoly navázaly tím, 

že rozkryly, co zploštěná hierarchie znamená pro člověka a jeho místo ve Stacku.  
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Pozornost byla nejprve věnována pojmu akcident. Vhled z kapitoly o informaci, 

že lidská komunikace je pouhou druhovou nikou, pomohl rozkrýt fakt, že událost se 

akcidentem stává pouze v očích lidských aktérů. Analýza vedená touto optikou pak 

poukázala na skutečnost, že akcidentálnost vrstev a celku se liší.  

Akcidenty vrstev jsou nezamýšlenými důsledky technologií, jež vynalezli 

a používají lidé. Nepředvídatelnost technologie je určována způsobem jejího použití. 

Akcidenty celku jsou pak událostmi, při kterých je megastruktura Stacku nezáměrně 

zavinuta do procesu materializace, který spustila jiná než lidská agence. 

Nepředvídatelnost technologie je určována druhem Uživatele.  

Naopak jako společný rys obou typů akcidentů se ukázala právě jejich 

nepředvídatelnost. Pramení z toho, že Stack je tvořen platformami, jež představují 

univerzální organizační princip Stacku. Akcidenty tedy nejsou odchylkami od 

očekávaného chování, ale naopak očekávatelným výstupem produkovaným ústřední 

logikou Stacku. 

 Jak se s akcidentální logikou vyrovnat z pozice designéra, načrtla poslední 

kapitola. Ze shrnutí historického vývoje chápání designu vyplynulo, že zatímco 

posledních sto letech designéři kladli důraz nejprve na systém, poté na uživatele, 

designovat pro Stack znamená překročit tento dualismus a chápat systémy a uživatele 

jako vzájemně závislé prvky jednoho fenoménu v intra-akci.  

 V návaznosti na tento vhled byl podroben kritice koncept lidské potřeby. Lidské 

hodnoty a z nich odvozené potřeby jednotlivce jsou v pravém smyslu slova komplexní, 

a nelze je proto považovat za spolehlivou kotvu. Přesto dnešním designérům slouží 

individuální potřeby jako nástroj, pomocí kterého usměrňují svůj tvůrčí proces – a to 

navzdory faktu, že stále častěji navrhují platformy, které jsou ze své podstaty určené 

pro skupiny, nikoli jednotlivce.  

 Již několikrát zmiňovaná teze, že Stack tu není pouze pro lidi, posloužila na 

závěr jako vodítko při hledání jiné kotvy, která by byla pro navrhování platforem 

vhodnější. Chápat Uživatele nikoli jako člověka-jednotlivce, ale jako lidi-druh 

umožnilo odhlédnout od individuální perspektivy a upřít pozornost na potřeby 

společnosti jako celku. Se změnou měřítka se novou kotvou stal stav planety, již lidská 

společnost potřebuje pro své přežití. 
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