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Abstrakt (česky): 

 

Tématem této bakalářské práce je reflexe dnešní pozdně moderní kapitalistické společnosti 

a neoliberalismu a forem násilí ve společnosti, stejně jako digitálních médií. V uvedeném 

rámci je hlavním cílem práce vykreslit obraz dnešního člověka na základě děl současného 

autora Byung-Chul Hana. Jedná se o ryze teoretickou práci založenou na detailní analýze 

Hanových esejů a zčásti i autorů, na něž Han navazuje. Nejprve se bakalářská práce zabývá 

makrosociologickým popisem dnešní společnosti, a to zejména přechodem od tzv. 

disciplinární společnosti, založené na různých formách negativity, k dnešní, tzv. 

společnosti pozitivity a výkonnosti, která veškeré formy negativity opouští, a to především 

za účelem maximalizace Kapitálu. V tomto obecném sociologickém rámci je následně 

podán obraz dnešního člověka jako aktéra v rámci socio-ekonomických vztahů, a to 

s důrazem na jeho transformaci od subjektu k sebe-vykořisťujícímu se projektu, který se 

dnes stává jakýmsi novým homo sacer, jehož formou života je pouhý holý život, který musí 

zůstat zachován, vitální a produktivní. Práce se dotýká dále též témat lidského těla, krásy a 

mezilidských vztahů, jež jsou stále vnímány na pozadí vývoje celé společnosti. Relativně 

samostatnou kapitolou jsou pak digitální média, které dnes transformují, resp. destruují 

sociálno, sociální vztahy a člověka samého. Práce se snaží také o jistý nástin toho, v čem 

podle Hana má dojít ke změně dnešního pojetí člověka a sociálních vztahů, nicméně závěr 

ponechává do jisté míry otevřený dalším reflexím. 
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Abstract (in English): 

 

The topic of this bachelor thesis is the reflection of contemporary late modern capitalist 

society and neoliberalism and forms of violence in society, as well as digital media. Within 

this framework, the main goal of the thesis is to depict an image of human individual as 

portrayed in the works of the contemporary author Byung-Chul Han. It is purely a 

theoretical work based on the detailed analysis of Han's essays and partly also the authors 

that Han builds on. Firstly, the bachelor's thesis deals with the macrosociological 

description of contemporary society, especially the transition from the so-called 

disciplinary society, based on various forms of negativity, to contemporary, so-called 

society of positivity and performance, which abandons all forms of negativity mainly to 

maximize Capital. In this general sociological framework, the image of the contemporary 

man as an actor in socio-economic relations is then presented, with an emphasis on his 

transformation from a subject to a self-exploiting project, which nowadays becomes a kind 

of new homo sacer whose life form is merely a bare life that must be preserved, vital and 

productive. This work also deals with the topics of the human body, beauty and 

interpersonal relationships, which are perceived against the background of the 

development of the whole society. In the end, a relatively separate chapter is dedicated to 

digital media, which nowadays transform, or destroy, the social itself, including social 

relations and the individual. The thesis also seeks to make a certain outline of what, 

according to Han, is to change the contemporary conception of man and social relations; 

however, the conclusion remains to some extent open to further reflections. 
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Předmluva 

 

Před několika lety se konečně v českých knihkupectvích objevila první sbírka pěti esejů 

současného německého filosofa korejského původu Byung-Chul Hana s poutavým názvem 

Vyhořelá společnost. Sbírka vyšla v roce 2016 v nakladatelství Rybka Publishers a je zatím 

jediným českým překladem některých z Hanových děl. Doufejme, že brzy přibudou i další 

eseje. Náhodné setkání autora práce s touto knihou i s autorem samotným v nejmenovaném 

pražském knihkupectví nás dovedlo po několika letech až k předkládané závěrečné práci. 

Hanovým dílům a jeho myšlení dosud v české odborné diskusi není věnována větší 

pozornost a zatím nevyšla žádná (závěrečná) práce věnující se jeho myšlení. V knihovnách 

i v knihkupectvích je zatím možné se setkat jen s výše uvedenou sbírkou. Reference se sice 

už někdy objevují, ale pro hlubší a komplexnější seznámení se s jeho myšlením nepostačují 

z toho důvodu, že zatím nezohledňují novější eseje, která mnohá témata rozpracovávají do 

větší hloubky. Lze zde zmínit díla Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of 

Power z roku 2017 (v orig. vyšla roku 2014); dále Saving Beauty z roku 2017 (v orig. 

vyšla v roce 2015); či The Expulsion of the Other: Society, Perception and Communication 

Today z roku 2018 (v orig. vyšla roku 2016); a mnohé další. Hlavními tématy těchto děl je 

zejména kritika pozdního kapitalismu a neoliberalismu, využívajících tzv. psychopolitiku 

jako nástroj ovládaní a dominance, dále digitální média, koncept Big Data, více filosofická 

problematika vyhnání Jiného, která zaujímá u Hana klíčové postavení, a v neposlední řadě 

také ztráta či záchrana krásy. Tato témata zpravidla nejsou obsažena jen v jednom eseji, ale 

průřezově se dají najít v různých (starších i novějších) esejích a vzájemně spolu souvisí. 

Han ve svých dílech zajímavě propojuje makrosociologický pohled na společnost 

se spíše mikro (filosofickým, psychologickým, ale i sociologickým) náhledem na člověka 

v kontextu dnešní (západní) společnosti. U Hana lze dobře vidět, jak mohou všechny tyto 

disciplíny tvořit jediný celek, resp. se doplňovat a vzájemně si „přicházet naproti.“ Han 

často přechází z makrosociálního pohledu plynule na úroveň lidského psyché, myšlení, 

emocí či rozhodování v jediné reflexi a jediným pohledem. Zdá se, jako by opravdu tvořily 

jediný celek, a je tak obtížné, spíše nemožné, vést určitou „dělící linii“ mezi nimi, protože 

u Hana splývají. Tím, že jsou Hanovy eseje velice aktuální (naprostá většina z nich byla 

vydána zhruba v posledních 15 letech), tak se nám tu vykresluje obraz současného člověka 

a pozdně moderní společnosti s jejími vymoženostmi, které Han reflektuje, resp. kritizuje, 

což přináší unikátní, pronikavý pohled na to, co se v (západním) světě odehrává právě teď. 



 

 

Práce je ryze teoretickou prací sestávající především z podrobné analýzy Hanových 

esejů, kterých je dnes okolo dvaceti. Ne všechna díla budou využita, protože určitá část se 

dotýká témat této práce pouze okrajově či téměř vůbec. I když se témata esejů více či méně 

různí, zdá se, že tvoří jeden celek a vhodně se doplňují. Na druhou stranu, srovnáme-li díla 

ze začátku jeho tvůrčí činnosti v době na přelomu tisíciletí, kdy byl Han ovlivněn zejména 

myšlením Martina Heideggera, s těmi současnými, uvidíme celkem výrazný posun směrem 

k mnohem vyhrocenější kritice současné společnosti a ideologie neoliberalismu a pozdního 

kapitalismu a také větší důraz na digitální média a jiné „novoty“ jako sociální sítě, Google 

Glass apod., které Han reflektuje. 

Vedle toho bude v práci na několika místech zmíněn v obecnosti širší kontext témat 

zde probíraných, a to v první řadě inspiračních zdrojů Hanova myšlení, kterých je nemálo 

(Heidegger, Foucault, Marx, Agamben, Baudrillard, Bauman, Illouz, Nietzsche, Handke, 

Ehrenberg, Sennett. Lacan, a další), vůči nimž se ale mnohdy zřetelně vymezuje a ukazuje 

mnohdy na rozporná místa nebo na jejich nedostatečnou reflexi. Je obtížné zařadit Hana do 

určité konkrétní školy. Naopak se zřetelně osamostatňuje od svých myšlenkových zdrojů a 

snaží se o vlastní náhled, čímž se ukazuje originalita jeho myšlení. Přinejmenším je možné 

jej zařadit k postmoderní filosofii, kulturní teorii a můžeme jej řadit snad i mezi sociology. 

Vzhledem k tomu, že Byung-Chul Han využívá v „běžném“ jazyce méně používané 

termíny a mnohdy sám vytváří novotvary, bude u těchto termínů uváděn i originální termín 

v němčině, příp. v angličtině, a to v závorce a kurzívou. Naopak u citovaných pasáží (které 

jsou psány kurzívou) budou tyto termíny uvedeny v běžném písmu, aby se daly odlišit od 

citovaného textu. Veškeré překlady (přímých) citací cizojazyčných textů pochází od autora 

práce, jenž za ně nese plnou odpovědnost. To platí i pro novotvary, jímž se nelze vyhnout, 

máme-li v úmyslu zachovat smysl Hanových termínů, resp. pochopit je v jejich původním 

významu v němčině. Mnohé termíny (jako např. homo sacer, Big Data, Éros nebo Logos) 

však zůstanou bez překladu, a to kvůli jejich svébytnému významu. Pro práci je zpravidla 

využit český nebo anglický překlad, s přihlédnutím k originálu v němčině, příp. i německý 

originál, protože mnohé eseje nebyly dosud přeloženy. 
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1 Úvod 

 

V následujícím krátkém úvodu bude hlavním úkolem načrtnout, co má čtenář od práce má 

očekávat, do jakého příběhu se pouští, jaká jsou hlavní témata práce, a k čemu by ho měla tato 

dobrodružná cesta dovést. Práce má dva hlavní cíle. První je víceméně obsažen v samotném 

názvu, tj. vykreslit obraz člověka v dnešní (pozdně moderní) společnosti v Hanově myšlení. 

Cílem je vnímat lidského jedince jakožto aktéra socioekonomických vztahů, tedy v abstraktní 

rovině, a to v kontextu vývoje dnešní společnosti. Zároveň bude pozornost soustředěna i na 

vztahy interpersonální, a do určité míry samostatných tématem pak bude obraz lidského 

jedince ve světě digitálních médií. Druhým cílem je snaha o to zařadit Hana do základního 

korpusu postav současné sociologie, a to v české diskusi, kde, jak uvedeno, není příliš známý. 

Celá práce je rozdělena do několika kapitol. V první (resp. po úvodu druhé) části bude 

hlavním úkolem nastínit proměnu současné společnosti spíše z makrosociologického pohledu 

v ústředních pojmech Hanova myšlení. Půjde nám zde zejména o popis pozdního kapitalismu, 

neoliberalismu, popis různých forem násilí a jejich výskyt v současné společnosti. Zároveň se 

pokusíme uchopit ústřední koncept „společnost pozitivity“, resp. přemíry pozitivity, a ukázat 

na něm zásadní odlišnosti od minulých, „negativních“ společností. Cílem je uvést čtenáře více 

do Hanova myšlení, pokusit se nastínit jeho „nové“ sociologické paradigma.  

V dalších částech se práce konkrétněji zaměří na dílčí otázky společenského vývoje a 

jejich dopadů na člověka, mezilidské vztahy a sociálno. Nejprve bude podán „obraz člověka“ 

v dnešní společnosti z několika úhlů pohledu: z hlediska člověka jako osvobozeného projektu, 

který však paradoxně cítí silný nátlak plynoucí ze svobody samotné, a dále člověka z hlediska 

uchopení jeho „živoucnosti“, jíž pozdní kapitalistická ekonomika zcela vyprázdnila, následně 

sociopatologický obraz dnešního jedince, tj. popis typických poruch, (psychických) problémů 

na pozadí současné společnosti, a nakonec problematika lidské krásy a lidského těla, a to, jak 

je pozdní kapitalismus uchopil, resp. vykořisťuje. Na to naváže kratší kapitola o transformaci 

mezilidských vztahů (přátelství a partnerských vztahů) v širším kontextu, která je úzce spjata i 

s transformací lidského jedince samotného. Následně se dotkneme konceptu digitálních médií: 

jejich povahy, dále toho, jak transformují interpersonální vztahy, a jak utváří lidského jedince. 

Ačkoliv nelze digitální média oddělovat od předchozích kapitol, protože jsou se všemi tématy 

úzce propojena, podílí se na sociálních procesech, tak se budeme snažit alespoň o zachycení 

jejich specifické úlohy, kterou dnes sehrávají v kontextu transformace společnosti. 
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Uplynulé století (myšleno 20. století) nazývá Han (2016, str. 7 a násl.) imunologickým, 

kdy se rozlišovalo mezi vnitřním a vnějším, přítelem a nepřítelem, vlastním a cizím, a jemuž 

dominoval slovník „studené války.“ V imunologickém modelu je přítomna jinakost (nepřítele, 

bakterie nebo viru), proti níž se snaží (sociální) těleso bránit, resp. vymezit. Pro imunologický 

svět jsou typické hranice, přechody, ploty, zdi, příkopy a překážky. Má-li se (sociální) těleso 

ochránit, musí reagovat na tohoto imunologicky jiného, a to snahou o negaci negace, neboť 

jen tím si zachová sebe, svou identitu. Nepodaří-li se mu to, jednoduše zahyne. 

V pozdně moderní společnosti tento výkladový model ztrácí svou legitimitu. Zatímco 

v imunologické společnosti panuje disciplína, řád a autorita, ve společnosti post-imunologické 

nikoliv. A dřívější „disciplinární společnost špitálů, ústavu pro choromyslné, žalářů, kasáren 

a fabrik již není společností dneška. Její místo už dávno zaujala docela jiná společnost, totiž 

společnost fitness center, kancelářských věží, bank, letišť, nákupních galerií a genetických 

laboratoří. Společnost jednadvacátého století již není disciplinární společností, ale 

společností výkonu“ (Han, 2016, str. 15). A tedy člověk jako subjekt poslušnosti byl nahrazen 

subjektem výkonnosti. Došlo k transformaci od společnosti negativity ke společnosti pozitivity. 

Je obtížné vymezit, kdy došlo ke klíčové společenské proměně. Han (2016; 2017b) ji 

obecně spojuje s rozvojem pozdního kapitalismu, nástupem neoliberalismu, s koncem studené 

války a dále i s rozvojem digitálních médií. Jistě nelze tyto procesy datovat k přesnému roku, 

neboť se jedná spíše o dlouhodobější procesy, jež jsou navíc na různých místech (západního) 

světa v odlišných fázích. Jak uvidíme, Han zaujímá k tomuto vývoji velice kritický postoj ve 

své sociologicko-filosofické analýze restrukturalizace, resp. destrukce člověka, společenských 

vazeb i „sociálna“ souvisejících s touto společenskou změnou. V jeho dílech téměř nenajdeme 

kladné hodnocení společenských změn, vývoje pozdního kapitalismu nebo digitálních médií. 

Specifikem současné vědy (a potažmo sociologie) je slabší důraz na teorie, resp. to, že 

se klade větší důraz na empirické poznatky, na data, (sociologické) výzkumy nebo studie. Han 

(2016, str. 252) říká, že teorie „vyvěrá“ z hloubky myšlení, představuje „bytostné rozhodnutí, 

které umožňuje spatřit svět zcela jinak, v úplně jiném světle“, a dále pokračuje na str. 253 ve 

smyslu toho, že dnes narůstá množství informací, a proto „jsou dnes teorie nepostradatelnější 

než kdykoliv předtím. Brání věcem, aby se navzájem mísily a spontánně bujely. Tím redukují 

entropii. Teorie projasňuje (klärt) svět ještě dříve, než jej vysvětluje (erklärt).“ Porovnávání 

dat, informace nebo korelace nám nemohou osvětlit svět. Myšlení není možné „pohánět daty“, 

protože tím se redukuje na „počítání.“ Teorie usiluje o poznání světa a na rozdíl od informací 

a dat se nemůže „množit“ do nekonečna, nezpůsobuje tak entropii systému. 
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Han samozřejmě nekritizuje samotné empirické poznání. Koneckonců sám neustále ve 

svých esejích s „empirickými poznatky“ pracuje, a to s velice konkrétními, jen se u nich snaží 

o abstraktní náhled. U svého pojetí „Big data“ kritizuje radikální pojetí Chrise Andersona a 

jeho článku The End of Theory, a Davida Brookse, u nichž se objevuje „revoluční“ myšlenka, 

že v dnešní době, kdy máme dostatek dat, resp. možnost jich získat dostatečně, se nám otevírá 

„prostor neomezeného vědění“, který umožní, aby se všechno převedlo na transparentní data, 

a vše, co lze měřit, tak se změří; díky tomu nebude již dále třeba žádná, vždy do určité míry 

subjektivně laděná, teorie v pravém či silném slova smyslu (Han, 2017b, str. 55 a násl.). 

Současná společnost a potažmo věda tak podle Hana propadla ideologii tzv. dataismu, 

o níž ještě bude řeč v souvislosti s digitálními médii v páté kapitole. Ta předkládá myšlenku 

tzv. druhého osvícení, které vychází z představy, že můžeme dosáhnout poznání tím, že popis 

reality, člověka a samotné myšlení operacionalizujeme a převedeme na data, což nám umožní 

s nimi pracovat v rámci transparentního (tj. daty poháněném) procesu (Han, 2017b, str. 56-60; 

2017c, kap. 1). Ještě první osvícení přinášelo dogmata a teorie, jež předpokládaly rozhodnutí 

v silném slova smyslu, tedy snažilo se o uchopení světa v novém světle. Data ale de facto ruší 

lidskou vůli, protože takové rozhodnutí v silném slova smyslu znemožňují. Nekonečný příval 

dat a informací vědu proto neodvádí jen od teorie, ale i od myšlení. Dataismus proto znamená 

v posledku konec myšlení. Až teorie (a myšlení v hlubokém smyslu) se snaží dát světu formu, 

osvětlit jej a dovést člověka k poznání. „Dataismus je nihilismus“ (Han, 2017b, str. 59). 

Data a informace jsou tak čistě aditivní a kumulativní, nic neosvětlují, nenesou s sebou 

nic, co by mohlo dovést člověka k poznání (Erkentnis), zkušenosti (Erfahrnug), a zároveň jim 

chybí Éros, který je v platónském duchu tím, co přivádí člověka k moudrosti, rozněcuje touhu 

po poznání „atopicky jiného“, a který vede myšlení cestou dosud nepoznaného, zároveň dává 

myšlení jistou „živost“ (Han, 2016, str. 251-255; Platón, 2014). Data tak stojí v kontrastu vůči 

teorii, nedávají nahlížet věci v jejich jinakosti, a naopak nastolují vládu stejného (Han 2018b, 

str. 14), chybí jim Éros, proto nedokážou rozněcovat touhu po poznání a moudrosti, pouze se 

hromadí, čímž vytváří něco, co nazývá Han (2017b, str. 59) „vetešnictvím dat“, „barbarstvím 

dat“, „datovým totalitarismem“, v eseji Saving Beauty Han (2017c, kap. 1) pak o informacích 

mluví jako o „pornografické formě poznání“, tedy bez niternosti a jakékoliv formy negativity. 

Jak asi patrno, Han se vydává (staro)novou cestou k uchopení současné společnosti. Je 

možné namítnout, že dnes je teorií hodně, nicméně, jak uvedeno výše, Han tím myslí teorii ve 

specificky silném smyslu, jako třeba Platónovu o idejích. Jeho teorie se snaží být teoretickou 

a osvětlit společenský systém, což nám data či informace ze své podstaty nemohou nabídnout. 
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2 Vývoj od disciplinární společnosti ke společnosti pozitivity 

 

V této kapitole bude hlavním cílem navázat na úvod a nastínit proměnu společnosti od tzv. 

disciplinární společnosti, založené na poslušnosti, autoritě a jiných negativitách, k dnešní, 

tzv. pozitivní společnosti, plné možností, iniciativě, důrazu na (sebe)optimalizaci, efektivitu a 

výkonnosti. Tento nástin je důležitý, protože u Hana stojí strukturální změny, procesy a vývoj 

kapitalismu na pozadí jeho myšlení a jen v tomto rámci lze pochopit obraz lidského jedince v 

současné společnosti. Na tyto společenské změny bude v průběhu práce častěji poukazováno. 

V návaznosti na Foucaulta Han (2017b, str. 19 a násl.) rozlišuje první fázi vývoje 

společnosti, společnost agrární, která stála na suverenitě panovníka, a kde podléhalo mučení 

lidské tělo a panovník měl veškerou moc nad životem (a smrtí) lidí, a druhou fázi, industriální 

společnost založené na disciplíně a normách, kde se uplatňovala tzv. biopolitika, což je jeden 

z ústředních pojmů u Foucaulta, ale podle Hana (2017b, str. 23-28) není aktuální ve třetí fázi, 

současné neoliberální společnosti, využívající tzv. psychopolitiku. Zatímco u první disponoval 

panovník životem svých poddaných, u druhé se s postupující industrializací řešilo dodržování 

norem a kontrola reprodukčního cyklu (porodnost a úmrtnost) a lidský jedinec se redukoval 

na pouhou „produkční jednotku“ v rámci automatizovaných procesů výroby. Biopolitika jako 

metoda fyzického řízení ustupuje psychopolitice, optimalizující a vykořisťující lidské psyché, 

které se stalo univerzálním předmětem politiky. U třetí vývojové fáze, v neoliberalismu, který 

nyní vykořisťuje samotné lidské psyché, nestačí demografické statistiky, nýbrž je třeba jakýsi 

kolektivní psychogram (i našeho nevědomí), a to za pomocí „Big Data“ (Han, 2017b, str. 21). 

Klíčovým bodem pro pochopení společenských změn je vývoj (pozdního) kapitalismu. 

Kapitalismus ve své rané fázi fungoval na nerovném mocenském postavení, kdy bylo možné 

jednoznačně určit, kdo vlastní výrobní prostředky, kdo je vykořisťovatelem a vykořisťovaným 

(přijmeme-li konfliktualistické sociologické paradigma), existoval zde tedy vztah dominance. 

Han (2017b, str. 1 a násl.) ve své kritice kapitalismu navazuje na Marxe, když říká, že lidská 

svoboda vyžaduje „úspěšný“ vztah ke druhým, a lidská svoboda je tedy možná pouze v rámci 

komunity, v níž lidský jedinec může rozvíjet a zušlechťovat svá nadání. Jak ovšem dále uvádí, 

díky liberalizaci trhu se lidský jedinec v rámci svobodné soutěže neosvobozuje, naopak svou 

svobodu propůjčuje Kapitálu, aby ji tento využíval jako jakýsi „kopulační orgán“, umožňující 

(pře)množení Kapitálu, a to s jiným soutěžitelem, který učiní totéž. Kapitál se množí tím více, 

čím více na trh vstupují soutěžitelé (a spotřebitelé), které mu tak propůjčují svou svobodu. Jen 

takto pojatou svobodu, která se stává otrokem Kapitálu, lze následně úspěšně vykořisťovat. 
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Podstatné je to, že kapitalismus se postupně vyvinul do mnohem efektivnější formy, 

kdy už je to jedinec sám, kdo se má „hnát“ k maximálním výkonům, efektivitě, optimalizaci, 

a tím sám sebe vykořisťovat (Han, 2016; 2017b; 2018a; 2018b). Mnohem efektivnější je proto 

motivovat, aktivovat, nabízet, optimalizovat, nikoliv zakazovat nebo utlačovat (2017b, str. 13-

15). Jedná se o „chytrou“ technologii moci, tzv. psychopolitiku, efektivnější z toho důvodu, že 

se ukazuje lidskému jedinci se svou „friendly face“, tj. jako něco, co je člověku příjemné, má 

jej naplňovat, co přichází lidskému jedinci vstříc. „Spíše nás neustále vyzývá k důvěře, sdílení 

a participaci: sdělovat naše názory, potřeby, přání a preference, k tomu, abychom ji sdělili 

všechno o našich životech“ (Han, 2017b, str. 15). Tato forma chytré moci se snaží poznat nás: 

naše vědomé (i nevědomé) myšlenky, aby nás mohla neustále stimulovat, motivovat a svádět. 

Neoliberalismus, který je „ideologií pozdního kapitalismu“, tak v určitém stádiu svého 

vývoje ponechává jedinci iluzi svobody, avšak vyvíjí systematický tlak na sebe-optimalizaci, 

sebe-zdokonalování, výkonnost, odstranění negativních pocitů, slabostí a v posledku i hodnot, 

a to z důvodu maximalizace Kapitálu, dokonalého fungování v rámci systému a trhu, na němž 

je vše kvantifikováno (Han, 2017b). Tento systematický tlak je efektivnější, neboť neovládá 

jen pracovní čas, nýbrž celého člověka, jeho psyché, a zároveň jedinci ponechá iluzi svobody. 

Cílem však není dobrý život, ale bezproblémové fungování v rámci kapitalistického systému. 

Neoliberální psychopolitika tak na člověka nepůsobí represivně, spíše nabízí bezpočet 

„self-management workshopů“, různých motivačních seminářů, kurzů mentálního zdraví nebo 

osobnostních tréninků, slibujících sebe-optimalizaci a zvýšení efektivity (Han, 2017b, str. 29). 

Předmětem vykořisťování už není „pouze“ lidské tělo, které má fungovat v rámci industriální 

výroby jako součástka stroje, ale samotné lidské psyché a svoboda člověka. Han (2017b, str. 

3; 2018b, str. 95-96) si dále rovněž všímá toho, že v této fázi pomalu zanikají třídy a jakékoliv 

společné My např. proletariátu, zaniká vztah dominance a nadvlády, všichni zároveň „vládnou 

a slouží“ systému. 

Neoliberalismus (podobně jako ani na druhé straně komunismus) nevede k osvobození 

člověka od Kapitálu, ani od „otroctví práce.“ Han (2017b, str. 1-12) narozdíl od Marxe nevidí 

hlavní problém v soukromém vlastnictví, nýbrž v podstatě práce a produktivitě jako takových, 

a proto o svobodě člověka říká, že se může dostavit jen se změnou povahy práce, s „jinakostí 

práce“, kde by nebyl člověk redukován na pouhou pracovní sílu, kde zůstává podroben módu 

produktivity. Není řešením jen zamezit vykořisťování jedněmi druhých, nýbrž to, že se změní 

samotný způsob života (Lebensform), který bude vycházet z něčeho vesměs neproduktivního, 

bude užívat neužitečné. Jak dále uvidíme, Han vidí problém v násilí neboli totalizaci Kapitálu. 
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K následnému pochopení proměny „obrazu“ lidského jedince v dnešní společnosti je 

třeba se zabývat rovněž otázkou násilí a změny jeho forem. Popis typů násilí v díle Topology 

of Violence Han (2018b, str. 3 a násl.) začíná předmoderními společnostmi, v nichž bylo násilí 

všudypřítomné a bylo běžnou součástí sociální praxe a komunikace, zároveň bylo viditelné a 

brutální. Uvádí tu popravy jako standardní tresty za zločiny, neustálé války na život a na smrt 

či bitvy gladiátorů i jiné formy (konfliktního) násilí, nesoucích s sebou jistý narativ a význam.  

V moderní době ztratilo toto násilí svou legitimitu jak na politickém poli, tak téměř ve 

všech oblastech sociálního života, pomalu se vytratilo z viditelného světa a ztratilo symboliku 

a jakýkoliv narativ, vůbec nic již nezvěstuje (Han, 2018b, str. 5). Ztráta legitimity tohoto typu 

násilí neznamená, že by násilí vymizelo, pouze se „transformovalo“ na propracovanější formy 

hlavně do psychické roviny člověka, přesunulo se z „viditelného na neviditelné, z otevřeného 

na diskrétní, z fyzického na psychické, z válečného na mediální, z frontálního na virální. Jeho 

‚modem operandi‘ již dále není konfrontace, nýbrž kontaminace, nikoliv již otevřený boj, ale 

utajená infekce“ (Han, 2018b, str. 6). Vzhledem ke změně forem se také mění jeho výskyt ve 

společnosti – objevuje se častěji v kyberprostoru (kyberválky, viry), ale zejména pak v psyché 

člověka. Násilí v dnešní éře označuje Han (pro jeho nekonfliktnost) termínem násilí pozitivity. 

Při popisu forem násilí pozitivity dává Han (2018b, str. 90) dnešní společnost pozitivity 

do kontrastu s náboženstvím, o kterém říká, že je to „systém založený na negativitě. Se svými 

příkazy, zákazy a rituály zabraňuje bujení pozitivity. Dává tak vzniknout obrysům a místům 

s vysokým sémantickým a atmosférickým napětím. Tím udržuje entropii sociálního systému na 

velmi nízké úrovni“, ale naopak „orgie liberace, deregulace, zrušení hranic a de-ritualizace, 

pokračující každým dnem, značně redukují negativity“, a dále pokračuje „[r]edukce negativity 

vytváří přesycenost pozitivitou, všeobecnou promiskuitu, přemíru mobility, spotřeby, 

komunikace, informace a produkce.“ Citovanou pasáž je třeba chápat snad ani ne jako kritiku 

liberalizace či zrušení hranic jako takových, nýbrž určité „přebujelosti systému“, tj. toho, že 

se vše množí bez ohledu na svou účelnost, cíl, smysluplnost. Hyperkomunikace, nadprodukce, 

nadspotřeba, důraz na maximalizaci úspěchu, „bujení“ (finančního) Kapitálu vedou tak podle 

Hana (2018b, str. 97) k entropii, obezitě systému a jeho přehřátí, „přemíře pozitivity“, která se 

u člověka může projevit depresí, syndromem vyhoření a hyperaktivitou, na úrovni společnosti 

globálním kolapsem, implozí a globálním vyhořením systému. Obrazem toho jsou i přírodní a 

klimatické katastrofy, poukazující na přehřátí (sociálního) systému. Násilí pozitivity nevytváří 

konflikt, nicméně jeho destrukční potenciál není o nic menší než u konfrontačního násilí. Je 

obtížné se vůči němu bránit, neboť leží v jádru systému a člověk nemůže imunitně reagovat. 
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Důležitou z forem pozitivního násilí je rovněž násilí kapitálu, jež spočívá v totalizaci 

Kapitálu mající za cíl vše kapitalizovat a operacionalizovat, převést tedy na „stejné“, což vede 

k silnému tlaku na konformitu a vytváří to konsensuální násilí (Han, 2018b, str. 62). Jedná se 

o násilí destruující veškerou singularitu či jinakost. Kapitál se zdá všepohlcující, Han (2017b, 

str. 4-8) mluví o „diktatuře Kapitálu.“ Toto násilí má čistě pozitivní, nekonfliktní podobu. Jak 

uvidíme později, na Kapitál se dnes nepřevádí „jen“ lidská práce, ale i čas, myšlení, sexualita, 

krása a tělo, tj. v posledku vlastně celý lidský jedinec. Až ve chvíli, kdy se odstraní negativity 

soukromí, tajemství či nitra člověka, učiní se dokonale transparentními a konzumovatelnými, 

Kapitálem, tak se dají úspěšně vykořisťovat. Podobné násilí působí rostoucí množství indexů, 

žebříčků či výzkumů, které za pomoci operacionalizace převádí vše na měřitelné, srovnatelné 

jednotky, čímž ničí jejich narativní strukturu a jinakost a násilně tím produkují jednolité peklo 

Stejného. Maximální rychlosti produkce Kapitálu se dosahuje tehdy, když se Stejné setkává se 

Stejným, a proto se musí odstraňovat jakékoliv negativity jinakosti (Han, 2018a, str. 9 a násl.). 

Konzumní pozdně kapitalistická společnost se tak stala jakýmsi novým náboženstvím. 

„Nadvláda a sláva již dlouho na politickém poli chybí a došlo k přesunu do ‚nitra‘ kapitálu. 

Reklamy představují kapitalistickou verzi liturgických chvalozpěvů. Celebrity velebící nové 

produkty jsou andělé současnosti. Kapitalistické chvalozpěvy produkují slávu. Je to nádherná 

záře nadvlády, která náleží pouze kapitálu. Provolávání slávy na účet panství kapitalismu se 

nyní nazývá konzum“ (Han, 2018b, str. 64). Pozdní kapitalismus je tedy dokonalým příkladem 

„pozitivního náboženství“ bez jakýkoliv (vývoj zpomalujících) forem negativity. Han (2017b, 

str. 29-32) se všímá dále toho, že i kněze, kteří působili ve společnosti založené na negativitě, 

nahradili v současné společnosti „pozitivní učitelé“ jako trenéři, koučové či motivační řečníci, 

kteří v duchu neoliberální ideologie učí, jak dosáhnout úspěchu, sebe-optimalizace, vitality, 

efektivity, seberealizace, pozitivních emocí. Jakékoliv negativity jako je zdrženlivost a pokání 

brzdí množení kapitálu, musí tak být eliminovány kvůli maximalizaci Kapitálu a produktivity. 

Jak je z uvedeného patrné, tak proti násilí pozitivity je obtížné se bránit, protože proti 

němu není možná „imunologická“ reakce, která je vždy reakcí na vpád imunologicky Jiného a 

nikoliv Stejného. Je totiž inherentní systému, a navíc se pokládá za kladný a žádoucí jev. Toto 

násilí je proto „neviditelné z důvodu své pozitivity. Množení Stejného se prezentuje jako růst. 

Nicméně v jistém bodu již produkce přestává být produktivní, a stává se destruktivní, 

informace dále již není informativní, ale deformativní, komunikace není komunikativní, nýbrž 

pouze kumulativní“ (Han, 2018a, str. 9). Není možné se bránit „antibiotiky“, neboť neexistuje 

vnější nepřítel (infekce), jenž by (sociální) těleso napadal. Problém je výlučně uvnitř systému. 
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Han (2017b, str. 7-8) tedy říká, že došlo v neoliberálním režimu ke zvláštnímu obratu. 

Nejprve se společnost emancipovala od „transcendentálního řádu“ (typicky náboženství), aby 

si mohla nyní sama definovat ze svých vnitřních hodnot a vlastností to, kým je. Tato svoboda 

je ale zdánlivá a přechodná, protože okamžitě vymizí, jakmile se záhy novou transcendentální 

hodnotou stane Kapitál, který je jejím novým pánem, společnost se znovu dostává do otroctví, 

nesvobody a podřízenosti. Lidský jedinec nepracuje proto, aby uspokojil své (vlastní) potřeby, 

nýbrž pouze pro Kapitál, který je tím, kdo vytváří potřeby. Jemu se podřídila celá společnost. 

Tato politika, která se podřídila Kapitálu, se stala jakýmsi novým náboženstvím, pronikajícím 

veškeré sféry lidského života. 

Přechod od disciplinární společnosti k dnešní společnosti pozitivity lze vnímat jako 

obscénní. Han (2016, str. 106-107) říká, že společenské procesy „se stávají obscénními, když 

jsou zbaveny veškeré narativity, veškeré orientace, jakéhokoliv smyslu“, a dále se „[m]noží a 

rozrůstají bez jakéhokoliv cíle, bez veškeré formy. V tom spočívá jejich obscenita. Obscénní 

jsou hyperaktivita, hyperprodukce a hyperkomunikace, které zrychlují víc, než by pro ně bylo 

účelné“, proto dnes společnost transparence „odbourává veškeré rituály a ceremonie, protože 

ty nelze operacionalizovat, neboť stojí v cestě urychlení koloběhu informací, komunikace a 

produkce.“ Obscenita opouští jakýkoliv smysl, účel či cíl. Obscénní procesy jsou tedy takové, 

které směřují k maximalizaci kapitálu, konzumu, spotřeby, komunikace, sdílení či sledujících. 

Samozřejmě nás může napadnout několik kritických poznámek k uvedenému výkladu 

a popisu současné společnosti, které by se vesměs mohly týkat toho, nakolik je možné takové 

pojetí zobecňovat. Zejména se můžeme legitimně ptát, zda tím lze popsat veškeré společenské 

vrstvy (třídy), a zda je takový výklad přiléhavý jen pro některé (západní) země či pro všechny. 

V první řadě je třeba zdůraznit, že toto pojetí je abstraktní. Han si všímá společenských změn 

více z makro-sociologického pohledu prizmatem pozdního kapitalismu a neoliberalismu; ty se 

stávají univerzální doktrínou (ideologií) všech západních zemí (i když např. v Německu bude 

situace vypadat jinak než v České republice). Snaží se tedy společenské procesy domyslet do 

důsledků a dovést je do „extrémů“, aby ukázal na jejich destrukční potenciál. Han (2017b, str. 

6) tvrdí, že neoliberální transformace od vykořisťování jiným k sebe-vykořisťování se dotýká 

všech „tříd.“ Pojem třídy zde dává do závorek zřejmě z toho důvodu, že je otázka, nakolik je 

dnes ještě relevantní. Platí-li, že každý se stává sebe-vykořisťujícím se „projektem“ (jak blíže 

uvidíme v příští kapitole), je jakýmsi „podnikatelem sebe samého“, tak přestává dávat smysl 

uvažovat v termínech třídní společnosti. Nelze např. mluvit o buržoazii a proletariátu, protože 

ty vyžadují vztahy dominance, které dnes již podle Hana pomalu zanikají. 
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Většina procesů jako je např. násilí Kapitálu se proto bude týkat všech tříd. Ačkoliv je 

zřejmé, že asi ne každý má svého trenéra, motivačního řečníka anebo kouče, tak můžeme tyto 

„pozitivní učitele“ chápat alespoň jako jisté symboly společnosti, která odstraňuje negativitu a 

zdůrazňuje čirou pozitivitu (výkonnost, vitalitu, sebe-optimalizaci atd.). Subjekt výkonnosti, o 

kterém bude záhy řeč, tedy již nechápe, proč by negativita mohla být důležitá, a proto nemají 

„negativní učitelé“ již téměř žádný prostor a působí anachronicky. Obraz společnosti, který se 

nám zde nabízí, se tak, zdá se, stává obecně platným, alespoň v pozdní západní společnosti. 

Na závěr tedy lze shrnout, že společnost pozitivity objevila nové formy násilí, způsob 

sebe-vykořisťovaní, nátlaku a moci, které jsou výrazně efektivnější, propracovanější, než byly 

staré, neflexibilní, limitované. Proti těmto formám násilí je obtížné se vzepřít, není možná ani 

příp. revoluce – ta by totiž vyžadovala existenci jistého politického My, a ne pouhé množství 

narcistních, sebe-vykořisťujících se jedinců, kteří jsou schopni se jen na chvíli sdružit, avšak 

nemohou vytvořit žádné konstantní politické My, které by mělo společný směr (Han, 2017b, 

str. 6). Je-li podstata konfliktu nyní vštěpena do nitra lidského jedince psychopolitikou jakožto 

neoliberální technikou moci a dominance, tak je obtížné, resp. nemožné najít viníka, pachatele 

či vykořisťovatele, protože je jím každý lidský jedinec sám. Násilí pozitivity je navíc člověku 

po celou dobu skryto pro svou „bezkonfliktnost“, a proto je obtížné se vůči němu vzepřít. Leží 

v jádru systému, nitru Kapitálu, podstatě fungování společnosti, kde je nemožné rozlišit mezi 

třídou vykořisťující a vykořisťovanou. V následující kapitole se blíže dotkneme tohoto tématu 

s ohledem na transformaci lidského jedince, jenž se stává (dobrovolnou) obětí systému. 
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3 Restrukturalizace lidského jedince v dnešní společnosti 

 

V minulé kapitole popsaný „soubor“ společenských změn má tedy následně zásadní dopady i 

na lidského jedince. Tato kapitola se bude snažit o zachycení společenských změn na úrovni 

člověka, a to analýzou jednotlivých projevů u lidského jedince. Cílem tu bude uchopit jedince 

jakožto aktéra socioekonomických vazeb v Hanově širším teoretickém kontextu a všímat si na 

tom restrukturalizace lidského jedince v dnešní společnosti. Klíčovým pojmem v první části je 

pojem „vykořisťování“ (v orig. Ausbeutung, v angl. exploitation), který není v sociologickém 

diskursu nijak nový a originální. Pojem se stal klíčovou kategorií zejména u Marxe a následné 

marxistické tradice. Není v možnostech této práce pojem zevrubně popsat, nicméně je vhodné 

se všímat několika klíčových momentů. V marxistickém pojetí je vykořisťování vždy spojeno 

s existencí dvou tříd, z nichž jedna výrobní prostředky vlastní a druhá je „prodává.“ Člověk se 

redukuje na pracovní sílu, kterou využívá kapitalista pro vlastní zbohatnutí. Marxovo myšlení 

pak pozdější autoři jako např. Wallerstein aplikovali na globální strukturu, tj. na vztahy mezi 

Západem a rozvojovými státy, aby poukázali na nespravedlnosti a nerovnosti v geopolitickém 

uspořádání (Šubrt, 2007). Koncept vykořisťování můžeme aplikovat též na různé další vztahy. 

Han však přichází s odlišnou koncepcí. I když zčásti (jak ukázáno v minulé kapitole) 

na Marxe navazuje, jde dále než on. Nezajímají ho mocenské vztahy a „třídní boj“, a to proto, 

že je přesvědčen, že třídní struktura v postmoderní společnosti zaniká. Hlavní pozornost proto 

Han soustředí do „nitra“ člověka. V lidském jedinci se totiž odehrává sebe-vykořisťování, a je 

to tedy člověk sám, kdo sám sebe (dobrovolně) vykořisťuje. Společnost hraje sice klíčovou 

roli, protože ona celý tento společenský systém vytvořila a nadále udržuje, ale ve výsledku je 

to člověk samotný, kdo se vykořisťuje. Otevírá se nám zde náročná otázka, zda vůbec existuje 

společnost o sobě anebo je jen souhrnem jednotlivců (věčný spor mezi realisty a nominalisty).  

Han mluví o společenském systému, kapitalismu a neoliberalismu jako takových, takže jej lze 

řadit mezi realisty, neboť věří v jejich reálnou, tedy na lidských jedincích relativně nezávislou 

existenci. Na druhou stranou jsou to lidé sami, kdo společenský systém vytváří, avšak často 

nevědomě. Tím, že je celý systém (jak popsáno v minulé kapitole) bez negativity hierarchie, 

tak nelze najít viníka a pachatele, je jím totiž každý člověk samotný. Lidé jej zároveň budují a 

udržují „při životě“, ale jsou mu také podřízeni. A zároveň (a to je ústřední Hanova myšlenka) 

si každý nese neoliberální systém v sobě a podřizuje se mu, namísto aby se podřizoval jinému, 

od něho odlišitelnému suverénovi. 
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3.1 Od subjektu poslušnosti k sebe-vykořisťujícímu se projektu 

 

„V přechodu od disciplinární společnosti ke společnosti orientované na výkonnost se nadjá 

zpozitivňuje na ideální já (Ideal-Ich). Nadjá je represivní. Vyslovuje v první řadě zákazy.“ 

(Han, 2016, str. 64). Han zde naráží na Freudův koncept superega (tedy „nadjá“), které je sice 

součástí člověka, ale jsou v něm obsaženy sociální normy, zákazy, příkazy, které nutí člověka 

k určitému typu chování i „proti jeho vůli.“ Toto podrobení se represivnímu nadjá přestává 

dle Han platit a nadjá dostává podobu svádějícího ideálního já, do něhož člověk cítí nutkání 

se projektovat. Han si zde Freudův koncept vzal spíše jako příklad negativního pojetí lidské 

přirozenosti, a to hlavně proto, aby ukázal na to, že již v neoliberalismu ztrácí svou legitimitu. 

Svádějící ideální já přináší člověku neustálé nutkání, a ačkoliv má pozitivní podobu, 

tak nevede k vymizení násilí. Han (2016, str. 19; 2017b, str. 3; 2018b; str. 6-8) poukazuje na 

to, že se jen konfliktní násilí transformuje v jakýsi vnitřní tlak či autoagresivitu, které jedinec 

směřuje vůči sobě samému. To nevede k větší svobodě, ale k sebe-vykořisťování jako výrazně 

efektivnější formě nátlaku. Ponechává lidskému jedinci iluzi svobody a dobrovolnosti konání. 

Svoboda a nátlak spadají v jedno. Nelze již rozlišit mezi vykořisťovatelem a vykořisťovaným, 

protože je jím tentýž subjekt (resp. projekt). V tom spočívá podstata (pozdního) kapitalismu, 

který objevil tajemství sebe-vykořisťování jakožto výrazně efektivnější formu maximalizace 

Kapitálu, kdy u lidského subjektu dokáže ovládat nikoliv jen pracovní čas, ale celého člověka 

a jeho čas. To připomíná starší knihu Ericha Fromma Strach ze svobody z roku 1941, kde si 

všímal, že svoboda je dialektická. Svoboda může být jak cestou nových, otevřených možností, 

tak cestou k osamění, izolaci či konformismu. Více svobody neznamená nutně větší svobodu. 

Charakteristikou ideálního já je pak zvláště to, že se může optimalizovat v podstatě do 

nekonečna, a to až do naprostého vyčerpání lidského jedince. Podobně výkonnost není nijak 

ohraničena. Moderní subjekt výkonnosti tedy na rozdíl od subjektu poslušnosti není závislý na 

žádné vnější autoritě, která se mu představuje jakožto Bůh, jistota nebo suverén a která působí 

represivně a trestá jej za porušení pravidel, nicméně se ztrátou represivní autority mizí rovněž 

gratifikace, což vede k tomu, že osvobozený subjekt výkonnosti má trvalé nutkání neustále se 

popohánět k tomu, aby dosáhl stále více úspěchů a vyšších výkonů (Han, 2016, str. 51 a násl.; 

2017b, str. 1 a násl.). Zde se nám tak ukazuje dialektika lidské svobody. Osvobození od vnější 

nadvlády (autority) přináší možnost stále se nově projektovat do nových podob v rámci svého 

ideálního já, nicméně tato svoboda s sebou přináší jistý nátlak, nutkání se projektovat jinak a 

lépe, neboť není objektivní měřítko a gratifikace, které by tomu mohly dát objektivní limitaci. 
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Shora popsaný proces tak lze vnímat jako transformaci člověka od subjektu k projektu. 

Jako „projekt pokládající se za osvobozeného od vnějších a cizích limitů se nyní Já podrobuje 

vnitřním limitům a sebe-omezením, nabývajících forem nutkavého úspěchu a optimalizace“ 

(Han, 2017b, str. 1). Zatímco subjekt (etymologicky mající původ v latinském subiugare, tj. 

doslova „přivést pod jho“) podléhá podrobení se (Unterwerfung), tak projekt (Entwurf) je sice 

osvobozen od podrobení se, nicméně nutkání stát se ideálním projektem vytváří odlišný typ 

podřízenosti, projevující se autoagresivitou, tj. destruktivními tlaky vůči sobě samému, které 

mnohdy končí vyhořením či depresí jakožto typickými chorobami 21. století (Han, 2016, str. 

19; 2018b, str. 8). Klíčovým znakem tohoto je zejména to, že lidský jedinec vůbec neví, resp.  

nemusí vědět o tom, že je podřízen, protože struktura neoliberálních technik moci zůstává po 

celou dobu člověku skryta, a lidský jedinec má zpravidla pocit, že je svobodný (Han, 2017b, 

str. 28). Zatímco disciplinární společnost tak byla charakterizována slovesem muset neboli mít 

povinnost (sollen), pro společnost pozitivity je typické sloveso moci (können), které přináší víc 

donucení a nátlaku nežli mít povinnost, neboť příkazy a zákazy mají alespoň určité limity; 

nicméně dnešní neohraničené moci je naprosto neomezené (Han, 2016, str. 15-19; 2017b, str. 

1-2). V přísném smyslu dnešní subjekt výkonnosti nemůže dospět do jakékoliv formy, je trvale 

bez charakteru. Neomezené moci totiž znemožňuje vytvoření trvalého charakteru, jisté formy. 

Han (2017b, str. 32) dodává, že neoliberální psychopolitika ničí lidskou duši, která už 

není nic více, než stroj pozitivity (Positivmaschine). Je neefektivní vykořisťovat člověka proti 

jeho vůli, protože to přináší pouze omezené výnosy. Největší zisk se dostavuje tehdy, když je 

samotná lidská svoboda vykořisťována, a pokud se vykořisťuje také samotná psyché člověka. 

Han (2017b, 29-32) zmiňuje i fenomén tzv. healing, které má za cíl eliminovat lidské slabosti 

za účelem sebe-optimalizace a zvýšení lidské výkonnosti. Namísto lidských hříchů se tak mají 

eliminovat negativní pocity a překážky stojící v cestě osobnostnímu růstu a sebe-optimalizaci. 

Ve výsledku to nutně vede k vyčerpání a bez negativity degraduje člověk v „něco mrtvého.“  

Hanův koncept subjektu výkonnosti nelze chápat tak, že člověk v dnešní společnosti 

příliš pracuje a jen málo odpočívá. Han tím chce spíše říci to, že se dnes člověk redukoval na 

stroj pozitivity a práce, protože není už jakákoliv forma, do které by mohl dospět. Jestli bylo 

účelem negativních konceptů lidského jedince, lidské přirozenosti dát mu určitou formu a tím 

ho jakoby „uzavřít“ a nějak uchopit, tak dnešní člověk je oddán na pospas výkonnosti a práci. 

I hodnota člověka se určuje podle jeho výkonnosti, výstupů nebo prezentací. Negativitu nelze 

změřit či kapitalizovat, proto musí ustoupit čiré pozitivitě a výkonnosti. Ačkoliv dnes přibývá 

volného času, tak je to opět vedeno myšlenkou tvorby většího (lidského) kapitálu.  
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Výkonnost pojímána prizmatem dnešní společnosti vede ke „zvláštnímu“ typu únavy, 

kterou Han (2016, str. 43-48) v eseji Společnost únavy nazývá „jáskou únavou“. Zde si 

v podstatě přebírá myšlenky Petera Handkeho z jeho útlého spisu Versuch über die Müdigkeit. 

Handke (1992) ve svém díle rozlišuje v zásadě dva typy únavy – první je „rozdělující únava“, 

která je izolující, ničící každé společenství, blízkost, člověka přivádí k němotě a neschopnosti 

pohledu na druhého, k samotě. Druhý typ únavy, kterou Handke (1992) nazývá fundamentální 

únava, je přesně opačný typ, je to únava, která se „svěřuje světu“, otevírá se pro něj, znamená 

úbytek já, a je tak naopak přídavkem pro svět a pro druhé. Je to únava utvářející společenství, 

je inspirativní, vytváří blízkost s druhými. 

Han (2016, str. 43-48) tyto dva typy únavy aplikuje do svého myšlenkového systému, 

tedy na neoliberální subjekt výkonnosti. První typ nazývá jáskou únavou, přítomnou v dnešní 

společnosti, kde je podstatná výkonnost, efektivita, optimalizace lidského jedince a přemíra 

pozitivity. Jáská únava plyne z vyčerpání a je únavou pozitivní potence (Han, 2016, str. 47). 

Lidský jedinec jako stroj pozitivity se tak jakoby po jisté době „přehřívá“ a musí se vypnout a 

vychladnout. Je to únava, který lidi odděluje od sebe, izoluje, destruuje tak sociálno. Naopak 

druhý typ únavy inspiruje, je pro ni typické určité „my“, vede k přátelství a ke společenství. U 

jáské únavy je přítomno vyčerpaní, které znemožňuje lidskému jedinci cokoliv udělat. Jak 

později uvidíme, z důvodu eroze sociálna se lidský jedinec stává silně narcistním, což přispívá 

k uvedené jáské únavě a také k infarktu duše. 

Z uvedeného je tedy patrno, že osvobození lidského jedince v neoliberální společnosti 

je jen zdánlivé, naopak se zdá, že dnešní osvobozený projekt, k němuž se subjekt osvobodil, 

vytváří mnohem větší nátlak, usilující o zvyšování výkonnosti, sebe-optimalizaci, a vedoucí k 

sebe-vykořisťování. Podle Hana (2016, str. 180) jsme tak dnes „ve specifické historické etapě, 

v níž tlaky vyvolává svoboda samotná. Svoboda je ze své definice pravým opakem nátlaku. 

Nyní je tento protějšek sám zdrojem tlaků. Více svobody se tedy rovná většímu nátlaku. To by 

však znamenalo konec svobody. A tak se dnes nacházíme ve slepé uličce“; a proto „[n]aše já 

jakožto nádherný projekt se ukazuje být projektilem, který nyní míří proti sobě samému.“ 

Dnešní „osvobozený“ subjekt výkonnosti cítí silné nutkání se vykořisťovat tak dlouho, až se 

úplně nezhroutí a nezkolabuje. Svoboda moci je tak zároveň nátlakem, který má potenciál být 

výrazně destruktivnější než disciplinární mít povinnost. Člověk se stal strojem pozitivity, čímž 

se redukoval na pouhý „funkční prvek v systému“ (Han, 2018b, str. 99-100). Důraz na lidskou 

výkonnost, efektivitu, sebe-optimalizaci a sebe-realizaci poté vytváří izolované lidské jedince 

zaměřené na sebe, což má za následek destrukci „sociálna“, pojetí „my“ (Han, 2018b, str. 95). 
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Zatímco práce znamenala v industriální éře jistou derealizaci, odcizení a vykořisťování 

Jiným, nyní přichází „nový“ způsob vykořisťovaní, který se prezentuje jakožto sebe-realizace, 

sebe-optimalizace a zároveň i jako svoboda. Jedná se o odcizení vůči sobě samému. „Jakmile 

subjekt výkonnosti začne sám sebe vnímat (např. vlastní tělo) jako funkční objekt, který má být 

optimalizován, postupně se od něj odcizuje. Kvůli nedostatku negativity pokračuje sebe-

odcizení bez povšimnutí“ (Han, 2018a, str. 71). Patologickými projevy jsou pak např. anorexie 

a bulimie nebo naopak přejídání, jež jsou různými projevy odcizení (těla) člověka. Důsledkem 

sebe-odcizení je to, že lidský jedinec „necítí v posledku své tělo“ jakožto své tělo, pouze je na 

něho určitým způsobem „napojen“ a využívá jej jako jistý funkční objekt, který nabývá určité 

„tržní hodnoty.“ Této „ďábelské“ logice neoliberalismu je obtížné uniknout, neboť není vidět. 

Z uvedeno je patrno, že došlo k internalizaci násilí, která vede k proměně vztahu mezi 

tím, kdo násilí páchá, a tím, kdo je obětí násilí. Už to tedy není tak, že by autorita utlačovala 

či vykořisťovala ostatní. Nyní vzniká unikátní situace, kdy se vykořisťovatel a vykořisťovaný 

stávají jedním, pán se stává zároveň rabem, pachatel je také obětí (Han, 2016; 2017b; 2018b). 

„Neoliberalismus transformuje dělníky v podnikatele“, kde „každý je sebe-vykořisťujícím se 

dělníkem ve svém vlastním podniku. Lidé jsou mistry i otroky v jednom“ (Han, 2017b, str. 5). 

Han (2018b, str. 89) dále tvrdí, že dnes si každý nese svůj „pracovní tábor“ s sebou a stává se 

obětí ve společnosti úspěchu, kde je svoboda zároveň vězením. Lidský jedinec je v neustálém 

válečném stavu se sebou samým. Jedná se o válku, kterou samozřejmě nelze vyhrát, tj. lidský 

jedinec vždy musí prohrát, neboť je to on, kdo vede válkou se sebou samým. Pokud prohraje, 

tak se z něj stává jistý odpadlík, aniž by se ptal na to, jestli neleží problém v samotné struktuře 

společnosti, jádru systému. Struktura současné společnosti opustila původní způsoby represe, 

moci a dominance, aby je nahradila mnohem efektivnější formou podřízenosti a podrobení se, 

které úspěšně internalizuje do lidského jedince. Zároveň ponechá člověku pocit svobody, aby 

zůstalo jeho trvalé podrobení se bez povšimnutí. Lidé tedy dnes dobrovolně vykořisťují sebe 

samé v iluzi, že se sebe-realizují. Nutkání se sebe-realizovat, být autentickým, dělá z každého 

jen „výrobce sebe samého“, aby se mohlo lidské Já nabízet jakožto prodejní komodita (Han, 

2018a, str. 40-41). Tato snaha o to být autentický ale vede paradoxně k neustálému porovnání 

se s jinými lidmi, čímž se jinakost opět přetváří ve stejnost, tj. srovnatelnost. Neoliberalismus 

totiž dovoluje pouze diverzitu, kterou následně může vykořisťovat. Jinakost, která by unikala 

ekonomické užitečnosti, eliminuje (Han 2018a, str. 42). Jako příklad atopicky jiného tu uvádí 

Sókrata, který je s nikým nesrovnatelný, je jiný. Teror autenticity se snaží odstranit jinakost, a 

to ve prospěch konzumovatelného stejného, a ponechává jen „odlišnosti“ (Han 2018a, str. 43). 
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3.2 Obraz „nemrtvého“ člověka a turisty ve společnosti přítomnosti 

 

V této kapitole bude pojednáno o několika spolu souvisejících sociálních jevech. Jednak jde o 

téma času (z pohledu sociologie a filosofie), a dále o otázky zdraví a „živoucnosti“ člověka 

v dnešní společnosti. Je zřejmé, že každé z těchto témat by bylo možné zpracovat samostatně, 

nicméně díky Hanově teoretickém náhledu, pomocí něhož vnímá vzájemné souvislosti mezi 

zdánlivě nesouvisejícími sociálními jevy, se nám může podařit tyto pochopit v jediné reflexi. 

Pro pochopení dnešní společnosti se jako klíčové jeví odlišné vnímání času. S koncem 

teologie a teleologie dochází k tomu, že se čas redukuje pouze na disponovatelnou přítomnost 

a vlastně netrvá, tj. došlo k atomizaci času na pouhé přítomné okamžiky (Han, 2005, str. 19; 

2015, str. 19-25). Společnost a člověk žijící přítomným okamžikem tedy na rozdíl od subjektu 

zkušenosti nevnímají jako konstitutivní pro sebe-porozumění a identitu události, které se staly 

v minulosti a přetrvávají do budoucna (Han, 2015, str. 13). Jakékoliv trvání je totiž negativní, 

neproduktivní veličinou, která nemá místo ve společnosti pozitivity a výkonnosti, která utváří 

radikálně pomíjivou identitu, a zabraňuje trvajícímu neboli kontemplativnímu způsobu života. 

Vymizení veškeré teleologie a teologie, určitého „aby“ a absence jakéhokoliv narativu 

lidského života vedou následně k posedlosti lidským zdravím, které se „stává sebevztažným a 

je vyprázdněno na jakýsi druh účelnosti bez účelu“ (Han, 2016, str. 70). Teleologický pohled 

na člověka usiluje o „dobrý život“ člověka, nicméně v kapitalistické ekonomice je nejvyšším 

principem zachování a prolongace lidského života, spojenému s redukcí lidského života jen na 

biologické a vitální procesy (Han, 2016, str. 70). Cílem je totiž maximalizace kapitálu, a proto 

musí být jakákoliv slabost, překážka či jakýkoliv nedostatek (terapeuticky) eliminovány, aby 

bylo dosaženo maximálního výkonu, efektivity a úspěšnosti člověka (Han, 2017b, str. 29-32). 

V souvislosti s virovou pandemií, která zasáhla většinu světa v roce 2020, Han (2020) 

uvedl, že nás redukovala na „společnost přežití“, kdy se „přežití stalo absolutním jako bychom 

žili v permanentním válečném stavu.“ Společnost přežití, která ztratila smysl pro dobrý život, 

tak má jediný cíl, a to přežití. Jedná se o hysterii přežití, která je za účelem zachování holého 

života schopna obětovat téměř veškeré svobody. Zdraví se stalo novou bohyní, a tedy „[ž]ivot 

redukovaný na své vitální funkce je životem, který musí zůstat zdravý, a to za jakoukoliv cenu. 

Zdraví je novou bohyní dneška. To je to, co činí holý život posvátný“; a dále pokračuje tím, že 

„homines sacri společnosti úspěchu mají odlišný charakter, který je vyděluje, než v případě 

společnosti suverenity: nemohou být zabiti. Jejich životy jsou jako životy nemrtvých. Jsou 

příliš živí na to, aby zemřeli a příliš mrtví na to, aby žili“ (Han, 2018b, str. 130).  
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Lidský život, který ztratil jakýkoliv cíl či narativ, se nutně redukuje na holý život. Han 

zde využívá Agambenův pojem homo sacer, ale dává mu tu specifický význam. U Agambena 

(2011) je homo sacer původně někdo, kdo byl kvůli svému provinění vyloučen ze společnosti, 

a bylo jej možné kdykoliv zabít. Označení za homo sacer je úkonem suveréna, který sám není 

vázán právem k tomu, aby mohl právo ustanovit. Agambenovu homo sacer zbývá pouze holý 

život, který je možné kdykoliv obětovat. Dnešní člověk, subjekt výkonnosti, je ale homo sacer 

v jiném smyslu. Jeho život se podobá životu „nemrtvého“, jehož holý lidský život je třeba za 

každou cenu zachovat, což jej činí posvátným (Han, 2016, str. 67 a násl.). U nemrtvého jako 

subjektu výkonnosti též došlo k absolutizaci práce, což je druhou stranou téže mince, přičemž 

první stranou je právě holý život. Zdraví reprezentuje ideál holého života. Zde je velice dobře 

patrný přechod od negativní formy společnosti (např. u Agambena), spojeného se suverénem 

a vztahy dominance, k dnešnímu pozitivnímu uspořádání společnosti, která negativity opouští. 

Hysterie přežití, o níž mluví Han, úzce souvisí s atomizací času, který se redukoval na 

přítomné okamžiky. Čas ztratil jakýkoliv narativ, je neartikulovaný a neřízený a je v podstatě 

„nekonečný“, a lidský život proto nikdy nezačíná ani nekončí, protože nesměřuje k nějakému 

závěru (Han, 2015, str. 19 a násl.). V takovémto společenském systému je „smrt násilím, které 

zvenčí ukončuje lidský život v nevhodnou dobu (zur Unzeit). Smrt by nebyla násilím tehdy, 

když by sama vycházela ze života a oddaně byla výsledkem lidského života“ (Han, 2015, str. 

14). Han tedy tvrdí, že z povahy dnešní společnosti, v níž se rigidně odděluje život od smrti, 

plyne mj. to, že smrt může přijít vždy jen v nevhodnou dobu. Když se během pandemie v roce 

2020 vrátila smrt do společnosti, tak bylo možno se všímat toho, že hysterie přežití i nervozita 

lidí se výrazně posílila ve chvíli, kdy se smrt opět krátce stala viditelným jevem (Han, 2020). 

Smrt je jednoduše koncem produktivity, de-produkcí, čímž ztratila „řeč“ (Han, 2018a, str. 55). 

Dále bylo možné si všímat, jak v souvislosti s epidemií byla společnost přežití ochotna 

obětovat pro přežití téměř všechno, co dává životu hodnotu, jako jsou radost, společenství či 

blízkost a raději nechala umírat (často staré) lidi o samotě (Han, 2020). Hysterie přežití dnešní 

kapitalistické společnosti tak dle Hana naprosto zapomněla na to, co je dobrý život, a i během 

velikonoční doby „[k]něží udržují sociální distanc a nosí ochranné masky. Naprosto obětovali 

víru pouhému přežití. Láska k bližnímu se projevuje udržováním odstupu. Každý poslouchá 

virology, mající naprostou suverenitu nad interpretací. Narativ vzkříšení zcela ustoupil 

ideologii zdraví a přežití. Tváří v tvář viru, degenerovala víra pouze ve frašku“ (Han, 2020). 

Pandemie nastavila zrcadlo společnosti jako společnosti přežití a potvrdila to, že přežití a holý 

život se staly nejvyšší hodnotou. Zdraví je „ideálem“ holého života, redukovaného na vitalitu. 
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Pojetí „nikdy nekončícího“ času je spojeno s hysterií akumulace, růstu a neomezeného 

kapitálu. Ten totiž vytváří iluzi nekonečného času, jež stojí proti smrti a je zárukou nejdelšího 

života. Han (2018b, str. 16-20) má za to, že jsou hysterie akumulace a růstu a strach ze smrti 

vzájemně podmíněny, protože čím více peněz (či Kapitálu), tím lze úspěšněji vzdorovat smrti. 

Dále zde říká, že peníze (Geld), v němčině referující k oběti a kultu, mají (etymologicky) svůj 

původ v prostředku k tomu, aby si daný lidský jedinec za ně mohl koupit obětní zvířata, která 

budou nabídnuta namísto jeho vlastní smrti. Dokonce nachází jistou analogii mezi archaickou 

ekonomií many, kapitalistickou ekonomií kapitálu a křesťanskou ekonomií spásy, neboť jsou 

všechny thanatologickými technikami, jak lze vzdorovat smrti (Han 2018b, str. 18). Současný 

kapitalistický systém se živí myšlenkou, že čím více kapitálu, tak tím více života, přestože je 

„živoucnost“ (Lebendigkeit) nesmírně komplexním jevem (Han, 2016, str. 69). „Živoucnost“ 

se redukovala na holý život, přežití a zachování zdraví, čímž dochází k jejímu vyprázdnění. 

Tímto způsobem života zaniká „duch“ člověka, jeho myšlení nebo jakýkoliv narativ lidského 

života. Zde je vhodné zmínit ještě jeden důležitý myšlenkový zdroj, a to Nietzscheho koncept 

„posledního člověka“, který také povýšil zdraví na jakési „božstvo“ (Nietzsche, 2009). 

Jistý „ideál“ atomizace času na disponovatelné okamžiky představuje mikroplánování 

(microscheduling). To spočívá v tom, že se celý den rozloží do mnoha krátkých (často pouze 

několikaminutových) časových úseků za účelem maximálně efektivního využití času. Často ji 

doporučují celebrity nebo politici jako cestu k dosažení úspěchů. Ačkoliv tento fenomén Han 

nezmiňuje, aplikací jeho myšlení snad můžeme říci, že je to způsob, jak se lidský jedinec má 

stát Kapitálem, kdy se čas rozloží do měřitelných jednotek, čímž se maximalizuje využití času 

a výkonnost člověka. V pravém slova smyslu nejde o člověka, nýbrž o onen „stroj pozitivity.“ 

Toto pojetí času destruuje (ducha) člověka a takový člověk nikdy neumírá ani se nerodí (Han, 

2015, str. 9 a násl.). Takový člověk je dokonalým příkladem homo laborans či otrokem práce, 

nemrtvým, jehož čas a život se plně převedl na Kapitál; „duch“ se v něm ani nemůže probudit. 

Dále si lze povšimnout toho, že zpozitivnělý lidský jedinec ztratil schopnost nakládat 

s bolestí. Lidský jedinec se „nese jen na vlně pozitivity, je bez ducha,“ protože „[s]polečnost 

pozitivity také nepřipouští žádné negativní pocity. Člověk tak pozbývá schopnost nakládat 

s utrpením a bolestí, schopnost dávat jí formu,“ a dále v návaznosti na Nietzscheho Han říká, 

že „lidská duše vděčí za svou hloubkou, velikost a sílu prodlévaní v negativitě. Rovněž lidský 

duch je zrozen v bolesti“ (Han, 2016, str. 78). Bolest je něco, co probouzí ducha člověka, dává 

lidskému jedinci formu a hloubku. Je třeba říci, že bolest je zde chápána v širším smyslu než 

jen fyzická bolest. Bolestí je též setkání s Jiným, které také přináší „bolest“ proměny člověka. 
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Pro popis proměny obrazu lidského jedince Han užívá též metaforu turisty a poutníka. 

Ve starší eseji Hyperkulturalität Han (2005, str. 44 a násl.) navázal na Baumana, a to na jeho 

koncept poutníka (Pilger). Baumanův poutník chodí potulně po světě jako po poušti, kde 

nenachází jakoukoliv formu, postrádá kontinuitu života, který má podobu pouze nahodilých 

fragmentovaných projektů. Han s tímto konceptem nesouhlasí, a naopak má za to, že poutník 

je na cestě k nějakému cíli, kde očekává „uzavření“ své cesty, cesta je ovládána negativitou 

pokání či proseb, což dodává cestě intenzivní narativní napětí, ale že je to turista, který „se 

zdržuje v přítomnosti, v nyní a zde. Není v pravém slova smyslu na cestě“… „[c]esta ztrácí 

jakýkoliv narativní potenciál a stává se bezobsažným průchodem“ (Han, 2016, str. 109). U 

turisty je sice cesta bohatá na sémantiku, nicméně jeho cesta nemá jakýkoliv narativ a smysl. 

Han (2005, str. 44 a násl.) vnímá cestu turisty bez narativu jako obscénní, na níž není možné 

zabloudit, neboť nevede od jistého „Tady“ (Hier) k jinakosti „Tam“ (Dort), je to cesta přímá. 

Hyperkulturní turista tedy přechází vždy pouze od jistého Tady k jinému Tady. Globalizovaný 

svět přispívá k tomu, že turista, obývající hyperprostor, je snadno kdekoliv Tady, čímž mizí 

narativní napětí mezi Tady a Tam. Nepodobá se vlastně ani tulákovi (Wanderer), jak jej načrtl 

Nietzsche, protože ten sice vedl jakýsi prostopášný život, ale ten byl aspoň poklidný a leží tak 

v kontrastu s výkonným a hyperkulturním turistou, který chodí bezcílně v de-teologizovaném 

(ent-teleogisierten) a de-teleologizovaném (ent-theologisierten), vy-místěném (ent-orteten), 

od-skutečněném (de-faktizifiert) a také de-historizovaném (ent-historisiert) světě (Han, 2005).  

Proměna poutníka v turistu způsobuje to, že se větší důraz klade nikoliv na zkušenosti, 

nýbrž na zážitky. Dnešní turista je narcistním subjektem, který touží po zážitcích, ve kterých 

stále potkává pouze sám sebe. Naopak „[z]kušenosti obnášejí setkání s jiným. Jsou z-jiňující 

(ver-andernd). Zážitky naproti tomu já rozšiřují do jiného, do světa. Jsou tedy ze-stejňující 

(ver-gleichend)“ (Han, 2016, str. 55). Turista, který touží po zážitcích, tedy své já rozšiřuje do 

okolí, ostatních, kde se nesetkává s Jiným. Zkušenost s sebou přináší bolest, útočí na něj, a tím 

nutí lidského jedince k jeho proměně. Zážitek člověka naopak nijak nemění, pouze mu přináší 

určitý požitek. „Turisté nezažívají zkušenosti, které zahrnují proměnu a bolest. Proto zůstávají 

stejní. Cestují peklem stejného“ (Han, 2018a, str. 64). Turista může cestovat po celém světě a 

toužit po dobrodružství a nových podnětech, ale pořád zůstává stejným a potkává všude pouze 

sám sebe. Lidský jedinec jako turista nemůže být přítomen žádné události, která představuje 

negativitu „vpádu jiného“ (Han, 2018a, str. 14). Událost tak představuje úplně nový stav věcí, 

„anuluje“ vše dosavadní a je spojena se zkušeností, která nutí k transformaci a k diskontinuitě; 

často vede dokonce ke zpochybnění toho, kým člověk dosud byl (Han, 2017b, str. 77 a násl.). 
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Přechod od disciplinární společnosti k neoliberálnímu režimu se pak na rovině člověka 

projevuje mj. i přechodem od pocitů (v orig. Gefühle, ang. feelings) k emocím (v orig. Affekte, 

ang. emotions). Podobně jako u jiných „komponent“ lidského psyché se rovněž zde projevuje 

logika pozdního kapitalismu se snahou o maximalizaci kapitálu. Ačkoliv byl kapitalismus od 

počátku založen na racionalitě, Han (2017b, str. 41 a násl.) tvrdí, že v jisté fázi se racionální 

systém jeví jako příliš rigidní a neflexibilní a rovněž pocity, které vyžadují jistou stálost (např. 

pocit viny, soucit, cit k jazyku nebo jakýkoliv jiný pocit jsou spíše stavy vykazující se delším 

trváním a rigidností), musí být nahrazeny emocemi, jež jsou velmi dynamické a performativní 

a trvají mnohdy pouze krátký okamžik. Emoce je letmá, ale o to efektivněji je s to zasáhnout 

celého člověka. Lidské emoce lze úspěšně vykořisťovat, neboť zatímco city jsou dlouhodobé, 

prochází vývojem, je obtížné je operacionalizovat, emoce lze snadno převést na kapitál, a tím 

je dobře vykořisťovat. 

Důraz na produktivitu a hyper-komunikaci je proto spojen se zdůrazňováním emocí, a 

„[k]onzumní kapitalismus vyvolává emoci, aby vygeneroval více tužeb a potřeb. Emocionální 

design vštěpuje emoce a vytváří emocionální vzory v zájmu maximalizaci spotřeby“ (Han, 

2017b, str. 46). Člověk tak konzumuje nejen věci, nýbrž i emoce, které lze konzumovat téměř 

bez omezení. Neoliberalismus vytvořil jakousi diktaturu emocí, která je mnohem efektivnější 

než racionální systém, který byl příliš rigidní, pomalý a neflexibilní. K tomu lze dále dodat, že 

se to ukazuje rovněž v oblasti sociálních sítí, které „stojí“ na vyjádření aktuálních pocitů např. 

smajlíkem, lajkem či srdíčkem, naopak se nesnáší se vším, co je trvalé, dlouhodobé, jako jsou 

právě pocity; o emocích v digitálních médiích bude ještě krátce pojednáno v páté kapitole. 

Společnost ovládána přítomností člověka redukuje na jakési divoké zvíře, které musí 

zůstávat v bdělosti (Han, 2016, str. 20-24). Je to logický důsledek přemíry podnětů, informací, 

impulsů, které působí fragmentarizaci vnímání, pozornosti a myšlení. Tato neustálá „bdělost“ 

zvaná „multitasking“ nás tedy nikam dopředu neposouvá, naopak nás vrací do divočiny, je to 

totiž typický jev, který lze najít u divokého zvířete, které se musí starat o množství věcí naráz. 

Skutečná hluboká kontemplativní koncentrace, která se postarala o vývoj kultury (i filosofie), 

je nahrazena pouhou koncentrací, resp. hyper-pozorností; pozornost je roztříštěna na rozličné 

procesy, úkoly a informace, což ji znemožňuje zažít tzv. „hlubokou nudu“ a jakoukoliv hlubší 

koncentraci (Han, 2016, str. 23). Tento typ pozornosti, jež dnešní společnost výrazně posiluje, 

nemůže přijít na cokoliv nového, a jen stále znovu reprodukuje či urychluje stávající. Zároveň 

spolu s tím mizí i schopnost naslouchat druhým a věcem okolo nás, jež vyžadují koncentraci. 

Důraz na zrychlování nám proto nedovoluje nahlížet a vnímat jak věci, tak i druhého člověka. 
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Pro neoliberální tlak na výkonnost, zdůrazňování pozitivních emocí, osobního růstu a 

úspěchu je tedy typické to, že člověk je účasten pouze zážitků, které jedince stále více „noří“ 

do stavu podřízenosti i podrobenosti (Han, 2017b, str. 78). Zkušenost naopak lidského jedince 

jakoby vysvobozuje z neoliberální podřízenosti, která „upevňuje a udržuje převládající systém 

prostředky psychologického programování a řízení. A tedy ‚umění žít‘ jakožto praxe svobody 

musí projít cestou de-psychologizace. Jen ta odzbrojuje psychopolitiku, která je prostředkem 

k efektivnímu podřizování se“ (Han, 2017b, str. 79). Neoliberální psychopolitika tak zabraňuje 

(skutečným) událostem, neboť ty by člověka mohly osvobodit, vyvést ho z Platónovy jeskyně. 

Závěrem tak můžeme shrnout, že čas dnes ztratil svůj půvab, trvání, naraci, stal se jen 

pouhým sledem aktuálních okamžiků, zpozitivnělým, transparentním a kapitálem. V eseji Duft 

der Zeit (Vůně času) se Han (2015) snaží znovuobjevit ztracený čas, vůni, navrátit mu trvání, 

narativ a kontinuitu, které umožní, aby se „stal člověk opět člověkem“ a jeho myšlení nebylo 

pouze aditivní, nýbrž kontemplativní. Tato vůně času je však v přímém rozporu s fungováním 

pozdního kapitalismu, tj. s jeho důrazem na výkonnost, optimalizaci, patologickou činorodost, 

nesnášející se se vším trvajícím a trvalým. Všechny rituály a jiné neproduktivní veličiny musí 

proto postupně vymizet, aby bylo dosaženo maximální produkce Kapitálu, který je skutečným 

pánem neoliberální kapitalistické společnosti, jemuž se dnešní společnost podřídila. 
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3.3 Socio-patologický obraz dnešního lidského jedince 

 

Deprese jako jeden z hlavních patologických jevů v současné společnosti je pro Hana určitým 

sociálním fenoménem, který je důsledkem vývoje současné společnosti, přemíry pozitivity a 

vymizení negativity. V tomto kontextu bude i v následujícím textu třeba chápat Hanovu socio-

patologii a nelpět na lékařských termínech, nýbrž vnímat depresi, syndrom vyhoření či další 

poruchy jako určité specifické sociální jevy v širším sociálním kontextu. Jak již bylo uvedeno 

výše, jednadvacáté století z pohledu socio-patologie není primárně bakteriální, virové povahy, 

nýbrž neuronální povahy. U takových poruch neexistuje vnější nepřítel (vir, bakterie), naopak 

násilí na lidského jedince přichází od stejného, tj. toho, co je inherentní sociálnímu systému a 

člověku. „Nejde tu již o infekce, nýbrž o infarkty; ty nejsou vyvolány negativitou imunologicky 

jiného, nýbrž přemírou pozitivity“ (Han, 2016, str. 7). Příčiny je proto třeba hledat v přemíře 

pozitivity, v jisté otylosti a přebujelosti systému, informačních kanálů, produkce, produktivity, 

výkonnosti, spotřeby nebo přemíře možností či násilí Kapitálu. 

Ehrenberg v díle The Weariness of the Self : Diagnosing the History of Depression in 

the Contemporary Age z roku 2009 rozebírá rozvoj deprese v kontextu vývoje společnosti od 

disciplinární společnosti ke společnosti výkonu. Depresivní subjekt pro Ehrenberga (2016) je 

někdo, kdo je vyčerpán a unaven z toho, že by se měl stát sebou samým. Zatímco disciplinární 

společnosti autoritativně a represivně určovaly, jaký má lidský jedinec být, v moderní sféře se 

veškerá odpovědnost a iniciativa přenáší jen na jednotlivce, kterého to může unavit a vyčerpat 

natolik, že propadne depresi. Han na toto pojetí kriticky navazuje, ale mnohem více popisuje 

sociologické příčiny, mající zásadní vliv na vznik deprese. Samotný imperativ „stát se sebou 

samým“ a důraz na odpovědnost nejsou podle Hana (2016, str. 17-19) hlavní příčinou rozvoje 

depresí, nýbrž spíše systematický tlak na výkonnost a přemíra možností, ty neustále lidského 

jedince vhání do války se sebou samým, neboť mají povahu internalizovaného tlaku. Deprese 

je tak výsledkem autoagresivity a sebe-vykořisťování, jak uvedeno v podkapitole 3.1. 

V přechodu od disciplinárního subjektu, kde byly častější např. hysterie jako důsledek 

vytěsnění, popření, zákazů, příkazů zatlačených do nevědomí, Han (2016, str. 51 a násl.) dává 

obraz depresivního jedince. Na str. 57 pak ukazuje kontrast mezi oběma jedinci, když říká, že 

hysterik v sobě má určitou morfologii a charakter, zahrnující historii vytěsnění a „[z]rcadlí se 

v něm určitý vztah já k ono a k nadjá. Zatímco hysterika charakterizují specifické ‚morfy‘, 

depresivní subjekt je beztvarý či ještě spíše a-morfní. Je to člověk bez charakteru. Mohli 

bychom to zevšeobecnit a říci, že pozdně moderní já je bez charakteru.“  
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Neuzavřenost lidského jedince je podmíněna pozdním kapitalismem a hysterií růstu a 

produkce, usilující o maximalizaci Kapitálu. Jakýkoliv charakter, forma či „uzavření“ člověka 

by brzdily neomezenou produkci. Naopak dokonalá flexibilita maximalizuje Kapitál, což však 

lidskému jedinci znemožňuje dosáhnout určité formy, charakteru či uzavření. Han tedy vnímá 

depresivního jedince nikoliv jako ztroskotance, jemuž se nepodařilo stát se sebou samým, jak 

se domníval Ehrenberg, nýbrž jako výsledek dobrovolného sebe-vykořisťování, války člověka 

se sebou samým a psychopolitiky, vštěpených mu ze strany společnosti. Depresivní jedinec je 

obrazem moderního Já, tj. někým, kdo nemá identitu, charakter, obraz sebe samého. Ztratil se 

v přemíře pozitivity, neomezenosti možností, sebe-realizaci, výkonnosti, sebe-optimalizaci. Je 

produktem ideologie neoliberalismu a pozdního kapitalismu. Lze říci, že obraz depresivního 

člověka je nutnou odvrácenou stranou společnosti úspěchu a výsledkem „paradoxní“ svobody. 

Deprese je někdy spojena i se syndromem vyhoření, kde je nejprve přítomna euforie a 

nadšení, s níž se „pouštím do práce, dokud se nezhroutím. Realizuji se k smrti. Optimalizuji se 

k smrti (Han, 2018a, str. 71). Vyhoření přichází po sebe-realizaci subjektu výkonnosti, jenž je 

natolik svobodný, až žije v permanentním nátlaku možností, které jej nakonec zničí, protože u 

neoliberálního tlaku na výkonnost není hranice a jakýkoliv odpor, který by jej mohl zabrzdit. 

Ve Vyhořelé společnosti se Han (2016, str. 55) pokouší odlišit sebelásku od narcismu. 

Sebelásku zde chápe jako negativitu, a to proto, že se vymezuje vůči druhému, kterého ovšem 

upozaďuje ve prospěch sebe samotného. Sebeláska tak ještě stále zná Jiného; naopak narcistní 

subjekt dneška nezná Jiného, neboť u něj mizí hranice mezi Já a Jiným (Han, 2018a, str. 44). 

Ve všem narcistní subjekt nachází jen sám sebe, „utápí“ se v sobě samotném. Absence vztahu 

k Druhému pak způsobuje to, že se nemůže vůbec ani jakýkoliv obraz vlastního já vytvořit. 

Lidský jedinec se tedy sice zbavuje „přikazujícího druhého“, „[n]ezávislost na druhém však 

není jen zdrojem emancipace a svobody. Dialektika svobody spočívá v tom, že generuje nová 

omezení. Nezávislost na druhém se obrací v narcistní vztah k sobě samému, který je na vině 

řady psychických poruch dnešního subjektu výkonnosti. Chybějící vztah k druhému je příčinou 

krize gratifikace“ (Han, 2016, str. 54). Člověk totiž nemůže reálně ocenit, odměnit sebe sama. 

Han zde tvrdí, že se ztrátou negativity Druhého se u subjektu výkonnosti násilí transformuje 

v autoagresivitu, depresivní lidský jedinec dneška tak byl udušen, zničen, umořen sám sebou. 

Neohraničené neoliberální moci, které je součástí ideálního já, rovněž v určitou dobu narazí 

na to, že lidský jedinec už nemůže moci. Deprese tak dle Hana (2016, str. 54; 2018b, str. 128) 

přichází vyčerpáním subjektu výkonnosti, jemuž se otevřely neomezené možnosti, a který má 

chorobný vztah k sobě samému a je neschopen intenzivních vazeb s druhými lidmi.  
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Jak uvedeno výše, neoliberální společnost opouští konfliktní násilí, čímž mizí Druhý 

jako ten, kdo by působil destruktivně vůči lidskému jedinci. Násilí se internalizuje do lidského 

jedince, který se stává pánem i rabem, vykořisťovatelem i vykořisťovaným zároveň. Lidského 

jedince, jemuž zmizel z horizontu přikazující Druhý Han vykresluje jako narcistního člověka. 

Zde je vhodné zmínit Sennetta a jeho díla Respect in a world of inequality z roku 2003, na něž 

Han kriticky navazuje. Sennett (2003) dává psychické problémy dnešního lidského jedince do 

souvislosti s narcismem a chybějícím vztahem k druhému. Dnešní narcista je plně ponořen do 

sebe samého, ve všem tak potkává sám sebe, což mu způsobuje vnitřní újmu. Zároveň takový 

lidský jedinec podle Sennetta ani nechce dospět k žádnému závěru, „uzavření“ své existence, 

jakémukoliv cíli, a to proto, že by takové uzavření mělo objektivní podobu, lidské Já by se tím 

oslabovalo, neboť by vycházelo z něčeho objektivního, tj. nikoliv z něj samotného. 

Han na Sennettovo pojetí kriticky navazuje, a to tak, že zde obrací příčinu a následek. 

Lidský jedinec se tedy proto podle Hana (2016, str. 56) nevyhýbá záměrně svého uzavření, ale 

spíše „společensky podmíněná nemožnost objektivně platných (gültigen) či spíše definitivních 

(endgültigen) forem uzavření vhání narcistní subjekt do narcistního opakování svého 

vlastního já, které pak není s to dospět k žádnému tvaru, k žádnému stabilnímu obrazu sebe 

sama, k ničemu, co by se dalo nazvat charakterem.“ Zde je patrný silný sociologický náhled 

na tématiku narcismu a psychických onemocnění dneška, jež Han zaujímá. Systém se svými 

technikami dominance a moci (svou tzv. psychopolitikou) vštěpuje jedinci jisté vzory myšlení, 

vztahu k sobě samému a ke druhým, a to v iluzi svobody člověka. Tyto jsou vedeny zejména 

ideologií neomezeného růstu, výkonnosti a sebe-optimalizace či sebe-realizace, které neustále 

jedince vhání do nových projektů, možností, v nichž jedinec nemůže najít objektivní uzavření 

své existence, jakoukoliv formu, charakter. Společnost tak utváří narcistní depresivní jedince, 

kteří zoufale nenacházejí jakékoliv objektivně platné formy, svůj charakter či vlastní identitu. 

Obrazem lidského jedince, který byl zničen současnou ideologií, je i člověk s hraniční 

poruchou osobnosti, protože se u něho zrcadlí problémy současné společnosti. Han (2016, str. 

7) tuto poruchu explicitně zmiňuje jako charakteristické nervové onemocnění jednadvacátého 

století a zdá se tak, že je určitým znakem dnešní společnosti. Trpí emoční nestabilitou (což lze 

vnímat jako důsledek emočního kapitalismu, vzbuzující stále nové a nové emoce), problémy 

ve vztazích (jako možný důsledek „ztráty Jiného“), nestabilní identitou (z důvodu nemožnosti 

uzavření existence člověka), sebedestruktivními sklony (snad v důsledku sebe-vykořisťování, 

autoagresivity) nebo impulzivním chováním (kvůli nutkavé svobodě), a nestabilním myšlením 

(přehlcením informacemi a nemožností ponechat „zrát“ myšlení) a rovněž pocitem prázdnoty.  
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3.4 Rekonceptualizace lidské krásy 

 

Na závěr třetí kapitoly je tématem transformace lidské krásy. Jak patrno z předchozího textu, 

v pozdní kapitalistické společnosti se musela rovněž lidská krása změnit v konzumovatelnou 

záležitost. Skrytou krásu kapitalismus nezná ani z podstaty kapitalizace znát nemůže. Veškeré 

formy negativity (jako jsou tajemství či zahalení) tak musejí být v souladu s logikou pozdního 

kapitalismu odstraněny, tedy zpozitivněny na kapitál (Han, 2016, str. 96-105; 2017c). Jednou z 

vlastností společnosti pozitivity je to, že hodnotu věcí lze určit výlučně na základě toho, co je 

měřitelné, zjistitelné a především viditelné. Proto cokoliv, aby to vůbec bylo, musí být viděno, 

což vede k silnému nutkání vystavovat se, prezentovat a obnažovat se. Negativita skrytosti čili 

tajemství, které je klíčové pro kultovní hodnotu obrazu, je pro pozdní kapitalismus bezcenná. 

Han (2017c) dále v páté kapitole eseje Saving Beauty říká, že „[z]ávoj je pro krásu esenciální. 

Krásu tedy nelze svléknout ani odhalit. Nemožnost ‚sundat závoj‘ krásy je podstatou krásy.“ 

Obraz lidského jedince se tak dnes výrazně proměňuje, když se „[v]še poměřuje podle 

hodnoty plynoucí z jeho vystavování. Vystavená společnost je pornografickou společností. Vše 

je obráceno navenek, odhaleno, obnaženo, vysvlečeno a exponováno. Exces stavění se na odiv 

proměňuje všechno na zboží“ (Han, 2016, str. 86). Pornografické vystavování člověka vede k 

vyprázdnění těla, ve kterém už nelze dále „bydlet“, protože transparentní obraz je vždy spojen 

s vyprázdněním smyslu (Han, 2016, str. 86-88). Krásný objekt totiž může zůstat sebou samým 

pouze pod závojem. A tělo se nakonec v duchu neoliberálního tlaku na smyslnost redukuje jen 

na „funkční objekt, který má být optimalizován“ (Han, 2018a, str. 71). Transparence dále vede 

v posledku k promiskuitě, kdy se člověk vystavuje stálému pohledu a vyzařování, když se tělo 

stává obscénním, nevztažným, nepřitažlivým a mechanickým (2018a, str. 17). Han (2016, str. 

87) pokračuje dále tím, že obscénní je „hyperviditelnost, která postrádá jakoukoliv negativitu 

skrytého, nepřístupného a tajemného“ a „[o]bscénní je pornografické exhibování těla a duše.“ 

Vystavování krásy člověka vyprazdňuje lidského jedince, činí ho obscénním a vydává tak „na 

nemilost“ vykořisťování. Dochází tím ke zabsolutnění všeho (hyper)viditelného, vnějškového. 

Ideálem lidské krásy se stala dokonalá hladkost, která nevyvolává žádný odpor, taková 

krása je totiž dokonale konzumovatelná, čímž umožňuje maximalizovat Kapitál (Han, 2017c, 

kap. 1 a 2). Krása se vyhladila, aby nic nebránilo v tom ji bezprostředně konzumovat. Člověk 

ale kvůli tomu nemůže krásu „zakusit“ (ve smyslu zkušenosti), neboť, jak bylo uvedeno výše, 

zkušenost vyžaduje negativitu „vpádu Jiného“, která člověka transformuje. Konzumace krásy 

ale neumožňuje zkušenost, tedy poznání krásy, a dovoluje pouze (narcistní) požitek či zážitek. 
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4 Vyhnání Jiného v rámci interpersonálních vztahů 

 

V této kapitole bude hlavním úkolem nastínit vyhnání či ztrátu Jiného v dnešní společnosti a 

všímat si následně dopadu tohoto na interpersonální vztahy i na lidského jedince, a to zejména 

v oblasti partnerských vztahů, o čemž je následující podkapitola zabývající se i otázkou lidské 

sexuality, lásky a také tělesností člověka. 

Esej The expulsion of the other: society, perception and communication today začíná 

Han (2018a, str. 9) touto pasáží: „[č]as, kdy bylo něco jako Jiný, je pryč. Jiný jako tajemství, 

Jiný jako svádění, Jiný jako éros, Jiný jako touha, Jiný jako peklo a Jiný jako bolest mizí. 

Negativita Jiného ustupuje pozitivitě Stejného. Množení Stejného ustavuje patologické změny, 

které postihují sociální těleso.“ Dnešní jedinec žije tedy ve stejném, tj. transparentním, hyper-

viditelném, obscénním, obnaženém světě, bez tajemství, bez touhy, Érota, bez ducha, který se 

probouzí až při setkání s Jiným a nikdy ne se Stejným. V návaznosti na Baudrillarda je možné 

mluvit o pekle stejného, když Baudrillard (2002, str. 75) říká, že „kdo žije stejným, na stejné i 

zajde.“ Podobně též jakákoliv bolest (rodící lidského ducha) musí být v duchu čiré pozitivity 

odstraněna. Jak uvidíme, zaniká dnes i erotická svůdnost jako jedna z forem negativity, která 

si pohrává s tím, co zůstane navždy pro druhého tajemstvím, ale co též přitahuje (Baudrillard, 

2002, str. 101). Han v tomto ohledu na Baudrillarda navazuje. 

Pozdně moderní lidský subjekt (či projekt) většinu svého libida spotřebovává pro sebe 

samého a zbytek na letmé kontakty nebo vztahy, protože tento přístup nepřináší bolest setkání 

s Jiným, proměnu, jíž by musel podstoupit, přetváření či získávání nové formy (Han, 2018b, 

str. 32). Funkcí „přátel“ je proto stále více potvrzení člověka v sobě samém, ačkoliv skutečné 

přátelství je podle Hana (2018b, str. 47) na rozdíl od tolerance, která má jen pasivní formu, 

aktivní a respektující jinakost druhého. Nadešel tak ‚věk stejného.‘ Lidský jedinec se tak dnes 

nese na vlně pozitivity – příjemných zážitků, požitků, stejnosti a přátel, kteří posilují jeho ego. 
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4.1 Obraz lidského jedince v partnerských vztazích 

 

Tématům partnerských vztahů a sexuality se věnovalo (zejména) v uplynulých dekádách větší 

množství autorů. Je tu možné zmínit zejména třísvazkové dílo Dějiny sexuality od Foucaulta, 

které popisuje dobu (zhruba někdy od přelomu 19. a 20. století), kdy se začínala sexualita de-

tabuizovat, psát o ni různé texty (či manuály), dělat první výzkumy, uvažovat také o normalitě 

sexuálního chování, jejíž opakem jsou pak sexuální deviace. Na uvedené dílo začátkem 90. let 

navázal mj. A. Giddens dílem The Transformation of Intimacy, Sexuality, Love and Eroticism 

in Modern Societies, které se už mnohem více věnovalo také genderovým otázkám a zejména 

konceptu romantické lásky, který vznikal v průběhu 18. století a znamenal veliký zlom, kdy se 

začal upozaďovat pouhý ekonomický zájem sňatku. V rozmachu industriální éry se tak začaly 

utvářet nukleární rodiny, tj. každý pár vlastně vytvářel novou rodinu. Dále je možné zmínit i 

Evu Illouz, která ve své studii Konzumace romantické utopie (1997) konstatuje, že se v dnešní 

době láska feminizovala, když se vztah dle jejího názoru obecně přenáší do „sféry ženských 

vlastností“ jako milý, intimní, pohodlný, sladký či něžný. Han na její pojetí kriticky navazuje, 

jak záhy uvidíme. Jeho pojetí je zejména spojeno se zpozitivněním vztahů a se ztrátou Jiného. 

V eseji Agónie Eróta se Han věnuje proměně partnerských vztahů, lásky a sexuality, a 

to s ohledem na přechod k pozdně moderní kapitalistické společnosti. Společnost pozitivity a 

výkonnosti je vedena myšlenkou, že je přípustné jen to, co je možné konzumovat, projevuje se 

výkonem, a proto veškeré formy negativity, které jsou pro lásku a vztahy určující a formují je, 

jsou eliminovány (Han, 2016, str. 208 a násl.). Není tedy možné ponechat otázky sexuality a 

vztahů zakryté „pláštěm tajemství“, neboť kapitalistická společnost by přišla o potenciál velké 

části kapitálu, což je v rozporu s totalizací Kapitálu. Láska i erotika tak musí být zpozitivněny, 

aby je bylo možné kapitalizovat, snadno konzumovat, a tím je následně úspěšně vykořisťovat. 

V jedné klíčové pasáži Han (2016, str. 219) uvádí, že „[l]áska se dnes zpozitivňuje na 

sexualitu, jež je rovněž podrobena diktátu výkonnosti. Sex je výkon. A sex-appeal je kapitál, 

který má být rozmnožován. Tělo se svou vystavovací hodnotou podobá zboží. Jiný je 

sexualizován na objekt vzrušení. Jiného, jemuž je odebrána jeho jinakost, nelze milovat, nýbrž 

jen konzumovat. Není již ani osobou, neboť je fragmentarizován na parciální sexuální objekty. 

Neexistuje nic takového jako sexuální osobnost.“ V minulé části bylo naznačeno, jak současná 

společnost „vyhnala“ Jiného, kdy člověk potkává všude pouze sám sebe, přestože se setkává 

s druhými. Tato skutečnost se promítá též do vztahů, které se zpozitivňují na konzumovatelné 

prvky Stejného. Pozdní kapitalismus zpozitivnil lidské tělo na zboží, aby se dalo konzumovat. 
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Jak bylo shora řečeno, moderní člověk je podroben diktátu výkonnosti, a stává se tedy 

jakýmsi subjektem výkonnosti a jako takový je neschopen jistého „uzavření“ či „uzamčení“ a 

ve výsledku ani smrti. Han zde navazuje na velké množství autorů jako jsou Ficino, Bataille a 

Hegel když říká, že láska spočívá v tom, že se vědomí vzdává sebe samo, znamená „zemřít v 

jiném“, moc Eróta s sebou tedy nese jistou bezmocnost, s níž se člověk ztrácí v druhém (pro 

něho a v něm), aby se v druhém opětovně našel; Éros je tak vlastně stupňováním života až ke 

smrti, smrtí identity Já a obětováním Já (Han, 2016, str. 227-234). Taková forma „uzavření“ a 

„smrti“ je v přímém rozporu s neoliberálním tlakem na výkonnost, stálou vitalitu, dopováním 

se impulsy, jež posilují lidské ego a jeho výkonnost, a proto dnešní společnost znamená konec 

lásky, agónii Érota. Zde se nám opět promítá onen obraz „nemrtvého“ člověka, který je příliš 

„mrtvý na to, aby žil, ale příliš živý, než aby umřel.“ Společnost konzumu a chtíče redukovala 

lásku na uspokojení potřeb a požitky, a proto se nesnáší s negativitami jako odpírání (Entzug) 

nebo zdrženlivosti (Verzug), které jsou pro Éros zcela klíčové (Han, 2016, str. 223). Láska a 

Éros se zpozitivněly na sexualitu, protože to přináší více kapitálu, požitku. V rozporu s tím, co 

říkala Illouz o feminizaci lásky se tedy spíše zdá, že se podobně jako ostatní sféry současného 

života zpozitivněla na konzumní, příjemné pocity a „zážitky bez rizika“ (Han, 2016, str. 226), 

což nutně neznamená jejich „feminizaci“, o níž mluví Illouz. Jak bylo uvedeno v úvodu práce, 

Éros touží po atopicky jiném, což je v partnerských vztazích následně spojeno se sváděním či 

s touhou, odepřením a skrytostí, tj. negativitami, které jsou konstitutivní pro Éros. Smrt Érota 

proto znamená konec lásky, touhy či erotického napětí. 

Zpozitivnění lásky a důraz na konzumovatelné prvky tak znamená ztrátu Jiného jako 

protějšku, protože sexuální objekt nemá charakter Jiného, který by vytvářel jakýkoliv odpor, a 

naopak lidského jedince (tj. sexuální subjekt) potvrzuje v sobě samém, takový jedinec zůstává 

„v pekle stejného.“ Sexualita tedy reprodukuje stejné, ale nenachází v druhém jinakost Jiného. 

V návaznosti na Simmela Han (2016, str. 91) rovněž zdůrazňuje, že lidé musí zůstat netknutí, 

„neprůhlední“ a nedisponovatelní, má-li být jejich půvab vysoký. Slast se prohlubuje pomocí 

imaginace, fantazie, nikoliv bezprostředním, pornografickým požitkem, který dnes převládá, a 

to nejen v digitálních médiích. Han (2016, str. 223) ve výše uvedené eseji říká, že „[e]rotická 

touha je svázána se specifickou nepřítomností jiného“, a pokračuje: „[t]otalizace přítomnosti 

jakožto času stejného má za následek vymizení oné nepřítomnosti, která jiného chrání před 

úplnou disponovatelností.“ Han se zde snaží poukázat na to, že pro erotickou touhu je určující 

určitá skrytost, jinakost, odepření, nedisponovatelnost druhým a rovněž nepřítomnost Jiného. 

To vše je však v přímém kontrastu s pornografickou společností, odhalování, evidence. 
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Podobně i v eseji Společnost transparence Han (2016, str. 73 a násl.) dále ukazuje, že 

v důsledku vývoje pozdního kapitalismu převádějící vše na zboží a usilující o hyperviditelnost 

se silně stimuluje pornografizace společnosti, protože kapitalismus není schopen se sexualitou 

nakládat jinak než tak, že ji stále vystavuje, utváří pornografické obrazy člověka i lidské tváře, 

umožňující převádět (tělo) člověka na konzumovatelné obrazy. „V pornografických snímcích 

je vše obráceno navenek a exponováno. Pornografie je bez niternosti, skrytosti a tajemství“ 

(Han, 2016, str. 103). Z pornografického obrazu člověka nevychází žádný odpor, zahalování a 

jistá distance spoluutvářející erotičnost (Han, 2018a, str. 16-17). Obraz obnaženého člověka je 

tak dokonale obscénním, transparentním, a proto vyprázdněným od smyslu, protože dokonalá 

transparence vede v posledku k naprosté prázdnotě, nihilismu. Pornografizace společnosti též 

posiluje díky absencí jinakosti protějšku, jeho odstupu a odporu narcismus lidského subjektu, 

proto dnešní společnost znamená konec skutečné události a „scény dvou.“ Pornografizace tak 

přináší totální blízkost a přehnanou míru odhalení či vystavení, které jsou projevem pozdního 

kapitalismu, kterému se podařilo převést vše na Kapitál. Jak uvedeno výše, nejvyšší efektivity 

dosahuje produkce Kapitálu ve chvíli, kdy Stejné naráží na Stejné. „V pornu jsou všechna těla 

stejná. Skládají se také ze stejných částí. Tělo, oloupeno o jakýkoliv jazyk je redukováno na 

svou sexualitu, jež nezná jinou odlišnost kromě pohlaví“ (Han, 2018a, str. 17). Pornografizace 

je završením ztráty Jiného a nastolením univerzálního pekla stejného, kde už jsou mezi lidmi 

jen pouhé diference, ale nikoliv jinakost. 

Transparence v podobě pornografizace obrazu člověka vede v rámci interpersonálních 

vztahů k zániku erotičnosti, tedy i k vymizení přitažlivosti mezi lidmi, kdy se tělo redukuje na 

pouhý objekt vzrušení a uspokojení. Han (2018a, str. 71) se všímá toho, že se tělo redukuje na 

objekt, který má být optimalizován, díky neoliberálnímu imperativu na výkonnost, smyslnost 

a kondici. Transparentní pohled na lidské tělo nedokáže u lidského těla objevit nic než pouhý 

funkční aparát výkonnosti. Transparence ve výsledku vede k promiskuitě pohledu s tím, co se 

pohledu nabízí, prostituci. Ani možnost kontemplativního prodlévání v Druhém není možná a 

dotek se stává jen pouhým „ohmatáváním“ (Han, 2018a, str. 90 a násl.).  

Tedy až negativní (neproduktivní) formy mohou utvářet erotickou touhu po Druhém a 

lásku, a naopak jejich absence znamená narcifikaci lidského subjektu. Důraz na sexualitu tak 

výrazně uzavírá dnešního jedince jen do něj samého, znemožňuje, aby se při setkání s druhým 

setkal s Jiným. Ego se tím dokonale chrání před cizími doteky a před „uchvácením druhým“, 

tím ale zaniká láska jako událost dvou lidí, jakožto „scéna dvou.“ Ztráta Jiného vede dále také 

k tomu, že postupně mizí úcta k druhému, ale též k sobě samému (Han, 2018a, str. 45-46). 
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Společnost transparence zasahuje rovněž do intimní sféry člověka, která také podléhá 

zákonům kapitalistické ekonomiky konzumu. Lidé vystavují, obnažují a odhalují své intimní 

potřeby, pocity, požadavky či zážitky, neboť „[p]odle ideologie intimity jsou sociální vztahy o 

to reálnější, pravdivější, věrohodnější a autentičtější, o co více se přibližují vnitřním potřebám 

jednotlivce. Intimita je psychologickou formulí transparence“ (Han, 2016, str. 113). Člověk 

tak odhaluje své emoce a potřeby domnívaje se, že tím dosáhne transparence duše. Společnost 

transparence se staví vůči netransparentním formám komunikace jako jsou zdání, hra, maska. 

Nemá ráda objektivní pravidla hry a rituály. Podle Hana (2016, str. 112 a násl.) však pramení 

požitek ze hry mnohem více než z transparentního obnažování se z toho, když si lidé udržují 

odstup, a rituály poté následně zabraňují tomu, aby jedinec upadl do narcismu, protože pracují 

s externalizovanými formami, jež lidského jedince jako by vymaňují ze sebe samého, což mu 

umožňuje „uniknout sobě samému.“ Důraz na transparenci duše v podobě intimity tak jedince 

uzavírá pouze do sebe, psychologizuje jej a ničí jakýkoliv odstup. Bez odstupu a vzájemným 

sebe-obnažováním svých pocitů, požitků nebo potřeb vznikají narcistní subjekty, kteří se utápí 

v sobě samých a intimitě vůči sobě samému. Společnost transparence tak napomáhá tomu, že 

zanikají „reálné“ vztahy dvou lidí. Lidé spolu nevytváří vztahy a ve všem stále znovu a znovu 

potkávají jen sami sebe. 

Věrnost mezi partnery je v současné společnosti dalším problematickým bodem, který 

souvisí s pojetím času, jenž se redukoval na aktuální okamžiky. Jak bylo uvedeno výše, pojetí 

času v současné společnosti postrádá onu vůni trvání, ohraničení, narativ i teleologičnost. Han 

(2016, str. 234) říká, že „[v]ěrnost je sama formou uzavření, která do času zavádí věčnost.“ 

V kapitalistické ekonomice je nemožná jakákoliv forma uzavření či věčnost, protože vyžadují 

negativitu trvání a uzavření, které jsou v rozporu s trvalým růstem a produktivitou. Věrnost je 

neproduktivní veličinou, která navíc vylučuje jinou možnost zvolení si jiné osoby za partnera. 

Věrnost je exkluzivní záležitostí a odporuje kapitalistickému neomezenému výběru na volném 

„trhu zboží.“ Věrnost jako forma negativity je tedy v rozporu s duchem pozdního kapitalismu. 

Na závěr tedy můžeme říci, že dnes se hodnota lásky, úcty a věrnosti stává výzvou pro 

současnou společnost, která by musela znovu objevit hodnotu v negativitě, tedy oprostit se od 

přemíry pozitivity a formulek konzumu, chce-li tyto zachovat. Má-li být znovuobjevena láska, 

Éros a autentická „tělesnost“ lidského jedince, bude třeba znovuobjevit vůni ztraceného času, 

kterou získává odpíráním, nedisponovatelností, vyžaduje tajemství, skrytost a zahalení. Je-li 

naším úkolem a záměrem vnést znovu do partnerských vztahů hloubku, tak bude třeba opustit 

požadavky transparence a ideologie intimity, které psychologizují a narcifikují člověka. 
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5 Obraz lidského jedince v digitálních médiích 

 

Digitální média si zaslouží samostatnou kapitolu, protože hrají u Hana velice důležitou roli a 

jsou příznačným rysem proměny současné pozdně moderní společnosti. Zásadním způsobem 

jsou schopna transformovat (či destruovat) sociálno, restrukturalizovat interpersonální vztahy, 

ale i vztah k sobě samému. Han je popisuje jako peklo stejného, protože lidský jedinec se v 

digitálních médiích nesetkává s jinakostí Druhého, a ačkoliv může být v kontaktu s kýmkoliv, 

zůstává osamocen. Digitální média zároveň hrají klíčovou roli v Hanově pojetí „Big data“, 

která mají potenciál dosáhnout „absolutního vědění“, kontroly nad lidským chováním a slouží 

rovněž novému typu politiky, tzv. psychopolitice, jež postupně nahradila tzv. biopolitiku. Jsou 

úzce spojena s rozvojem pozdního kapitalismu, který odbourává veškeré negativity z důvodu 

maximalizace Kapitálu. Mnohé z toho bylo probráno v předchozích kapitolách a s uvedenými 

společenskými procesy je úzce propojeno. Zde se jen krátce zaměříme na specifika digitálních 

médií, abychom se všímali toho, jak se shora probíranými společenskými procesy souvisejí, 

dále pak na jejich vliv na interpersonální vztahy, a nakonec i na transformaci lidského jedince. 
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5.1 Svět digitálních médií 

 

Digitální média dle Hana (2017a) zbavují svět jeho fakticity (defaktifizierend) a nás vymaňují 

z řádu prostoru a světa, který (na rozdíl od dokonale transparentní, ploché a „hladké“ dimenze 

digitálních médií) je plný překážek, zdí, smyslu, odporu. Ve starší eseji Hyperkulturalität Han 

(2005) nazýval dnešní svět hyperprostorem (Hyperraum), který dnes díky digitálním médiím 

není závislý na prostorových podmínkách. Hyperprostor je unikátní v tom, že se v něm lidský 

jedinec nemusí vypořádávat s odporem a „tváří“ druhého člověka, s překážkami nebo jinými 

negativitami, které by jakkoliv omezovaly proces univerzální „směny.“ V posledku digitální 

média vedou ke ztrátě Druhého, který je klíčový pro jakýkoliv (nenarcistní) vztah, a nastolují 

jednolité peklo stejného (Han, 2016, str. 156-161). Digitální média tedy „předstírají, simulují 

svět, který ale není žádným světem“ a dále tedy jen „zbavují svět jeho fakticity (defaktifiziert), 

dematerializují (dematerialisiert) jej, zbavují svět jeho přirozenosti (entnaturiert), vymisťují jej 

(ent-ortet)“ (Han, 2005, str. 76-77). Digitální média následně ovlivňují i lidské vnímání světa. 

V podkapitole Nómos Země eseje V Digitálním roji Han (2016, str. 181-183) vystihuje 

podstatu hlavních odlišností mezi „řádem země“ a digitálními médii. Zatímco pozemský svět 

je založen na pevném základě, řádu (nomos) a je tvořen „pevnostmi“, které mají jasné hranice, 

zdi a distinkce, digitální média tu naopak přirovnává k moři, do něhož nelze vrýt žádný pevný 

charakter. Jestliže jsou pro teránní řád rozhodující kategorie jako jsou duch (Geist), jednání 

(Handeln), myšlení (Denken), pravda (Wahrheit) či zkušenost (Erfahrung), tak v digitálních 

médiích všechny tyto kategorie postrádají svůj význam. Později dostanou uvedené kategorie 

ještě své místo, až bude pojednáno o obrazu lidského jedince v digitálních médiích. Jak bylo 

naznačeno v předcházejících kapitolách, tyto kategorie jsou založeny na negativitách, kterou 

ale digitální média postrádají. Digitální média vedou k jejich eliminaci. 

Pro svět digitálních médií je příznačné to, že takový nekonečný, vyhlazený prostor ani 

nepřipouští vytvoření jistého stabilního, kontinuálního prostředí, které je nicméně klíčové pro 

utváření veřejného diskursu. V řádu světa totiž do sebe „naráží“ významy, které v případě 

nesouhlasu vyvolávají negativitu odporu, který musí být poté překonán. V digitálních médiích 

naopak není nutné (vlastně vůbec možné) překonávat jakýkoliv odpor, protože pracují na čistě 

pozitivním principu, na principu like, sdílení. Takové prostředí je tedy vhodné pro krátké vlny 

rozhořčení, hysterie, vzdorů, anebo naopak pozitivních emocí, tj. jakýchsi krátkých vzedmutí, 

které nemohou vytvořit žádný stabilní veřejný diskurs a ani žádné společné „my“ (Han, 2016, 

str. 142-144). Jsou pro ně tak typické různé vlny, kde se každý pouze nakrátko „někam přidá.“ 
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Obsahem digitálních médií jsou v nejobecnější rovině data, resp. informace. Digitální 

média fungují na jednoduchém principu, že lze vše převést na data a informace, což dle Hana 

(2017b, str. 56 a násl.; 2017c, kap. 1) vychází z myšlenky „druhého osvícení“, podle něhož se 

všechno má „osvětlit“ tak, že se to převede na měřitelná data a informace. „Big data otevírají 

vyhlídku absolutního vědění. Všechno může být změřeno a kvantifikováno; věci světa odhalují 

korelace, které byly předtím skryty“ (Han, 2017b, str. 68). V takovém světě není třeba teorie. 

Jedná se o jakýsi digitální totalitarismus, „fetišismus dat“, který je v podstatě novou ideologií, 

přestože se digitální média prezentují jako média mimo veškeré ideologie. Jak bylo naznačeno 

v úvodu této práce, Han (2017b, str. 68 a násl.) říká, že data a informace nemohou poskytnout 

jakýkoliv Koncept, který jediný dokáže přinést poznání a pochopení věcí. Data mohou ukázat 

na pouhé korelace, na vzájemný vztah mezi A a B, ale až Koncept je tím C, který osvětlí vztah 

mezi A a B. Data nám proto nemohou přinášet jakékoliv skutečné vědění, osvětlení věcí. 

 Digitální média totiž podle Hana (2016, str. 181; 2017b, str. 70) zabsolutňují aditivní 

princip, tj. „počítání“, které se vymyká výše uvedeným kategoriím náležejícím do terránního 

řádu jako jsou duch, myšlení a jednání, všechno je nahrazeno výlučně operacemi, a to v rámci 

„nekonečného“ automatizovaného procesu. S tím je spojen koncept tzv. dataismu, který uvádí 

v souvislosti s konceptem „Big data.“ Dataismus Han (2017b, str. 59) přirovnává k dadaismu, 

který rovněž opouští jakýkoliv smysluplný obsah, pouze aditivně připojuje jednu informaci ke 

druhé, příp. „v lepším případě“ u nich hledá korelaci; data podobně jako čísla s sebou nenesou 

žádný smysl a narativ, jen zaplňují nesmyslnou prázdnotu. V posledku tak vedou k barbarství 

dat. V eseji Společnost transparence Han (2016, str. 120) říká, že „[d]okonale transparentní 

je jen prázdno. Ve snaze zažehnat tuto prázdnotu je do oběhu vypouštěna nesmírná masa 

informací. Masa obíhajících informací a obrazů je druh hojnosti, v němž se prázdnota ještě 

neukazuje. Záplava informací a komunikačních kanálů svět neosvěcuje.“  

Zdá se, že se zde snaží říci to, že společnost svým důrazem na transparenci vytvořila 

dokonalou prázdnotu. Následně bylo zapotřebí tuto nesmyslnou prázdnotu zaplnit, a to daty a 

informacemi, které nám v duchu ideologie tzv. „druhého osvícení“ mají přinést lepší poznání, 

protože nepotřebují žádnou teorii, domněnky, intuici, tedy vše, co se jeví jen jako subjektivní. 

Následně se ovšem ukazuje, že nám data či informace ve skutečnosti žádné poznání nepřináší. 

Nevedou nás k pochopení či poznání světa a ani člověka. „Třetím osvícením“ by tak mělo být 

uvědomění si, že nás toto tzv. digitální osvícení přivedlo k naprostému nihilismu, převedením 

na data vyprázdnilo veškeré významy věcí, neboť data postrádají jakýkoliv význam, narativ či 

‚světlo‘ (Han, 2017b, str. 58). Zprůhlednění není totéž jako osvětlení, jak bylo shora uvedeno. 
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Společnost pozitivity se tak vyznačuje také přemírou informací. Pro pochopení Hanova 

myšlení je třeba zejména rozlišit informaci od pravdy (Wahrheit). Zatímco informace je čistě 

aditivní, následuje jedna za druhou, pravda je exkluzivní, selektivní, je světlem, který s sebou 

nese rovněž stín, pravda má narativní strukturu, a odděluje „dobro od zla“, vrhá do množství 

určitý řád a utváří hierarchii (Han, 2016, str. 171 a násl.). Jako takovou ji nelze kumulovat, je 

jedinečná, má niternost a ráda se „skrývá“, a nedává se tak nahlédnout každému. V protikladu 

k pravdě pak stojí informace, která je veřejná a dohledatelná, transparentní, chybí jí niternost, 

vnitřní prostor, je čistě aditivní, tj. není exkluzivní. Informace se mohou hromadit v podstatě 

bez omezení, nemají v sobě zakotvenou jakoukoliv negativitu řádu, důležitosti, smyslu, a díky 

svému aditivnímu principu mohou vytvářet obrovská nakupení, Big data (Han, 2017b, str. 55 

a násl.). Informace jsou určitou pornografickou formou poznání (2017c, kap. 1). 

Digitální média tak umožňují neomezený informační tok, který způsobuje přesycenost 

informacemi, která ovšem „sama o sobě nevytváří pravdu. Nevnáší do temnoty žádné světlo. 

Čím větší množství informací se do oběhu vypouští, tím nepřehlednějším, tím příznačnějším se 

svět stává. Od jistého momentu již není informace informativní, ale stává se deformativní“ 

(Han, 2016, str. 190-191). Samotné informace nevytváří žádné vědění, jsou sice transparentní, 

činí tak věci průhlednými, ale tím je neosvětlují. Han (2016, str. 182) tedy uzavírá, že médiem 

transparence digitálních médií je „záře zbavená světla.“ Větší množství informací neznamená 

lepší vědění, naopak se zdá, že čím více informací, tím silnější je deformativní účinek na naše 

vnímání. Jak uvidíme ve třetí části této kapitoly, tento jev má zásadní dopad na naše myšlení. 

Dokonce i ta největší možná kumulace informací, Big data obsahují jen velice málo vědění či 

poznání, pouze říkají, že když nastává A, zpravidla nastane i B, ukazují korelace, což je jedna 

z nejnižších forem poznání (Han, 2018a, str. 13). Neříkají proč, pouze že je něco tak, jak to je. 

Digitální roj informací nenaráží na jakékoliv negativity v podobě smyslu, odporu nebo 

významnosti informace, což umožňuje maximální produkci Kapitálu, zrychlení komunikace a 

neomezenou tvorbu nových obrazů. Z toho důvodu se po digitální síti může úplně stejně šířit 

důležitá myšlenka stejně jako zcela bezvýznamná informace jako jistá viróza či epidemie, pro 

digitální média je typický jev, jemuž se říká „shitstorm“ (Han, 2016, str. 184-188). Navíc dnes 

každý lidský jedinec v digitálních médiích (zejména na sociálních sítích) je nejen příjemcem 

informací, ale sám je může rovněž vytvářet. To je znakem společnosti, jež opustila negativitu 

hierarchie, tj. v tomto smyslu určité privilegium těch, kteří informace tvoří a pouští do světa. 

Dnes každý může být producentem informací, což činí svět ještě nepřehlednějším, a vnáší to 

do světa ještě mnohem větší zmatek způsobující entropii sociálního systému, postupný kolaps. 
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Han (2016, str. 162-165) si všímá toho, že dnes pomocí digitálních médií produkujeme 

ohromné množství obrazů, což lze vysvětlit jako určitou obrannou či únikovou reakci, pomocí 

níž se snažíme uniknout nedokonalostem reality. Dnes proto již „[f]akticitě těla, času či smrti 

nečelíme náboženstvím, ale technikami optimalizace. Digitální médium zbavuje svět jeho 

fakticity“ (Han, 2016, str. 164). Digitální média poskytují lidem útočiště, které jim umožňuje 

optimalizovat realitu, protože v nich lidé nečelí fakticitě těla, času nebo smrti. V tomto ohledu 

jako by tedy zastupovaly náboženství; dají se chápat i jako další fáze evolučního vývoje, díky 

níž můžeme být „dokonalejší.“ Díky digitální optimalizaci se mohou vytvářet ideální obrazy 

světa, věcí či člověka. V citovaném textu tedy rozvíjí Han zajímavou myšlenku, že jestli bylo 

v minulosti náboženství tím, co poskytovalo člověku způsoby, jak se s nedokonalostmi (těla) 

člověka, stárnutím anebo smrtí vyrovnat, a to nadějí na věčný život, který má být bez utrpení, 

stárnutí, smrti a jiných negativit, dnes tuto roli přebírají digitální média, která mohou vytvořit 

svět bez nedokonalostí, protože jsou schopna vytvářet „ideální“ obrazy, optimalizující realitu 

světa. Digitální média jsou totiž bezčasá, nepodléhají negativitě stárnutí, času či blednutí jako 

je tomu u fotografií nebo jiných obrazů a reality samé, „neumírají ani se nerodí.“ 

Hyperprodukce digitálních fotografií je dle Hana (2016, str. 106) projevem obscenity, 

přičemž obrazů je možné vytvořit „nekonečné“ množství, a to rychleji, než se vůbec jakýkoliv 

příběh může vytvořit, dát digitálním obrazům jistý význam. Digitální obraz neobsahuje žádný 

narativ. Tento proces se nazývá „bujení pozitivity“, který má za následek vymizení sémantiky 

obrazu, jejich optimalizací se vytváří jakési hyperreálné obrazy, jež jsou „reálnější než realita 

sama.“ Nicméně problematické není snad ani tak samotné bujení pozitivity jako spíše to, že to 

vede k jakémusi „ikonickému nutkání stát se obrazem“, tj. že se má stát vše hyper-viditelným, 

protože „[i]mperativ transparence je podezíravý vůči všemu, co se nepodrobuje požadavku 

viditelnosti“ (Han, 2016, str. 88). Jak uvedeno výše, v tomto spočívá násilí transparence. Co 

není zaznamenáno, není dostatečně „věrohodné.“ Násilí transparence způsobuje silný tlak na 

konformitu, neboť vše nutí, aby se to odhalilo, zveřejnilo, a tím se „obětovalo“ vykořisťování. 

Digitální média jsou protagonistou „hladkosti“ (v orig. Glatte, v angl. smooth), kterou 

si dnešní společnost pozitivity „zvolila“ za jakýsi svůj ideál dokonalosti, a proto jsou i obrazy 

digitálních médií zpravidla dokonale hladké a nevytvářejí jakýkoliv odpor, nevyžadují brzdící 

negativity jako úsudek, interpretaci či reflexi (Han, 2017c). Proto postrádají jakýkoliv hlubší 

smysl, zůstávají infantilními. Tyto negativity předpokládají odstup, který v digitálních médích 

mizí. Hladkost totiž v duchu pozdního kapitalismu umožňuje totální konzumovatelnost obrazů 

postrádajících jakoukoliv „niternost“ obrazu; nelze před nimi nijak přemýšlet či je reflektovat. 
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Tím, že jsou digitální média dokonale transparentní a nenahlíží na skutečnost pouze 

z určitého hlediska nebo úhlu pohledu, zároveň nejsou nijak limitována množstvím informací 

získaných o člověku, jsou schopna nahlížet do „skrytých částí duše“, neboť jsou aperspektivní 

(Han, 2017b, str. 56; 2018, str. 91). To znamená, že jsou díky Big data schopna zaznamenávat 

každý lidský krok v oblasti digitálních médií, mají v podstatě neomezenou paměť, z níž nikdy 

nezapomenou jediný záznam. Han se zde inspiruje konceptem panoptika J. Benthama, který 

tento vymyslel, a měl v úmyslu jej aplikovat hlavně pro věznice s přísnou kontrolou a represí. 

Bentham chtěl tímto panoptikem docílit dohledu nad trestanci, jež následně mělo vést k jejich 

nápravě a disciplinovanosti (Bentham, 1995). Podle Hana (2017b, str. 61 a násl.) však dnešní 

„digitální panoptikum“ je schopno díky Big data zajít mnohem dále, což ukazuje i na příkladu 

prezidentských voleb v USA v roce 2016, kde díky datům bylo možné získat o voličích celý 

jejich profil (ze „360 stupňů“). Taková data jsou vlastně schopna vědět o člověku možná ještě 

více než ví sám o sobě a získat vhled také do lidského nevědomí či tzv. digitálního nevědomí 

(Han, 2017b, str. 63). V kontrastu vůči Benthamovu panoptiku, ve kterém jsou vězni od sebe 

odděleni, v „digitálním panoptiku“ spolu komunikují lidé na sítí velice intenzivně, což vytváří 

paradoxně totální kontrolu (Han, 2016, str. 200). Jsou to obyvatelé digitálního panoptika sami, 

kdo živí digitální média informacemi (o sobě), dobrovolně vystavují na odiv a „sebenasvicují“ 

se, a vzdávají své intimní či privátní sféry. Han (2016, str. 200-201) tedy uzavírá, že „[d]ozor 

a kontrola jsou inherentní součástí digitální komunikace. Specifičnost digitálního panoptika 

spočívá v tom, že se stále rozplývá rozdíl mezi Velkým bratrem a chovancem. Každý zde 

každého pozoruje a dohlíží nad ním. Nešpehují nás jen státní tajné služby. Společnosti jako 

Facebook nebo Google samy fungují jako tajné služby. Prosvicují naše životy, aby 

z nashromážděných informací budovaly kapitál. Firmy špehují své zaměstnance. Banky 

lustrují potenciální zájemce o úvěr.“ Digitální média jsou proto místem dohledu a voyerismu. 

Digitální média tak umožňují neomezený dohled a opouští nespolehlivou, neefektivní, 

perspektivistickou optiku Velkého bratra disciplinární společnosti, jak jej načrtl mj. Bentham. 

Nová forma totalitního dohledu je mnohem efektivnější proto, že je aperspektivní a že jsou to 

jedinci sami, kdo se jí (dobrovolně) podrobují. „Digitální panoptikum není žádná biopolitická 

disciplinární společnost, nýbrž psychopolitická společnost transparence. A namísto biomoci 

nastupuje psychomoc. Psychopolitika je schopna za pomoci digitálního dohledu číst a 

kontrolovat myšlenky“, a „[p]sychomoc je naproti tomu schopna do psychologických procesů 

zasahovat“ (Han, 2016, str. 203-204). Digitální média se nám tak v Hanově vhledu vykreslují 

zároveň jako neomezený prostor „svobody“, která ale paradoxně splývá s absolutní kontrolou. 
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5.2 Digitální média z pohledu interpersonálních vazeb 

 

V této podkapitole bude tématem „sociální struktura“ v digitálních médiích. Termín je dán do 

uvozovek, protože je otázka, zda digitální média mohou vůbec sociální strukturu vytvořit. Jak 

jsme viděli v předešlé části, digitální média nás vymaňují z teránního řádu, a proto je svízelné 

mluvit o struktuře v digitálních médiích, které spíše připomínají „moře“ bez pevných základů. 

V návaznosti na Simmela, který „objevoval“ hloubku vztahů mezi lidmi v citlivosti a v 

sebeovládaní respektující jinakost druhého člověka, jehož nitro je stále obklopeno tajemstvím, 

jinakostí a soukromím, Han (2016, str. 76 a násl.) dává jako protiklad digitální média, kde je 

přítomna snaha o odbourání jinakosti i diskrétnosti kvůli urychlení komunikace. Namísto toho 

je lidský jedinec jakoby ozářen, obnažen, a tím vykořisťován světlem transparence digitálních 

médií, které neznají jinakost, jen odlišnost, neznají cizost, ale jen exotiku (Han, 2017b, str. 9). 

V počátcích digitální komunikace se Flusser v dílech Kommunikologie a Medienkultur 

zabýval otázkou „transformace“ interpersonálních vztahů. Vzhledem k tomu, že zemřel v roce 

1991, tak jsou jeho díla spíše určitým „prorokováním“ ohledně toho, co nová média přinesou. 

Flusser (2008 str. 212 a násl.) přišel s myšlenkou, že v „éře počítačů“ nebude možné mluvit o 

člověku jako o subjektu, který nyní bude „projektem alternativních světů“, lidský jedinec měl 

být nově „uzlovým bodem vzájemně se křížících virtualit“ (Knotenpunkt einander kreuzender 

Virtualitäten). Zajímavostí je, že založil svou novou „antropologii“ na židovsko-křesťanských 

základech, přičemž měl za to, že digitální média budou prostorem, kde se jedinec osvobodí od 

svého izolovaného Já, propojí s ostatními, čímž se vytvoří blízkost, která vychází z imperativu 

‚lásky k bližnímu.‘ Digitální média proto měla jedince vymanit z izolace, narcismu či samoty. 

Han (2016, str. 177 a násl.) na Flusserův koncept kriticky navazuje a považuje jej za 

čirou utopii. V digitálních médiích se lidský jedinec nepotkává s Jiným jako svým protějškem, 

naopak stále naráží jen na sebe samotného. V kontrastu lidského jedince, jak jej načrtl Le Bon 

v klasickém díle Psychologie davu, kde Le Bon (1997) opakovaně mluví o jakési „duši davu“ 

a davu, který má svou vlastní existenci, vlastní „myšlení“, jde společným směrem a jedinec se 

v něm ztrácí, a stává se tím součástí celku (davu), tak je dnešní narcistní jedinec v „digitálním 

roji“, který Han (2016, str. 147) nazývá „nakupením bez shromáždění“, protože narozdíl od 

masy či davu postrádá společného ducha, tj. společnou „duši davu“, která by jej sjednocovala 

a dávala mu jistou strukturu, společné „my.“ Je jen nakupením mnoha lidí, kteří netvoří celek, 

kolektiv, společenství, tj. je pouze souborem (anonymních) jedinců. Ti se neshromažďují, jen 

spolu na dálku komunikují, a nedostává se jim tak „niternosti shromáždění“ či určité blízkosti. 
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Odbourání distance mezi lidmi pomocí digitálních sítí tak nevede k větší blízkosti lidí, 

naopak blízkost mezi lidmi ruší, neboť blízkost a vzdálenost jsou ve vzájemném dialektickém 

vztahu. Han (2018a, str. 16) se všímá toho, digitální média vytvářejí pouze „bezmezerovitost“ 

a nikoliv blízkost, protože „napětí blízkosti“ je možné jen ve vztahu s jeho opakem. „Digitální 

bezmezerovitost odstraňuje různorodost blízkosti a vzdálenosti. Vše je tak stejně daleko a 

stejně blízko“ (Han, 2018a, str. 15). Absence distance odstraňuje blízkost, která je možná jen 

při existenci vzdálenosti. Odbourávání distance mezi lidmi v digitálních médiích tedy vede ke 

ztrátě odstupu, který je ale klíčový pro respekt (z lat. ohlížet se zpět), neboť být „ohleduplný“ 

vůči druhému je možné výlučně tam, kde existuje distance mezi lidmi (Han, 2016, str. 136 a 

násl.). Respekt proto v digitálních médiích zaniká, když namísto respectare nastupuje jakýsi 

spektákl, přihlížení do privátních záležitostí druhých, čímž vzniká společnost skandálu, kde se 

lidé skandalizují a „voyeristicky“ sledují druhé a jejich soukromé životy (Han, 2016, str. 136). 

Jak bylo již řečeno, digitální média fungují na aditivním, nikoliv narativním principu. 

Etymologicky se slovo „digitální“ média odvozuje od latinského digitus, tj. prstu, který počítá 

(zählt). Počítající prst je tak podle Hana (2017a) určitým symbolem digitální kultury, založené 

na kvantifikaci člověka i interpersonálních vztahů. „Dějiny jsou však vyprávěním (Erzählung). 

Ty nepočítají. Počítání je posthistorická kategorie. Tweety ani informace se neskládají do 

celistvého vyprávění. Ani Timeline nepodává žádný životní příběh, nepodává žádnou 

biografii. Je aditivní, nikoliv narativní. Přátelství je ale vyprávění. Digitální éra totalizuje 

aditivní operace, počítání a počitatelné“ (Han, 2016, str. 169-170). V digitálních médiích se 

všechno sčítá dohromady: přátelé, „lajky“, „srdíčka“ či jiné reakce na příspěvky, sledující atd. 

Han v tom vidí totalizaci aditivního principu, kvantifikaci skutečnosti. To však ničí (narativní) 

přátelství či jiné vztahy. Smyslem „přátel“ na sociálních sítích je především to, aby utvrzovali 

lidského jedince v něm samém, čímž posilují narcifikaci. 

Pro digitální média (zejména pro sociální sítě) je typický neomezený komunikační tok 

neboli tzv. hyperkomunikace. Ta je možná díky dokonalé hladkosti digitálních médií, kterou 

se jí podařilo odstranit veškeré překážky brzdící zrychlený komunikační tok (Han, 2017c, kap. 

1). V komunikačním toku klíčovou roli hrají slova, která však mají ve skutečnosti jen malou 

váhu při komunikaci mezi lidmi, kterou mnohem víc „charakterizují její nonverbální podoby, 

jako jsou gestikulace, výraz obličeje nebo řeč těla. Propůjčují jí taktilitu“ (Han, 2016, str. 

156). Digitální média tedy komunikaci okrádají o taktilitu a tělesnost. Lidé zde nemají povahu 

Jiného, homo digitalis má spíše podobu jakéhosi „vtíravého anonymního někoho“, příslušníka 

digitálního roje, který usiluje o pozornost a odiv lidí (Han, 2016, str. 147). 
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5.3 Koncept lidského jedince v digitálních médiích 

 

Jak bylo již řečeno výše, digitální média jsou dokonale transparentní a umožňují produkovat 

neomezené množství (optimalizovaných) obrazů, a digitální obrazy zde nepodléhají negativitě 

času, stárnutí, žijí ve stálé přítomnosti. Tématem této podkapitoly bude to, jak tato skutečnost 

proměňuje obraz, tvář a tělo člověka v digitálních médiích. Zároveň se ještě na chvíli vrátíme 

k vlastnosti digitálních médií, kterou je schopnost vysílat a produkovat v podstatě neomezené 

množství informací a pokusíme se ukázat, jaký to má dopad na člověka. 

Povaha dnešní transparentní společnosti, jež se vyznačuje neustálým vystavováním se, 

je silně posilována i digitálními médii, jež umožňují na jedné straně neustále se exhibovat, na 

druhé straně téže mince voyerismus, umožňující neustálou kontrolu a dohled. Han (2018b, str. 

103) v tom vidí jistý vrchol společnosti kontroly spočívající v tom, že „subjekt se nevystavuje 

pod vnějším donucením, nýbrž na základě v sobě samotném vytvořené potřeby, kdy strach ze 

ztráty privátní a intimní sféry ustupuje potřebě předvést tyto sféry beze studu na obrazovku.“ 

Zde se nám opět promítá obraz dnešního člověka, jenž nežije sice pod vládou jiného, nicméně 

cítí silné nutkání neustále se vystavovat, obnažovat, prezentovat či ukazovat se (na sociálních 

sítích), čímž se ovšem znovu (dobrovolně) podrobuje a vykořisťuje. 

Tvář člověka podléhá stejným společenským procesům a stala se v digitálních médiích 

transparentní, obnaženou a hyper-viditelnou, usilující o maximalizaci své (výstavní) hodnoty, 

protože v éře sociálních sítí jako je Facebook a Instagram (a s možnostmi optimalizace lidské 

tváře) se „face“ „beze zbytku překrývá s jeho vystavovací hodnotou. Face je obličej vystavený 

na odiv, a zbavený tak veškeré „aury pohledu“. Je to zbožní forma lidské tváře.“ (Han, 2016, 

str. 84). Tato tvář se tak stává obscénní, redukovanou na vystavovací, zbožní hodnotu. Lidský 

jedinec přestává „být svou vlastní tváří“, neskrývá už žádné tajemství a je zde bez jakéhokoliv 

pohledu. Zde je patrný vliv Baudrillarda, který popisoval média transparence jakožto obscénní 

prostor, kde transparence znamená promiskuitu, vedoucí k prostituci, lidská tvář (face) zde má 

formu jen jakési zbožní formy (1999, str. 71). Obrazy lidské tváře a lidského těla v digitálních 

médiích postrádají negativitu, jež by podněcovala k reflexi či přemýšlení. Jsou pornografické, 

tj. jednoznačné, redukované na svou výstavní hodnotu. Hlavním smyslem vytváření takových 

obrazů je jejich konzumovatelnost, ničící jejich sémantiku, poetičnost, narativní napětí, lidský 

jedinec ztrácí jakoukoliv hlubší strukturu a nutkáním se vystavovat se nabízí k vykořisťování. 

Obraz lidské tváře v digitálním médiu je bezčasý, nerodí se ani neumírá, stále tak žije v totální 

přítomnosti. Baudrillard poznamenává, že model je pravdivější než pravda sama (1999, str. 8). 
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Na tomto místě je vhodné zmínit koncept „stadia zrcadla“ (stade du miroir) J. Lacana, 

postmoderního psychoanalytika, se kterým přišel poprvé v 50. letech. Lze se s ním seznámit v 

díle Imaginárno a symbolično. Lacan (2016) zde popisuje stádium zrcadla jako etapu vývoje 

utváření lidského vědomí (proces Imaginárna), kdy se malé dítě ztotožňuje se svým obrazem 

v zrcadle či s jinými osobami, tj. „imagem.“ Identita Já vzniká tím, že přijímáme tento obraz a 

ztotožňujeme se s ním. Avšak lidské Já je rozštěpeno na tento obraz, kterého chce dosáhnout, 

a skutečnou podobu lidské individuality. Han (2016, str. 157) na tento koncept navazuje a má 

za to, že dnes „[ch]ytrý telefon funguje jako digitální zrcadlo post-infantilního znovuvzkříšení 

‚stadia zrcadla‘. Otevírá narcistní prostor, sféru imaginárna, do níž se uzavíráme. Skrze 

chytrý telefon k nám nepromlouvá druhý.“ V digitálních médiích tak člověk potkává všude jen 

sám sebe, vymaňuje se z Reálna, což posiluje de-realizaci vztahů mezi lidmi, o které byla řeč 

v předešlých kapitolách. Tímto se tak výrazně staví i vůči tomu, o čem mluvil Flusser. 

Jak bylo řečeno výše, digitální média Han označuje jako média přítomnosti. Totalizace 

přítomného okamžiku vede k tomu, že se čas stává jen sledem aktuálních momentů. Digitální 

média pak stimulují vše, co je dočasné, nestálé a člověka nijak nezavazující. Proměňuje se tak 

obraz lidského jedince, který žije v permanentní přítomnosti. Toto nahlížení na čas způsobuje 

i to, že časově podmíněná jednání jako jsou přijetí odpovědnosti a slibu přestávají být možná, 

protože samotná budoucnost je pojímána jen jako optimalizovaná přítomnost (Han, 2016, str. 

166 a násl.). Lidský jedinec v digitálních médiích fakticky nejedná (handeln), a jen poklepává 

prstem (fingert) na obrazovce. Prst pak především počítá a ukazuje, ale nejedná. 

Dnešní společnost pozitivity trpí přemírou informací, a proto se tu zaměříme na to, jak 

přemíra informací restrukturalizuje lidského jedince, jeho myšlení i paměť. Jak uvedeno výše, 

digitální média převádí vše na data a informace, čehož výsledkem je to, co Han (2017b, str. 

60-61) nazývá „kvantifikovaným Já“ (Quantified Self), vycházející z „totalitarismu“ dat, který 

se snaží veškeré složky lidské bytosti změřit, tj. převést na data (např. teplotu, tuk, ale i nálady 

atd.). Člověk je převeden na data, čímž ztrácí ducha, narativ i jakýkoliv obsah. Navíc se zdá, 

že je dnes každý zasažen informační únavou, přesyceností informacemi, tzv. IFS (Information 

Fatigue Syndrom), která dříve postihovala jen několik málo jedinců, jež museli v zaměstnání 

zpracovávat větší množství informací a dat, což mělo za následek mj. ochromení analytických 

schopností, poruchu pozornosti, nervozitu či neschopnost nést odpovědnost za svá rozhodnutí 

(Han, 2016, str. 190). Jak uvedeno, pravda se od informace liší svou exkluzivitou, negativitou 

vytěsnění, tj. i schopností rozlišit podstatné od nepodstatného. IFS spočívá právě přehlcením 

informacemi, které znamená nedostatek pravdy. 
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Po určité době není tak informace informativní, nýbrž spíše deformativní, kumulativní, 

čistě aditivní, nevytváří jakoukoliv formu (Han, 2018b, str. 106). Představa, že více informací 

či dat znamená více poznání, je mylná v tom ohledu, že informace má pouze aditivní, nikoliv 

narativní a vysvětlující povahu. Podobně to je u lidské paměti, která ze své povahy má povahu 

narativní, není pouhým úložištěm dat, prochází neustále revizemi, změnou svého uspořádání a 

struktury (Han, 2018b, str. 101). Data ale zabsolutňují aditivní princip, pod jehož tíhou lidské 

myšlení i lidská paměť jsou stále více jakýmsi „úložištěm na odpadky“ přijímající stále stejné. 

Obojí je důsledkem zpozitivnění pravdy na (transparentní) informace a data, které jsou stejné. 

Myšlení a paměť tak neprochází jistým vyprávěním, proměnou a transformací, jsou tak jistým 

„datovým úložištěm“ či „vetešnictvím.“ 

Protipólem obrazu člověka zahlceného informacemi s nutkavou potřebou komunikace 

je idiot. Han překvapivě říká, že „historie filosofie je historií idiotismu. Sókratés ví jen to, že 

nic neví; je idiotem. Podobně Descartes pochybuje o všem. Cogito ergo sum je idiotské“ (Han, 

2017b, str. 81). Podobně např. Tomáš Akvinský měl přezdívku „Němý vůl.“ Idiot stojí jakoby 

vně systému, je heretikem, není jako ostatní, je neinformovaný, vstříc totální komunikaci stojí 

mimo (Han, 2017b, str. 81-87). Idiotský učenec je jediným nekonformním, a tedy svobodným 

člověkem. Můžeme říci, že i Han se snaží psát jako idiot, byť možná ne tak výrazně idiotsky 

jako idioti, na které zde odkazuje. Sókratés je příklad kontemplativního učence, pro něhož čas 

není jen sledem přítomných okamžiků, ale nese s sebou narativ. Ostatně předtím, co vypil jed, 

po kterém skonal, řekl, že je na čase, aby zemřel, a ostatní, aby žili (Platón, 2005). Sókratés se 

vymyká dnešní kapitalistické ekonomice produktivity, hyperkomunikace, je idiotem, Jiným. 

Na závěr je tak možné shrnout, že digitální média nás vymaňují z řádu prostoru, reality 

světa, kde se stále méně potkáváme s druhými. V digitálních médiích není shromáždění, které 

by mělo svou niternost, společného ducha, nýbrž je spíše jen nakupením mnoha jedinců, kteří 

se spojují na dálku, netvoří však žádné trvalé společenství. Vůči Hanovi lze být kritický v tom 

ohledu, že digitální média tvoří jen určitou část lidského života, která může sice hrát důležitou 

roli, ale určitě nejsou jediným světem, v němž člověk žije. Na druhou stranu se můžeme dnes 

všímat, že digitální média jsou v lidských životech přítomna stále více, a že s nimi (zejména 

pak se svým „chytrým telefonem“) tráví lidé relativně velké množství času. Uvedené procesy, 

o kterých tu Han mluví, tak jistě mohou být výrazných faktorem pro restrukturalizaci myšlení, 

vnímání, vztahu k sobě samému, svému tělu a též druhým lidem. 
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6 Závěr 

 

Jak jsme viděli, v jádru Hanovy kritiky leží (pozdní) kapitalismus a neoliberalismus se svými 

technikami dominance a řízení, tedy tzv. psychopolitikou. Ta na lidského jedince nepůsobí již 

represivně, nýbrž „pozitivně“, dnešní formy násilí a tlaků jako je násilí kapitálu, transparence, 

přemíry informací či jiných pozitivit tak na jedince nepůsobí konfliktně, naopak působí zcela 

nekonfliktně, a v tom spočívá jejich skrytá síla, která má však potenciálně ještě destruktivnější 

charakter. Jejich klíčovou vlastností je to, že jsou tyto formy násilí lidskému jedinci skryté pro 

svou pozitivitu a ukazují se mu jako možnosti sebe-realizace, úspěchu a autenticity, které však 

ve skutečnosti nemají za cíl nic jiného než bezproblémové fungování v rámci kapitalistického 

systému, v němž se lidský jedinec redukoval na jakýsi „stroj pozitivity.“ Cílem tak není dobrý 

život, který vyžaduje také negativní formy, které lidskému životu dávají určitou formu, nýbrž 

maximalizace kapitálu a zachování života. Tato forma lidského života, resp. živoucnosti, je to, 

co lze nazvat holým životem, jehož ideálem je zachování zdraví. Holý život homo sacer je tak 

posvátný v tom smyslu, že musí zůstat jeho holý život za každou cenu zachován, vitální a 

produktivní. Neproduktivní, negativní či netransparentní formy není kapitalistická ekonomika 

konzumu a požitku schopna pojmout, čímž člověka obnažila a úspěšně pomáhá vykořisťovat. 

Zároveň je ale třeba zdůraznit, že Han ve svých esejích nepěje chválu na minulá století 

a „starší“ typy společností. Pokud kritizuje současnou společnost, neříká, že byly společnosti 

minulé lepší nebo horší. Přesto jeho myšlení nepůsobí relativisticky či zaujatě. Vede k hlubší 

reflexi současné společnosti a člověka, která nám v přemíře pozitivity (informací, dat, věcí či 

výkonnosti) často zůstává skryta, jako bychom ke skutečné reflexi neměli přístup nebo neměli 

na ni čas, anebo jednoduše neměli vhodné nástroje, jak ji používat. Vrhá světlo na současnou 

společnost, ale spolu s tím i stín. Usiluje o přehodnocení společenských procesů, které jsme si 

zvykli považovat za univerzální a žádoucí. Zdá se, že pro Hana je hlavním předmětem zájmu 

člověk, jeho obraz, psyché, tělo. Člověk je stále znovu a znovu (dobrovolnou) obětí systému, 

v němž nenachází svou identitu a charakter. Naopak se mu oddá a tím ztrácí všechno klíčové. 

Han nenabízí „lacinou“ alternativu jako tomu bylo u Marxe; nevyzývá ke svržení současného 

systému a jeho nahrazení nějakou (předpřipravenou) alternativou. Změnit se totiž musí životní 

styl (Lebensform), pojetí lidské „živoucnosti“ (Lebendigkeit), tj. samotný člověk, který se stal 

v postmoderní éře zcela vyprázdněným, obnaženým, odcizeným, unaveným a „nemrtvým.“ 

Navíc dochází k zániku „sociálna“, erozi sociálních vazeb a rovněž k narcifikaci člověka, lidí. 
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Lze říci, že Han představuje jisté „nové“ sociologické paradigma, které je přiléhavější 

pro současnou společnost, neboť „stará“ sociologická paradigmata byla rozvíjena v době, kdy 

společnost fungovala na odlišném (tj. disciplinárním, negativním) principu a žádné z těchto už 

dle Hana dnes neplatí. Samozřejmě jako každé sociologické paradigma vnímá společnost pod 

jistým zorným úhlem a ve specifických pojmech, pomocí nichž popisuje (strukturální) změny, 

sociální vztahy a člověka ve společnosti. Jako sociologické paradigma nemůže popsat veškeré 

jevy ve společnosti. Poskytuje nám ovšem rámec pro pochopení jednotlivých sociálních jevů, 

jež nelze pochopit bez obecného teoretického nadhledu. Nabízí nám tedy vcelku konzistentní 

pohled na současnou společnost a pozdní kapitalismus či neoliberalismus, a to spolu s jejich 

„stinnými“ stránkami, které jsou v Hanových esejích obzvlášť akcentovány. 

V práci byla také naznačena i jistá kritika, která si kladla za otázku, zda je možné jeho 

reflexi současné (velice složité) společnosti zobecnit. Jednoduše by asi bylo možné říci, že to 

nemusí platit zcela univerzálně, to by nám však unikal snad hlavní záměr jeho textů, jímž je 

domyslet společenské procesy do důsledku, proniknout logiku (pozdního) kapitalismu, jeho 

destruktivní charakter i násilí, které na lidských jedincích páchá, a způsoby, jimiž jim vštěpuje 

techniky dominance, a dovádí je k sebe-vykořisťování, přičemž jim ponechává pouhou iluzi 

svobody. Fenomény, o nichž zde byla řeč (např. deprese jako produkt společnosti výkonnosti 

a pozitivity) je proto třeba chápat jako symboly současné společnosti, jež kopírují její logiku. 

V tomto ohledu se Hanova reflexe jeví jako velice pronikavá a zdařilá. Podařilo se mu popsat 

jak makrospolečenské procesy, tak v návaznosti na to také dílčí sociální a psychologické jevy, 

které vnímá v kontextu vývoje pozdně moderní společnosti. 
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