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Posudek práce Katrin Vodrážkové „Realita masmédií v systémové teorii“ 

Na úvod musím přiznat, že mne práce Katrin Vodrážkové postavila před zapeklitý 

problém – mám ji brát jako text, který se snaží předložit ucelený argument, nebo jako 

experiment, pomocí kterého se autorka snaží testovat, zda oponenti skutečně čtou texty, 

které oponují, či alternativně, zda si mají lidé tendenci vytvářet smysl i tam, kde autorka 

úmyslně žádný nedává.  

Pokud platí první varianta, musím konstatovat, že neuspěla. V první řadě mi 

mnoho předkládaných argumentů ale i jednotlivých vět smysl nedává, což interpretuji 

jako zásadní nedostatek na straně autorky, neboť nebyla schopna je srozumitelně 

komunikovat. Jejími slovy jde o komunikační neúspěch, „nezdařené spojení selekcí“ 

(str. 6). Nesrozumitelná je pro mne například řada autorčiných interpretací Luhmanových 

myšlenek počínaje argumentem o jeho pojetí teorie sociálních systémů (str. 5-6). 

Podobně jen na str. 6 například věty: 

Komunikace znamená koordinovanou selektivitu. 
Komunikace uvádí do chodu tvorbu systémů, transformuje nepravděpodobnost 
v pravděpodobnost. 
Teprve písmo a knihtisk umožňuje spojovat komunikační procesy, které reagují na její [čí?] 
diferenci.  
Písmo a knihtisk vynucují zkušenost diference, která tvoří komunikaci. 
Po vynálezu knihtisku se zvyšují nároky na média komunikace a zvětšuje se jejich 
nepravděpodobnost.  
Vše co je komunikace, je také společnost. 

 

Nemluvě o formulacích typu: „Přesně vymezuje [funkcionální analýza] podmínky, za 

kterých diference činí rozdíl“ (str. 7). Zmíněná věta by dávala smysl pouze v tom 

případě, že Luhman používá pojem „diference“ jinak než v jeho ustáleném významu 

(rozdíl). Autorka nic takového neavizuje. Podobně: „Pojem redukce znamená pouze 

vztahování vztahů“ (str. 11), „Diference je…jednotou smyslové konstituce světa a slouží 

k získání informací“ (str. 12), „Pokud je informace smyslově opakovaná, nejedná se už o 

informaci. Například něco v jedněch novinách čteme a pak v druhých totéž, ale informace 

není ztracena“ (str. 15) či „Sdělení je tedy podnětem, dá se říci též selekčním návrhem. 

Ke komunikaci dojde tehdy, když je podnět zachycen. A jestliže je tedy podnět zachycen, 

znamená to, že se uskutečnilo podráždění“ (str. 16). 

 Text sice naznačuje, že Luhman řadu konceptů používá ve specifickém smyslu, ale 

autorka je často nevysvětluje, ba ani nezmiňuje, a čtenářstvo tak nechává tápat. Zde 

mám na mysli například diskusi klíčového pojmu komplexita, pod kterým se asi běžně 

nemyslí „více možností, než je realizováno,“ (str. 8). I kdybych ale přijal původně 

Durkheimův argument, že: „Komplexita je…znakem moderních společností,“ a že: „V 

průběhu společenské evoluce dochází ke vzrůstání komplexity sociálních systémů“ 

(str. 8), nevím, jak z něj pro Luhmana (či autorku?) vyplývá „potřeba komplexitu 

redukovat“? Podobně jsem z textu nevyčetl, proč: „Redukovaná komplexita je pro teorii 

odstraněnou komplexitou (nikoli vyloučenou)“, ani co to je redukovaná komplexita či jaký 
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je rozdíl mezi odstraněnou a vyloučenou komplexitou? Co si pod tím mám představit? A 

proč nejsou nabídnuty příklady, které by abstraktní teoretický jazyk propojily se sociální 

realitou?  

Autorka pravidelně vytahuje z rukávu další koncepty, které nedefinuje (např. 

funkcionální diferenciace, dvojité horizonty, sebereferenční kruh, metafora přenostu 

atd.). Na str. 6 nerozlišuje média a masmédia a také zde evidentně používá termín 

komunikace ve dvojím významu, který však nevysvětluje. Na jedné straně píše o 

komunikaci v singuláru, kdy má zřejmě na mysli nějaký proces, na druhé straně však 

mluví o komunikacích jako jednotkách, snad řečových aktech? 

Řada formulací je velmi neobratných či nesmyslných z hlediska sociální teorie. 

Jako příklad lze uvést věty: „Funkcemi je charakterizována sama moderní společnost“ a 

„Luhman staví společenský systém do třech rovin, a sice do teorie systému, do evoluční 

teorie, konečně do komunikační teorie…“ Z hlediska funkcionalistických teorií je funkcemi 

charakterizována každá společnost a první věta má tedy sama o sobě minimální 

výpovědní hodnotu. Autorka k ní však nic dalšího nedodává. Luhman asi spíše chápe 

společenský systém na třech úrovních nebo jej dělí do třech sfér, které pak teoretizuje 

prostřednictvím teorie systému, evoluční teorie a komunikační teorie. Je samozřejmě 

nesmyslné hovořit o tom, že systémy „mohou…problematizovat“, „uchopit“ či „pozorovat, 

popisovat, odhalovat funkční vztahy“ nebo že teorie „sama sebe chápe.“ Vědomě jednat 

mohou pouze lidé.  

Některá tvrzení jsou ve zřejmém rozporu. Na str. 13 například autorka píše o 

komplexních systémech, což by logicky naznačovalo, že jsou i systémy nekomplexní, 

jednoduché. Ve stejném odstavci však systém definuje následovně: „Systém představuje 

každý sociální kontakt. V nejužším smyslu znamená systém pouhý soubor vztahů mezi 

prvky. Systém je komplexní, a to díky selekci řádu.“ Mám za to, že pokud je systém 

komplexní z definice, nemá smysl mluvit o komplexních systémech. Podobně například 

na str. 16: „Pouze systém používá tento typ operací, a proto je nutně uzavřený…Pro 

všechny ostatní systémy toto potom neplatí“ (str. 16). Pokud je systém z definice 

uzavřený, jak to může neplatit „pro všechny ostatní systémy“?  

 V mnoha odstavcích jsou věty, jejichž souvislost nenacházím. Nerozumím 

například sledu vět: „Teorie s nárokem na univerzalitu je potom sebereferenční teorií. 

Jedná se o teorii, která sama sebe chápe jako svůj vlastní předmět. Teorie je výsledkem 

diferenciace. Celková teorie představuje sebe sama limitující kontext“ (str. 9, druhý 

odstavec). Podobně celý čtvrtý odstavec na téže straně. 

 A tak bych mohl pokračovat dál a dál, neboť uvedené problémy se vyskytují 

prakticky na každé stránce. Nicméně podstata mých výhrad je snad zřejmá – mám 

obecně za to, že argumenty v bakalářských pracích by měly být relativně srozumitelné a 

neměly by tedy na straně čtenáře/ky vyžadovat znalost vysoce specializovaných 
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odborných diskurzů. Pokud s takovými diskurzy jejich autorky a autoři pracují, měli by je 

čtenářstvu předložit ve srozumitelné podobě, měli by vysvětlovat koncepty, se kterými 

pracují, a nabídnout dostatek příkladů, které by jim pomohly porozumět. Autorka bohužel 

v tomto ohledu až příliš často selhává a není proto jasné, nakolik Luhmanovým 

myšlenkám sama rozumí. Podotýkám, že i v případě „hotových teoretiků“ mám problém 

s obskurními jazykovými hrami, které obvykle slouží k zakrývání prázdnoty myšlenek a 

nekonzistentnosti argumentů, a tedy jako obrana proti legitimní kritice. Čili jsem proti 

praxi založené na principu - pokud nemáš co říci, řekni to tak zamotaně, aby tě nikdo 

nemohl chytit za ruku. 

 I kdybych však odhlédl od všech zmíněných problémů, považuji za zásadní 

nedostatek, že se autorka v podstatě pouze pokouší reprodukovat Luhmanovy myšlenky. 

Nezaujímá k nim kritický odstup, ani je nekonfrontuje s alternativními koncepcemi. 

Luhmanovo pojetí hromadných sdělovacích médií přitom přímo volá po konfrontaci 

s mainstreamovou mediální teorií (např. McQuail či Jirák, Burton) či s pojetím autorů jako 

je J. B. Thompson (které jsou navíc k dispozici v češtině, viz Média a modernita). Ale 

totéž se dá říci o většině Luhmanových myšlenek. Protože autorka klasické texty neuvádí 

v přehledu literatury, lze se jen dohadovat, nakolik se orientuje v mediální teorii. 

 Za konfrontaci s alternativní koncepcí samozřejmě nepovažuji kosmetickou 

zmínku o Jürgenu Habermasovi. Jednak je představení jeho teorie komunikativního 

jednání věnována jedna stránka (vs. 36 stránek věnovaných Luhmanovi), která zdaleka 

nestačí jako základ pro posouzení provedené komparace Luhmanovy pozice 

s Habermasovou, ale také si nejsem jist, čí je vlastně zmíněná komparace. Jazyk této 

podkapitoly se totiž výrazně liší od jazyka použitého ve zbytku textu. Jinými slovy, jazyk 

je srozumitelný, argumenty jsou logicky vystavěné a odstavce drží pohromadě.  

 Z formálního hlediska je problematické, že autorka systematicky neodkazuje. Není 

například jasné, ze kterého ze tří Luhmanových textů autorka vychází v jednotlivých 

podkapitolách. Konstatuji, že předkládaná bakalářská práce, nerealizuje avizovaný cíl 

„začlenění [Luhmanovy koncepce] do kontextu problematiky [zřejmě mediální?]“, ani 

nenabízí „možnost aplikace pro další zkoumání či navázání“ (str. 5).  

 Je zde však samozřejmě i druhá možnost, tedy že jde o experiment. Nicméně pak 

by autorka asi měla svůj záměr v závěru práce odhalit a diskutovat, proč zvolila tento 

postup, k čemu její „výzkum“ měl sloužit atd. Nic takového jsem v práci nenašel.  

Vzhledem k výše uvedenému práce nesplňuje požadavky kladené na bakalářskou 

práci a hodnotím ji 18 kredity, především proto, že je prosta překlepů a obvyklých 

gramatických chyb. 

 

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.       29.8.2008 
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