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Úvod: 

 

   Tématem práce je představení a sledování Luhmannovy koncepce, její začlenění do 

kontextu problematiky spolu se záměrem dalšího využití pro projekty z oblasti filosofie médií, 

kultury, techniky, sociologie. Konkrétně se práce zabývá problematikou reality masmédií v 

systémové teorii, Luhmannovou teorií systémů, s přihlédnutím k problému komunikace a 

společnosti, mediálním aspektům v současné teorii médií. Docházím zde také ke komparaci 

Luhmannovy pozice s Habermasovým pojetím, přičemž připojuji objasnění problematiky za 

pomoci dalších autorů z oblasti filosofie médií, kteří v daných textech (z nichž se některé 

staly též výstupem mezinárodních konferencí či sympozií v rámci diskutované problematiky 

z oblasti filozofie médií) vyjádřili svá stanoviska vůči probíranému tématu.  

   Práce představuje teoretické uchopení problému a možnost aplikace pro další zkoumání či 

navázání. Především vycházím z Luhmannova díla (Sociální systémy, Die Realität der 

Massenmedien, aj.), zahraniční literatury a zahraničních textů zabývajících se danou 

tématikou. Pojednání obsahuje jak vysvětlení dané problematiky, tak nástin a odkazy 

specifického pojmosloví. Předně se zde jedná o to, jaký význam má komunikace, což je dobře 

ukázáno i na vývoji příslušné teorie a jejího zakomponování do kontextu, včetně veskrze 

všech souvisejících aspektů.  

   Centrálními pojmy Luhmannovy sociologie jsou „existence systému“, „smysl“, 

„autopoiesis“ (člověk je podle něj autopoietická bytost, přičemž autopoietický systém 

znamená sebe-sama-reprodukující-systém), „racionalita“, „pozorování“. Masmédii rozumí 

Luhmann sociální systém (analogicky k ekonomii, vědě, náboženství). Teorie systémů má 

původ v biologii a fyziologii. Počátkem osmdesátých let zaznamenáváme vlivné úvahy o 

autopoiesis (sebeorganizaci) živých systémů. Humberto Maturana a Francisco Varela 

přicházejí s konceptem zvláštností živých (biologických systémů) odlišujících se od systémů 

neživé přírody. Stále větší význam získávala vnitřní autonomní uspořádání živých systémů, 

jejich operacionální uzavřenost, hranice vnějších vlivů.  

   Systém lze rozpoznat tehdy, když ho lze odlišit od prostředí. K tomu je zapotřebí 

pozorovatele, neboť ten rozhoduje o rozlišení systému (to, co je uvnitř) a prostředí (to, co je 

vně). Na uzavřenost systému poukazuje autoreference. Systém se tvoří sám svými operacemi, 

kterými se též udržuje. Koncept autopoiesis se zařadil k problematice teorie poznání. Tyto 

poznatky byly posléze přeneseny na psychické a sociální systémy.  

   Niklas Luhmann ovšem nadto přichází se svým originálním pojetím teorie sociálních 

systémů jako univerzální teorie. Uvádí tři typy autopoietických systémů, které operují 
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navzájem nezávisle – život, vědomí, komunikace. Z toho vyplývá, že vědomé neboli 

psychické systémy a sociální systémy nejsou živé systémy, sociální systémy potom nejsou 

vědomé. Předpokládají však navzájem svou existenci a jeden se přirozeně účastní druhého. 

Tak může pouze komunikace tvořit komunikaci. Systémy vytvářejí specifické kódy (kód 

systému je jednotkou specifické diferenciace), které rozhodují o tom, co bude komunikováno.   

   Lepší pochopení systému a jeho interpretování informace z okolí umožňuje médium. Jedná 

se o mechanismy, které aspirují na univerzum a kterými se komunikace stabilizuje. Médium 

má tedy tendenci univerzalizovat se, ale média jsou funkčně specializovaná. Pouze informace 

je komunikována, pouze s informací může systém pracovat, a masmédia informaci rozšiřují. 

O realitě masmédií se dá mluvit ve dvojím smyslu (jejich skutečná realita neboli jejich vlastní 

operace a pozorovaná realita). S pojmem „masmédia“ mají být následně zachycena všechna 

uspořádání společnosti, která slouží k rozšíření komunikace technických prostředků. 

Masmédia ve společnosti přesně realizují dvojí strukturu reprodukce a informace. Na jedné 

straně masmédia čerpají z komunikace, na druhé straně stimulují pokračující komunikaci. Tak 

nepřetržitě aplikují novou komunikaci na výsledky dřívější komunikace. 

   Bez komunikace by nemohly být sociální systémy. Komunikace znamená koordinovanou 

selektivitu. Jednotlivé komunikace jsou silně svázány s kontextem, komunikace tedy 

vystupuje jen zřídka jako jediná jednotka. Komunikace uvádí do chodu tvorbu systémů, 

transformuje nepravděpodobnost v pravděpodobnost. Komunikační úspěch spočívá ve 

zdařeném spojení selekcí.  

   Teprve písmo a knihtisk umožňuje spojovat komunikační procesy, které reagují na její 

diferenci. Písmo a knihtisk vynucují zkušenost diference, která tvoří komunikaci. Po 

vynalezení knihtisku se zvyšují nároky na média komunikace a zvětšuje se jejich 

nepravděpodobnost. Vše co je komunikace, je taktéž společnost. Jednání je společenským 

jednáním pouze tehdy, když je zamýšleno a / nebo zakoušeno jako komunikace. 
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1.   SYSTÉMOVÁ TEORIE 

 

1.1.   Niklas Luhmann a systémová teorie 

 

   Tvůrcem a reprezentantem systémové teorie, respektive systémového paradigmatu, je 

Niklas Luhmann, teoretik moderní společnosti. Je představitelem metodologického 

ahumanismu, jehož základní premisou je tvrzení o tom, že lidé (a s tím také jejich organické a 

psychické vlastnosti) patří k prostředí sociálního systému. Luhmann se předně věnuje 

problematice sociálních systémů. Luhmann je též teoretikem diference. Jeho snaha směřuje k 

předložení nového směru a orientace pro oblast sociologie.  

   Luhmann kritizuje současný stav teoretické sociologie, sociologie je podle něj ve stavu 

teoretické krize. Sociologie tradičního typu tak podle něj zastává zastaralé pojmosloví, čímž 

není schopná adekvátně vysvětlit procesy moderní společnosti. Luhmann ukazuje svůj vlastní 

model sociální teorie a jde mu o formulování obecné odborné teorie (od Parsonse takovou 

teorii nikdo neformuloval). Na základě změny paradigmatu v rámci obecné teorie systémů 

chce též ukázat nové možnosti pro teorii sociálních systémů. Jeho sociologické myšlení bylo 

ovlivněno zejména těmito oblastmi: termodynamika, kybernetika, informační teorie, biologie, 

neurofyziologie, přičemž za stěžejní oblast považuje biologii genetického kódu a biologii 

kognitivní (poznávací; pozn. Katrin Vodrážková).  

   Luhmann vynalézá vlastní teoretický jazyk. Pojmosloví pro jeho teorii se nejprve vyvíjí na 

základě vlivu Parsonsovy teorie. Zároveň se jeho tvorba rozvíjí pod vlivem kybernetiky a 

biologie. Luhmann se pokouší aplikovat nové, systémové paradigma. Předně totiž kritizuje 

(kromě pojmosloví) modely zastupující sociální realitu. Luhmann se stává funkcionalistou ve 

smyslu teorie funkcionální analýzy (oproti Parsonsovu strukturálnímu funkcionalismu). 

   Luhmann tedy ve svém pojetí pracuje s metodou funkcionální analýzy. Funkcionální 

analýza představuje druh teoretické techniky. Funkcionální metoda zprostředkovává vztahy 

mezi vztahy. Problémy vykládá jako systémové problémy, jako problematiku systémové 

teorie. Tato metoda je založena na konstrukci problémů. A směřuje k vydiferencování 

funkcionálního uspořádání, lépe řečeno k vydiferencování funkcionálního systému (děje se 

tak například zavedením nových diferencí systému a prostředí uvnitř původního systému). 

Zakládá se na pojmu informace a slouží právě k získávání informací. Přesně vymezuje 

podmínky, ze kterých diference činí rozdíl. Jedná se o zvláštní horizont životního světa, který 

je nastaven pro specifické záměry – dává do určité formy to, co se odehraje při zpracování 
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informací, a sice zkoušení diferencí. Funkcionální analýza v systémové teorii se zaměřuje na 

problém komplexity.  

   Za základní téma si Luhmann zvolil moderní společnost, kdy jeho snaha směřuje k tomu, 

aby svým pojetím přispěl k porozumění moderní společnosti. Volí pro to způsob teoretického 

postižení komplexity vztahů moderní společnosti. Klíčovými pojmy Luhmannovy koncepce 

se tak stávají pojem komplexita a kontingence, respektive dvojitá kontingence (viz. kap. 

1.4.2., 1.4.3.). 

 

   1.1.1.   Komplexita v systémové teorii 

 

   Komplexita společnosti je předním znakem moderní společnosti. Znamená složitost, 

respektive mnohost, mnohoznačnost. Pojem komplexity lze též vysvětlit tím, že je více 

možností, než je realizováno. Jestliže hovoříme o komplexitě, jedná se zde o komplexitu 

redukovanou (nikoli původní potenciální mnohost). Redukce komplexity představuje 

samotnou tvorbu systému, tedy selekci z množství možností. Jako redukci komplexity lze 

analyzovat vlastně všechno, co se týká systémů (problematika jeho částí, hranic, diferenciace 

struktur či procesů, hierarchie, apod.). Komplexita představuje modernu, respektive 

modernizaci. Komplexní jsou takové souvislosti, v rámci kterých není každý element spojen 

s každým. Pro komplexní systémy je žádoucí, aby se přizpůsobily své vlastní komplexitě a 

také vlastnímu prostředí. A jsou dokonce nuceny k sebepřizpůsobení. 

   Důležitou roli zde hraje pojem selekce, která předběžně vylučuje určité vztahy (relace). 

V systémech se totiž nachází více prvků a není možné, aby byl každý prvek ve vztahu se 

všemi ostatními prvky. Je tedy nutné, aby byla omezena možná spojení mezi prvky. Proto 

jsou stanoveny selekce. Komplexita je tedy založena na selekci a výběru možností. 

Představuje selekční tlak, neboť systém je nucen k selekci. Přičemž systémy (a ještě více 

prostředí systémů) mohou svojí vlastní komplexitu problematizovat, nemohou ji však uchopit. 

Komplexita je hlavním znakem moderní společnosti. V průběhu společenské evoluce dochází 

ke vzrůstání komplexity sociálních systémů. Proto je potřeba komplexitu redukovat. 

Redukovaná komplexita je pro teorii odstraněnou komplexitou (nikoli vyloučenou).  

 

   1.1.2.   Zaměření systémové teorie 

 

   Luhmann se zaměřuje především na způsob fungování systému (nikoli na jeho struktury). 

Důležitou roli zde hraje pojem „funkce“. Funkcemi je charakterizována sama moderní 
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společnost. Luhmann staví společenský systém do třech rovin, a sice do teorie systému, do 

evoluční teorie, konečně do komunikační teorie (případně by se dala zařadit ještě čtvrtá rovina 

– teorie smyslu a sebereference). Přičemž jednotlivé roviny se mohou navzájem prolínat či 

překrývat. Tři úrovně tvorby systémů předkládá Luhmann v podobě terminologického 

schématu. 

   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. Sociologická teorie musí být podle Luhmanna 

komplexnější než teorie v případě klasiků (a to i v případě Talcotta Parsonse). Podle 

Luhmanna znamenají systémy více než pouze část či celek (zde právě naráží na Parsonsovu 

koncepci, která vyzdvihuje otázku struktur, vztah částí a celku, přičemž systém je u Parsonse 

založen na nezávislosti svých částí; v Parsonsově pojetí hraje roli kulturní systém a 

společensko-hodnotový systém). Systémy tak dle Luhmanna nelze redukovat na vztahy mezi 

různými elementy. Pro Luhmanna se stává důležitější problematika hranic systému a 

stabilizace diferenciace mezi vnitřním a vnějším. 

   Luhmannova systémová teorie je založena na třech analytických úrovních – první úroveň 

zaujímá systém; druhou úroveň zahrnují stroje, organismy, sociální systémy, psychické 

systémy; třetí úroveň tvoří interakce, organizace, společnosti. Systémová teorie znamená 

superteorii, a podle Luhmanna by systémová teorie, kterou navrhuje, měla nárokovat status 

superteorie, tedy teorie s univerzalistickými nároky. Teorie i společnost musí být tedy stále 

komplexnější. Jedná se tak o novou teorii, která se vyznačuje vyšší komplexitou (nová teorie 

je vždy také obsahově bohatší). Proto je tato teorie vhodnější pro zpracování sociálních 

situací. Systémovou teorii lze aplikovat na velmi rozdílné systémy. 

   V případě této nové teorie byla tradiční diference celku a částí nahrazena diferencí systému 

a prostředí. Diference celku a části je tak reformulována jako teorie systémové diferenciace. 

Systémová diferenciace představuje opakování tvorby systémů v systémech. Systémy musejí 

být schopny použít diferenci systému a prostředí jako orientaci a jako princip generování 

informací. Teorie se zabývá otevřenými systémy. Uzavřené systémy jsou definovány jako 

krajní případ – jedná se o systémy, pro které je prostředí bez významu (nebo má význam 

pouze díky specifickým kanálům). Uzavřené systémy zahrnují schopnost stanovení vlastních 

mechanismů stabilizace, fungování, či vývoje a neredukovatelnou autonomii. Z hlediska 
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výstavby a reprodukce jsou systémy uzavřenými systémy. Ovšem systémy vytvářejí kontakt s 

prostředím, kontakty jsou totiž základem dynamiky uzavřených systémů.1 

   Teorie sebereferenčních systémů potom vychází z tvrzení, že k vydiferencování systémů 

může dojít pouze prostřednictvím sebereference (systémy berou zřetel v konstituci svých 

prvků a svých elementárních operací samy na sebe). Sebereferenční systémy jsou tedy 

uzavřené systémy. Pojem sebereference značí jednotku, která je sama pro sebe prvkem, 

procesem i systémem. Sebereference je tedy nezávislá na pozorování někým jiným. 

Sebereference předpokládá princip dvojité kontingence (mnohonásobné konstituce). 

Představuje obrat zpět – obrat k předchozím zážitkům, respektive jednáním.2 Sebereferenční 

systémy provádějí operace v kontaktu samy se sebou.3 Jinou formu kontaktu u nich 

nenalezneme. Sebereferenční uzavřenost je možná pouze v nějakém prostředí.  

   Pro existenci sebereference má stěžejní význam diference vůči prostředí. Na základě všech 

typů sebereferenčního uzavření dochází ke komplexnějšímu pohledu na prostředí. Otevřena 

zůstává otázka po tom, jestli (případně v jaké míře) jsou sebereferenční systémy schopny 

samy sebe pozorovat, popisovat, odhalovat funkční vztahy. Důležité je také poznamenat, že 

pojem sebereferenčního systému v rámci systémové teorie nahrazuje pojem subjektu. 

Luhmann odmítá pojem subjektu, zastává názor, že svět nelze popsat z jednoho bodu. Pracuje 

tak místo toho s pojmy diference (respektive sebereferenční diference) a oblasti smyslu. 

 

1.2.   Tři úrovně sociálních systémů 

 

   Teorie systému tedy značí první z rovin Luhmannova členění společenského systému. 

Společnost znamená podle Luhmanna systém, a to systém, který sestává z určitých elementů a 

relací (interakcí) a který se diferencuje vzhledem ke svému prostředí. Systém je 

charakterizován jednak hranicemi vůči prostředí, jednak určitými vnitřními vztahy (relacemi). 

Za základ tak Luhmann považuje dichotomii „systém – prostředí“. Přičemž Luhmann 

rozeznává systémy interakční, organizační, společenské (Luhmann 2006: 13). Interakční 

systémy jsou diferencovány na základě přítomnosti4, organizační systémy definují pravidla 

                                                 
1 Například v případě univerzity jakožto systému je její existence založena na fungujícím hospodářství, právním 
systému, aj.. Více viz Luhmann, Niklas. Sociální systémy. Brno: CDK, 2006. 
2 Například může být napravena nějaká křivka.  
3 Provádění operací umožňuje uspořádání jako systém a výběr možných struktur. Operace značí rozdíl a 
označení, distingující operace znamená rozlišování – veškeré sebepozorování a sebepopis v konečném důsledku. 
4 Příkladem mohou být studenti, kteří se účastní přednášky. 
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členství5, společenské představují systémy všech komunikativně vzájemně dosažitelných 

jednání.6 

   Druhá rovina – evoluční teorie – potom představuje procesy, díky kterým je možný 

společenský vývoj. Hovoříme zde o procesech variace, selekce, stabilizace (jsou to zároveň 

změny v systémech). Evoluční teorie zahrnuje historické souvislosti růstu a změn struktury 

sociálního systému (důležitá je zde tedy také historická dimenze; srovnání lze provést opět na 

případu strukturálního funkcionalismu, který se vyznačuje nedějinností). Moderní evoluční 

teorie popisuje reálné změny, podle Luhmanna je evoluce specifickou, strukturální a 

permanentně se měnící kvalita systému.7 V rámci evoluce též narůstá komplexita společnosti. 

Konečně v případě třetí roviny – teorie komunikace – dochází k analyzování tvorby 

společenských systémů. Společnost je tak ukázána jako sociální systém, který je založen na 

komunikaci, přičemž komunikace se evolučně vyvíjí. Luhmann se však především zaměřuje 

na společnosti, tedy na nejobsáhlejší sociální systémy. V rámci problematiky společností se 

potom zaobírá otázkou podmínek vzniku společností a jejich výstavbou, která je vysoce 

komplexní.  

   Sociální systémy mají proměnlivou povahu, jsou produkovány a reprodukovány v čase (a 

s časem). Nejde tedy o něco, co by bylo statické. Otázka tvorby sociálního systému vlastně 

představuje otázku sociálního řádu. Pro tvorbu a udržování systémů má význam redukce 

komplexity, selekce v rámci možného.8 Udržování systému vlastně znamená udržování hranic 

systému. Tvorba sociálních systémů tak představuje snahu o to, aby bylo uvedeno v soulad 

množství možností (přičemž možnosti jsou na světě). Sociální systémy používají jako 

jednotku prvky, procesy, struktury, nebo také samotné systémy, a teprve samy sociální 

systémy činí toto všechno jednotkou.  

 

1.3.   Paradigma systémové teorie 

 

   Luhmann ve své teorii vychází z paradigmatu autopoietických systémů. Touto změnou 

paradigmatu dochází k novému definování sociálního systému. Prostřednictvím této teorie lze 

popsat vazby a chování vysoce strukturovaných, nezávislých, diferencovaných oblastí 

                                                 
5 Například vysoká škola. 
6 Zde může být příkladem Spolková republika. 
7 Socio-kulturní evoluce vychází z rozdílu tří dimenzí a rozsahu jejich diferenciace vzhledem k sobě navzájem. 
Luhmann hovoří o dimenzi věcné, časové, sociální. Ty jsou nuceny ke kombinaci, nemohou působit izolovaně.  
Evoluční teorie tak značí strukturální změny společnosti (respektive společností přítomných či minulých. Viz 
Luhmann, Niklas. Sociální systémy. Brno: CDK, 2006. 
8 Pojem redukce znamená pouze vztahování vztahů. 
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moderního sociálního života. Na základě společenského vývoje se vyčlenily oblasti jako 

hospodářství, politika, vzdělání, právo, věda, náboženství, které se v moderní společnosti 

přetvořily a dostály podoby autonomních uzavřených sebereferenčních systémů. 

Luhmannovým cílem v systémové teorii je potom popis světa prostřednictvím rozlišení pojmů 

systém a prostředí. Základem je tedy dichotomie „systém – prostředí“. Prostředí se nachází 

vně systému – prostředí je to, co není systém. Přičemž Luhmann vychází z diference – na 

začátku je tedy diference (nikoli identita).  

   Diference je dle Luhmanna něco třetího. Je jednotou smyslové konstituce světa a slouží k 

získání informací. Jednota diference je základní operací. V rámci veškeré smyslové 

zkušenosti existuje především jedna diference, tedy diference aktuálně daného a tím možného. 

Jedná se tak o základní diferenci, díky níž dostává veškeré prožívání informační hodnotu. 

Podle Luhmanna musí existovat mechanismy, které produkují dostatečnou určitost. Na 

základě toho pak dochází k formování diference smyslu a světa (respektive diference řádu a 

porušení, diference informace a šumu). 

   Jako příklad diference lze uvést například případ počítače (nebo cokoli jiného), který 

představuje systém technických zařízení, skládá se z určitých částí, a ty jsou navzájem 

v určitých vztazích. Hranice systému jsou přitom jednoznačně stanoveny, neboť je jasné, co je 

počítač a co počítač není.9 Hranice vyžadují realitu druhé strany a také možnost překročení. 

Nemusí však oddělovat vztahy, jelikož vztahy mohou existovat i mezi systémem a prostředím 

(hranice odděluje prvky a události). Hranice též pomáhají k tomu, aby se systémy mohly 

uzavírat a otevírat.   

   Systém může vyvíjet svou identitu pouze v diferenciaci k prostředí. Prostředí je vždy 

komplexnější než systém. Prostředí představuje množství systémů.10 Prostředí se může stát 

jednotkou teprve díky systému a zároveň je prostředí jako jednotka pouze ve vztahu k 

systému (neznamená to ovšem, že by prostředí záviselo na systému). Prostředí je však také 

netematizovanou, potenciální oblastí a možným světem pro další vývoj (prostředí tedy 

neznamená pouze množství systémů, které obklopují jeden určitý systém a pronikají do něj). 

Je nutné, aby se rozlišovalo prostředí (nějakého) systému a systémy v prostředí tohoto 

systému. Vztah mezi systémem a prostředím je potom označen pojmem rezonance. Schopnost 

rezonance jednotlivých systémů je ohraničena.11 

 

                                                 
9 Například počítač není stůl, respektive cokoli jiného.  
10 Příkladem by byla situace, kdy člověk používá počítač (respektive něco jiného), nemusí přitom tedy vědět, jak 
je počítač (respektive něco jiného) zkonstruován. 
11 Příkladem může být otázka nedostatečné schopnosti komunikovat a zpracovávat informace.  
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   1.3.1.   Existence sociálních systémů a autopoiesis 

 

   Moderní společnost (oproti dřívějším společenským formám) se tedy vyznačuje dvěma 

hlavními znaky – rostoucí komplexitou a funkcionální diferenciací. Přičemž tyto dva hlavní 

znaky stojí ve vzájemné souvislosti. To znamená, že bez diferenciace by nebyla komplexita, 

komplexita tak souvisí s rostoucí funkcionální diferenciací. Přičemž rostoucí diferenciace 

způsobuje narůstající specifičnost dvojitých horizontů. A funkcionální diferenciace moderní 

společnosti je hlavním rozdílem oproti dřívějším formám společnosti. Vyspělé společnosti 

jsou diferencovanější (zde se lze setkat s evoluční myšlenkou, že k sociálnímu pokroku 

dochází ve stále složitějších a diferencovanějších formách společnosti).  

   Hlavním úkolem moderní společnosti potom je komplexitu redukovat (redukce vychází ze 

selekce a výběru možností). S tím souvisí problematika ohrožení modernity, protože stále 

komplexnější systém značí též větší možnost volby, což zapříčiňuje možná rizika. 

Funkcionální diferenciace totiž činí moderní společnost výkonně schopnější a náchylnější 

k poruchám a konfliktům. 

   Společnost je diferencovanější na základě postupného vydělování jednotlivých oblastí 

sociálního života ze svého prostředí. Osamostatňují se tak subsystémy společnosti (například 

hospodářství, věda, politika, právo) a stále více dochází ke specializaci těchto subsystémů 

(respektive k diferenciaci, například když se právo diferencuje na jednotlivé oblasti – 

veřejnou, soukromou, trestní, ...).   

   Podle Luhmanna systémy reálně existují. V užším smyslu lze říci, že existují sebereferenční 

systémy. Systém představuje každý sociální kontakt. V nejužším smyslu znamená systém 

pouhý soubor vztahů mezi prvky. Systém je komplexní, a to díky selekci řádu. Systém je 

vlastní komplexitou nucen k selekci, a to na základě diference systému a prostředí. 

Komplexní systémy musejí být schopny vyrovnat se s vnitřními nepravděpodobnostmi. 

   Sociální systémy chápe Luhmann jako autopoietické systémy. Novým paradigmatem 

systémové teorie se tedy stává pojem autopoiesis.12 Tento pojem autopoietického systému 

převzal Luhmann z oblasti biologie a Luhmann usiluje o začlenění pojmu autopoiesis do 

základního sociologického pojmosloví. Původně Luhmann hovoří o sebeorganizaci, 

sebereferenci, sebevztažnosti, sebetematizaci. Dochází tedy k přechodu od sebeorganizace k 

                                                 
12 Vzniká z výrazu „autopoiesis“, přičemž „autos“ znamená „sám“ a „poien“ znamená tvořit či dělat. Viz např. 
Luhmann, Niklas. Sociální systémy. Brno: CDK, 2006. 
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autopoiesis a dále pak začal Luhmann používat právě pojem autopoiesis. Přičemž lze tyto 

pojmy do značné míry chápat jako synonyma.  

   Autopoiesis tedy znamená v rámci sociologického pojetí sebetvorbu, respektive 

sebeprodukci či sebereprodukci sociální reality.13 Jedná se o sociální případ autonomie 

systému – nejobecnější formu sebereferenční uzavřenosti. Systém se vyznačuje schopností 

vytvářet sám sebe a jednotlivé systémy se tak vyvíjejí autonomně. Pro systém je 

charakteristický vlastní reprodukční proces, který lze aplikovat pouze vnitřně. Systém vnímá 

(vnější) podnět jako diferencovanou zkušenost, to znamená jako informaci. 

   Systémy jsou operativně uzavřené a samy sebe organizují. Jsou složeny ze sítě elementů 

(prvků). K reprodukci autopoietických systémů dojde na základě skutečnosti, že systém 

reprodukuje prvky, ze kterých je složen, za pomoci prvků, ze kterých se skládá. Operativním 

momentem autopoiesis je zavedení diference systému a prostředí do systému (jedná se o 

manipulaci s rozdíly, sebepozorování).  

   Luhmann navrhuje, aby sociologie převzala tento pojem autopoiesis, čímž chce dosáhnout 

vytvoření hlubší teorie sebereferenčních systémů. Sociální systémy tak dále charakterizuje 

uzavřenost (neredukovatelná autonomie; schopnost stanovit si své vlastní mechanismy 

stabilizace, fungování, vývoje) a sebereference (systémy samy sebe organizují). 

Sebereferenčně uzavřené systémy mají možnost vzájemné interpretace, přičemž interpretace 

má kontingentní charakter. Sebereference na úrovni prvků vytváří souvislosti, procesy.  

   Sociální systémy jsou nově definovány jako autopoietická souvztažnost, která je tvořena na 

základě komunikace (zde lze shledat jasné ohraničení systému vzhledem k jeho prostředí). 

Sociální systémy sestávají z komunikace (nikoli z lidí a jejich jednání), komunikace tedy 

vytváří systémy (nikoli už jednání). Sociální systémy znamenají systémy smysluplné 

komunikace. Vznikají na základě mezilidské komunikace. Komunikace je to, co vytváří 

systémy (již to není jednání). Komunikační proces tvoří sociální realitu.  

   Základní jednotky sociálních systémů představuje komunikace (nikoli individua či 

individuální aktéři), jedná se tak o emergentní jednotky (nové vlastnosti).14 Emergentní 

jednotky uvádí do chodu mechanismy selekcí a výběrů možností, směřují k výstavbě struktur, 

které dále fungují jako podmínka možnosti další komunikace. Emergenci lze přiblížit jako 

vlastnosti systému, které nelze vysvětlit z vlastností svých prvků – vlastnosti jsou tak nové a 

charakteristické pouze pro daný systém. Tyto vlastnosti představují určité selektivní spojení 

v rámci systému.  

                                                 
13 Pro pojetí biologické jde o autopoiesis jako sebetvorbu, respektive sebeprodukci života.  
14 Sociální systém chápe Luhmann jako emergentní řád. 
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   Na úrovni emergence sociálních systémů jsou zřízeny teprve ty prvky, ze kterých se tyto 

systémy produkují. Pro tuto autopoiesis je nutné ustavení jednoty systému ve smyslu 

sebereferenčního kruhu. Pojem autopoiesis je tedy úzce spojen s pojmem emergence a 

autonomie. Autopoiesis je speciálním případem autonomie, tento případ nastává pouze tehdy, 

když se prvky systémů reprodukují z prvků systému (myšleno v nejpřísnějším smyslu), 

přičemž autonomie systému značí nejobecnější formu sebereferenční uzavřenosti. 

 

1.4.   Komunikace 

 

   Luhmann se tak zaměřuje na komunikaci jako takovou (nikoli na komunikující jedince). 

Komunikaci charakterizuje jako relativně uzavřený, abstrahovaný systém. Jedná se o syntézu 

určitých selektivních pochodů. Komunikace vzniká tehdy, když dojde k syntéze tří selekcí, 

jimiž jsou informace, sdělení, porozumění; jako čtvrtá selekce by mohla vystupovat selekce 

ve formě přijetí či odmítnutí komunikace. Informace je diferencovaná jako událost, kterou 

vyvolají stavy systému.  

   Informace znamená událost. Předpokládá strukturu, sama není strukturou. Pozorující systém 

zpracuje informaci jako rozdíl daného a možného (pozorování pracuje s rozlišováním). 

Informace jsou neopakovatelné.15 Informace jsou vhodné jako základní jednotky procesů. Lze 

je identifikovat pomocí časového výskytu. K rozlišování smyslu a informace slouží čas. 

Všechny informace mají smysl. Informace redukuje komplexitu, a to tím, že vylučuje 

možnosti (předvádí selekci). 

   Komunikace je tedy trojmístným selekčním procesem (triadickou jednotou) a 

uskutečňováním selekce.16 Komunikace je vždy selektivní činnost. Výchozím pojmem pro 

toto tvrzení se stává pojem smyslu. Smysl dává pouze možnost volit (více viz kap. 1.4.2.). 

Selekce, která je aktualizovaná v komunikaci utváří vlastní horizont. To, co vybírá, již utváří 

jako selekci, jako informaci.17 A to, co tím sděluje, již samo představuje výběr. Proto je to 

sdělováno. Selektivita informace tak tedy sama znamená moment komunikačního procesu. 

Komunikace tedy vybírá z aktuálního odkazovacího horizontu. Za těchto okolností 

představuje pouze komunikace základní proces sociálních systémů, přičemž tento proces 

                                                 
15 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. Viz Luhmann, Niklas. Die Realität der Massenmedien. 
Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996. 
16 Luhmann odmítá pojetí, že by byla komunikace dvoumístným procesem, kdy odesílatel něco sděluje příjemci. 
Podle něj není zaručeno, že by byla přenášená informace pro odesílatele a příjemce stejná. Viz Luhmann, Niklas. 
Sociální systémy. Brno: CDK, s. 159 – 200. 
17 Neselektuje tím způsobem, že by něco vybírala ze zásoby, protože tak to činí právě metafora přenosu. 
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produkuje prvky, z nichž se sociální systémy skládají. Komunikace přenáší zprávy či 

informace, a to směrem od odesílatele k příjemci.18 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.  

   Komunikace se jeví jako velmi nepravděpodobná (je nepravděpodobné, že informace 

dostihne adresáta, že jí adresát bude rozumět, že adresát informaci přijme, že adresát odpoví). 

Možnost odmítnutí tak navozuje nejistotu a nestabilitu. Charakteristickým rysem 

komunikačního procesu je tak imanentní (vlastní; pozn. Katrin Vodrážková) 

nepravděpodobnost. Komunikace umožňuje sama sebe prostřednictvím sebeomezení 

(Luhmann 2006: 55). Sociální systém má přitom takový význam, že kromě komunikačního 

systému společnosti neexistuje žádná komunikace. Pouze systém používá tento typ operací, a 

proto je nutně uzavřený.19 

   Komunikovat lze pouze tehdy, pokud se mění témata a příspěvky komunikace. Pokud není 

co říci, je nutné něco najít. Dokud nepřijde něco nového, nesmí dojít k tomu, že by se 

opakovalo to, co již bylo řečeno. Komunikaci lze zachovat díky písmu (zavedení písma má 

stěžejní význam pro socio-kulturní evoluci), komunikace je tak nezávislá na paměti účastníků 

interakce a stejně tak je nezávislá na samotné interakci.   

 

   1.4.1.   Média a kódy 

 

   V rámci výstavby sociálních systémů jde o způsob, jak nepravděpodobnost překonat a jak ji 

transformovat na pravděpodobnost. To, co transformuje nepravděpodobnost komunikace na 

pravděpodobnost, nazývá Luhmann „média“. Médium představuje obecnou strukturu 

komunikace, která garantuje pravděpodobnost úspěšné komunikace mezi dvěma partnery. 

Média jsou vlastně návody na komunikaci, jsou evolučními vymoženostmi. Jsou to 

prostředky podmiňující komunikaci, mechanismy diference (každý systém se vůči ostatním 

diferencuje). Jako komunikační média uvádí Luhmann například pravdu, lásku, moc, peníze, 

částečně umění, náboženskou víru nebo základní hodnoty jakožto sekularizovanou formu 

náboženské víry.  

                                                 
18 Luhmann pojem komunikace nevysvětluje pomocí obvyklé metafory „přenosu“. Více viz Luhmann, Niklas. 
Sociální systémy. Brno: CDK, s. 161. 
19 Pro všechny ostatní systémy toto potom neplatí. 
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   Jedná se o symbolická média.20 Symbolicky zobecněné médium komunikace umožňuje a 

podporuje komunikativní přístup k individualitě (symbolicky zobecněná média komunikace 

představují sémantické aparáty, mají řešit problémy kombinace selekce a motivace). 

Komunikace potom tedy znamená přenos smyslu prostřednictvím specifických prostředků, 

médií, kódů. Kód zvláštního symbolicky zobecněného média komunikace musí být schopný 

plnit funkci generování informací. Kódování umožňuje duplikaci všech variant v podobě ano 

či ne.21 Kódování se týká média komunikace a snaží se stupňovat účinnost komunikace, která 

je o sobě nepravděpodobná. Diferenciace a univerzální přístupnost média je ale dovršena až 

v reflexivitě.  

   Média musí prosazovat systémy. Médium je schopné diferencovat sociální systémy a 

realizovat se jako jejich kód (médium se též spoléhá na autoreferenci). Sociální systémy se 

vyznačují vysokou mírou uspořádanosti (vztahy jednotlivých elementů jsou omezeny 

selekcemi, které určují strukturu systému). V případě komunikace je omezení předem dáno 

tématy (témata tak představují redukci; celkový soubor tématických zásob tvoří kulturu). 

Části témat, které jsou považovány za cenné, jsou nazvány sémantikami.22 

 

   1.4.2.   Sociální a psychické systémy 

 

   Luhmann tedy zkoumá sociální systémy.23 Je důležité, aby byly sociální systémy zkoumány 

odděleně od personálních systémů (individuí). Luhmann sice používá pojmy jako člověk, 

individuum, osoba (osobnosti, individua jsou psychické systémy, respektive personální 

systémy), to však tedy nezkoumá. Konkrétní lidé, jejich organické a psychické vlastnosti patří 

k prostředí sociálního systému (sociální systémy jsou ovšem personalizovány; osobní systém 

zahrnuje osoby a tudíž perspektivu pozorovatele. 

   Organické, psychické, sociální systémy se potom navzájem ovlivňují ve své výstavbě. 

Vztah mezi člověkem a sociálním systémem nazývá Luhmann interpenetrací.24 Dva systémy 

se tedy mohou vzájemně umožňovat tak, že si vzájemně dají k dispozici svou předem 

                                                 
20 Symbolické médium má formu kódu. Symbolickým kódem (komunikačním kódem) je dle Luhmannova pojetí 
například láska (láska – nepravděpodobnost; láska zde není citem) – informuje o tom, jak je možné úspěšně 
komunikovat i v tom případě, kdy je to spíš nepravděpodobné. Kód tak podporuje utváření příslušných citů. 
Východiskem chápání lásky a jejího praktikování se stává její kódování, nikoli tematická rovina komunikace. 
Přičemž informace (selektivní zacházení s diferenciacemi) musí být zdvojena, aby byla platná v obou světech. 
Více viz Luhmann, Niklas. Láska jako vášeň. Praha: PROSTOR, 2002. 
21 Například je kódem možnost mít – nemít. 
22 Například sémantika lásky – v tomto případě se jedná o předpisy, jakým způsobem lze v intimním jednání a 
prožívání věci vyjádřit, očekávat, vyžadovat, apod.. 
23 Do sociálních systémů řadí například rodiny, instituce, vládu.  
24 Tento pojem pochází od Parsonse.   
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vytvořenou komplexitu. Systémy přitom zůstávají jeden pro druhého prostředím (nedochází 

k tomu, že by splynuly). Interpenetrace nastane tehdy, když jsou sociální a psychické systémy 

jaksi podobné, lépe řečeno tehdy, když používají smysl.     

   Sociální a psychické systémy tedy používají podobným způsobem smysl. Sociální a 

psychické systémy tak zpracovávají komplexitu a sebereferenci v podobě smyslu.25 Ve formě 

smyslu se ukazuje problém komplexity i problém sebereference. Smysl je nutným 

předpokladem komunikace. Je též evolučním pojmem – je něčím, co běží samo od sebe (nese 

sám sebe tím, že umožňuje svou vlastní reprodukci; sám sebe procesuje podle míry diferencí). 

Samohybnost smyslových událostí představuje autopoiesis par excellence.  

   Smysl je jakýmsi evolučním výdobytkem. A psychické a sociální systémy vznikly právě na 

základě koevoluce – znamená to, že určitý typ systému vždy představuje nutné prostředí 

jiného systému (jeden systém není možný bez druhého, což platí i naopak). Smysl je vždy 

tvořen sebereferenčně a sebereferenčně se také může reprodukovat. Na základě forem této 

reprodukce se diferencují psychické a sociální struktury (Luhmann 2006: 118). Výsledně se 

liší psychické a sociální systémy dle toho, jestli je formou operace zvoleno vědomí či 

komunikace.26 

   Smysl vystupuje jako operativní způsob sociálních systémů. Charakterizuje ho nestabilita, 

neklid (u Luhmanna nenalezneme stabilní věci). Tím, že je smysl v základu nestabilní, může 

být realita použita pro emergentní tvorbu systému. Smysl představuje bezdiferenční kategorii. 

Zahrnuje průběžnou aktualizaci možností a uskutečňování podle míry diferencí. Smysl 

spočívá ve výběru právě aktuálního (vybírá se z horizontu možností). Vyznačuje se 

vlastnostmi jako je univerzalita a sebereference. Je formou, která zpracovává prožitek (nikoli 

obsah). Smysl zajišťuje prožívání, které je uskutečňované aktuálně.27 Je základem pro to, aby 

mohl znak plnit svou funkci. Smysl umožňuje komunikaci, interpenetraci sociálních a 

psychických systémů, selekci a redukci komplexity. Smysl tedy představuje selekci z okruhu 

možností (je možné vyloučit možnosti a rozlišovat to, co k systémů náleží, nenáleží), 

komplexitu, která je k dispozici pro operace psychických a sociálních systémů. Funkcí smyslu 

je, aby udržoval a zpřítomňoval vysokou komplexitu pro komunikaci.  

                                                 
25 Nedělají to však všechny systémy. 
26 Každé vědomí představuje sebereferenčně uzavřený systém. Z vědomí lze vědomě provést a do dalšího 
možného vědomí vložit pouze komunikaci, přičemž to neplatí pro samotnou komunikaci. Více viz Luhmann, 
Niklas. Sociální systémy. Brno: CDK, 2006. 
27 Prožívání se přeměňuje v porozumění na základě diference systému a prostředí. Smyslový systém rozlišuje 
prožívání a jednání. Prožívání – i prožívání jednání, slouží ke smyslové reprodukci – aktualizaci a virtualizaci, 
jednání znamená selekci, která je přiřazena systému, připravuje a hledá prožívání, slouží k reprodukci sociálního 
systému. Rozlišování prožívání a jednání umožňuje diferencovat smyslovou reprodukci a systémovou 
reprodukci. Viz. Luhmann, Niklas. Sociální systémy. Brno: CDK, 2006.  
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   Sociální systémy tak znamenají systémy smysluplné komunikace. Na úrovni sociálních 

systémů vyvstává otázka po tom, do jaké míry si musí zúčastnění vzájemně rozumět pro to, 

aby mohli komunikovat. Funkcí smyslu je udržovat a zpřítomňovat vysokou komplexitu pro 

komunikaci. Selekce podle kritérií smyslu značí prožitky a jednání. Pro selekce existuje vždy 

různost systémů (ne pouze jedna možnost). Svět se stává posledním horizontem všeho 

smyslu. Svět a smysl jsou k sobě ve vztahu podobně jako prostředí a systém.  

   Jestliže je smysl kladen (tím dochází ke strukturování reality), nastává situace přebytku 

možností. S přebytkem možností souvisí kontingence neboli nahodilost (to, co vykazují 

vzájemné vztahy mezi dílčími systémy, přičemž dílčí systémy vznikají s diferenciací systému. 

Jedná se o možnost, že se něco stane, nebo nestane. Vše je tak, jak to je, je to však možné také 

jinak. Možné je tedy všechno, což navozuje nejistotu (není žádná jistota). Jako výchozí potom 

Luhmann uvádí „dvojitou kontingenci“,28 což vysvětluje na setkání dvou lidí.29  

 

   Exkurz:   Komplexita a čas 

 

   Zůstává otevřené, co je vlastně čas, neboť se nabízí pochyby o původu pojmu času.30 

Časové hledisko hraje důležitou roli v systémové teorii. Je nezbytné, aby se každý komplexní 

systém přizpůsobil času. Souvislost komplexity a selekce, které jsou pro nás stěžejními body, 

nastává pouze prostřednictvím času a v čase. Nutnost selekce v komplexních systémech 

vyžaduje čas. A každá systémové teorie, která se vztahuje k realitě, musí vznikat na základě 

faktu, že vše nezůstává tak, jak to je.  

   Některé systémy považují čas za spojení všech změn. Přičemž Luhmann uvádí změny 

reverzibilní a ireverzibilní. Jestliže čas vzniká pouze na základě změn, potom je tedy čas 

reverzibilní a ireverzibilní. Pojmy reverzibilita a ireverzibilita dostávají smysl pouze ve 

vztahu ke změnám. Původní chápání času zahrnuje prostor pro přeměnu ireverzibility 

v reverzibilitu vyššího řádu. Ireverzibilita času má stěžejní význam pro pojetí času jako 

přítomnosti, která plyne na diferenci minulosti a budoucnosti (Luhmann 2006: 59). Tím 

potom dochází k vydiferencování zvláštní časové dimenze (ta již neplatí pro všechny 

systémy).  

                                                 
28 Pojem označený Parsonsem.  
29 Setkávají se tak dvě černé skříňky – jedna je pro druhou neprůhledná – to vede k problematice komplexity. 
Základní situace dvojité kontingence ukazuje, že dvě černé skříňky mají spolu co do činění prostřednictvím 
náhody. Dvě černé skříňky se vzájemně vnímají a v rámci stejného prostředí se k sobě mají jako systém a 
prostředí. Viz Luhmann, Niklas. Sociální systémy. Brno: CDK, 2006.  
30 Otázkou je, „zda pojem času vychází z pouhého faktu změny „sebe“, aniž může být stanovena systémová 
reference. Luhmann, Niklas. Sociální systémy. Brno: CDK, 2006. s. 58. 
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   Když se systém přizpůsobuje ireverzibilitě času, hovoříme o temporalizaci vlastní 

komplexity. K temporalizaci může dojít pouze v sebereferenčních systémech.31 

Prostřednictvím temporalizace komplexity se spojují prvky v časové posloupnosti a dosahují 

podoby selektivního řádu. Temporalizované prvky vytváří nové situace, a to způsobem z 

jednoho momentu na druhý. V rámci těchto situací nacházíme opakování či změnu. 

Temporalizované prvky se tedy vážou na něco jiného, tak jsou předem nastaveny, a mohou 

aktualizovat pouze okamžitá spojení (nedají se posílit opakováním).  

   Na základě teorie temporalizace vyvstává nová vzájemná závislost rozložení a reprodukce 

prvků (Luhmann 2006: 65). Reprodukci vysvětluje Luhmann jako reflexivní produkci, 

produkci produktů (není tím myšleno opakování produkce toho samého), reprodukci prvků 

spojených s událostmi potom označuje jako operaci. Systémy s temporalizovanou 

komplexitou jsou tak postaveny před neustálý rozklad.  

 

   1.4.3.   Komunikace a dvojitá kontingence 

 

   Luhmann řeší zejména otázku, zda partner komunikaci přijme, nebo nepřijme.32 K jednání 

dojít nemůže v případě, kdy je jednání alter závislé na tom, zda jedná ego, a ego své chování 

činí závislým na alter. Přičemž ego představuje adresáta, alter sdělujícího. Ego považuje 

chování alter za komunikaci a tato distance má být podle ega akceptována. Objevuje se zde 

diference informace a sdělujícího chování.  

   Problém dvojité kontingence se Luhmann snaží řešit jinak než na základě konsensu 

(konsensus je již jakoby předem stanoven, Luhmann musí hledat řešení jinde). Východisko 

nalézá u pokusného jednání, kdy alter učiní jakýsi pokusný krok.33 Prostřednictvím postavení 

ego a alter ego je zajištěna souvislost mezi dvojitou kontingencí a sebereferencí. 

   Otázka dvojité kontingence se tak řeší za chodu, sama sebou. Dvojitá kontingence směřuje 

k vytvoření sociálních systémů (a takto působí trvale), k emergentním řádům. Představuje 

vodítko k teorii sociálních systémů.34 Na základě dvojité kontingence dochází k 

vydiferencování specifické „světové dimenze“ a k vydiferencování specifických „systémů 

jednání“. Dvojitou kontingencí vznikl nový sebereferenční kruh – komunikace (komunikace 

                                                 
31 To však neznamená, že by se efekty temporalizace nacházely v sebereferenci.  
32 Při redukci na jednání se tato otázka klade v podobě, zda partnerovi jednání prospěje či uškodí.  
33 Tato situace se odlišuje od Parsonsovy tradice.  
34 Znovu se setkáváme s pojmy systém, komplexita, sebereference, smysl. Pojem kontingent znamená něco, co 
není nutné, ale ani nemožné, tedy něco tak, jak to je, může být, ale může to být také jinak.  
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tak není pouze přenosem informací). Dvojitá kontingence má dvojí působení – jednak jako 

ulehčení komunikace, jednak a zároveň jako její bariéra.  

   K zabezpečení komunikace je zapotřebí speciálních médií – komunikačních médií. 

Modelem média je jazyk.35 Ten umožňuje porozumění a komunikaci (přes společný kontext 

vnímání). Hromadnými sdělovacími médii potom jsou písmo, knihtisk, rozhlas. Ty umožňují 

komunikaci, která není vázaná na přítomnost (zároveň došlo k usnadnění odmítnutí 

komunikace a zvýšila se tak nepravděpodobnost příjmu). Komunikační média jsou 

prostřednictvím symbolické generalizace spojeny se selekcí a motivací. Symbolická 

generalizace pomáhá k tomu, aby byla vložena „schopnost být znovu k dispozici“ do 

konkrétního prožívání a jednání, což je zároveň předpokladem pro možnou komunikaci.36 

   Problematika symbolicky generalizovaných komunikačních médií značí situaci, když 

někoho nelze přemluvit, a tak je nutné hledat jiné formy motivace přijetí návrhu 

komunikace.37 Symbolická generalizace vzniká v komunikačních systémech a v selektivních 

procesech systémů. A mezi symbolicky generalizovaná komunikační média se řadí taková 

média jako peníze, zákony, moc, víra, láska, vědění (nejedná se tedy o běžně chápané 

prostředky hromadné komunikace).    

   Diferencování jednotlivých komunikačních oblastí (jakými jsou tedy hospodářství, právo, 

věda, intimní vztahy, aj.) a specializace rozdílných médií a kódů představuje jeden z hlavních 

znaků společenské evoluce. Sestává tedy ze systému, média, kódu.38 Jedná se zde o kódy 

binární, které jsou vůdčí diferencí, přičemž tato diference působí při vytváření funkčně 

specifických subsystémů. Každý ze subsystémů má své vlastní programy, což představuje 

autonomii jednotlivých subsystémů. Jednotlivé subsystémy závisí na funkci jiných 

subsystémů. Binární schematizace (vzniká stejným způsobem jako symbolická generalizace) 

a symbolická generalizace způsobují zesílení šance komunikačního úspěchu. Množství médií 

a kódů zároveň ukazuje, že je řízení společnosti stále problematičtější a stále méně efektivní. 

                                                 
35 Jazyk však není pouze prostředkem komunikace, sám jazyk nemůže být považován za pouhé propojení 
symbolů, neboť nemá pouze sloužit k odkazování na něco, co existuje. Jeho vlastní funkce spočívá 
v generalizaci smyslu za pomoci symbolů, které jsou samy tím, co činí.  
36 Symbolická generalizace vede k sebereferenční operaci, k sebereferenčnímu uskutečňování smyslu, a dokáže 
tak prakticky řešit všechny logické problémy. Teprve generalizace umožňuje vznik sebereference a zaměření na 
dílčí části smyslu, které se staly středem pozornosti. Generalizace tedy znamená funkci, která operativně řeší 
mnohost v případě média tvorby jednoty, který zastupuje pojem symbol či symbolický. Mnohost tak má být 
přiřazena jednotě a symbolizována prostřednictvím jednoty. Vznikne diference roviny operativní neboli 
procesuální a symbolické. Viz Luhmann, Niklas. Sociální systémy. Brno: CDK, 2006.  
37 Nabídnutí peněz či hrozba násilné moci.  
38 Do systému řadíme například hospodářství, právo, politiku, vědu, náboženství. K tomu patří médium peněz, 
zákonů, moci, vědeckých poznatků, víry. A jako kód je přiřazena platba či neplacení, právo či bezpráví, pravda 
či nepravda, imanence či transcendence. Přehled vizi Šubrt, Jiří. Systémová teorie Niklase Luhmanna. In Šubrt, 
Jiří. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie, Praha, 2001. s.  
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2.   REALITA MASMÉDIÍ  

 

2.1.   Přiblížení problematiky 

 

   Společnost je stále více v nepřetržitém sporu s realitou. Přičemž společnost tuto realitu sama 

vytvořila. Stále více jde v systému o střetnutí s realitou, kterou sám vytvoří. Jedná se tedy o 

operování s fakty a očekáváními, které stanovují prostor pro chování. Soubor informace, 

sdělení, očekávání výsledku (míněno v jednom aktu pozornosti) předpokládá kódování (viz 

kap. 1.4.1.). Sdělení musí informaci duplikovat (na jedné musí být ponechána vně, na straně 

druhé musí být proměněna ve sdělení; musí nabýt duální podoby, například jazykové, 

popřípadě zvukové či písemné).  

   Ze sociologického hlediska má toto význam také pro vydiferencování komunikačních 

procesů. Je nutné, aby se rozlišovalo mezi kódovanými a nekódovanými událostmi. Za 

kódované události v komunikačním procesu jsou považovány informace. Nekódované 

události potom představuje ruch (respektive šum). Přičemž je potřeba, aby bylo kódování 

manipulováno pomocí ego a alter ve smyslu operativního sjednocení informace a sdělení.  

 

   2.1.1.   Elektronická média 

 

   Elektřina přinesla nové komunikační možnosti. Řadíme sem telekomunikaci, kino a televizi, 

počítač (Berghaus 2007: 175). Telekomunikace zahrnuje telefon, fax, elektronickou dopravu 

pošty. Kino a televize představuje komunikaci pohyblivých (živých) obrazů. Počítač je 

chápán jako vynález a rozvoj elektronických strojů zpracování informací. Přičemž kinem či 

televizí a počítačem se Luhmann zabývá intenzivněji.  

   Elektronika, podobně jako v případě vzniku písma a tisku, otevírá pomocné aplikační 

možnosti. Neodstraňuje tedy dřívější formy komunikace. Opět dochází ke kvantitativnímu 

nárůstu zvětšení a rozšíření, dá se říci k explozi komunikačních možností. A s tím opět 

přichází také kvalitativní změny.  

   K tomu patří též nový význam techniky. Revolučně novým se stalo v případě 

elektronických médií proniknutí technologie do společenské komunikace. Před 

elektronickými médii se komunikace zakládala více méně na organismech lidí, to znamená, že 

její podstata měla přírodní charakter. Ta je tedy opuštěna. Komunikované informace na jedné 

straně a technické stroje a sítě na straně druhé již nestojí ve vztahu, který se týká obsahu. Síť 

zaujímá ke komunikaci zcela neutrální postoj. Opouští se od přírody, zato technika se může 
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stát „druhou přírodou“, a sice se všemi riziky poruchovosti, nesrozumitelnosti, 

nekalkulovatelnosti následků.  

   Moderní elektronické komunikační technologie tak spočívají na jasném oddělení 

technických sítí od informací a tím od kulturní sémantiky, která může být s její pomocí 

komunikována. Komunikační systém společnosti je více méně závislý na technologicky 

podmíněných strukturálních vazbách a danostech svého prostředí. Tím vzrůstá náchylnost 

k poruchám a s ní technické a ekonomické náklady na zabezpečení proti poruchám. Technika 

se opět stává přírodou, lépe řečeno tedy „druhou přírodou“. Protože sotva někdo rozumí tomu, 

jak funguje, a protože toto také nelze předpokládat v každodenní komunikaci. 

   Prostřednictvím elektronických médií se tedy může vzdalovat rozšiřování informací od lidí, 

respektive podle Luhmanna od vědomých systémů. Na druhé straně však táž masmédia 

dovolují obnovené přiblížení k původním podmínkám komunikace. Kino a televize totiž 

poskytují pohyblivé obrazy se zvukem, což značí vysoký stupeň dojmu blízkosti reality. 

Pohyblivé obrazy tak poskytují jakousi „garanci reality“ (jistotu reality; pozn. Katrin 

Vodrážková) nebo dokonce „alibistickou realitu“, což se dá vykládat pod různým zorným 

úhlem. Obrazy se vyznačují  podobností s reálnou realitou (zatímco písmo a tisk vůči tomu 

vykazují co možná největší diferenci).  

   Realitě nelze odporovat. Taktéž obrazy nepřipouští odpor. Odporovat lze pouze jazykově, 

neboť jazyk má kódování ano / ne, což obraz nikoli. Obrazy působí důvěryhodně bez „ne“ a 

„ale“. Komunikační realita představuje pojetí „ano“ a pojetí „ne“, která se ještě dělí na 

mluvenou řeč a psanou řeč, přičemž lze ještě uvést jako třetí způsob obrazové pojetí, kde v 

daném případě nenalezneme možnost „ne“.1 Nafilmovaná realita je závislá na reálném 

(skutečném) čase. 

   V případě jazyka, písma, tisku je tomu jinak – když popisují realitu, oddělují se od reálného 

času a tvoří vlastní čas. Lze něco říci, před tím, než se to stane, a potom se to událo. Jestliže 

naproti tomu film a televize realitu filmují, lze to pouze tehdy, zatímco se toto děje. Film a 

televize simulují kvazi-orální původnost a tím působí důvěryhodně. Film nebo televizní 

kousek představuje sdělení, to znamená vybranou informaci (ve smyslu „před-vybrané“ 

informace; pozn. Katrin Vodrážková). Vědění o charakteru selekce činí komunikaci. V tom se 

odlišuje komunikace a vnímání, sdělená informace od přímo vnímané informace. 
                                                 
1 Objasnění na základě podobnosti s reálnou realitou a bez „ne-znění“ na příkladu filmu „Lola běží o život“. 
Reálnou realitou je míněno běhání. Komunikační realita v rámci ústního podání zahrnuje „ano-znění“, které 
uvádí, že Lola běží, a „ne-znění“, kdy Lola neběží. Komunikační realita z hlediska písemné formy v „ano-znění“ 
uvádí, že Lola chce běžet, naopak v případě „ne-znění“ nechce běžet. Obrazové pojetí, kde lze vidět Lolu, jak 
běží, potom říká, že zde není žádné „ne-znění“. Přehled viz Berghaus, Margot. Luhmann leicht gemacht. Böhlau: 
UTB, 2007. s. 177. 
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   Komunikace znamená diferenci mezi informací a sdělením. V případě obrazů a zvuků je 

tento selektivní charakter zastřen. Neboť v případě nafilmovaných představení je zdánlivě 

obsaženo všechno, včetně reálného času. Tím se ztrácí, respektive splývá charakter 

komunikace. Selekce se děje v kontextu, většinou předem – vysílač vybírá, zda a co vlastně 

odvysílá, v jakém čase, zkráceně či nezkráceně. To mění selekční dění, a sice na obou 

stranách přístroje. Již nevybíráme v komunikaci, ale pro komunikaci. Odesílatel volí témata a 

formy, inscenace a především vysílací časy a dobu trvání vysílání s ohledem na to, co se mu 

ukazuje jako vhodné. Příjemce si vybírá sám s ohledem na to, co by chtěl vidět či slyšet. 

Komunikace se potom uskuteční jako hybercyklus vzájemných selekcí. Pokud se uskuteční a 

tak dalece, tak se již sama nemůže korigovat.2  

   V případě počítače vznikají opět nové podmínky. Pokud se chceme vypořádat se souvislostí 

počítače a komunikace, je nutné rozlišovat tři roviny. Nejprve se setkáváme s otázkou po tom, 

zda počítače samy komunikují, to znamená, zda mohou nahradit sociální komunikaci. 

Otázkou zůstává, zda a jak dalece mohou počítače nahradit nebo překonat plnění komunikace, 

která je konstituovaná společensky. K tomu by musely zpracovat vědění a formu, což 

znamená, že by musely vědět, co ostatní počítače nevědí. Zde nacházíme dobré argumenty 

pro nepostradatelnost a svrchovanost ústní a písemné komunikace. Odtud je potom k rozlišení 

otázka po tom, zda může být počítačem jedna z (nejméně) dvou instancí („alter“ / odesílatel 

nebo „ego“ / příjemce) podílející se na komunikaci. Jinými slovy tato otázka zjišťuje, zda 

mohou počítače pracovat jako vědomí, tudíž by se s nimi dalo komunikovat. To také ještě 

nelze v současné době přehlédnout. Luhmann tuto otázku nechává otevřenou.  

   Je třeba ptát se na to, jaké důsledky by mělo to, kdyby mohly počítače vytvořit zcela 

svébytné, strukturální spojení mezi pro ně konstruovatelnou realitou a vědomými, popřípadě 

komunikačními systémy. Otevřené zůstává to, zda může být práce nebo hra s počítačem 

chápána jako komunikace, respektive zda je například dán znak dvojité kontingence na obou 

stranách (Berghaus 2007: 181). Otázkou dále je, jak se všeobecně proměňují komunikace a 

společnost, zatímco používají počítače. Komunikace přitom zůstává komunikací, ovšem jedná 

se o komunikaci, která je zprostředkovaná počítačem. A to je vlastní otázka, kterou se 

Luhmann zabývá.     

   Počítače sbírají, třídí, zpracovávají data. Jak to však činí, zůstává skryté. Samotný počítač 

tak představuje „neviditelný stroj“ (Berghaus 2007: 182). Viditelná část sice vyžaduje určité 

znalosti se zacházením s počítačem, ale „plocha“ je malá. Za tím se skrývá „hloubka“ s téměř 

                                                 
2 Více viz Luhmann, Niklas. Die Realität der Massenmedien. Opladen: Westdt. Verl., 1996. 
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neomezenými výkony, které umožňují vytvářet stále více informací, setkat se s novým, jiným 

rozlišováním, a sbírat, roztřídit, vytvářet znalosti. Počítač tedy mění vztah (přístupné) plochy 

a hloubky. K dispozici jsou „data“ – k volné dispozici jakožto někdy dříve. Data jsou totiž 

oddělená od svých zdrojů, „autoři“ se za nimi ztratili. Problematiku lze rozvést ještě dále. 

Protože se lze informovat prostřednictvím počítače a internetu o všem a o čemkoli, jsou 

výpovědi expertů kontrolovatelné a lze je též kritizovat.3 Proces „autority“ a zrušení začal již 

s písmem a pokračoval knihtiskem. Tím je tedy dosažena nová úroveň.  

   Lze prohlásit, že došlo rovněž ke změně samotného komunikačního aktu. Sdělení na jedné 

straně a porozumění na druhé byly odděleny již v případě písma a potom ještě více v případě 

knihtisku. U počítačů dosáhlo oddělení nové úrovně – s daty, která jsou zdánlivě dána bez 

osoby nějakého „autora“ stroje, nastupuje „sociální oddělení“. A jelikož stroj přepracovává 

(jinak než vědomé a sociální systémy) data zcela nezávisle na „smyslu“, nastupuje rovněž 

oddělení od smyslu.4 Digitální média zpracovávají signály beze smyslu (viz internetové 

vyhledavače). Přestavba vědění, která vzniká prostřednictví počítačové technologie, by mohla 

mít takové společenské následky, jejichž rozsah nelze doposud ještě dosti radikálně vylíčit.  

   Elektronická média bleskurychle a globálně transportují a zpracovávají data. Dá se hovořit o 

celosvětové komunikaci a celosvětové společnosti. Komunikace se tak může oddělovat více 

než kdy předtím od prostorových a časových omezení. V tom je tedy také dosažena úroveň, 

která se zdá být nepřekročitelná. Prostřednictvím počítače došlo ke změně prostoru a času 

v komunikaci a paralelně k tomu se změnil význam prostoru a času ve společnosti.5 Protože 

se společnost konstituuje do komunikace a komunikace globálně svrhla prostorové hranice, 

nemůže být ani společnost teritoriálně ohraničena. Existuje tedy jedna „světová společnost“. 

   Starší společnosti byly organizovány hierarchicky, přičemž se dělily na centrum a periférii. 

Formy rozlišování moderní společnosti nutí vzdát se strukturních principů. Evoluce 

komunikace a společenské vydiferencování je tedy propojeno ve společném trendu ke 

globalizaci. Podle Luhmanna přitom hrají centrální (doposud stále ještě nedoceněnou) roli 

masmédia. Přičemž tyto argumenty pro světovou společnost se dají empiricky dobře zajistit. 

Doposud chybí pouze teorie, která by je mohla přijmout, zpracovat, navázat na ně.  

     

                                                 
3 To napadá každou „autoritu“, ne pouze „autory“. Rovněž „autority“ mizí. Moderní počítačové technologie 
napadají též autoritu expertů. V principu bude mít – v ne příliš vzdálené budoucnosti – každý možnost na 
vlastním počítači přezkoumat výpovědi expertů, jako jsou lékaři či právníci. Více viz Berghaus, Margot. 
Luhmann leicht gemacht. Böhlau: UTB, 2007.  
4 Příkladem mohou být počítačové programy pro jazykové překlady. Dále se též jedná o automatickou funkci 
textového souboru programů pro psaní nebo také o internetové vyhledavače.  
5 Již od 19. století existuje celosvětově „jednotný světový čas“.  
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2.2.   Masmédia 

 

   Mezi komunikační média, respektive tedy masmédia řadíme vedle jazyka a „rozšiřujících 

médií“ písmo, knihtisk a elektronická média. Ve středu stojí hledisko společenské funkce. 

Přičemž funkce zjevně spočívá v připravení orientačních znalostí o realitě. Společnost se 

během své evoluce vydiferencovala od archaických forem až k moderně. A přitom rozvinula 

četné dílčí systémy, respektive „funkční systémy“, jako je politika, hospodářství (respektive 

ekonomika; pozn. Katrin Vodrážková), právo, věda, umění, které operují autopoieticky a plní 

vlastní společenskou funkci. Masmédia tak patří do této řady.  

   Luhmann soustředí svůj zájem na teorii společnosti jako na celek, přičemž teorii společnosti 

chápe jako systémovou teorii (v tomto duchu s teorií společnosti tedy též zachází). Svou 

systémově teoretickou analýzu zkouší probrat na těchto specializovaných funkčních 

systémech. Masmédia tak Luhmannovi slouží také jako aplikační pole. Luhmann přitom 

odkazuje na své dílo „Die Realität der Massenmedien“.6 Toto dílo by se dalo považovat jak za 

případovou studii pro aplikaci teorie všeobecných systémů, tak i za vlastní, nanejvýš 

podnětnou a zajímavou teorii masmédií.  

   Dosud diskutovaná komunikační média (jazyk, písmo, tisk, elektronická média) jsou média, 

nejsou to však systémy. Slouží psychickým a sociálním systémům a patří k předpokladům 

masmédií. Masmédia tvoří vlastní sociální systém, jedná se o funkční systém moderní 

společnosti. Luhmann užívá pojem masmédia právě tehdy, když hovoří o vydiferencovaném 

funkčním systému. Systém zde tedy představuje autopoiesis a diferenci systém / prostředí, 

sociální systém potom operaci ve formě komunikace.  

   Luhmann klade otázku po tom, jak a proč může vzniknout nějaký takový svébytný systém 

médií ve vymezení k okolní společnosti. Dále vyvstávají otázky po tom, jak operují 

masmédia, podle čeho vybírají ve své komunikaci, která rozlišení používají ve svém podávání 

zpráv. V neposlední řadě navozuje funkční systém otázku po tom, které funkce přesně plní 

masmédia pro společnost a jak působí na společnost jejich způsob operování.  

   Masmédia představují tisková a elektronická média, ne všechna tisková a elektronická 

média však patří k systému masmédií. Tisková média dělíme na masmédia a zvláštní tisková 

média, elektronická média jsou rozdělena na masmédia a zvláštní elektronická média. Pojem 

masmédia zachycuje podle Luhmanna všechna zřízení společnosti, která slouží rozšíření 

komunikace technických prostředků reprodukce. Jsou tím myšleny především knihy, 

                                                 
6 Srv. podobně vzniklá díla „Die Politik der Gesellschaft“, „Die Wirtschaft der Gesellschaft“, „Das Recht der 
Gesellschaft“, „Die Wissenschaft der Gesellschaft“, „Die Kunst der Gesellschaft“, atd..  
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časopisy, noviny, které jsou vytvořeny tiskem; dále také fotografická a elektronická 

kopírování každého druhu, pokud produkují ve velkém počtu s ještě neurčeným adresátem. 

Pod pojem masmédia též spadá rozšíření komunikace prostřednictvím radiokomunikace, 

pokud je všeobecně dostupná. Rozhodující pro všechny případy je to, že se nemůže konat 

žádná interakce mezi přítomnými, mezi odesílatelem a příjemcem.    

   Klíčovou roli zde hraje technika, neboť technické nástroje přinášejí masový charakter, který 

je obsažen v pojmu masmédia. Masmédia vytvářejí a rozšiřují pomocí technických prostředků 

produkty ve velkém počtu. Pouze prostřednictvím strojů jsou možné kopírování a produkty ve 

velkém počtu, reprodukce a masové rozšíření. Masmediální produkty jsou určeny „neznámým 

adresátům“, to znamená, že nemohou být adresovány individuálně, ale musejí být 

„všeobecně“, veřejně dostupné.  

   Ještě důležitější je to, že tato technika dává vzniknout „přerušení kontaktu“ mezi odesílateli 

a příjemci. Obě instance (na jedné straně vydavatelství, rozhlasový či televizní vysílač; na 

druhé straně čtenář, posluchač, divák či publikum) spolu navzájem přímo nejednají. Sice 

existují čtenářské dopisy adresované novinám, hovory či emaily pro rozhlasové a televizní 

vysílání, to jsou však výjimky, jsou též inscenovány a začleněny do programu. Technické 

přerušení kontaktu mezi odesílatelem a příjemci vzniká teprve od tištěného písma a s tištěným 

písmem. Ústní komunikace a komunikace, která je psána rukou, se zachovaly a dodnes 

uchovávají přímý kontakt; mohou se podařit pouze prostřednictvím přímého kontaktu. 

Naproti tomu se masová komunikace podaří pouze na základě přerušení kontaktu. 

   Prostřednictvím masmédií se uskutečňuje masová komunikace. V rámci definice 

komunikace tedy Luhmann uvádí, jak už bylo výše řečeno, podílející se instance „alter“ (tento 

pojem zastupuje odesílatele) a „ego“ (tento pojem znamená příjemce). Přičemž se přitom 

může jednat jak o osoby, tak i o sociální systémy. Roli alter mohou zastávat jednak jednotliví 

novináři, jednak vydavatelství, televizní vysílání, mediální systém jako celek. A za další je 

kladen důraz na to, že zde skutečně probíhá komunikace.  

   Podle Luhmanna jsou masmediální procesy se svým pojetím a definicí komunikace 

slučitelné. Účelem masmédií je rozšíření komunikace, neboť také slouží masové komunikaci. 

Luhmann kategoricky vymezuje interakci. Komunikace mezi mediálními nabízejícími a 

příjemci probíhá, zatímco od interakce jsou jaksi odříznuti. Pod pojmem „interakce“ 

Luhmann rozumí „bezprostřední kontakty mezi přítomnými“, které nemohou nastat 

prostřednictvím masmédií. Z toho lze vyvodit, že „interaktivní televizní vysílání“ či 



 28 

„interaktivní internet“ představují jakožto masmédia pro Luhmanna protiklady. To znamená, 

že se buď nejedná o opravdovou interakci, nebo že se nejedná o masmédia.7   

   Technika způsobuje přerušení kontaktu a přerušení kontaktu dává vznik systému. Přímá 

interakce mezi mediální nabídkou a publikem je přerušena prostřednictvím techniky (techniku 

zde zahrnují tiskárna, záznamník, kopírka, aparáty pro rozšiřování nebo přístroje, které mají 

schopnost odesílat či přijímat). To má dalekosáhlé důsledky. Teprve prostřednictvím 

přerušení může vzniknout vlastní, vydiferencovaný funkční systém masmédií. Tím  je myšlen 

systém v Luhmannově smyslu, to znamená systém, který operuje autopoieticky a v diferenci 

systém / prostředí.  

   Jestliže odesílatel / alter a příjemce / ego spolu nemají žádný přímý kontakt, jsou obě strany 

tím pádem volné, aniž by musely jednat přímo proti sobě. Odesílatelé mohou informace 

vybírat, sdělovat, tisknout, psát, říkat, ukazovat. Mohou to činit jak a kdy chtějí. Příjemci zase 

mohou nenuceným způsobem vybírat, přijímat, přepínat programy či kanály, interpretovat, 

kritizovat, nebo úplně odmítat. Zajisté každá strana může učinit svá selektivní rozhodnutí. 

Odesílatelé chtějí, aby se jejich díla četla, poslouchala, sledovala. A příjemci zase chtějí něco 

obdržet ke čtení, poslechu, sledování. Mediální nabízející tak musí vyvinout vytříbený aparát 

programů, odvětví a žánrů, formátů a názvů, finančních a prodejních kanálů, organizace 

personálu a podnikání. Toto vše je potom třeba korigovat prostřednictvím veřejných výzkumů 

a tržních analýz. Je tedy potřeba vytvořit systém médií, aby bylo jistější, že jejich sdělení 

budou vůbec přicházet. 

   Úspěch plánované komunikace již nezávisí na zpětném zprostředkování přes přímou 

komunikaci. Tak může v oblasti masmédií vzniknout autopoietický, sama sebe reprodukující 

systém. Prostřednictvím přerušení bezprostředního kontaktu zajišťuje na jedné straně vysoký 

stupeň svobody. Tím vzniká přebytek komunikačních možností, který může být kontrolován 

už jen uvnitř systému za pomoci sebeorganizace a vlastních konstrukcí reality. Na druhé 

straně jsou v činnosti dva selektory – pohotovost k vysílání a zájem o zapnutí. Přičemž tyto 

selektory nemohou být centrálně korigovány. Organizace, které produkují komunikaci 

masmédií, jsou odkázány na domněnky o únosnosti a přijetí. To vede ke standardizaci, ale 

také k diferenciaci programů.8 

   Pro systém masmédií je typické, že přerušení okolních vztahů značí předpoklad pro tvorbu 

svébytného funkčního systému. To platí pro všechny společenské funkční systémy, a to opět 

na pozadí toho, že společenská komplexita je tak velká, že musí být převzaty různé funkce 

                                                 
7 Shrnutí viz Berghaus, Margot. Luhmann leicht gemacht. Böhlau: UTB, 2007.  
8 Viz Luhmann, Niklas. Die Realität der Massenmedien. Opladen: Westdt. Verl., 1996.  
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speciálních systémů. Paradigmatem se stává růst prostřednictvím redukce komplexity, 

respektive redukce komplexity jakožto podmínka růstu komplexity. Konkrétně jde o to, že 

funkční systém masmédií si může dovolit tolik proto, protože je schopen koncentrovat se 

v dostatečném vymezení na svou speciální funkci – konstrukci reality a sebepopis společnosti 

pro společnost.  

    

   2.2.1.   Realita masmédií v rámci dvojí reality 

 

   Luhmann dochází ke dvěma tvrzením. Masmédia jednak operují, to znamená, že jsou. To je 

jejich „reálná realita“, respektive „realita prvního stupně“. Není pochyb o tom, že reálně 

existují.9 Realita masmédií, dá se říci jejich reálná realita, spočívá v jejich vlastních operacích. 

Tiskne se, hlásí se v rozhlase, čte se, přijímají se vysílání. A dále masmédia pozorují, což 

znamená, že konstruují. Přičemž výsledkem je „konstruovaná realita“, lépe řečeno „realita 

druhého stupně“. Jakožto systém pozorují jako všechny sociální systémy. Jejich regulérní 

operace totiž spočívají v pozorování.10 Přitom média neposkytují obraz reality. Jelikož svět 

není objektivní, svět jakožto systémově relativní prostředí lze pouze pozorovat a popsat 

pomocí rozlišování, se kterými se můžeme setkat i jiným způsobem.  

   Média používají svou diferenci systém / prostředí jako schéma pozorování a podávání 

zpráv. Výsledky jejich pozorování (jejich konstruovaná realita) prezentují svému publiku a 

tím společnosti jako „tu“ realitu, co my potom akceptujeme také jako „tu“ realitu. Vedle 

„reálné reality“ tedy Luhmann hovoří ještě o „realitě masmédií“, a to ve smyslu toho, co se 

jeví pro ně nebo prostřednictvím nich pro druhé jako realita. Luhmann se tak dostává 

k představení „reálné reality“, respektive „reality prvního stupně“ a masmédií jakožto 

„pozorovatele prvního stupně“. A ve svých zprávách vytvářejí „konstruovanou realitu“, 

respektive „realitu druhého stupně“. Luhmann se v této věci zajímá především o to, jak toto 

masmédia činí, to znamená podle jakých kritérií a proč právě tím způsobem popisují realitu. 

Činnost masmédií tak spočívá v sekvencích pozorování, přesněji řečeno v pozorovacích 

operacích.  

   Lze zjistit, že masmédia poskytují konstrukce reality. Realita masmédií, to je tedy realita 

pozorování druhého stupně. Každé pozorování je konstrukcí. Luhmann shledává problém v 

tom, jak masmédia (před)vybírají a konstruují, jak tedy konstruují realitu, jak vlastně můžeme 

                                                 
9 Nepřetržitě produkují a vysílají, dodávají nám například noviny ke snídani či zprávy do autorádia.  
10 Pozorování znamená, že rozlišují mezi sebou a svým prostředím, mezi „sebereferencí“ a „referencí druhého“. 
Konkrétně lze říci, že jednají podle hlavního principu, kdy jsou masmédii a kdy mají určitý úkol (sebereference), 
a sice pozorovat svět kolem dokola a zpravovat o něm (reference druhého).  



 30 

my popisovat realitu jejich konstrukcí reality. S tím je též spojena otázka po tom, který 

způsob je specielně navržen prostřednictvím masmédií a jaké účinky to má na naši společnost.  

   Média informují, což odpovídá našemu každodennímu porozumění. Informace hraje 

důležitou roli v každé komunikaci každého sociálního systému. První úroveň 

v komunikačním procesu tvoří selekce informace. Jinak informace nemá nikde tento 

absolutně centrální význam „hlavní diference“ jako v systému masmédií. Informace jako 

hlavní diference masmédií představuje zvláštní vztah k času. Informace totiž musejí být nové, 

jinak se nejedná o žádné informace. Nelze je opakovat. Luhmann tuto skutečnost přirovnává 

k překvapení. Noviny, rozhlas, televize musejí přinášet novinky, a to nejlépe v superlativech 

(například „To nejnovější!“). Jestliže je o něčem jednou informováno, dále to již působí jako 

strávené a opotřebované.  

   Jakmile se stane informace událostí, stává se ne-informací. Zpráva tak ztrácí svou 

informační hodnotu. Když je informace použita jako hodnota kódu, znamená to tedy, že 

operace systému stále a nutně mění informaci v ne-informaci. Sdělení činí z nějaké informace 

nějakou ne-informaci. Čím více informací se oznamuje, tím také vyplývá tedy více ne-

informací. Informace způsobuje paradoxně informační deficit. V systému masmédií s jejich 

informačním kódem se přiostřuje časová orientace. Bleskurychle se mění sdělená informace 

v ne-informaci. Dochází tedy v přeměnu nového ve staré, budoucího v minulé. Masmédia 

vytvářejí čas, který předpokládají. Společnost se tomu přizpůsobuje.  

   K tomu, aby mohla masmédia selektovat, potřebují omezeni na prostor možností, která jsou 

specifická. Není možné, aby zde byl neohraničený horizont událostí. Tak může platit mnohé 

v různých kontextech jako informace, což pro masmédia není žádnou cennou zprávou.11 

Masmédia zajímají zvláštnosti, jakými jsou nehody či odchylky od normy, které se přihodily. 

Kód informace / ne-informace je tedy ještě příliš všeobecný. Nestačí, aby bylo konkrétně 

popsáno to, po čem masmédia přesně jdou. Proto je veškerá informace odkázána na 

kategorizaci. Tím je vytvořen prostor pro možnosti, které zahrnují oblast výběru pro to, co se 

může stát komunikací. Žádoucí jsou tedy programy, které rozdělují do oblasti selekce12 to, co 

může být očekáváno jako informace, popřípadě to, co zůstává bez informační hodnoty.  

   Moderní masmédia jsou extrémně vydiferencována. Existují tak rozdílné druhy médií, 

speciální tituly, obory, pro které platí právě odlišné oblasti výběru. Luhmann zásadně 

rozlišuje tři programové oblasti – zprávy a oznámení, reklamu, zábavu. Přičemž každá 

                                                 
11 Například v okruhu přátel schůzky do kavárny. Informaci nepředstavuje zprava o tom, že kdekdo se vyskytuje 
na překvapivé návštěvě kavárny. Informací je potom až například to, když se dotyčný záhadně ocitl v omdlení po 
svém zážitku s kávou. Viz Berghaus, Margot. Luhmann leicht gemacht. Böhlau: UTB, 2007, s. 202.  
12 Například se jedná o sport, politiku, moderní umění, nehody, katastrofy.  
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z těchto oblastí užívá kód informace / ne-informace. Nejedná se přitom o subsystémy, ale 

právě o programové oblasti, které se odlišují podle kritérií, jež jsou základem výběru 

informací.  

 

2.3.   Masmédia jako systém 

 

   Tři výše zmíněné programové oblasti sice vykazují odlišnost, ale masmédia tvoří jeden 

systém s jedním společným kódem. Pro Luhmanna je důležité, aby byla akceptována teze o 

jednotě systému masmédií, který spočívá ve třech tak rozlišných základech jako jsou zprávy a 

oznámení, reklama, v neposlední řadě zábava. Média tak jsou směrem dovnitř operativně 

uzavřeným systémem. Směrem ven se samy odlišují sebereferencí / referencí druhého od 

svých prostředí – to znamená od všeho, co pozorují a od všeho, o čem informují, podávají 

zprávy, píší, točí film, vysílají.   

   Systém samozřejmě a nutně podporuje rozličné vazby vzhledem ke svému prostředí, 

dokonce též značně stabilní strukturní spojení. Prostředí masmédií je velmi diferencované. 

Proto se ukazuje jako nutné vydiferencování v rámci programových oblastí. Tím mohou 

vznikat spojení vůči odlišným oblastem světa. K prostředí systému masmédií patří další 

funkční systémy ve společnosti, se nimiž jsou uvedeny do souladu.  

   Zprávy a oznámení jsou strukturálně vázány především na politické systémy. Reklama je 

strukturálně vázána na ekonomický systém. A zábava je opřena o systém kulturní. K prostředí 

systému masmédií patří lidé jakožto čtenáři, posluchači, diváci, uživatelé médií, přesněji 

řečeno jejich „psychické systémy“, se kterými jsou média též uvedeny v soulad. Zprávy a 

oznámení dále předpokládají individua jakožto pozorovatele, kteří jsou zaměřeni na 

poznávání. Reklama potom předpokládá individua jako bytosti, které kalkulují svůj užitek. A 

konečně zábava činí nezávazné nabídky k individualizaci, identifikaci, uspokojování potřeb, 

časové orientaci.  

   Masmédia jsou zaměřeny na lidi, respektive na člověka, neboť každá programová oblast je 

orientována na jednu určitou, individuální situaci motivu člověka. Důležité je vědět, že tato 

představa o člověku je konstruktem, vytvořenou standardizací, paralelně k potom rozvinuté 

standardizaci v mediálních programech. Ve všech programových oblastech je tedy člověk 

zahrnut pouze jako sociální konstrukt. Spojení mezi masmédii a uživateli médií tak funguje na 

obou stranách v podobě vzájemného přizpůsobení se zjednodušením.  

   Strukturální spojení vzhledem k prostředí se řadí na třetí pozici. Jako první shledáváme u 

každého systému autopoiesis a dále potom evoluci autopoietického vydiferencování. Tato 
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spojení existují pouze tam, kde je systém připustí a pokud je něco z prostředí kompatibilní pro 

systém. A proto tedy spočívají vždy ve stále velkém zjednodušení. To platí též pro vztah mezi 

masmédii a uživateli médií. Zjednodušení, a to jak v případě masmédií, tak i v psychických 

systémech čtenářů, posluchačů, diváků, probíhají prostřednictvím tvorby schémat, respektive 

scénářů. Pojem schématu popisuje, jak operují psychické a sociální systémy. 

   Schémata řídí to, co zůstává zachováno a co může být opět použito. Řadíme sem 

standardizace, poznávací rutinu, zkratky. Schémata tak určují rámec a zároveň poskytují 

svobodu a volné pole pro změny. Dochází tak ke spojení omezení se svobodou. Taková 

schémata tak nechávají více méně otevřené, co si například člověk zapamatuje, popřípadě co 

zapomene. Schematizace byly vždy nevyhnutelné. Ale Luhmann se domnívá, že dnes jsou 

zřejmé efekty masmédií v tom, která schémata jsou použita. Masmédia utvářejí jak potřebu 

pro schémata, tak i jejich nabídku. Mají speciální schémata motivu13, která lze dále použít. 

Schémata masmédií, individuí a společnosti vznikla ve vzájemném přizpůsobení. Strukturální 

spojení mezi individui a společností postihují celkovou realitu a zvláštním způsobem jsou 

odkázána na schémata a tím na strukturální spojení k systému masmédií.   

   Jestliže se budeme zabývat předmětem schématu, který je schematicky pozorován, 

dostáváme se k problematice tématu. Reference masmédií, individuí, společnosti se 

uskutečňuje, a to rovněž ve vzájemném přizpůsobení, právě podle témat.14 Také témata jsou 

vytvořena, neboť nejsou k dispozici v okolí. Témata slouží strukturálnímu spojení masmédií s 

ostatními oblastmi společnosti. Rozsáhlý společenský úspěch masmédií je založen na 

prosazení akceptace témat. Masmédia pozorují svět za pomoci rozlišování, která jsou již 

popsána, přičemž dále (před)vybírají, zpracovávají potenciálně nekonečný bohatý materiál 

reality, což se děje prostřednictvím procesu kondenzace, konfirmace, generalizace, 

schematizace15, a přitom vytvářejí, popřípadě používají témata, na která potom mohou připojit 

vždy nové příspěvky16 Za existenci těchto objektů vděčí moderní společnost právě systému 

masmédií.  

   Témata musíme znát vlastně pro to, abychom se mohli podílet na komunikaci. Co však k 

tomu míníme, je ponecháno volně. Volba „ano“, popřípadě „ne“, je libovolná. Máme zde tedy 

                                                 
13 Například se jedná o sport, politiku, moderní umění, nehody, katastrofy, aj..  
14 Téma představuje například problematika AIDS, skleníkový efekt, válka v Afganistánu. Předměty či tématy 
mohou být také osoby nebo skupiny osob, neboť zde uvažujeme všechny předměty smysluplného záměru v 
rámci psychických systémů či témata smysluplné komunikace v rámci sociálních systémů. Více viz Luhmann, 
Niklas. Die Realität der Massenmedien. Opladen: Westdt. Verl., 1996.  
15 Použité pojmy viz Luhmann, Niklas. Die Realität der Massenmedien. Opladen: Westdt. Verl., 1996. 
16 Mohou jimi být zprávy, oznámení, komentáře, karikatury, zábavné pořady, reklamní inzeráty, spoty, nová 
hlášení a názory médií, taktéž i rozhovory z každodenního dění.  
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dvojí strukturu témat a mínění. Přičemž pro masmédia platí, že rozhodující jsou témata (nikoli 

mínění). Hledisko poznání je závazné, kdežto stránka mínění volná.  

 

   2.3.1.   Masmédia: jistota a iritace 

 

   Vytvářejí masmédia jistotu či pochybnosti, nebo snad obojí? Nyní objasním tyto dva úhly 

pohledu. Masmédia jednak vytvářejí jistotu a sociální paměť. Podávají vědění o naší 

společnosti, respektive o světě, ve kterém žijeme. To, co víme o naší společnosti a světě, víme 

právě prostřednictvím masmédií. K tomu masmédia vytvářejí tématicky strukturované 

výpovědi o realitě, které potom mohou být ve společnosti předpokládány jako známé. Tak 

masmédia tvoří společné pozadí vědění, dá se říci sociální paměť, o kterou se může 

společnost opírat v rámci své celkové komunikace.  

   Pozadí vědění se stále pohybuje v každodenním životě a znamená předpoklad každého 

smysluplného rozhovoru, každého smysluplného jednání navzájem. Veškerá společenská 

komunikace, ať už osobní či veřejná, musí vycházet z myšlenky všeobecně známého. 

Společenská funkce se nachází ve vytvořené paměti (nikoli v celku právě aktualizovaných 

informací). Paměť spočívá pro společenský systém v tom, že lze v případě každé komunikace 

předpokládat určité přijetí reality, aniž by musela být zavedena do komunikace nebo 

odůvodněna.  

   Paměť odráží dva případy nedorozumění. Sociální paměť se v žádném případě neskládá ze 

součtu všech individuálních obsahů paměti. Sociální paměť je sama přičtena sociálnímu 

systému. Dále není pravda, že by paměť sama záležela na uchování. Paměť totiž záleží také 

na zapomínání. Přesněji řečeno se jedná o běžnou diskriminaci zapomínání a vzpomínání. 

Masmédia (před)vybírají určitá témata a aspekty, která zůstávají více méně trvale zachovány, 

zatímco jiné mohou být klidně zapomenuty. Zapomínání je tedy důležité a činí volnost. Písmo 

učinilo ze zapomínání problém, který se od té doby dále stupňoval prostřednictvím digitálního 

paměťového média. Jen výjimečně se na něco vzpomene. Hlavní výkon náleží zapomínání. 

Bez zapomínání, bez uvolnění od kapacit pro nové operace, by systém neměl žádnou 

budoucnost. Písmo tak představuje způsob limitace možností zapomínání systému. Ještě 

dramatičtější situace nastává v případě počítače, který vše ukládá do paměti, a problém tak 

spočívá v tom, že neumí zapomínat.  

   Pro masmédia je charakteristické, že mají a tvoří zvláštní vztah k času. Informace musí být 

vždy nové a samy zastarávají. Od dob knihtisku se vůbec změnilo schéma času. Dnes vidíme 

přítomnost bez trvání. Je totiž ještě bodem, přelomem mezi minulostí a budoucností. A 
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v tomto krátkém „teď“ (před)vybírají masmédia stále nově společenské pozadí vědění. 

Masmédia ukazují, jak lze popsat a zapamatovat či zapomenout minulost a jak lze navrhnout 

očekávání budoucnosti. Přítomnost je místem určení informací a setkání rozhodnutí. 

Přítomnost je však sama o sobě pouze tento přelom či pouhá pozice pozorovatele, která 

rozlišuje mezi budoucností a minulostí. V čase se totiž vůbec nevyskytuje. Systém vyžaduje 

dvojí časovou orientaci – na jedné straně tedy paměť a na druhé straně otevřenou budoucnost.  

   Masmédia zároveň vytvářejí také nejistotu, pochybnost, iritaci (podráždění, dráždění; pozn. 

Katrin Vodrážková). Tu jednak produkují prostřednictvím toho, co a jak (před)vybírají, 

jednak prostřednictvím selektivity samotné. Média vytvářejí iritace především 

prostřednictvím toho, co přinášejí. Jejich kód informace / ne-informace vnucuje určité 

preference, protože když se jedna informace nedá použít několikrát, je vždy potřeba něčeho 

jiného, zvláštního. Tak vzniká popis světa s hlavní výpovědí o tom, že by mělo být všechno 

mnohem lepší. To platí zejména pro zprávy a oznámení, ale také pro reklamu a zábavu. 

   Z časového hlediska si masmédia všímají pouze nového (změn, neklidu, aktivit), ze 

sociálního hlediska potom zdůrazňují odchylky (rozruch, konflikty, problémy, skandály, 

patologie, katastrofy). Přitom upřednostňují morální hodnocení. Ve znázornění společnosti se 

potom objevují především zlomky, ať už tedy na ose časové, nebo sociální. Tato 

jednostrannost může být kompenzována prostřednictvím samotných masmédií – na základě 

preference morálního hodnocení. K tomu musí být současně připisována dostatečně morální 

uniformita, aby mohly být podávány zprávy o porušení norem, skandálech, zvláštních 

odchylkách. Masmédia podávají zprávy se zájmem o kvantity, především s ohledem na 

nedostatek.17        

   Naivní pozorovatel to možná může chápat tak, že svět takový je – tuleni jsou konečně 

„skutečně“ mrtví, škody jsou „skutečně“ nesmírně velké, pachatelé jsou „skutečně“ zlí. To 

však není ten případ. Žijící / mrtví, velký / malý, dobrý / zlý, to jsou kritéria rozlišování na 

základě jednoho pozorovatele. Média zřejmě ukazují společnosti to, jak lze svět číst. Ve světě 

má význam všechno nové, odchýlené, to, co je nápadné po stránce kvantitativní. A média 

očividně ukazují společnosti také to, která morálka platí, to znamená, že ukazují, kdo jsou ti 

dobří a zlí.  

   Masmédia však neiritují pouze prostřednictvím svého specifického výběru. Základní způsob 

jejich iritace představuje zcela nevyhnutelná selektivita. Informace se stále mění v ne-

informaci. Tím informace produkují informační deficit. Masmédia vytvářejí stále znovu 

                                                 
17 Například pokud se jedná o hromadné srážky, tisíce mrtvých tuleňů, miliony škod. 



 35 

obnovenou nejistotu, která je odkázána na další informace. Následkem kódování, které je 

odkázáno na informace, vzniká ve společnosti specifický neklid a schopnost iritace, která 

potom může být znovu zachycena pomocí každodenního působení masmédií a jejich 

odlišných programových forem. Masmédia slouží tvorbě a zpracování iritace.  

   Komunikace představuje diferenci. Kladnou stránkou je, že je něco sdělováno, zároveň však 

rozumíme, že by mohlo být sděleno také více nebo něco jiného. To vždy značí příležitost 

k pochybnostem a podezření. V souvislosti s masmédii má toto zvláště silnou váhu, neboť tak 

principielně roste iritace. Jistota selekce je zde identická s podezřením z manipulace. 

Dešifrujeme všechno, co je sděleno, a to ve směru toho, kdo to sděluje. Pozorujeme tedy 

masmédia při jejich pozorování společnosti, což představuje pozorování druhého stupně. Dále 

potom reflektujeme, proč médium to či ono píše a ukazuje, případně nepíše, respektive 

neukazuje. Tímto způsobem přijímá informace otazník a každého vědění se tak dotýká 

nejistota. Člověk se sice cítí informovaný, informacím ale nedůvěřuje.  

   Existuje vícero efektů stálé tvorby iritace. Prve uvádí Luhmann případ, kdy je pozorování 

druhého stupně nacvičeno. Masmédia se dostávají do pozice nezúčastněně-zúčastněného 

diváka. Dalo by se hovořit o všeobecné aklimatizaci způsobu pozorování druhého stupně. 

Dále se jedná o problém, kdy společnost zůstává v neklidu. Masmédia jaksi udržují společnost 

při životě, masmédia společnost zachovávají. Vytvářejí stále obnovenou připravenost spolu 

s překvapením či narušením. Masmédia tak působí jako zrychlující vlastní dynamika ostatních 

funkčních systémů18, které společnost konfrontují stále novými problémy.  

   V neposlední řadě jde o to, že jsou společnost a individua zároveň nespokojená a bezmocná. 

Vždy totiž něco vsadila všanc a zabývají se svými vlastními potížemi. Když vycházíme ze 

současnosti, která není normální, jsou očekávání normality orientována na budoucnost toho, 

co zpětně působí na samotnou komunikaci. Moderní společnost se sama považuje za 

nedokonalou, ale schopnou zlepšení, vyžaduje kritiku a objasnění. Pomoci může dostát pouze 

sama. Ale v rámci pozorování svého pozorování dochází pouze k tomu, že něco vydává 

všanc. Nakonec společnost propadá do normální statistické deprese.    

 

 

 

 

 

                                                 
18 Ekonomiky, vědy, politiky, apod..  
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3.   MÉDIA Z HLEDISKA SYSTÉMOVÉ TEORIE V SOUČASNÉ TEORII MÉDIÍ 

 

3.1.   Médium a forma v rámci Luhmannovy teorie médií 

 

   Pojítkem problematiky komunikace a společnosti je Luhmannovo rozlišení média a formy.1 

Rozlišení média a formy se stalo východiskem Luhmannovy teorie médií. Luhmann 

předkládá snad pouze nové pojetí rozlišení hmoty a formy. Jedná se o relaci (vztah), 

respektive operativní diferenci. Na základě tohoto rozlišení média a formy se nejprve 

dostávají komunikační média na pozici jazyka. Přičemž jazyk znamená základní komunikační 

médium. To, jak Luhmann objasňuje vztah média a formy, navozuje překvapivé úsudky nejen 

pro teorii komunikace, ale právě i pro teorii médií. Jde o to, aby byl pojem „forma“ použit 

jinak, než jak jsme byli doposud zvyklí (forma jakožto struktura vzdorující času). Nyní má  

být forma chápána jako provedení, které spotřebovává čas. Je to tedy Luhmannovo rozlišení 

média / formy, díky kterému je jasné, že jsou média nezbytná a nepostradatelná, taktéž je 

potom jasné uskutečnění formy jakožto provedení. Idea formy tak byla transformována.  

   Tam, kde jsou média, tam musí být dána distance. Přičemž média distanci umožňují a 

transformují. Z hlediska teorie komunikace to znamená, že jestliže je komunikace v nejvyšší 

míře nepravděpodobná (na základě vícero kontingentních okolností), je úkolem médií, aby 

učinila nepravděpodobnost komunikace pravděpodobností (přitom také dojít k novým 

nepravděpodobnostem). Média zajímají Luhmanna jako komunikační média. Komunikační 

média odpovídají za možnost pokračování komunikačního dění, jehož prostřednictvím se 

společnost a kultura vytváří a obnovuje. Existují tři typy těchto mediálních opatření: jazyk, 

rozšiřující média, média určená výsledkem, spíše známá pod názvem „symbolicky 

generalizovaná komunikační média“.2 Jejich společným znakem je, že nepřenášejí žádné 

informace; zato však zajišťují volná pole pro diferenciaci média a formy. Provedení této 

diferenciace záleží na rozmanitosti médií. Vznikají pouze v rozmanitosti, pracují tedy 

s různými druhy kódů.  

   Vztah média a formy je především kombinatorický jevem. Médium nabízí výběr volných 

elementů, ze kterých vzniká forma prostřednictvím pevné vazby, podobně jako vznikají z 

hlásek slova, ze slov věty, z vět rozhovory. Zaznamenáváme tři důležité znaky diference 

média / formy. Za prvé se médium a forma navzájem podmiňují, a to tak, že jedno nemůže 

                                                 
1 Viz Luhmannova společensko-teoretická varianta „linguistic turn“. Krämer, Sybille. Form als Vollzug oder: 
Was gewinnen wir mit Niklas Luhmanns Unterscheidung von Medium und Form? In: Rechthistorisches Journal 
3/1998. 
2 Viz kap. 1.4.3. 
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být bez druhého (formy nejsou myšleny bez média a média nejsou myšleny bez forem). 

Média a formy se skládají ze stejných elementů. Rozlišují se pouze relativně s ohledem na 

aranžmá elementů. Jejich vztah je však asymetrický. Forma se prosazuje, k tomu však 

potřebuje čas a také sama je přitom spotřebována. Forma je aktuálním, momentálním 

spojením, které je nestálé. Naproti tomu médium zůstává pasivní, je potenciálem, který je 

spíše obnovován. Médium znamená volně seskupené množství symbolů (diferencí zvuku / 

smyslu), které dovoluje spojení různých slov, respektive forem.3  

   Médium je dále volně seskupeným množstvím určitých elementů, které může být striktně 

spojeno selektivním způsobem s formami, které jsou schopny připojení. Představuje 

operativní změnu diference mediálního základu (substrátu) a formy.4 Média tedy nejsou 

jednoduše nějakou třídou objektů. Realizují se přitom jako operativní souvislosti, jako proces 

spojení a rozpojení forem. Tak jsou tedy formy přechodné a nestálé, média naopak trvalá. 

Kromě toho je forma zřejmá, kdežto médium zůstává skryté.5  

   Za druhé média otevírají prostor pro kombinatorické možnosti, tedy možnou tvorbu forem. 

Každou aktualizovanou formu lze tematizovat vždy ve dvou verzích: jednak jako formu v 

přesně určené vazbě, kterou rovněž zastává, a jednak jako formu, která svým ustálením vděčí 

vyloučení ostatních možných forem. A za třetí jde o to, že média a formy znamenají 

diference, tedy rozlišení (nejsou to entity), které jsou učiněny pozorovatelem (jednoduše 

neexistují). To, co je v určité perspektivě médiem, to se může stát v jiné perspektivě formou. 

Jedná se o změnu stanoviska, v rámci které Luhmann rozlišení mezi médiem a formou oproti 

tradičnímu rozlišení hmoty a formy.  

   Jestliže rozumíme formám jako striktním spojením volně spojených elementů, potom formy 

vystupují jako aktuální a diferenciální (rozdílové) události. Aktuální proto, že forma jako 

momentální spojení regeneruje mediální základ (substrát), dovoluje opakování a odchylky. 

Diferenciální proto, neboť se vztahují k ostatním možnostem striktního spojení, které 

umožňuje mediální základ (substrát). Když je forma aktuální, vyniká mediální substrát na 

straně virtuality nebo potenciality; jako takový nemá žádnou přímou připojovací hodnotu.6 

      

                                                 
3 Viz Khurana, Thomas. Niklas Luhmann – Die Form des Mediums. In Lagaay, A. a Laufer D., Medientheorie. 
Frankfurt am Main: Campus Verlag,  2004. 
4 Mediální základ je dán jako horizont ostatních možností formy.  
5 Srovnej s McLuhanem, který radikálně vypovídá pro humanitní vědy samozřejmou hypotézu o tom,  že média 
druhotně, avšak také se zanedbatelnou hodnotou, znamenají pojítko toho, čemu obvykle říkáme smysl, význam, 
duch, forma, tvar, respektive poselství. Krämer, Sybille. Die Heteronomie der Medien. Versuch einer 
Metaphysik der Medialitat im Ausgang einer Reflexion des Boten. In: Journal Phänomenologie, Heft 22, s. 18. 
6 Více viz Khurana, Thomas. Niklas Luhmann – Die Form des Mediums. In Lagaay, A. a Laufer D., 
Medientheorie. Frankfurt am Main: Campus Verlag,  2004. s. 100.  
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   3.1.1.   Jazyk jako základní komunikační médium 

 

   Jaký má vlastně jazyk význam v komunikaci a jak je důležitý pro společnost? Jazyk je 

základním komunikačním médiem, neboť bez jazyka by nebyla žádná autopoiesis 

komunikace, bez níž by zase nebyla žádná společnost. Jedinečnost jazyka spočívá v tom, že 

ke všemu, co je řečeno, lze také říci opak. Jazyk vždy nabízí také možnost nesouhlasu, 

nezakládá jednoduše pouze konsensus. V případě jazyka vede operativní uzavření jazyka 

komunikačního systému (které působí prostřednictvím jazyka) k tomu, že tento systém 

vytváří pouze vlastní chování a vlastní čas, které lákají k pokračování komunikace 

prostřednictvím zvláštních atraktivních provedení.7  

   Jazyk je médiem, ve kterém operují psychické a sociální systémy. Nemá žádný vlastní 

způsob operování. Jazyk tedy sám o sobě není žádným systémem (srovnej Ferdinand de 

Saussure a jeho popis jazyka jako systému ve smyslu struktur gramatiky, Berghaus 2007: 

126). Jazyk umožňuje pravidelné strukturní spojení systémů vědomí a systémů komunikace. 

Řeč převádí sociální v psychickou komplexitu. Jelikož jazyk nemá žádný vlastní způsob 

operování, musí být provedený buď jako myšlení, nebo jako komunikování. Přičemž podle 

Luhmannova pojetí vytváří jazyk vlastní, ohraničenou realitu. Jeho funkce spočívá 

v zobecňování smyslu s pomocí symbolů, které jsou samy tím, co dovolují (na rozdíl od 

označení něčeho jiného).  

   Pro komunikaci je rozhodující třetí selekce – porozumění diferenci mezi informací a 

sdělením. Jazyk je přitom základním komunikačním médiem z toho důvodu, že nejzjevnějším 

způsobem činí to, že zde existuje záměr sdělení. V případě mimojazykových forem vyjádření, 

jevů, hledisek, symbolů může tímto vzniknout nejasnost o tom, zda se jedná skutečně o 

sdělení nebo pouze o náhodné počínání. Sdělovat vždy znamená učinit selekce. Protože je 

porozumění diferenci informace a sdělení konstitutivní pro komunikaci a teprve médium 

jazyka činí z této diference jasnou zkušenost, vzniká dle Luhmanna možnost komunikace 

teprve se vznikem slovní řeči, a sociální systémy, popřípadě společnosti pocházejí teprve od 

úspěchu jazyka.8  

                                                 
7 Jazyk podněcuje k tomu, aby se mohlo říkat to, co ještě nikdy nebylo řečeno, obohacuje pomocí rozlišení slova 
a věci, skutečné a sémiotické reality, tvoří a stabilizuje imaginární prostor významů. Více viz. Krämer, Sybille. 
Form als Vollzug oder: Was gewinnen wir mit Niklas Luhmanns Unterscheidung von Medium und Form? In 
Rechthistorisches Journal 3/1998. 
8 Luhmann uvádí případ neverbálního jednání před vznikem jazyka, kdy to vypadá tak, že diference informace a 
sdělení není rozpoznatelná a není zde žádný komunikační charakter. Naopak neverbální jednání v době po 
vzniku jazyka vypadá tak, že diference informace a sdělení je naučená a komunikační charakter je v tomto 
případě možný. Přehled viz Berghaus, Margot. Luhmann leicht gemacht. Böhlau: UTB, 2007. s. 131. 
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   Mluvená řeč spočívá v rozlišení zvuku a smyslu. Jedná se o rozdíl s odkazující souvislostí. 

Efekt zvukové nápadnosti se zakládá na tom, že je skutečnost mluvení a tím záměru pro 

přítomné zřejmá. Zvuk poukazuje na smysl. Mluvení totiž představuje zároveň produkcí 

zvuku a smyslu, pro které je zvuk symbolem. Tak Luhmann definuje mluvenou řeč jako 

médium s akustickým znakem pro smysl. Jazyk je médiem, které se vyznačuje užíváním 

znaků. Používá tedy akustické, případně optické znaky pro smysl. Řečová komunikace je tak 

především vedením smyslu v médiu hlasitosti.  

   Luhmann rozvinul působivý cit pro fenomenální zvláštnosti zvukové řeči. Mluvení a 

poslouchání se tak stalo rytmickým, pulzujícím, zrychlujícím či zvolňujícím proudem, kde 

své místo nacházejí také hlasové polohy, gesta, pauzy. Luhmann přichází na rozdíl mezi 

zvukovou formou a písemnou formou. Domnívá se, že není možné, aby byla ústní 

komunikace uvedena do formy písemného textu. Tak bychom se ale mohli tázat po tom, 

k čemu vlastně slouží písmo. Tato otázka nás posouvá k problematice rozšiřujících médií.9  

   Rozšiřující média (písmo, knihtisk, masmédia) rozšiřují a anonymizují okruh příjemců 

komunikace. Tvoří tedy něco nového. Písmo symbolizuje formu řeči. A teprve přináší 

označením jazykové formy řeč jako předmět, který lze racionalizovat. Časové oddělení 

sdělování a porozumění prostřednictvím písma, konstitutivní dodatek komunikace, která se 

uskutečňuje čtením, zavádí nový časový režim. Vydiferencování kategorie prostoru a času, 

kterému důvěřujeme, se ukazuje jako dlouhodobé působení písma.  

 

   3.1.2.   Písmo a jeho význam pro komunikaci 

 

   Jazyk jsme již definovali jako médium, které užívá akustické, případně optické symboly pro 

smysl. Akustický znak slouží k dispozici mluvenému jazyku, optický potom tedy písemné 

formě. Písmo tak představuje médium, které je přenášeno z akustické podoby do podoby 

optické. V případě písemné formy již jasně vidíme, že existuje diference mezi symboly na 

jedné straně a realitou mimo řeč na straně druhé.  

   Písmo je komunikačním médiem a jako takové právě Luhmanna zajímá. Ovšem původně 

snad nebylo písmo vynalezeno pro komunikaci. Podle raných zdrojů se zdá se, že písmo 

sloužilo jiným než komunikačním účelům, tedy církevním a magickým (Berghaus 2007: 140). 

V rámci komunikačních médií je písmo prvním rozšiřujícím médiem. Důvodem je jednak to, 

že vzniklo v evoluci komunikace jako nejranější rozšiřující médium, jednak je a zůstává ze 

                                                 
9 Viz. kap. 1.4.3. 
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všech rozšiřujících médií nejdůležitější, a to dokonce i dnes v případě přibývajícího využití 

obrazů, respektive symbolů. Nabízí se otázka po tom, co se v nějaké společnosti s písmem 

změnilo ve srovnání s orální společností. Především se změnily kvantity, na které již odkazuje 

výraz „rozšiřující médium“. Písmo se na rozdíl od mluvené řeči obsáhlejší a dalekosáhlejší. 

Tak jsou také společnosti, které znají písmo, větší, ve srovnání s orálními společnostmi.  

   Písmo však znamená více než pouze kvantitativní zvětšování. Je velkou kvalitativní 

proměnou komunikace a společnosti. Všechno je jinak, jestliže je to sdělováno 

prostřednictvím písma. Efekty písma souvisejí s novým uspořádáním času a kultury. 

Komunikace může probíhat i bez toho, aniž by lidé byli spolu. Ve velkých společnostech 

nutně klesá možnost interakce všech se všemi. Naopak se nutně zvyšuje distance mezi členy 

společnosti a vydiferencování ve speciálních oblastech (správa, lékařství, jurisdikce). Písmo 

právě umožňuje a urychluje takové procesy. Pomocí písma lze distance překlenout. Jedná se o 

první krok ve směru dnešní telespolečnosti a světové společnosti. S písmem již začíná 

telekomunikace.  

   Médium písma se rozvíjí jako médium komunikace ve společensko-historické perspektivě 

dle mluvené řeči a v tomto vztahu je též chápáno. Luhmann vychází z toho, že se 

vydiferencování autopoietického systému komunikace uskutečňuje na základě mluvené řeči, 

která by měla dle média zvuku určité znaky (mimo jiné výstižnost a nestálost forem vnímání), 

které vyhovují tvorbě komunikační souvislosti připojení. Jaký má vztah písmo ke 

komunikačnímu médiu mluvené řeči? Podle Luhmanna je základní myšlenkou to, že písmo 

jednoduše nereprezentuje zvuk řeči (a v tomto smyslu znak druhého stupně), nebo že by bylo 

čistě sekundárním či původním médiem. Písemná komunikace není vázána na nestálé médium 

akustiky. Písmo spíše rekonstruuje diference zvuku / smyslu.10  

   S písmem je spojení komunikačních operací závislé na formě čtení a psaní. Tato forma 

jednání zahrnuje prostorovo-časové oddělení komunikačních operací – oddělení sdělení a 

porozumění. Toto oddělení má však za následek to, že není jasné, kde a proč se vlastně 

písemná komunikace děje. Mohli bychom si sice myslet, že vždy tehdy, když se píše nebo čte. 

Ale to už nemůže nastat zároveň. Komunikace přichází skutečně teprve se svým završením 

porozumění. Přitom se objevuje medialita komunikace, neboť písmo užívá mediální substrát, 

který vydává úspěch komunikace jako syntetický a tím také rozřešitelný.  

   Význam vzniku písma lze shrnout do několika bodů. S rozvojem písma se tedy ještě zostřila 

diference mezi informací a sdělením. Vznikly také další roviny reality (nejen reálná realita a 

                                                 
10 Více viz Luhmann, Niklas. Die Realität der Massenmedien. Opladen: Westdt. Verl., 1996.  
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nově realita komunikace, jak tomu bylo v případě jazyka). Písmo tvoří novou sémantiku času 

a nový způsob sociální paměti. Přináší též možnost mínění („možná“, „může být“; jazyk 

odkrývá možnost „ne“). A v neposlední řadě jestliže s jazykem přichází do světa pochybnost, 

interpretace, omyl, klamání, písmo vyžaduje nenucenost klamání, interpretace, kritiky, 

odmítnutí.     

    

4.   VÝCHODISKA LUHMANNOVY TEORIE V KONTEXTU  

 

4.1.   Luhmannovy sociální systémy, komunikace, jednání 

 

   Sociální systémy jsou založeny na nějakém typu jednání nebo aspektu jednání. Jednání je 

ustaveno v sociálních systémech pomocí komunikace a atribuce jako redukce komplexity. 

Luhmann vznáší otázku po tom, zda je sociální systém v konečném důsledku složen 

z komunikací, nebo z jednaní. Podle Luhmanna spočívá problém v tom, že ve skutečnosti 

nelze komunikaci a jednání oddělit. Komunikace a jednání totiž vytváří vztah a tento vztah je 

chápán jako redukce vlastní komplexity (Luhmann 2006: 180).  

   Komunikační proces je základním procesem, který ustavuje sociálno jakožto zvláštní 

realitu. Přičemž tento proces musí být redukován na jednání, aby se tak mohl sám řídit. 

Sociální systémy tedy nejsou z jednání vytvořeny, ale jsou do jednání rozkládány. Na základě 

této redukce získávají výchozí bod k dalším komunikačním procesům. Je potřeba se odvíjet 

od objasnění pojmu komunikace (viz kap. 1.4). Systém může komunikovat prostřednictvím 

sebe. Může komunikovat také prostřednictvím jiných, což je možná i snadnější způsob. 

   Docházíme ke stále nerozhodnutelné otázce po tom, zda (informační a komunikační) 

technologie determinuji sociální jednání, manipulují s lidmi, nebo zda lze problém vyřešit 

změnou teoretického modelu, tedy způsobem analýzy společnosti. Komunikace totiž 

představuje způsob fungovaní sociálního systému (viz např. též kap. 1.4.), tedy i veškerá 

technika, pokud ji rozumíme spojenou se symbolickými obsahy, a to nejen materiálně. 

 

   Exkurz:   Komunikace (upevnění problematiky) 

 

   Tím, že lidé komunikují, tvoří společně sociální systém. Konkrétně lze prohlásit, že naše 

komunikace tvoří sociální systém. Vždy, když probíhá komunikace, tak se jedná o sociální 

systém. Luhmannova definice komunikace zcela zahrnuje komunikaci prostřednictvím knih, 

respektive masmédií. Náš sociální systém se ovšem utváří teprve v tom okamžiku, když čteme 
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(nikoli již v tom momentu, když já píši). Strana příjemce totiž rozhoduje o tom, zda se 

komunikace skutečně koná. Již bylo vyloženo, že všechny systémy existují tím, že operují, 

sociální systémy potom operují tím, že komunikují. Samy sociální systémy komunikují. A 

protože všechny systémy operují autopoieticky a v diferenci systém / prostředí, musí sociální 

systémy komunikovat autopoieticky a v diferenci systém / prostředí. Z toho vyplývá, že 

komunikace znamená způsob operace, jejímž prostřednictvím se autopoieticky sociální 

systémy vytvářejí, zachovávají, vymezují vůči svému prostředí.  

   Je jasné, že sama masmédia (knižní nakladatelství, tiskové vydavatelství, vysílače pro 

televizní a rádiové vysílání) vidí svou existenci založenou pouze na komunikaci, neboť přece 

žijí z veřejné komunikace. Komunikování je však rovněž základní pro celé společnosti, firmy, 

společenské skupiny, sociální hnutí, interakce, sociální kontakty každého druhu. Toto vše 

totiž existuje výhradně v komunikaci. Komunikace je autopoieticky dostatečně stabilní na to, 

aby se ujala toho, co se tedy vždy přihodí, zda se například stane střet na burze nebo válka. 

Můžeme o tom vždy ještě hovořit, můžeme to vždy ještě znovu komentovat. 

   Překvapující je, že je u různých sociálních systémů jedna věc stále stejná, a sice právě 

komunikace. Stejně tak je překvapující to, co pod pojmem komunikace Luhmann rozumí – tři 

selekce. Komunikace tak sestává z informace, sdělení, porozumění. Každá z těchto 

komponent je sama o sobě kontingentní událostí. Pro komunikaci je charakteristická její 

selektivita. Komunikace značí to, že je potřeba volit mezi různými možnostmi. Přičemž každá 

selekce též znamená, že je něco vždy možné také jinak. Všechno na světě může komunikovat. 

Reálně je však výběr omezen smyslem. Všechno totiž není možné rozumně komunikovat. 

Každé slovo, gesto, téma, vysílání, nebo také každá věta či forma vyjádření nepřipadá 

v úvahu. To, co činí smysl, nalezneme v komunikaci samotné, nikoli vně. Komunikace vždy 

představuje selektivní dění. Smysl nedovoluje žádnou jinou volbu než volit.           

   Obvykle je přijato, že komunikování sestává ze dvou činností – vysílání a přijímání. Tomu 

potom odpovídají dvě role jednání nebo osob, popřípadě aktérů nebo instancí. Hovoříme tak o 

odesílatelích a příjemcích. Tyto pojmy se zařadily nejen do oblasti masmédií, ale také 

všeobecně do komunikace. Luhmann tedy rovněž rozlišuje dvě instance – alter (vysílající, 

respektive odesílající, sdělující, druzí) a ego (já, ale také příjemce nebo adresát). Přičemž to 

mohou být jak psychické systémy (jednotlivé osoby), nebo také sociální systémy. 

   Důležité je, že jsou k dispozici minimálně dva procesory, které zpracovávají informace, 

které se mohou vztahovat na sebe navzájem. V rámci sociální dimenze se jedná o rozlišování 

ego a alter, přičemž pojmem ego je označen ten, kdo rozumí komunikaci, pojmem alter je 

potom míněn ten, komu je přiřazeno sdělení. Luhmann však přiřazuje ještě třetí činnost, takže 
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zde máme komunikaci jakožto trojmístný proces selekce – selekci informace, selekci sdělení, 

selekci přijetí, porozumění. Selekce informace a selekce sdělení přísluší odesílateli, selekce 

přijetí, respektive porozumění přísluší příjemci. Lze tedy vycházet z toho, že musí být 

uvedeny v syntézu tři selekce. Komunikace se tak uskuteční na základě syntézy tří různých 

selekcí (selekce informace, selekce sdělení této informace, selektivního porozumění či 

neporozumění onoho sdělení a jeho informace). Přičemž lze tedy pozorovat a popsat dva 

aktéry a tři činnosti.  

   Ve skutečnosti představuje komunikace nedělitelnou jednotu, co možná nejmenší jednotu 

nějakého sociálního systému, poslední element, elementární operaci společnosti. Proto ani 

nemůže být vybudována z ještě menších elementů než z aktérů (lidí) a jednání. V rámci 

pozorování a popisu připočítáváme a obvykle též účastníci připočítávají jednotlivé činnosti 

jednotlivých jednání. Podle Luhmanna se jedná o komponenty komunikace.  

   Informace je konstruována spíše prostřednictvím pozorovatele. Teprve selektivní akt 

pozornosti učiní z něčeho informaci. Svět je virtuální informací, nesmírným potenciálem pro 

překvapení, oblastí možností. Alter potom činí z virtuální či možné informace reálnou 

informaci. Informace tedy představuje produkt, který se jako čistý nachází uvnitř systému. 

Vyskytuje se pouze v systému samotném (nikoli v prostředí). Sdělení je potom vždy selekcí, 

neboť je postaveno jedno rozhodnutí pro určitou informaci proti nějaké jiné možné.1 

   Komunikace představuje v realitě část řetězce komunikací. Téměř na každou komunikaci se 

připojuje další komunikace. Komunikací, která se připojuje, je například masová komunikace. 

Jedná se o (čtvrtou) selekci návrhu smyslu prostřednictvím příjemce první komunikační 

jednoty (selekce informace prostřednictvím odesílatele; viz. výše). Samotná komunikace 

nemá žádný účel, kromě tedy schopnosti připojení k další komunikaci. Přičemž připojení 

může být založeno jak na souhlasu, tak na nesouhlasu. To je pro komunikaci stejné. 

Pokračující komunikace je úspěšnou komunikací. A komunikace je úspěšná tehdy, když 

pokračuje a dále pokračuje.  

                

4.2.   Habermasova teorie komunikativního jednání 

 

   Jürgen Habermas přichází s kritickou teorií společnosti, která se zaměřuje na poruchy 

mezilidského dialogu. Podle něj je především nutné odstranit komunikační poruchy a dojít k 

obnově dorozumění. K tomu je podle Habermase zapotřebí filozoficko-kritické vědy. Podle 

                                                 
1 Selekce znamená, že věci mohou probíhat tak, nebo také jinak. Příjemce (ego) může sdělení pochopit, 
popřípadě přijmout, nebo také ne.  
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něj stojí v základu každé vědy zájem, přičemž vyzdvihuje praktický poznávací zájem. Tento 

zájem je základem pro hermeneutické či rozumějící vědy. Jedná se o porozumění toho, co je 

vyslovené nebo napsané. Jde tedy o to, aby byl pochopen záměr mluvčího, respektive 

rovnoprávného partnera v komunikaci. Pomocí hermeneutického porozumění tedy lze zamezit 

přerušení komunikace.      

   Sociologickou koncepci zakládá Habermas na dualismu teorie jednání (Weberova tradice) a 

systémové teorie. V jeho pojetí se tak objevuje problematika společnosti a sociální evoluce. 

Přičemž se Habermas snaží o spojení rozumějící sociologie a funkcionalistické systémové 

teorie. Nastoluje tak dvoustupňový model společnosti, respektive dvoustupňový řád. 

Habermas ve svém pojetí rozlišuje účelové racionální jednání a komunikativní jednání. 

V prvním případě se jedná o práci, která je monologická, v druhém případě o interakci, 

principiálně dialogickou. V rámci komunikativního jednání jde o dorozumění s jinými aktéry 

a shodu v argumentech při diskurzu. Habermas rozlišuje tři typy komunikativního jednání - 

teleologické (zaměřené na cíl), normativní (zaměřené na hodnoty), dramaturgické (zaměřené 

na sebereprezentaci před publikem). Přičemž tyto tři typy působí jako jednostranné, 

respektive hraniční případy komunikativního jednání. Komunikativní jednání vyžaduje 

splnění pravdivosti, správnosti, věrohodnosti, dorozumění. Především jde v rámci 

komunikativního jednání o dorozumění, respektive porozumění. Komunikativní dorozumění 

znamená uznávané normy, koordinaci jednání však ovlivňují také další mechanismy.    

   Komunikativní jednání zařazuje Habermas do socio-kulturního životního světa, který je 

strukturován symbolicky a který je složen z kultury (zásoba vědění sloužící pro interpretace), 

společnosti (legitimní řády sloužící k regulaci příslušnosti aktérů komunikace v sociální 

skupině), osobnosti (kompetence pro zajištění účasti na procesech dorozumění). Na základě 

komunikativního jednání dochází k symbolické reprodukci životního světa a také k sociální 

integraci společnosti.  

   S pomocí systémové teorie řeší Habermas například vztah společenského systému 

k systému životního prostředí. Podle něj však systémová teorie není dostatečným základem 

pro zkoumání společnosti. Pro teorii jednání tak podle Habermase může být systémová teorie 

pouze doplňkem. Habermas odděluje systém od prostředí. Systém a životní svět se vnitřně 

diferencují (diferencují se též jeden od druhého), čímž vzrůstá komplexita jednoho a 

racionalita druhého.2 Za specifikum moderní společnosti považuje Habermas vydiferencování 

subsystémů ze životního světa. Subsystémy jsou řízeny generalizovanými médii. A tento 

                                                 
2 Diferenciace společenského systému – hospodářství, stát; médii společenského systému – peníze, moc; 
diferenciace životního světa – sféra soukromá, veřejná; médii životního světa – řeč, interakce.  



 45 

proces spojují mechanismy dorozumění. Přesto zaznamenáváme vzájemnou závislost systému 

a životního světa. Může dokonce dojít ke konfliktu mezi systémem a životním světem.3 

V životním světě však lze nalézt ještě rezervy, které umožní opět ovládat svět. Komunikativní 

racionalita může překonat účelovou racionalitu, která je omezená.  

    

4.3.   Luhmannova pozice v komparaci s Habermasem  

 

   Luhmannovo a Habermasovo pojetí se střetává v případě kritické teorie. Oba tito myslitelé 

sice společně realizovali výukové akce, zveřejnili též společně dílo pod názvem „Teorie 

společnosti nebo sociální technologie“ (1971), v neposlední řadě navzájem brali ohled na svá 

díla, a i když se oba také odvolávali na společné zakladatele sociologie (Max Weber, Talcott 

Parsons), rozvinuli zcela protikladné teoretické pozice, zcela rozdílná pojetí úkolů vědy, a 

centrálním pojmům systému a komunikace dali zcela odlišné významy.  

   Habermas byl nesmírně ovlivněn Luhmannovou kritikou a začlenil pojem systému do svého 

díla „Teorie komunikativního jednání“ (1981). Omezuje se ovšem na dílčí oblasti společnosti, 

a sice na kriticky posouzené systémy ekonomie a politiky ve vymezení vůči pozitivně 

hodnocenému životnímu světu („Lebenswelt“). Naproti tomu Luhmann rozumí celé 

společnosti, všem dílčím oblastem a interakcím jako systému. Komunikaci považuje stejnou 

měrou Luhmann i Habermas za hlavní kategorii teorie společnosti, ovšem rovněž ve zcela 

jiném významu.  

   Habermas vztahuje své pojetí komunikativního jednání na jednající subjekty, přičemž 

navazuje na normativní požadavky a morální hodnocení. Naopak Luhmann vztahuje 

komunikaci na sociální systémy a od morálních úsudků se vztahuje. Luhmann se tak pokládá 

za pozorovatele společnosti, kdežto Habermas vystupuje jako kritik. Jak už bylo řečeno, je 

Luhmann nazýván antihumanistou, neboť odmítá pojem člověka, respektive subjektu ve 

smyslu sociální kategorie. Habermas tak kritizuje Luhmannův přechod od subjektu k systému. 

A Luhmann shledává u Habermase problém v tom, že jeho pozice není plodná pro to, aby 

mohl získat nové poznatky o společnosti.  

   Luhmann tedy chápe společnost jako systém. „Všechno“ – tedy věda, politika, masmédia, 

rodina, všechny sociální kontakty a další jsou bez výjimky sociálním systémem. 

„Komunikace“ potom značí to, z čeho se sociální systémy skládají. Všechny sociální systémy 

jsou tvořeny výlučně z komunikace. Kromě toho neexistuje žádný jiný způsob sociální 

                                                 
3 Například peníze jakožto mechanismus systémové integrace blokují mechanismus dorozumění v životním 
světě, do kterého přesahují. 
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operace. Pouze sociální systémy (nikoli lidé) mohou komunikovat (zde lze shledat 

Luhmannovu metodu „anti-humanismu“). Komunikace představuje chápání diference 

informací a sdělení. Jestliže musí vědecká analýza pracovat s porovnáním, znamená to, že 

musí pracovat s diferencí. 

   Podle Habermase existují ve společnosti jednak „systémy“ jako věda či politika, oproti 

tomu existuje ve společnosti „Lebenswelt“ (životní, respektive žitý svět, svět života; pozn. 

Katrin Vodrážková), který zahrnuje soukromou sféru, kulturu, veřejnost. Habermas užívá 

pojem „komunikační jednání“, což představuje jednak jednání jednotlivých lidí v životním 

světě, které je orientováno na dorozumění, jednak strategické jednání v systémech, které je 

orientováno na úspěch. Jednotliví lidé jednají komunikativně (nebo také ne). Habermasova 

teorie se tedy vztahuje na subjekt. Komunikativní jednání směřuje k dorozumění, ke 

společenskému konsensu. 
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Závěr: 

 

   Práce se pokusila představit a nastínit ve čtyřech oddílech problematiku komunikace a 

masmédií. Měla by být přínosem pro objasnění výše probraných mediálních aspektů 

především z hlediska Luhmannova pojetí. Nyní se ještě pokusím shrnout důležité poznatky a 

zajímavosti, které se práce snažila vyložit. 

   V rámci postmoderní kultury dochází k pluralizaci médií, vytváření stále nových médií a 

funkcionalizaci či označování dalších a dalších skutečností jako médií. Všechno vlastně může 

být vysvětleno jako médium. Média jsou nástroje, která slouží k sdělování, uchování, přenosu 

informací a zpráv. Pojem média tak pracuje s metaforou spojení. Média jsou produktivní a 

mají reproduktivní charakter. Problémy, které řeší, tedy zároveň množí. 

   Luhmann předkládá snad pouze nové pojetí rozlišení hmoty a formy. Komunikace je pro 

Luhmanna operací, která je popsatelná jako syntéza tří selekcí. Systém komunikace se 

realizuje jako připojení komunikace na komunikace, jako připojení formy na formu. 

Komunikační syntéza se odehrává v médiích, která sama specificky vymezují strukturu 

komunikačních operací. Jazyku přitom připadá role základního komunikačního média.  

   Jazyk znamená začátek společnosti. Luhmanna zajímá především komunikační stránka 

jazyka. Každá artikulace, která funguje jako jazyková forma, představuje zároveň 

komunikační operaci, tedy sdělení nějaké informace, která je jako taková pochopena. Jazyk 

představuje základní komunikační médium, není však nutnou podmínkou pro komunikaci. Ze 

systému médií vychází již najevo, že došlo během evoluce na základě jazyka k vydělení 

dalších komunikačních médií. Podle Luhmanna tvoří zkušenost jazyka předpoklad 

komunikace. To znamená i předpoklad pro to, že může být neverbální jednání zavedeno a 

chápáno jako komunikace. Neboť teprve jazyk vytváří nutné diference, a to mezi informací a 

sdělením, též mezi vnímáním a komunikací, médiem a formou. A po evolučním objevu 

mluvené komunikace byla zároveň zpětně objevena neverbální komunikace.  

   Luhmann zdůrazňuje, že úspěch, který byl získán s novým médiem jazyka, totiž učinit něco 

vědomě sdělením a pochopit něco vědomě jako sdělení, může být také použito na neverbální 

potenciální dorozumění. Diference, které jsou nutné pro komunikaci, nejsou v případě 

neverbální komunikace tak ostře vymezeny, jako u komunikace verbální.     

   Zajímavostí je, že z etymologického hlediska se médium prokazuje nejen tím, že znamená 

prostředek, ale také prostředníka (Krämer 2004: 22). Ovšem teorie médií se k této dimenzi 

zprostředkovatele zatím stěží vyslovila. Tím bychom se dostali k médiím a jejich poselství, 

ale také nad rámec této práce.  
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