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Anotace 
 

Diplomová práce „Estetická proměna prostředí společnosti zprostředkovaná 

elektronickými médii“ se zabývá vlivem elektronické kultury na způsoby našeho vnímání a 

podobou kulturních a společenských proměn, které souvisejí s používáním informačních a 

komunikačních technologií. Hypotézou práce je to, že informační a komunikační 

technologie mají vliv na naše smysly, percepci a jejich prostoupení společností má zásadní 

vliv nejen na prostředí a místa, ale na kulturu celkově. Práce se zaměřuje na způsoby 

využívání technologií a přístrojů v každodenním životě a přihlíží k úloze designu jako 

prostředku interakce člověka s technologiemi. Tématika práce je nahlížena z perspektivy 

estetiky, která nabízí nový pohled na užívání technologií. Cílem práce je prokázat, že 

estetizace informací a prostředí, které nás obklopuje, ovlivňuje naše vnímání a myšlení, a 

tím i náš celkový obraz reálného.  

 

Annotation 
 

 Diploma thesis „Aesthetic change of social environment mediated through 

electronic media“ deals with the influence of electronic culture on our ways of perception 

and examines the social and cultural changes related to the use of information and 

communication technologies. The suppositon of the thesis is the influence of information 

and communication technologies on human senses and  perception and the fact that their 

penetration into our society and our environment results in a new form of culture. The 

work focuses on the way in which the technologies and electronic devices are used in our 

everyday lives and it captures the design as an instrument for human-computer interaction. 

The subject of the diploma thesis is observed through the prism of aesthetics which 

represents a new theoretical concept for using technologies in our lives. The aim of the 

diploma thesis is to prove that the aesthetisation of information and of our environment 

influences the way we perceive and think as well as it shapes our mental picture of this 

world. 
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1 Úvod 
  

Rozvoj informačních a komunikačních technologií přinesl do společnosti i do 

životů jednotlivců mnoho změn. Každodenní činnosti jsou spojeny s využíváním 

technologií. Prostoupení technologií každodenním životem, prací i domovy, má za 

následek proměnu sociálních vztahů, přeměnu míst, která obýváme a v neposlední řadě 

nové způsoby vnímání skutečnosti. Svět informačních a komunikačních technologií a 

povaha elektronických médií, založených na vizuálním vnímání, způsobily změnu naší 

percepce. Otázka, které faktory spoluutvářejí náš režim vidění, je jedním z témat této 

práce. Média a technologie nám novými způsoby zprostředkovávají realitu. Výstupy 

médií - technické obrazy - mají vysokou přesvědčivost a jsou chápány jako realita.  

Elektronická média vytvářejí prostor pro prezentaci produktů, přičemž se podílejí 

na vytváření nové podoby kultury a jejích artefaktů. Vlivem počítačových technologií se 

proměnila podoba designu i jeho využití. Design zaznamenal oproti době dominance 

tištěných médií širší oblast využití. Design dnes můžeme chápat jako médium. Z potřeb 

uživatelů i designérů vznikla oblast informačního designu, který přispívá k lepšímu hledání 

a zpracovávání obrovského množství informací. Stále více se v oblasti technologií a médií 

pracuje s prožitkem člověka, s jeho smysly a vnímáním. Jakým způsobem tento proces 

ovlivňuje nový pohled na estetiku? Jaké nastaly proměny v oblasti estetického vnímání? 

Ve kterých oblastech se tyto změny projevují? Jaké jsou jejich dopady? A jaký důsledek 

mají změny pro percepci člověka žijícího v době elektronických médií? Toto jsou některé 

z otázek, které bych v diplomové práci ráda analyzovala. Pohled na uvedenou 

problematiku, vycházející z hlediska estetického vnímání a oblasti designu, by měl 

předložit konkrétní příklady využití technologií v naší společnosti a ukázat, ve kterých 

směrech a oblastech dochází vlivem elektronické kultury ke změnám.  

Ve své diplomové práci bych ráda přistoupila k problematice proměny skutečnosti 

a prostředí, ve kterém se člověk každodenně nachází. Tuto změnu, zprostředkovanou 

působením elektronických médií, bych nahlédla z perspektivy estetiky a designu jako 

nového druhu média. Výchozím konceptem této práce je myšlenka, že informační a 

komunikační technologie působením na naše smysly a percepci mají za následek proměnu 

kultury a prostředí, ve kterém se pohybujeme. Cílem práce je prokázat, že estetizace 

informací a prostředí, které nás obklopuje, ovlivňuje naše vnímání a myšlení, a tím i náš 

celkový obraz reálného.  
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Metodou komparace a analýzy myšlenek a teorií vybraných autorů bych ráda 

poukázala na proměnu percepce skutečnosti a našeho prostředí v době elektronické kultury 

a na konkrétní projevy. V práci by mělo být přiblíženo, k jakým změnám v oblasti kultury 

každodenního života došlo, jakými konkrétními způsoby a pomocí jakých prostředků se 

změny uskutečňují, do kterých oblastí lidské činnosti zasahují a v neposlední řadě jaké 

přinášejí důsledky pro budoucnost.  

Problematikou nové podoby kultury informační společnosti se zabývá řada 

odborníků. Ve své práci bych ráda vyšla především z myšlenek autora mnoha příspěvků a 

prací k tématice digitálních médií a informační společnosti, profesora kalifornské 

univerzity v San Diegu, Lva Manoviche. Další práce, ze kterých budu ve své diplomové 

práci vycházet, vznikly převážně činností MIT - Massachussets Institute of Technology, 

jedné z nejznámějších technických universit. Tyto práce jsem si vybrala nejen z důvodu 

jejich dostupnosti převážně v elektronické podobě, ale i z toho důvodu, že MIT se zabývá 

širokou problematikou korespondující s tématem práce, které jsem si vybrala (technologie, 

věda, nová média, počítačové umění, informace, architektura, společnost, atd.). Vycházet 

budu z prací Johna Thackary, Roberta Jacobsona, Williama J. Mitchella a dalších. Pro 

teoretický rámec diplomové práce se budu odkazovat na myšlenky Jiřího Bystřického 

a Ivana Muchy, kteří významně přispívají k problematice nových médií a elektronické 

kultury u nás. Z dalších autorů zabývajících se kritickou filosofií médií se nejvíce odkazuji 

k myšlenkám  Jeana Baudrillarda a Paula Virilia.  K přiblížení teoretického rámce estetiky 

jsem si zvolila práce Wolfganga Welsche a z českého prostředí Vlastimila Zusky. Od 

dalších autorů evropského kontextu v této práci odhlédnu především z důvodů jazykové 

nedostupnosti pro mne (většina publikuje v německém jazyce) a také z důvodů horší 

dostupnosti prací. Nicméně i někteří z nich přispívají k dané problematice, např. Giorgio 

Agamben nebo Jacques Rancière.  

Úvodní kapitola „Mediální svět“ se zabývá vnímáním světa následkem rozšíření 

elektronických médií a technologií, charakteristikou obrazů, které na nás působí a 

problémem rozpoznání reality v důsledku simulovaných světů prostupujících společnost. 

Dále se kapitola soustředí na působení technologií a nových médií v každodenním životě a 

představuje koncept info-estetiky jako nové podoby kultury (Manovich).  

Další kapitola analyzuje kvalitativní i kvantitativní podstatu informací, způsoby 

práce s nimi a úlohu designu pro interakci s informačními obsahy. Kapitola také zmiňuje 

kritický přístup P. Virilia ke globálnímu trhu informací a vytváření hodnot. Ústředním 

tématem kapitoly je informační design, jeho charakteristika, odborníci působící v oblasti 
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informačního designu, jejich úvahy a konkrétní projekty. Následně je představen mediální 

svět a pojem mediality, proměna našeho vnímání skutečnosti a režimu vidění v důsledku 

rozšíření elektronických médií.  

Pátá kapitola je reflexí proměny role estetiky v kultuře prostoupené komunikačními 

a informačními technologiemi. Na základě příkladů využití technologií v různých 

oblastech je uvedena souvislost mezi estetikou, technologiemi a smyslovými prožitky, tedy 

spojení ústřední pro vztah člověka k technologiím. V této souvislosti je zmíněn 

např. i Maurice Marleau-Ponty zabývající se vnímáním a tělesností. Závěr kapitoly je 

věnován estetizaci architektury a prostoupení technologií do městského prostoru.  

Poslední kapitola se z hlediska sociologie zabývá vlivem elektronické kultury na 

společnost, dále budoucími možnostmi využití technologií, jejich místem ve společnosti a 

také jejich důsledky.  
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2 Mediální svět 
 

Mediální svět, ve kterém dnes žijeme, nám přináší nové způsoby přemýšlení o světě 

a nové vnímání reality. Technologie, vývoj nových forem komunikace a práce 

s informacemi otevírají dříve nepředstavitelné možnosti dorozumívání, mění definici času 

a prostoru, komunikaci a sociální situace. Náš obraz reálného se mění. „Jsou to především 

elektronická média, která podstatně ovlivnila způsob, jakým vnímáme svět. Elektronická 

média se vyznačují jednak neobvyklým rozšířením horizontu informací o světě, neustálým 

nabízením nových údajů, dat a fakt.“1 Dochází tak k prostupování vzdálených sociálních a 

ekonomických prostředí.  

Dřívější studie psychologie a sociologie se zabývaly komunikací a teorií médií, 

působením obsahů mediální komunikace v  různých společensko-politických kontextech a 

možnostmi různého čtení. Spojování různých disciplín - komunikace, zábavy, průmyslu, 

umění a multimédií ukazuje ale nové způsoby nahlížení na problematiku nových médií. 

Existuje oblast myšlení zabývající se způsoby reprezentace a zprostředkovaného 

světa - spojení reality a její reprezentace už není samozřejmé. O obrazech, které nás 

obklopují, napsal Vilém Flusser: "místo aby svět představovaly, zakrývají ho, až člověk 

nakonec začíná žít ve funkci obrazů, které sám vytvořil."2 Ivan Mucha k tomuto uvádí, že 

mediální svět „se vyznačuje postupným pronikáním technických obrazů, které získávají 

převahu nad tradičními obrazy světa.“3 

„Ústřední téma mediálního světa je bezesporu změna hlediska ovlivňující základní 

postoj životní orientace. Toto nové hledisko vychází z výrazné změny percepce, vnímání 

reality.“4 Percepce není pasivním procesem, vychází ze vzájemného vztahu subjektu a jeho 

okolí. Prostředky elektronických médií přinášejí informace a obrazy, které dříve 

přesahovaly schopnosti a kapacity lidského vnímání. Dnes jsou tyto obrazy každodenní 

součástí našeho vnímání. Technologiemi vytvořené obrazy zprostředkovávají člověku 

realitu. Děje se tak za účasti pozorovatele – vždy pozorujeme „své“ obrazy – a 

zprostředkování je ovlivněno také médiem, vnímáním, zkušeností. Nové technologie 

umožňují zachycení a podrobnou analýzu pohybu lidí, zboží i informací. Technologie 

umožňují takové zpracování a přiblížení dat, které by pro člověka samotného nebylo 

přístupné. „Svět elektronické kultury se již dávno stal prostředím, v němž je reálné pouze 

                                                 
1 Bystřický, J. a Mucha, I.: K filozofii médií, Praha 2007, str. 86 
2 Flusser, V.:  Za filosofii fotografie, Praha: Hynek, 1994, str. 9 
3 Krtilová, K. a spol.: Za filosofii nové doby, Praha 2007, str. 118 
4 Bystřický, J. a Mucha, I.: K filozofii médií, Praha 2007, str. 123 
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výchozím bodem proměny pro svět technického zobrazení.“5 A dále: „Nové formy 

zprostředkování si vynucují nové postupy myšlení. Flusserovo ohlašování nadcházející 

proměny optik vidění vycházející z konstrukce technoobrazu, jakož i naléhání P.Virilia na 

porozumění dromologické dimenzi civilizačního vývoje, tedy i postupného akcelerování 

přenosových dat a komplexnějších informací přímo svádí k domněnce, že období 

elektronické kultury je obdobím pro aktuální tvorbu nových fůzí řádu reálného a 

virtuálního.“6 K prolínání řádů reálného a virtuálního se vrátíme později. 

Podle francouzského filosofa, sociologa, teoretika moderní společnosti, jehož 

proslavily především úvahy o simulaci, hyperrealitě a „mizení“ skutečnosti, Jeana 

Baudrillarda, žijeme ve světě, kde se prostupuje realita s virtualitou a kde se stále 

intenzivněji odskutečňuje realita. Naopak simulovaný svět získává na síle. Baudrillard 

takto charakterizuje strukturu moderních systémů. V jeho pojetí je realita nahrazována 

znaky nebo obrazy do té míry, že se z reality stává hyperrealita. Hyperrealitu lze 

charakterizovat jako skutečnější než skutečnost, stav, kdy chybí zpětná vazba k realitě. Je 

těžké odlišit sociální skutečnost od její simulace. Umělé znakové světy Baudrillard nazývá 

simulakra. Postrádají jakýkoliv vztah k realitě, přesto z nich vznikají další a další obrazy.7 

Mediální realita je příkladem simulace, kdy není možné jednoznačně rozlišovat 

mezi televizním obrazem a realitou. Nové technologie jsou schopny ukazovat obrazy, kde 

rozdíl mezi realitou a její reprezentací nemusí být rozpoznatelný. Takových technologií lze 

užít např. pro politickou manipulaci. Filmy nám ukázaly, že je možné ukázat zcela 

věrohodné obrazy, které ale vůbec nemusejí odpovídat realitě. Přesto na nás působí 

autenticky. To vše díky propracovaným moderním technologiím práce s obrazem, zvukem 

a střihem. S rostoucí věrohodností zvukových a obrazových prvků je možné stále 

dokonaleji simulovat všechny aspekty reality. Tím vzniká možnost virtuální reality, která 

dovoluje dostat se na taková místa a dělat takové věci, které by jinak nebyly možné. 

Technika se stala činitelem spektáklu. Ve světě zprostředkovaných, medializovaných 

obrazů se vytrácí původní obrazy. Média a aparáty přispívají k automatizaci světa. 

„Zatímco éra tradiční kulturní produkce před vznikem fotografie, filmu a počítačové 

simulace spočívala na logice přirozených obrazů a jako takovou ji komponovala do svých 

forem sdělení, nynější možnosti ukázání obrazu jsou jiné. Jejich zadání není v logice 

přirozeného světa člověka, ale je v moci technologických aparátů. Dostupné technologie 

                                                 
5 Bystřický, J.: Elektronická kultura a medialita, Praha, 2007, str. 84 
6 Bystřický, J.: Elektronická kultura a medialita, Praha, 2007, str. 19 
7 http://www.ee.iitb.ac.in/uma/~adgore/misc/Baudrillard__Simulacra_Simulations.pdf 
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vytváří na člověka bezprostřední tlak. Jsme bombardováni obrazy, přičemž naše tělo ani 

naše psychická výbava nejsou na takovéto rychlostní změny nastaveny.“8 

Dalším důvodem proč často nejsme schopni rozpoznat originály, je zahlcenost 

vjemy, které našemu vnímání způsobuje informační společnost. Naše vizuální pole je 

zaplněno znaky, reklamami a obrovským počtem dalších signálů. Masová kultura spojená 

s komercí ovlivnila produkci – došlo k propojení filmů, počítačových her, hraček a 

reklamních předmětů. Kulturní produkce je propojena s reklamou a spotřebním trhem. 

Produkty mají symbolickou hodnotu. Jak uvádí Chris Barker ve Slovníku kulturálních 

studií, v rámci komodifikace kultury zpracovává kulturní průmysl lidi a významy do 

komodit tak, aby sloužily jeho zájmům.9 Baudrillard k tomuto tématu říká, že v současné 

kultuře je hodnota zboží nahrazena hodnotou znaku – klíčovým vztahem je spíše výměna 

symbolických významů než užitku.10 Výměna znaků je pak záležitostí oboru sémiotika a 

jejím základním principem je to, že významy znaku jsou dány konvencí. 

 

2.1 Elektronická kultura v každodenním životě 

 
Slovo kultura pochází z latinského kořene colere, neboli kultivovat. Obecně vzato 

kultura odkazuje k lidské aktivitě, k něčemu, o co je třeba se starat. Definice kultury 

existují různé. Většinou ale zahrnují společensky sdílené symboly, hodnoty, normy, 

instituce, jazyk, artefakty i celý způsob života a chování sdílené jednotlivci. 

Současná kultura je formována užíváním a důsledky digitálních médií a dalších 

informačních technologií, kultura je velmi ovlivněna působením médií. Internet je otevřen 

různým kulturním vlivům, umožňuje multikulturní i interdisciplinární výměnu informací. 

Kultura se předává z generace na generaci a do mnoha procesů média zasahují. 

Elektronická média se týkají především dvou oblastí - informací a komunikace. Díky 

novým velkokapacitním zařízením je možné informace zaznamenávat, ukládat, uchovávat 

a přenášet. Média umožňují práci s informacemi, jejich třídění nebo přetváření, které může 

následně ovlivnit interpretaci dat.  

Vztah techniky a technologií k médiím získal nový rozměr. Na teorie mediální 

změny lze nahlížet z různých perspektiv - ekonomické, sociální, psychologické i estetické. 

Výroba a prodej elektronických nebo komunikačních zařízení, ale i běžných produktů 

našeho každodenního života přináší i produkci významů, ať už se jedná o propojení s 
                                                 
8 Bystřický, J.: Elektronická kultura a medialita, Praha, 2007, str. 81 
9 Barker, Ch.: Slovník kulturálních studií, Praha, 2006, str. 90 
10Barker, Ch.: Slovník kulturálních studií, Praha, 2006, str. 90 
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dalšími průmyslovými odvětvími (mediální a kulturní průmysl, móda, zábava) nebo s 

uměleckými oblastmi (architektura, hudba, výstavy apod.) Producenti se na trhu snaží 

prezentovat vlastnosti svých produktů a spoluurčovat jejich obraz v očích veřejnosti (více 

viz P. Virilio v kapitole 3.2 Vytváření „trhu pohledu“).  

Digitální technologie zcela změnily možnosti komunikace a zábavy. Našemu 

obrazu reality přispívají počítače, kde se dozvídáme aktuální zprávy z celého světa, 

přenosy nejrůznějších událostí, které jsou kombinací informací a dojmů. Mobilní telefony 

nám nabízejí kromě volání a psaní textových zpráv také další možnosti zábavy jako 

fotografování, hraní her, poslouchání hudby, ale třeba už i sledování televize. Počítačové 

hry umožňují zahrát si roli, ke které bychom jinde než ve virtuálním světě neměli přístup. 

Díky použití softwaru je možné vytvořit věrohodnou realitu a připravit prostor pro naše 

reakce v ní. S použitím zařízení, které přenese informace k našim smyslům, lze prožívat 

virtuální svět do posledního detailu. „Ošálit“ naše smysly lze díky sluchátkům nebo 

speciálním brýlím či senzorech umístěných na těle a propojených s hýbacími mechanismy. 

V. Zuska mluví ve své práci Estetika – Úvod do současnosti tradiční disciplíny o tzv. 

estetickém eskapismu – záměrném nebo prodlužovaném úniku ze skutečnosti, estetickém 

prožitku využívaném jako únik z reality, který nastává např. řetězovým sledováním filmů 

nebo mnohahodinovým hraním her na PC.11  

S rozšířením počítačů z pracovní oblasti do domácí, došlo k nárůstu jejich 

využívání. Počítač, nabízející přístup k informacím i zábavu, se stal nedílnou součástí 

našich každodenních aktivit. Počítačové programy byly zakomponovány do mnoha 

zařízení, která slouží pro pomoc v domácnosti, nebo např. pro naši zábavu a orientaci na 

cestách. Multimediální zařízení přišla se zajímavými možnostmi interakce člověka 

s počítačem, umožnila stát se nejen konzumentem informacím, ale i jejich tvůrcem. Každý 

může na internet umístit své pořízené fotografie nebo videozáznamy.  

Narůstající počet informací, daný charakterem internetu, způsobuje i kvalitativní 

proměnu a způsob vzniku informací. Lev Manovich uvádí nové cesty, které podporují 

pohyb informací mezi lidmi. Jedná se o textové zprávy, funkci přeposílání emailů, 

seznamy příjemců hromadných mailů, webové odkazy, blogy, tagy, publikování na 

internetu, vzdálená připojení, služby Blootooth atd. Tyto cesty dovolují lidem využívat 

informace z různých druhů zdrojů, pracovat s nimi a zpřístupňovat je dalším lidem.“12 

Manovich přirovnává informace a objekty médií k vlaku a příjemce k vlakové stanici – 

                                                 
11 Zuska, V.: Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny, Triton, 2001, str. 77 
12 http://www.manovich.net/DOCS/Remix_modular.doc 
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informace „přijíždí“, je přeměněna, dána dohromady s dalšími informacemi a dostává 

novou podobu, ve které cestuje do další destinace, kde se proces opakuje.“13 

 

2.2 Od Gutenberga ke globální informační infrastruktuře  

 
K tématu významu informací a jejich zásahu do podoby naší společnosti přispěla 

profesorka a předsedkyně informačních studií na kalifornské univerzitě v Los Angeles, 

autorka knihy From Gutenberg to the Global Information Infrastructure: Access to 

Information in the Networked World, Christine L. Borgmanová.  

V první kapitole své knihy analyzuje podobu globální informační struktury, 

rozvíjející se koncepty přijímání technologií v naší společnosti a chování reagující na 

změny. Autorka uvádí dvě možné koncepce budoucí podoby vývoje technologií. Jedna je 

ta, že změny v užívání technologií jsou revoluční a změní současnou podobu světa, nové 

technologie nahradí stávající (dosavadní instituce nahrazené elektronickými). Druhá 

operuje s myšlenkou, že jedinci a instituce zapojí nové technologie do svých praktik tak, 

jak tomu bylo i u přijetí starších technologií a médií. Autorka vidí nejpravděpodobnější 

scénář někde mezi těmito dvěma vizemi – lidé i organizace si osvojují technologie právě 

tehdy, když vyhovují jejich potřebám a zájmům, když technologie považují za užitečné a 

inovující.  Mezi faktory ovlivňující přijímání nových technologií patří i předešlé zvyky, 

pociťované potřeby nebo problémy, tendence k tomu být inovativní a normy 

individuálních sociálních systémů.14 

Zapojení nových technologií proměňuje organizační a komunikační struktury a 

vytváří „informační infrastrukturu“. Pod pojmem si autorka nepředstavuje jen substituci za 

telefony, vysílání, kabelové sítě, počítačové systémy, knihovny, muzea, školy, univerzity, 

banky a vládní organizace. Informační infrastrukturu chápe spíše jako nový celek, který 

všechny technologie a instituce zahrnuje a rozšiřuje.15 Termín „globální informační 

struktura“, který používá, představuje interakci technického rámce práce s počítači a 

komunikačních technologií, informačního obsahu, služeb a lidského faktoru. Metaforou 

pro informační strukturu může být i „informační superdálnice“. Toto označení zdůrazňuje 

                                                 
13 http://www.manovich.net/DOCS/Remix_modular.doc 
14 Borgman, Ch. L.: From Gutenberg to the Global Information Infrastructure: Access to Information in the 
Networked World, The MIT Press, 2003, str. 9 
15 Borgman, Ch. L.: From Gutenberg to the Global Information Infrastructure: Access to Information in the 
Networked World, The MIT Press, 2003, str. 30 
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cesty, kterými proudí data. Definice pojmu je však širší, zahrnuje také informační obsah, 

komunikační procesy a sociální, ekonomický i politický kontext.16 

Aktivity, které dnes vyhledáváme ve virtuálním světě, jsou jen jiným způsobem 

toho, co jsme již dříve vykonávali (vytváření textů, práce s fotkami a obrázky, psaní 

dopisů, komunikace přes telefon, vyhledávání informací). Aplikace umožněné 

rozšířením internetu - elektronický obchod a komunikace za účelem vzdělávání, zábavy 

nebo výměny informací mezi lidmi - to vše jsou jen nové způsoby přístupu k informacím. 

Virtuální místa jsou odkazem ke známým fyzickým místům spojeným se známými 

aktivitami - nakupováním, prací, prohlížením knih, procházkou galerií, hraním her, 

setkáváním a komunikací s lidmi. Mnoho aktivit patřících k odlehlým místům se nyní 

vyskytuje při sobě.17 

Když se autorka zabývá přístupem k informacím, porovnává modely reálného světa 

a světa na internetu. Zatímco při návštěvě knihovny je větší kontrola prováděna při vstupu 

do budovy a poté již může návštěvník využívat všech databází a kapacit knihovny, na 

internetu jsou naopak spíše kladena omezení na přístup k určitým zdrojům.18 

U elektronických materiálů je samozřejmě také menší anonymita návštěvníka a některé 

zdroje mohou být z důvodů bezpečnosti nebo různých organizačních zájmů monitorovány.  

Christine L. Borgmanová ve své práci poukazuje na skutečnost, že technologie 

doplňují a rozšiřují dosavadní způsoby praktikování určitých činností. Nové technologie 

nejsou jednoduše náhradou za ty předchozí, spíše z nich vycházejí, vedou s nimi dialog a 

jsou adaptací na nové podmínky. Některé rysy si od starších technologií vypůjčují, některé 

nové přinášejí. Příkladem jsou multimédia. Zpočátku fungovala jako syntézy několika 

dříve samostatných médií, postupně se ale objevily nové funkce, došlo k jejich 

zdokonalování a následnému vytvoření nových forem přesahujících dosud známé 

poznatky. Význam a účel nových technologií není dopředu vždy daný, až postupem času 

se ukáže, které technologie byly uživateli přijaty. 

Poněkud kritičtější pohled na vliv technologií nabízí Paul Virilio. Technologie, 

které umožňují komunikaci v reálném čase a vytvoření horizontu monitoru či obrazovky, 

který vytváří „teleprezenci“, zdánlivou přítomnost vzdálené události, nás uvádí do „násilí 

                                                 
16 Borgman, Ch. L.: From Gutenberg to the Global Information Infrastructure: Access to Information in the 
Networked World, The MIT Press, 2003, str. 22 
17 Borgman, Ch. L.: From Gutenberg to the Global Information Infrastructure: Access to Information in the 
Networked World, The MIT Press, 2003, str. 18 
18 Borgman, Ch. L.: From Gutenberg to the Global Information Infrastructure: Access to Information in the 
Networked World, The MIT Press, 2003, str. 241 
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optického otřesu, jenž se stal globálním“.19 Technologie (multimédia a vysokorychlostní 

přenosové sítě) nám umožňují vidět vše naživo a často se k nám tak dostávají i 

necenzurované obsahy. Díky okamžitým vysíláním se vytváří „fenomén nového druhu 

perspektivy…provázený časovou kompresí dat, z nichž se sestává informace.“20 Ke třem 

geometrickým dimenzím se v mediálním věku připojuje „dimenze informace, která 

prostřednictvím teledohledu a kontroly prostředí rozdvojuje reálnou přítomnost věcí a 

míst.“21 

 

2.3 Info-estetika jako nová podoba kultury 

 
Toho, jak informace pronikají do společnosti, jakými způsoby jsou přijímány a jaký 

mají vliv na kulturu, si všímá Lev Manovich ve své nadcházející knize. V přípravách na 

svou novou knihu s pracovním názvem Info-aesthetics: Information and Form se věnuje 

proměně kultury pod vlivem médií.  

Nejprve několik slov k samotnému autorovi. Lev Manovich, původem Rus, studoval 

umění, architekturu a počítačové programování a nyní se zabývá oblastí digitálních médií. 

Je autorem knihy The Language of New Media (The MIT Press, 2001) podávající přehled 

historie médií. Manovich je profesorem na univerzitě v San Diegu v Kalifornii a přednáší 

po celém světě. Jeho zájem o oblast estetiky informační společnosti, analýza těch forem 

estetiky a počítačové kultury, které jsou ústřední pro informační společnost, to vše by mělo 

být shrnuto v připravované knize o info-estetice.22 Čím se má kniha zabývat, bych ráda 

přiblížila v této kapitole. 

Utváření kultury je formováno mnoha vlivy a jedním z nich jsou média, která 

spoluutvářejí symboly a znaky naší kultury. Po modernismu, postmodernismu a době 

nových médií přichází info-estetika, uvádí Lev Manovich. Klade si při tom otázku jaké 

formy a symboly mohou reprezentovat informační společnost. Vzhledem k dominanci 

počítačů v naší kultuře je odpověď nasnadě. Pro informační společnost jsou 

charakteristické zpracování informací, interakce člověka s počítači, telekomunikace, sítě a 

Manovich podotýká, že informační společnost využívá stará média (televize, kniha…) a 

transformuje je do nové podoby, která využívá spojení více technologií najednou 

                                                 
19 Virilio, P.: Informatická bomba, Pavel Mervart, 2004, str. 85 
20 Virilio, P.: Informatická bomba, Pavel Mervart, 2004, str. 136 
21 Virilio, P.: Informatická bomba, Pavel Mervart, 2004, str. 137 
22 http://www.manovich.net 
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(internetová televize, elektronická kniha…). Média jsou dnes založena na počítačových 

technikách, manipulaci a analýzách.23  

Pod info-estetikou si Manovich představuje novou kulturu informační společnosti, 

spojení estetiky a specifických kulturních forem založených na počítačích. Koncepce 

informační estetiky uvádí, že se v počítačových rozhraních a u informačních nástrojů 

setkáváme s novou estetikou. Podle Manoviche se nová estetika informační společnosti 

objevuje nejzřetelněji právě v počítačovém softwaru a počítačových rozhraních. Manovich 

tvrdí, že počítačové aplikace využívané v průmyslu a vědě – simulace, vizualizace, 

databáze - jsou nové kulturní formy informační společnosti. V myšlence, jak tyto nástroje 

začít využívat k vytvoření nového umění, k něčemu co obohatí lidskou zkušenost a uchová 

se v paměti, vidí Manovich výzvu.  

Manovichových záměrem v připravované knize je analýza přechodu od průmyslové 

společnosti k informační z hlediska estetických hodnot, forem a nových zájmů. Zabývá se 

opozicí informace – forma. Jak Manovich na svých internetových stránkách předesílá, v 

jedné části připravované knihy se bude orientovat na nové formy informační společnosti 

obecně (v kontrastu ke společnosti industriální), v druhé se zaměří na zajímavé nebo 

významné projekty kultury (v oblasti architektury, módy, filmů atd.) - v kontextu 

zpracování informací do konkrétní formy. Píše: „Pohlížím na nové pole dynamické 

vizualizace dat, které se jako celek týká způsobů přeměny kvantitativních dat do vizuálních 

reprezentací.“24 Analýzou nedávných počinů ve vizuálním a multimediálním prostředí a 

hledáním společných vzorců se Manovich dostává k něčemu, co označuje jako „kulturní a 

sociální data“ – data ukládaná v digitálních kolekcích složek jednotlivých lidí i institucí 

(např. záznamy o lidech a pohybu na veřejných prostranstvích v databázích různých 

organizací nebo vlády).  

 Manovich svou novou knihu chápe jako doplněk ke knize The Language of New 

Media (MIT Press, 2001) a současně jako její rozšíření novými směry. Zatímco v knize 

The Language of New Media nalezneme množství příkladů vlivu počítačů na kulturu, 

připravovaná kniha Info-aesthetics: Information and Form se týká dalších počítačových 

technik a technologií, jejichž kulturní důsledky se začaly projevovat teprve nedávno: 

simulace, vizualizace, velké multimediální databáze aj. Manovich nově rozebírá důsledky 

rozšíření internetu a jeho možností ve fyzickém světě (užívání počítačových technik pro 

                                                 
23 http://www.manovich.net; article: Info-Aesthetics proposal - spring 2004, str. 2 
24 http://www.manovich.net; article: Info-Aesthetics proposal - spring 2004, str. 4 
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dohled nad civilním prostorem; vzestup metod využívajících programového vybavení 

počítačů ve výrobě – umožnění jednotné velkovýroby).    

Estetika nabízí v oblasti informačních technologií novou platformu pro bádání. 

V současné kultuře nahrazuje estetizace účelnost. Internet je plný barevných ikon, 

animovaných programů a vizualizací. Oblast Manovichova zájmu přináší nové otázky, 

které mohou obohatit i další oblasti humanitních věd (výtvarné umění, literaturu, film, ale 

také komunikaci nebo kulturní studia). Manovich chce ukázat nový přístup k různým 

tématům zájmu humanitních věd: „Zatímco všechna tato pole spočívají na modernistických 

koncepcích, které jsou dnes velmi dobře známé, nedávno začalo docházet už i zapojování 

nových médií a kyberkultury.“25 

 Manovich také upozorňuje na důležitost „studia softwaru“, neboť zatímco se 

industriální společnost odvíjela od spalovacího motoru a elektřiny, informační společnost 

se neobejde bez softwaru. Oblasti softwaru by měl být věnován zájem, neboť jinak 

(studiem teorií nových médií, digitální kultury, kyberkultury) se zaměřujeme jen na 

důsledky a opomíjíme příčiny. Podle Manoviche slouží software k reprezentování určitého 

objektu za použití specifických parametrů, proto forma může být různá. 26 

Existuje mnoho kategorií, fenoménů a dimenzí současné kultury, kterým dosud 

nebyl věnován dostatek pozornosti nebo nebyly pojmenovány (např. to, co Manovich 

označuje jako vizualizace dat, metadata, estetika flashe aj.). Na různé oblasti dnešní 

kultury lze nahlížet novými způsoby a ukázat tak novou podobu kultury.  

                                                 
25 http://www.manovich.net; article: Info-Aesthetics proposal - spring 2004, str. 5 
26 http://www.manovich.net; article: Info-Aesthetics proposal - spring 2004, str. 6 
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3 Informace a design 
 
 

Informace jsou podstatou dnešní společnosti. S rozvojem technologií a rozšířením 

médií se změnila jejich funkce a způsoby zpracování a šíření. Vzhledem k obrovskému 

množství neustále vznikajících informací vyvstala potřeba informace efektivně 

zpracovávat a využívat. 

V této kapitole bych nejprve chtěla zmínit studii univerzity v Berkeley, která provedla 

výzkum mapující tok a množství informací vyprodukovaných za rok 2002. Dále bych ráda 

přiblížila novou úlohu designu ve vztahu ke strukturaci a prezentování informací a 

představila oblast nazývanou „informační architektura“.  

 

3.1 Informace jako digitální jednotka 

 
Definice informace existují různé a vždy závisí na kontextu, v jakém je slovo 

použito. Obecně lze o informaci hovořit jako o něčem, co nese určité sdělení, něco, co 

slouží ke komunikaci. Podle filozofického pojetí lze informaci definovat např. jako 

„vnímatelný obsah poznaného nebo předpokládaného obrazu skutečnosti, který je možno 

využít pro život člověka“27. V komunikačním pojetí bude informace představovat 

např.: „Obsah procesu lidské komunikace, odevzdávání a přijímání oznámení, jejich 

přenos osobním kontaktem, zvukem, signálem a prostředky masové komunikace.“28 

V pojetí francouzského filosofa Paula Virilia, autora kritické práce Informatická bomba, 

má informace zvláštní podobu, vychází z latinského „in-formatio“, tedy vtisknout. Autor 

odkazuje k podstatě informace v globálním světě, která spočívá v moci, kterou informace 

má. Nejistota, kterou dovede vyvolat, vychází ze situace, kdy „nelze rozlišit informaci od 

dezinformace.“29 Informace je na globálním trhu strategickou jednotkou, která dokáže 

nahánět strach. Mít informace znamená vědět a mít výhodu. „Informací už není explicitní 

obsah, ale spíše rychlost jejího feedbacku.“30 Efekt jaký informace vyvolá je podstatnější 

než obsah, který přináší. V důsledku tohoto pojetí varuje Virilio před informatickou válkou 

a informatickou bombou jako její hlavní zbraní. 

 

                                                 
27 http://web.sks.cz/users/ku/uis/inform1.htm 
28 http://web.sks.cz/users/ku/uis/inform1.htm 
29 Virilio, P.: Informatická bomba, Pavel Mervart, 2004, str. 153 
30 Virilio, P.: Informatická bomba, Pavel Mervart, 2004, str. 164 
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Christine L. Borgmanová ve své knize From Gutenberg to the Global Information 

Infrastructure: Access to Information in the Networked World uvádí, že mnoho definic 

informace, v rámci diskuze o globální informační infrastruktuře, je nejasných a zahrnuje 

jakékoliv entity, které mohou být digitalizovány, ať už se jedná o číselná fakta nebo 

symboly, se kterými se dále manipuluje (a mohou být subjektivně interpretována) 

v odpovědi na to, jak jsou zpracována elektronickými zařízeními.31 

Věda, která se zabývá funkcí a strukturou informací a procesem jejich získávání, 

zpracování, distribuce a využití, označujeme jako informační vědu.32 

Rozšíření moderních technologií přineslo ohromnou zásobu informací, mluvíme o 

věku informační exploze. Je nesporné, že v dnešním světě jsme díky novým 

komunikačním technologiím zahlceni informacemi. Jak ale píše ve své práci 

In the Bubble: Designing in a Complex World John Thackara: „Nepřijímáme ani zdaleka 

tolik dat, kolik by přetížilo naše neurony; naše mozky jsou schopny zpracovávat a 

analyzovat mnoho gigabitů dat za sekundu - daleko více dat než může zpracovat, a 

v reálném čase na ně reagovat, kterýkoliv z dnešních superpočítačů. Cítíme se přehlceni, 

protože se k nám informace dostávají nefiltrované, netříděné a neohraničené. Postrádáme 

způsoby jak vybrat co je důležité.“33 

Pokud se na informace podíváme z kvantitativního hlediska, lze vysledovat některé 

rysy informačních toků. Kalifornská univerzita v Berkeley provedla v rámci své fakulty 

informačního managementu a systémů rozsáhlý výzkum ohledně vzniku, ukládání a 

distribuce informací za rok 2002 a vydala dokument podávající o stavu informací a jejich 

toku prostřednictvím různých médií detailní zprávu.34  

Studie se zabývala ukládáním nově vzniklých informací na čtyři typy médií – 

tištěné, filmové, magnetické a optické. Z výzkumu vyplynulo, že na tato média bylo během 

roku 2002 uloženo 5 exabytů nových informací, což odpovídá velikosti informací 

obsažených v půl milionu knihoven odpovídajících velikosti Knihovny kongresu. Nejvíce 

informací bylo podle studie uloženo na pevných počítačových discích. Objem informací 

vytištěných na papír se stále zvyšuje, ale většina této produkce vzniká prací v kancelářích 

nebo při poštovním styku (ne díky knihám, novinám a časopisům). Vzhledem k tomu, že 

jeden strom je schopen zajistit 80 500 listů papíru, je potřeba 786 milionů stromů, aby byla 
                                                 
31 Borgman, Ch. L.: From Gutenberg to the Global Information Infrastructure: Access to Information in the  
    Networked World, The MIT Press, 2003, str.58 
32 http://web.sks.cz/users/ku/uis/inform1.htm 
33 Thackara, J. : In the Bubble: Designing in a Complex World, The MIT Press, 2005, str. 162 
34 http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info/;          
    http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/printable_report.pdf 
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zajištěna dostatečná roční dodávka papíru pro celý svět. Spojené státy americké jsou 

producentem téměř 40% nově vzniklých a uložených informací, evropská produkce 

dosahuje nižších hodnot.  

Pokud vezmeme v úvahu, že na světě žije okolo 6,3 miliard lidí, produkce nových 

informací na osobu činí za rok asi 800MB informací. Zatímco objem informací uložených 

na některém typu média činil pro rok 2002 okolo 5 exabytů informací, objem nových 

informací, které byly transportovány elektronickými kanály (telefonem, radiem, televizí, 

internetem) činil ve stejném roce okolo 17,7 exabytů informací. Z toho nejvíce informací 

prošlo přes telefon, následoval internet. Výzkum dále uvádí, že na webových stránkách 

bylo během sledovaného období uveřejněno asi 170 terabytů informací, což odpovídá 

objemu tištěných kolekcí zhruba sedmnácti knihoven o velikosti Knihovny kongresu. 

Email měl podle výzkumu během jednoho dne vyprodukovat asi 400 000 terabytů 

informací.35 Počet emailů odeslaných během jednoho dne se pohyboval okolo 31 miliard 

(předpokládalo se, že do roku 2006 se tento počet zdvojnásobí).36 

Informace se v obrovském množství nacházejí všude. Jejich zpracování do digitální 

formy umožnilo komukoliv, kdo má přístup k počítači, okamžitě si informace vyhledat, 

prohlížet nebo přetvářet. Elektronické informace jsou uloženy v počítačových databázích. 

Fotografie, filmy, videa nebo hudba se také transformovaly do digitální podoby. Počítače 

umožnily rychlé zpracování a přenos dat a měly tak zásadní vliv na proměnu komunikace.  

Elektronická média otevírají přístup k informacím, proměňují přístupnost různých 

skupin k nim a tím mění další aspekty našich životů. To, co zůstávalo v dobách dominance 

tištěných médií ukryto, dnes všudypřítomné mikrofony a kamery přenášejí do celého světa. 

Zcela běžně probíhá od konce 20. století komunikace napříč kontinenty zapojující média 

vizuální, zvuková i datová. Vytváření, sdílení a přetváření informací do vědění zasahuje 

mnoho oblastí a dotýká se různých potřeb, aktivit a vztahů lidí.  

Informace je jednou ze základních položek, díky které utváříme rámec reality, 

pomáhá nám představovat si okolní svět.  

 

 

                                                 
35 1 terabyt odpovídá 50000stromů zpracovaných do papíru; 2 terabyty odpovídají akademické knihovně; 
    10  terabytů objemu tištěných kolekcí Knihovny kongresu; 400 terabytů databázi Národního centra pro  
    zpracování klimatických dat; 
    zdroj:http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-   2003/printable_report.pdf  
36 novější studie, která by přinášela novější aktualizované informace, se na stránkách kalifornské „School of     
    Information Management and Systems“ již neobjevila 
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3.2 Vytváření „trhu pohledu“ 

 
Lev Manovich ve svém článku „Post media aesthetics“ říká, že dnešní život se 

skládá z aktivit zacházejících s informacemi – práce s e-mailem, poslech telefonních 

vzkazů, organizace složek v počítači apod. Lidské vnímání může být chápáno jako proces 

zpracování informací. Žijeme ve společnosti, která bývá nazývána informační, protože 

mezi naše každodenní činnosti patří hledání, ukládání, zpracovávání informací a jejich 

další transportování skrze komunikační sítě. Manovich uvádí, že nejen dnes, ale 

i v minulosti docházelo ke zpracování informací. 37 Nové technologie jen umožňují nové 

způsoby práce s informacemi a dovedou zpracovávat v kratším čase větší objem 

informačních dat. 

Naše zkušenosti nabývají díky změně v našem okolí a novým technologiím nových 

rozměrů a musejí se přizpůsobovat novým podmínkám. Obklopuje nás nadbytek obrazů 

(televizní přenosy, reklamy, atd.) a naše pozornost se dostává do stavu relativní 

lhostejnosti a nemožnosti soustředit se na obsah. Pro orientaci v obrovském množství 

informací se využívá design. Projektují se struktury, ve kterých se informace příjemcům 

předkládají, aby bylo možné je následně zpracovávat.  

Design se netýká jen běžných spotřebních produktů, ale i technologií, informací. 

Design se týká toho, jak věci fungují, i jak vypadají, vždy je kombinací určitého poměru 

vzhledu a funkce. Grafický design se původně využíval pro tiskoviny, počítače ale jeho 

využití rozšířily - dnes zahrnuje i elektronické formy komunikace, které používají písmo a 

obraz. Uživatelská rozhraní, která byla dříve založena na textových povelech, se proměnila 

v grafická, komunikace mezi počítačem a uživatelem (tj. rozhraní) byla usnadněna díky 

práci s obrázky.  

Jak najdeme v úvodu knihy Designing interactions: „Stejným způsobem jako 

v průmyslu dali designéři tvar a podobu našemu každodennímu životu tím, jaké navrhli 

předměty do kanceláří a domovů, utváří interakční design interaktivními technologiemi 

naše životy – pomocí počítačů, telekomunikací, mobilních telefonů, atd. Pokud bych měla 

shrnout interakční design do jedné věty, řekla bych, že jeho podstatou je utváření našeho 

každodenního života skrze digitální artefakty – pro práci, hru a zábavu.“38 Toto shrnutí 

designu pro každodenní život uvedla Gillian Cramton Smithová v rozhovoru v roce 2002. 

Její vyjádření se vztahuje ke skutečnosti, že k technologiím je třeba se v době, kdy je 

                                                 
37 http://www.manovich.net/DOCS/Post_media_aesthetics1.doc 
38 Moogridge, B. : Designing Interactions, The MIT Press, 2007, str. xi 
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používají téměř všichni, vztahovat jinak než jen jako ke strojům. Podobně jako si pečlivě 

vybíráme líbivé oblečení, vybavení domácností nebo nábytek, podle svého vkusu si 

vybíráme i technologická zařízení. Technologie v dnešní době už nejsou jen přístroje pro 

užitek, ale jsou součástí kultury všedního dne a do jejich funkcí spadá kromě užitečnosti i 

estetické kritérium a otázka toho, jaký význam pro nás zařízení mají, jaké hodnoty si 

s nimi spojujeme. 

 Design je přidanou hodnotou produktu. Jak píše Gillian Cramton Smithová, umělci 

a designéři jsou vedeni k používání jazyka implicitních významů, aby přímočaré funkční 

komunikaci přidali významný komunikační prvek. Pokud by design spočíval pouze na 

funkci, riskovalo by se tím, že bude chybně interpretován. Proto obyčejně rozeznáme láhev 

na vodu od parfému. Design má také sociální funkci, obohacuje sociální síť, ve které 

žijeme a pohybujeme se. Gillian Cramton Smithová dále dodává, že při designu 

počítačového nebo elektronického zařízení se nejedná jen o to, jak design bude vypadat, 

ale i o to, jak se bude chovat. Design zahrnuje práci s kvalitou, s jakou bude uživatel a 

počítač vzájemně reagovat. Zjednodušeně řečeno, designují se kvality interakce, přičemž je 

vždy potřeba zohledňovat kontext využívání daného přístroje nebo zařízení.39 

Design umožňuje ve virtuálním světě utvářet vynalézavé a atraktivní řešení – je 

možné tvořit charaktery, objekty, animace, prostředí, tvary i zvuky. Aktivity vycházejí 

z potřeb a požadavků lidí, kteří se ve virtuálním světě pohybují. Estetika přispívá k jejich 

potěšení i zábavě. Úspěch průmyslu počítačových her svědčí o oblibě zábavy a interakce 

ve virtuálním prostředí. Týmy designérů vyvíjejí příběhy a utvářejí uživatelsky lákavé 

prostředí. Interaktivní virtuální svět her nabízí možnost zážitku, aniž by hráč podstoupil 

skutečný risk.  

Kromě zábavní funkce je při využívání internetu podstatná i funkce ekonomická. 

Díky globální komunikaci a nejrůznějším sociálním interakcím probíhajícím přes internet 

(ať už soukromým nebo pracovním) je důležité, aby aplikace a obsahy internetových 

stránek sloužily potřebám uživatelů. Design je potřebný pro práci uživatele s internetovými 

stránkami. Skrze internetová rozhraní uskutečňují uživatelé komunikaci a přenos 

informací.  

 Informační prostředí umožnilo neustálý kontakt s jinými lidmi a informacemi, 

nabídlo kombinaci informací, vzdělávacích služeb, zábavy, nakupování a mezilidských 

kontaktů. Zcela běžně jsou již využívané internetové aplikace jako elektronické obchody, 

                                                 
39 Moogridge, B. : Designing Interactions, The MIT Press, 2007, str. xiv 
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elektronický platební styk, on-line rezervační systémy, databáze, slovníky. Na oblibě 

získaly programy, které umožňují ukládání a prezentování fotografií, zasílání velkých 

souborů, programy pro sdílení videa a zvuku nebo chatovací místnosti. Jedná se o zcela 

běžné prvky internetového prostředí, které lze podle potřeby využívat.  

 Nákupy přes internet jsou pohodlné a rychlé. Internet nabízí širokou nabídku, ve 

které se může každý potencionální zákazník zorientovat podle svých požadavků. Zákazník 

není odkázán pouze na jednu možnost realizace svého přání, ale může z velkého množství 

různých firem zvolit tu, která mu nejvíce vyhovuje. Nakupování přes internet v sobě nese 

i sociální faktor – z reakcí a postřehů uživatelů se můžeme dozvědět, zda výrobky nebo 

služby opravdu splňují zadaná kritéria a kvalitu. Běžně se dnes např. mnoho lidí při výběru 

své dovolené řídí recenzemi ostatních cestovatelů, kteří již v dané destinaci pobývali 

a o svou zkušenost se na internetu podělili. Každý má možnost přispět do diskuze. Naše 

spotřebitelská rozhodnutí jsou ovlivněna informacemi a možnostmi, které nabízejí 

jednotlivé firmy na svých stránkách. Zatímco v minulosti bylo nutné za nedostatkovým 

nebo specifickým zbožím či službou cestovat, dnes stačí virtuální přístup k místu, které 

takové zboží nebo službu nabízí.  

Nakupování přes internet kombinuje svět určitého druhu výrobku, svět nakupování 

a svět technologií. To jak je výrobek prezentován, jaké v nás v internetové prostředí 

vyvolává dojmy, zda je uspokojena naše poptávka a mnoho dalších faktorů je zahrnuto do 

procesu prezentace značky. Paul Virilio se velmi kriticky vyjadřuje k situaci: 

„…globalizace jednotného trhu…přeexponování všech aktivit, vytvoření simultánní 

konkurence nejen podniků, společností, ale také spotřebitelů…“. Uvádí: „Dnes jde o to 

prostřednictvím obchodu s viditelným nastolit skutečný trh pohledu, který daleko 

přesahuje podporu nového výrobku uvedeného na trh nějakou firmou.“40 Zmiňovaný „trh 

pohledu“ je právě ona podstata internetového prodeje. Internet a multimediální sítě 

umožnily vytvoření obrovského trhu, na kterém je však těžké zaujmout, neboť se v síti 

pohybuje příliš mnoho dalších účastníků. Pro úspěch se tedy společnosti 

(a další ekonomické a politické subjekty) snaží přijít s takovou – Viriliovými slovy – 

optikou, globální optikou, která zotročí náš pohled.  

V konkrétním postupu se potom o podobu internetových stránek a aplikací starají 

týmy profesionálů, kteří jsou si vědomi mnohdy nepatrných kvalitativních rozdílů mezi 

výrobky, a proto se zaměřují na emocionální kritéria, která mohou získat zákazníka.  Pro 

                                                 
40 Virilo, P.: Inforamtická bomba, Pavel Mervart, 2004, str. 73 
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firmu velmi důležité přimět zákazníka zapamatovat si ji. Lidé nakupují od firem, které 

znají, obchodníci spolupracují s firmami, kterým důvěřují. Všechny vztahy utváří identita 

firmy a její tvář. Atraktivní firemní styl a celková prezentace nabídky se stávají jedněmi z 

nejdůležitějších nástrojů marketingu každého podniku. Proto se firmy orientují na design. 

Dokonalý design šířený různými médii dokáže zmnohonásobit obchodní úspěch firmy a je 

do značné míry přidanou hodnotou kvality zboží či nabízených služeb. 

Každá významnější firma má svůj jednotný vizuální styl, který používá pro svou 

prezentaci na trhu, v reklamních materiálech i v reklamních kampaních. Firemní identita je 

prostoupena ve všech komunikačních výstupech firmy. Pro tento účel má firma k dispozici 

detailně zpracovaný princip vizuální komunikace, manuál, podle kterého se všechna 

vizuální komunikace řídí.  

Pro úspěšnou komunikaci je nutná rychlá identifikace značky, zapamatovatelná a 

nezaměnitelná identita. Mezi základní prezentační prvky každé firmy patří logo. Logo je 

pro firmu symbol. Může to být obrázek nebo určitým stylem napsané slovo. Logo je 

grafický symbol, který firmě pomáhá komunikovat její image. Jeho užití vychází 

z podstaty dnešní společnosti, která pracuje se symboly na každém kroku. Při využívání 

loga se vychází z předpokladu, že jeho zobrazení je určitým zastoupením firmy. 

V souvislosti s tím by logo mělo odrážet i hodnoty a aktivity firmy. Při vytváření loga je 

nutné vzít do úvahy problematiku percepce. Logo musí být zřetelné a rozeznatelné a to na 

různých místech, podkladech, z různých vzdáleností.  

Image firmy se vytváří jak pro interní potřebu, tak pro komunikaci se zákazníky. 

Každé místo, kde zákazník přichází se společností do kontaktu, by mělo posilovat vztah 

k firmě. Každý kontakt s klientem je místem potencionální vazby klienta k firmě. Jednotná 

image společnosti slouží k zvýšení efektivity reklamy, dokazuje jednotnost společnosti.  

Jedinečný styl společností je dílem designérské práce. Design se stal velmi 

žádaným a využívaným profesionálním oborem. Firmy se většinou bez projektů 

designových studií již neobejdou. Designové zpracování dodává firmě sjednocenost a 

atraktivitu vizuálních prvků, bývá v souladu s marketingovými aktivitami firmy i 

s celkovou filosofií společnosti.  

Dnešní podoba designu je ovlivněna především prudkým rozvojem moderních 

technologií, globalizací a rychlostí výměny informací i jistým trendem demokratizace v 

této oblasti (kvalitní designérské výtvory přestávají být výsadou nejbohatších vrstev). 

Abychom byli schopni z velkého množství informací vybrat pouze ty potřebné, je nutné, 

aby měly zobrazované informace určitou strukturu. K přehlcení informacemi lze 
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přistupovat podobně, jako když jdeme do knihovny – z obrovského objemu informací si 

vybereme pouze ty, o které máme zájem. K nalezení cesty k požadovaným informacím 

(abychom nemuseli číst všechny svazky) nám nejlépe poslouží dobrý orientační systém. 

Ideální orientační systém by měl umět efektivně pracovat s velkým objemem dat a přesto 

být pro obsluhu jednoduchý. K těmto účelům slouží interakční design. Vychází 

z konkrétních potřeb uživatelů, řídí se stanovenými cíly. Proces, při kterém vzniká 

výsledný design, přechází od motivací a účelů, ke konkrétním krokům jak uspořádat 

ovládací a zobrazované prvky. Proces musí vyhodnocovat možné problémy uživatelů a 

současně jejich ideály. Úskalí, se kterými se lidé při interakci s programy a zařízeními 

setkávají, mohou sloužit jako dobrý výchozí bod pro úvahy o vylepšení a proměně. 

Interakční design pomáhá uživatelům v jednodušší, rychlejší, efektivnější a účelnější 

orientaci a práci se zařízeními a jejich možnostmi. Interakční design například umožnil 

nastavit tichý chod telefonu, když vycházel z potřeb lidí mít u sebe mobilní telefon a 

přitom nebýt vyrušován. Podobně se díky designu vhodného rozhraní, určení vhodné 

velikosti a tvaru, objevily přenosné počítače. 

 Jedna z definic designu informací, kterou uvádí Bill Moggridge v knize 

Designing Interactions je následující, jedná se o: „design subjektivních a kvalitativních 

aspektů všeho, co je jak digitální, tak interaktivní; vytváření užitečných, lákavých a 

přístupných designů“41. Do designu zařízení a rozhraní, se kterými člověk pracuje, vstupují 

kromě estetiky a kvality také další disciplíny jako je průmyslový design, grafický design, 

architektura nebo ekologie. 

 
 
3.3 Informační design 

 

Poměrně novou oblastí zabývající se zpracováním informací je „informační 

design“. Jedná se o rozsáhlou a stále se utvářející oblast výzkumu, jež spojuje umění a 

estetiku, informace a výpočetní techniku. V této kapitole bych podstatu informačního 

designu ráda přiblížila a vyšla přitom zejména ze dvou prací – knihy Information design od 

Roberta Jacobsona a práce Windows and Mirrors od autorů J. D. Boltera a D. Gromalové.  

Jay David Bolter a Diane Gromalová, autoři knihy Windows and Mirrors – 

Interaction design, vzpomínají počátky internetu a jeho využití, píší o prvních počinech 

počítačových odborníků, kteří vzešli z řad grafiků specializovaných na tištěná média. Pro 

                                                 
41 Moogridge, B. : Designing Interactions, The MIT Press, 2007, str. 659 
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tyto odborníky, kteří znali způsob, jak spojit obrazy a slova, ale dosud pouze na papíře, 

představoval internet médium s novými lákavými možnostmi. Po čase si designéři osvojili 

jazyk html, avšak nepovažovali ho za dokonalý, neboť nedokázal poskytnout dostatek 

kontroly nad vzhledem stránek. Vzhledem k možnostem internetu jako média pro 

komunikaci a zábavu nejen pro skupinu odborníků ale také pro širokou veřejnost, vyvstala 

potřeba grafického designu. Designéři kladli důraz na vizuální podobu webových stránek, 

které měly komunikovat svá poselství prostřednictvím propracované souhry obrazů a textů. 

Postupně se začaly objevovat další názory, že design stránek je důležitý a přitahuje 

pozornost čtenářů – sám obsah stránek nestačí, aby byly informace čtené s potěšením.42 

Jak v první kapitole knihy Windows and Mirrors dále píší autoři, jiného názoru je současný 

odborník na webový design Jakob Nielsen. Uživatelé podle něj navštěvují webové stránky 

kvůli jejich obsahu. Web by měl podle Nielsena být transparentním kanálem pro přenos a 

zobrazení informací. Vše ostatní je jen pozadí. Nielsen se domnívá, že užívání grafiky je 

na internetu nadbytečné a zpomaluje načítání stránek. Nejužitečnější design je podle něj 

ten, který je neviditelný a zanechá uživatele o samotě s obsahem stránky. Obsahem by 

podle Nielsena měl být text, ne obraz.  

Jiní designéři naopak kladou důraz na prožitek, který má webová stránka uživateli 

přinášet. Současná podoba internetu napovídá, že užívání grafiky se stále rozšiřuje, 

můžeme vidět, že s každým dnem na stránkách přibývá digitalizovaných videí, 

audiozáznamů i obrázků. Díky propojení technologií a média internetu se otevírají nové 

možnosti pro experiment, při realizaci webových stránek se mohou angažovat odborníci na 

digitální média i laici, kteří projeví zájem. Debata, kterou Jay David Bolter a Diane 

Gromalová ve své knize otevírají je směřována ke grafickým designérům, tvůrcům 

rozhraní, odborníkům v oblasti uživatelské interakce člověka s počítačem, ale současně i 

ke všem, kteří se zajímají o kulturní důsledky digitální revoluce.43 

V první kapitole knihy Windows and Mirrors se setkáme s názory na praktickou 

tvorbu internetových stránek i s úvahami nad tím, jaký účel mají stránky splňovat, co mají 

uživatelům přinášet a jaká pravidla by se měla při jejich tvorbě dodržovat. Vzhledem 

k tomu, že neexistuje jeden platný názor, výsledné myšlenky vznikají nejčastěji jako 

spolupráce různých odborníků. Podněty, které autoři předkládají, mohou posloužit jako 

                                                 
42 Bolter, J. D.; Gromala D.: Windows and Mirrors: Interaction Design, Digital Art, and the Myth of   
   Transparency, The MIT Press, 2005, str. 3-4  
43 Bolter, J. D.; Gromala D.: Windows and Mirrors: Interaction Design, Digital Art, and the Myth of    
   Transparency, The MIT Press, 2005, str. 1 
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odkazy k zamyšlení nad kontextem čeho – jakého komplexnějšího rámce – jsou počítače a 

mediální obsahy součástí.  

Dříve než vyšla práce Windows and Mirrors, vydalo k problematice informačního 

designu nakladatelství MIT knihu Information design. Kniha je kolektivní prací autorů, 

kteří pod vedením Roberta Jacobsona vydali soubor esejů na téma práce s informacemi. 

Robert Jacobson v úvodní kapitole Information Design, jejímž je autorem, píše, že kniha je 

pro informační designéry. A protože všichni jsme zároveň konzumenty i producenty 

informací, kniha je určena všem. Dále říká, že disciplína označovaná jako informační 

design má kořeny již dávno v minulosti, v mytologiích a příbězích vyprávěných knězi, 

básníky a spisovateli.44  

Za autora pojmu informační design bývá považován americký architekt a grafický 

designér, Richard Saul Wurman, který se v knize ujal předmluvy. 

Na informačním designu jsou podle Jacobsona zajímavé dva související koncepty: 

vzdělávání (osobní poučení) a komunikace (vzájemná výměna informací). Dříve byly 

koncepty vzdělávání, osvěty, komunikace a interaktivity doménou vědeckých a 

akademických spolků, dnes se s nimi setkáváme na internetu. Dobrý informační design 

podle autora využívá podstaty komunikace – interaktivity – pro to, aby zprostředkoval a 

zvýšil porozumění pro všechny zúčastněné.45  

Oblast informačního designu je nová a její vymezení není zcela jasně dané. 

Nicméně je jisté, že oblast zájmu informačního designu je v elektronické kultuře velmi 

aktuální téma. Jacobson uvádí, že záměrem informačního designu je „systematické 

uspořádání a využití nosičů, kanálů a projevů komunikace s cílem zvýšit porozumění 

jedinců zúčastněných ve specifickém rozhovoru nebo diskursu.“46 Každý takový design 

závisí na kontextu (typu média, nastavení přenosu, záměru sdělení, příjemcích, apod.). 

Efektivita informačního designu je tedy otázkou mnoha faktorů.  

Informační design je chápán jako umělecká a vědecká disciplína, která se zabývá 

zpracováním informací tak, aby je lidé mohli efektivně využívat. Komplexní moderní 

společnost vyžaduje takové uspořádání, aby komunikace probíhala pohodlně a snadno, aby 

bylo lehké vyhledávat informace nebo se bez problémů pohybovat ve vícedimenzionálním 

prostoru. Takové úkoly plní informační design. Manažeři i technici potřebují rychle a 

                                                 
44 Jacobson, R.: Information Design, The MIT Press, 2000, str. 1-2 
45 Jacobson, R.: Information Design, The MIT Press, 2000, str. 2 
46 Jacobson, R.: Information Design, The MIT Press, 2000, str. 4 
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efektivně pracovat s informacemi, pokud jsou jejich počítačové aplikace špatně nastavené, 

ztěžuje jim to práci, ubírá čas a znemožňuje efektivní práci.  

Informační design se týká uspořádání informací na webových stránkách a displejích 

nových technologií, ale také dalších způsobů jak pracovat s informacemi – např. toho, jak 

je informační design využíván architekty při projektování budov a prostor. Richard Saul 

Wurman spojení teorií informačního designu a architektury přikládá dokonce takovou 

váhu, že ho označil pojmem „informační architektura“47. Do knihy Roberta Jacobsona 

přispěli i odborníci zabývající se oblastí architektury. Na ně bych se ráda odkázala v jiné 

části práce. 

Autor druhé kapitoly knihy Information Design, Robert Horn48, podal historický 

přehled informačního designu. Informační design má podle něj jak morální tak praktickou 

zodpovědnost. Od toho jakým způsobem předloží designér informaci, nebo pohled na věc, 

se odráží to, jak je příjemce informován a obohacen o nové poznatky. Informační design 

Robert Horn chápe jako práci s novým komunikačním fenoménem – vizuálním jazykem. 

Informační design odráží proměnu vizualizace informací, která v současnosti představuje 

seskupení dříve oddělených složek – slov, obrázků, tvarů, odkazů. Kombinace slov, 

obrázků a jednoduchých prezentací sloužících k předávání významu se označuje jako 

„vizuální jazyk“. Objevil se proto, aby se jedinci a organizace dokázali orientovat 

v současné komplexitě světa. „A tím, že se vizuální jazyk demokratizoval do něčeho, co 

nazýváme vizuální kultura, mnoho lidí si uvědomilo, že existuje potřeba 

profesionalizovaného informačního designu.“49 Stejně jako William J. Mitchell si Robert 

Horn všímá, že obrazy a slova se vyskytují společně a tvoří jeden celek. Pro to jak tato 

vazba funguje je potřeba nalézt nástroje a pravidla porozumění. 

Také Brenda Dervin50, autorka další kapitoly knihy Information Design, analyzuje 

mocenský aspekt informací. To, jakých zdrojů (a kolika) je využito k podání informací, je 

otázkou mocenského a zájmového diskursu. Autorka uvádí dvě pojetí informace. 

V prvním, které vychází z historie, zaznívá, že informace je něco svou povahou 

přirozeného, co popisuje realitu, která má určitý vlastní řád. Informace pojímá realitu 

z hlediska její formy i obsahu a pomáhá nám rozumět světu, ve kterém žijeme, jeho 

                                                 
47 Jacobson, R.: Information Design, The MIT Press, 2000, str. 13 
48 Robert Horn je předsedou společnosti Information Mapping, která pomáhá firmám pracovat s komplexitou  
    informací, zjednodušovat ji a efektivně využívat informace.; Jacobson, R.: Information Design, 
    Cambridge, Mass. : The MIT Press, 2000, str. 354 
49 Jacobson, R.: Information Design, The MIT Press, 2000, str. 28 
50 mj. profesorka komunikace na univerzitě v americkém státě Ohio:    
    http://en.wikipedia.org/wiki/Brenda_Dervin 
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historii, událostem ve světě a možným důsledkům těchto událostí. Informace je v tomto 

pojetí přínosem, neboť ji lze předávat, skrze čas, místo i mezi lidmi.  Distribuce informací 

je možná díky pojetí informace jako přenositelného objektu.51 

Jedním ze současných prostředků pro přenos informací je informační design, který 

je zásadní pro alternativní, druhé, pojetí informace, jež říká, že informace není přirozené 

povahy. Informace, ať se jedná o data, znalosti, fakta, písně, příběhy nebo metafory, je 

vždy něčím, co již bylo vytvořeno.52 

Nicméně, Brenda Dervin tvrdí, že nový obor nazývaný informační design se tolik 

neliší od dřívějších praktik pracování s informacemi, které nebyly založené na 

technologiích. Dnes nám jen obrovské kapacity nových technologií slouží k rychlejšímu 

přenosu většího množství informací na větší vzdálenosti.  

Obě pojetí informací, které autorka uvádí, pracují s tím, že lidské pozorování může 

být mylné a pravdivost pozorování a práce s informacemi závisí také na kulturním, 

personálním, historickém i mocenském kontextu. Nejedná se jen o přenos informace 

z místa na místo. Informační design, který pracuje s informací vznikající a zanikající 

v komunikaci (intrapersonální, interpersonální, sociální, organizační, národní i globální), je 

podle Brendy Dervin něco jako „metadesign“, neboť je designem designu, designem, který 

pomáhá lidem utvářet si vlastní informace a uchopovat skutečnost.53  

 

3.4 Každodenní život a design informací 

 

Zpracování informací má v různých kontextech různé podoby. Jak ale uvádí Lev 

Manovich, dokonce taková odlišná místa jako jsou kanceláře a kluby pracují se stejným 

médiem – s počítačem, využívají jen jiný software. V kancelářích se pracovníci spoléhají 

na webové prohlížeče, databáze, tabulkové procesory, překladače a další programy, 

v klubech Djové pracují s programy mixujícími hudbu – buď přímo na pódiu, nebo dříve 

při zpracování hudby ve studiu.54 Manovich tvrdí, že pokud je možné informace 

zpracovávat racionálním způsobem a přitom vyvolat fyzickou reakci u návštěvníků klubu, 

znamená to, že data nespadají pouze do oblasti poznávacích schopností. V naší společnosti 

data působí jak na naši mysl, tak na naše těla.  
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Jak už bylo uvedeno, design informací se netýká pouze počítačového prostředí. 

S designem informací se setkáváme každý den. Potřeba strukturovat informace se objevuje 

na všech místech, kde je potřeba, aby se lidé orientovali. Informace pomáhají určovat náš 

pohyb a slouží k orientaci v prostředí, ve kterém se nacházíme. Příkladem je 

struktura informací v městském prostředí.  

Autorem sedmé kapitoly knihy Information design je 

C.G. Screven. Ve své eseji se zabývá komunikací a navigačním systémem a dále také 

vzdělávacím systémem a tematickými výstavami na veřejných místech jako jsou nákupní 

centra, zoologické zahrady nebo muzea. Informace na těchto místech vyžadují samostatný 

přístup návštěvníků, kteří jsou však současně rozptylováni okolím. Uspořádání informací 

na těchto místech vyžaduje takovou podobu, která by nejen dostála potřebám daného místa 

a přinášela potřebnou znalost a orientaci, ale také byla schopna přilákat pozornost 

kolemjdoucích.55 Informační design v těchto případech musí reflektovat nejen potřeby a 

specifický kontext, ale také sociální a psychologické faktory. Stejný nápis může mít 

v různém uspořádání a pro různé lidi různé významy. Návštěvníci veřejných prostranství a 

institucí sami identifikují, organizují a interpretují přístupná sdělení a současně jsou 

ovlivňováni vlastní pozorností, vnímavostí, pamětí a kognitivními procesy.56 

Výsledek takové komunikace je tedy otázkou nejen efektivního zpracování a 

zapracování informací do prostředí, ale také vnitřních dispozic a aktivit příjemce. Velká 

část našeho každodenního chování probíhá nevědomě. Proces, kterým si vybíráme 

informace z okolí je selektivní, některé podněty vnímáme, jiné opomíjíme. Díky novým 

technologiím se však objevují různé prostředky jak upoutávat naši pozornost, do našeho 

okolí jsou začleňovány prvky, které tomuto účelu slouží. Sociální místa procházejí 

proměnou, která ovlivňuje naše chování a vnímání. 

Silný dopad práce s informacemi na naši společnost v posledních desetiletích 

zdůrazňuje Romedi Passini57, autor jedné z kapitol knihy Information design. Sociální 

život se stal komplexnějším a vyžaduje specializovanější informace. Design informací a 

komunikace je zásadnější než kdy dříve. Nové možnosti přístupu k informacím ovlivnily 

náš každodenní život, práci i zábavu a také urbanistický prostor a architekturu.58 
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V návaznosti na komplexnější podobu společnosti a neustálou potřebu informací se design 

informací stává nezbytnou organizační záležitostí.  

Romedi Passini uvádí, že informační design znamená „komunikaci pomocí slov, 

obrázků, tabulek, grafů, map, piktogramů a kreseb, ať už se proces děje tradičními nebo 

elektronickými prostředky.“59 Nejblíže má design informací ke grafickému designu, jehož 

kořeny spadají do počátku dvacátého století, do doby stylu Art Deco a také dadaismu. 

Grafický design zdůrazňuje především soudobé estetické hodnoty, zatímco informační 

design klade důraz zejména na komunikaci.60 

Romedi Passini uvádí, že lidé potřebují informace k tomu, aby dosáhli svých cílů. 

Vliv na porozumění informaci mají mj. kulturní, sociální a věkové rozdíly. Měřítkem 

kvality informačního designu je proto také uspokojení potřeb uživatele. Romedi Passini 

uvádí jako konkrétní příklad designu informací tzv. „wayfinding“, jinak také „kognitivní 

mapu“, tedy jakousi orientaci v prostorovém uspořádání. Koncept odkazuje ke kognitivním 

a behaviorálním dispozicím, které jsou spojeny s cíleným dosažením požadované fyzické 

destinace“61. Tento druh informačního procesu pomáhá lidem najít svou cestu. Výzkumy 

ukazují, že pokud je informace relevantní v rámci hledání cesty, bude využita nehledě na 

individuální charakteristiku člověka. Rozhodnutí, která lidé dělají při pohybu v prostoru, 

jsou spíše ovlivněna architektonickým aspektem místa než individuální charakteristikou 

lidí.62 Jak ale Passini uvádí, situaci komplikuje fakt, že někteří lidé upřednostňují spíše 

lineární, po sobě následující informace, které je vedou k požadovanému cíli krok po kroku, 

jiní lidé naopak dávají přednost informacím prostorového charakteru, které jim umožní 

vytvořit si celkový obraz uspořádání prostoru. Oba přístupy jsou nicméně ovlivněny 

charakteristikami architektonického uspořádání místa. Ačkoliv se může zdát, že většinu 

informací o směru cesty lidem ukazují nápisy, ve skutečnosti se lidé spíše řídí skutečnými 

architektonickými prvky – vchody do budov, eskalátory, výtahy, cestami, východy ven 

apod. Potřebné informace musí být právě tam, kde je lidé potřebují a musí vycházet 

z hlavních přístupových míst daného prostoru. Informační design si musí poradit s tím, jak 

lidé vnímají informace, když jsou ve spěchu a na cestě i jakými schopnostmi disponuje 

jejich vidění a tedy z jaké vzdálenosti nebo úhlu jsou schopni vnímat.63 
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 Rozdíl mezi lineárním vnímáním a vnímáním zahrnujícím komplexní struktury, 

které Passini v rámci orientace v architektonickém prostoru uvádí, můžeme přirovnat i 

k obecnějšímu kontextu vnímání, které je charakteristické pro dnešní společnost. Naší 

společnosti již nedominuje lineární diskurs. Narůstající komplexita společnosti má za 

následek složitější struktury, ve kterých je třeba se orientovat. Lineární diskurs, související 

s psaným slovem a chápáním věcí jako po sobě jdoucích byl nahrazen potřebou chápat věci 

a souvislosti nově. Nástup obrazů namísto tištěného textu přinesl změny. V. Flusser ve své 

práci Do universa technických obrazů píše: „Vytlačují-li obrazy texty, pak prožíváme, 

poznáváme a hodnotíme svět a sebe sama jinak než dříve: už ne jednorozměrně, lineárně, 

procesuálně, historicky, nýbrž dvourozměrně, jako plochy, jako kontext, jako scénu. To, co 

se v současnosti uskutečňuje, je mutace našich prožitků, poznatků, hodnot a jednání, 

mutace našeho bytí-ve-světě.“64 Mediální civilizace, ve které dnes žijeme, vyžaduje nové 

myšlení, opuštění rámce, ve kterém jsme se dosud pohybovali a přechod k novému 

uvažování. Na to jaký svět se před námi v mediální civilizaci otevřel, se podíváme 

v následující kapitole.  

                                                 
64 Flusser, V.: Do universa technických obrazů, Praha, 2001, str. 11 
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4 Média a nové technologie  
 
 

    V této kapitole si nejprve představíme pojem mediality charakteristický pro kritické 

teorie médií a následně nahlédneme změnu percepce, proměnu režimu vidění a naše 

chápání virtuálního a reálného. 

 
4.1 Medialita  

 
Média svým působením a charakterem zásadně ovlivňují naše myšlení, vnímání a 

tím celkový obraz reálného, čímž se v současnosti zabývá filosofie médií. Filosofii médií 

můžeme chápat také jako teorii mediality. Medialita je nová percepce, nový způsob 

vnímání světa a v současnosti jeden z hlavních způsobů, jak je svět artikulován v ohledu na 

změnu, kterou prodělal od dob předmediálních.  

 „Jedním z klíčových pojmů mediality je percepce, vnímání. Mediální estetika si 

vynucuje pro sebe samostatný prostor, autonomní postavení.“65 Estetika není již uvažována 

pouze z hlediska filosofie a jak tomu bylo v předmediálním světě z perspektivy hodnot 

jako krása, dobro a pravda. Jak uvádí ve svém příspěvku Ivan Mucha, medialita rozšířila 

hranice percepce. Předmediální svět byl charakteristický pevně stanovenými hranicemi, 

řádem, hierarchií, vztah ke skutečnosti byl neproblematický a myšlení se rozvíjelo 

v hranicích jednoho světa, jednoho horizontu, jedné skutečnosti. Úniky do jiných světů 

byly pouze úniky do představivosti a odehrávaly se ve světě fantazie.66 

Novověk, který přinesl zrychlení a novinky v oblasti techniky i technologií, změnil 

vnímání reality a také umění. Theodor Adorno ve své briskní kritice průmyslového umění 

říká: „ … (umělecké dílo) se stává věcí mezi věcmi právě tak jako nástrojem psychologie 

vnímatele… Co zvěcnělá umělecká díla již neříkají, vnímatel nahrazuje standardizovanou 

ozvěnou sebe sama, kterou v nich vnímá. Tento mechanismus uvádí do pohybu a využívá 

kulturní průmysl.“67 Nové estetické vnímání souvisí s proměnou umění. Moderní umění 

zpochybnilo ideu jediného světa, krásy, pravdy a dobra a rozšířilo prostor estetického 

vnímání. „Mediální estetika má své zárodky také v destruktivní povaze moderního 

umění“.68 

                                                 
65 Bystřický, J. a Mucha, I.: K filozofii médií, Praha 2007, str. 128 
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67 Adorno, T.: Estetická teorie, Panglos, Praha, 1997, str. 30 
68 Bystřický, J. a Mucha, I.: K filozofii médií, Praha 2007, str. 131 
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Elektronická média zapříčinila nárůst informací, jejich šíření i přijímání, měla podíl 

na proměně reálného světa a vnímání rozšířila o novou estetickou dimenzi. Jak uvádí Ivan 

Mucha, spolu se znaky a symboly, které se díky fyzice začaly objevovat a jimž neodpovídá 

nic skutečného, „není možné předpokládat jeden vzorec či model reality jako jedině 

závazný a pravdivý, ale za určitých přesně stanovených podmínek je takových modelů celá 

řada, což má přímý dopad i na estetické vnímání“.69 A dále uvádí: „Média nám otevírají 

cestu nikoliv k jedné realitě, ale vedou nás k vnímavosti a senzitivnosti v různých 

rovinách.“70 

Medialita otevřela nové cesty vztahování se k normám a hodnotám a přinesla nové 

možnosti práce s mnoha významy, interakcí a komunikací. „Média a nové technologie 

svojí tendencí narušují zkostnatělé pojímání norem a neustále atakují a modifikují jejich 

podobu.“71 

O masmedialitě mluví Ivan Mucha jako o „nižší dimenzi mediality – technické a 

technologické inovace sloužící řešení závažných problémů moderní civilizace jsou 

v trivializované podobě součástí hravého vztahu v rovině masmediální recepce reality“.72 

Média a technologie rozšiřují naši představu o tom, co je reálné – medialita se podílí na 

novém pojetí reality.    

 

4.2 Nové obrazy reálného 

 
Elektronická komunikace rozšířila možnosti spektra sdělení. Obsah, který 

přijímáme, je ve dvacátém prvním století velmi rozmanitý. Proces vnímání se vztahuje 

k našim smyslům a celkovému fyzickému prostředí, ve kterém se tělo nachází. Kromě 

svého bezprostředního fyzického okolí přijímáme i vjemy zprostředkované přes 

technologická zařízení. Oproti tištěné kultuře se díky audiovizuálním médiím do procesu 

přenosu informace opět zapojuje více smyslů. 

V roce 1991 se v Japonsku konala výstava „Visions of Japan“ architekta Arata 

Isozakiho. V katalogu k této výstavě architekt uvedl: „Elektronická zařízení nespočetného 

druhu prostoupila společnost, transformovala její systémy a praktiky. Televize, 

videorekordéry, kapesní zařízení, obrovské displeje, kompaktní počítače bez pochyby 

doplňují náš způsob života. Obrazy vytvářené těmito systémy jsou přenášeny na 
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71 Bystřický, J. a Mucha, I.: K filozofii médií, Praha 2007, str. 138 
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obrazovky, ale jsou zcela izolované od skutečných věcí – jsou zpracované, sestříhané a 

jinak kvalitativně změněné, často do něčeho zcela jiného. Tento proces může být 

manipulovatelný a vytvářet dojmy přesvědčivé simulace. Neustálé bombardování 

takovýchto obrazů může způsobit, že jsou obrazy přenášeny zpět do reálného světa a 

rozostřují hranici mezi skutečným a simulovaným. Percepce se může zcela převrátit a 

vytvářet pocit, že realita je jen část světa simulace.“73 

 Právě myšlenka smazávání hranic mezi skutečným a simulovaným byla na výstavě 

v Japonsku přesvědčivě prezentována. V jedné ze sekcí výstavy bylo pouštěné video 

nahrané uvnitř davu na jedné z nejrušnějších stanic metra v Tokiu. Když se účastník 

výstavy pohyboval, stal se součástí shluku cestujících spěchajících za svým cílem. Obrazy 

na zemi byly promítány ze stropu a prostor vyvolával dojem, že přítomný je součástí 

pohybujících se obrazů.74 

 Díky novým technologiím, které rozšiřují realitu, dochází k prolínání virtuálního a 

reálného. Medialita přináší stále nové a proměňující se výpovědi o světě, které působí na 

člověka a jeho vztahování se ke světu. „Nové technologie zmnožují realitu a otevírají 

prostor virtuálním realitám, které nelze chápat jako imaginární světy. Ve stále se 

rozšiřujícím horizontu reality současného mediálního světa je imaginární svět poměřovaný 

reálným světem nahrazen virtuálními světy. Prosazování technologií, jejich praktické 

uplatnění a využívání se bez virtuálního pronikání do reálného neobejde. Imaginární světy 

mohou být charakterizovány tendencí úniku… virtuální světy průnikem do reality.“75 

  

4.3 Proměna režimu vidění 

 
Wolfgang Welsch v práci Estetické myslenie píše: „V dobe mikroelektroniky už 

nielen v technickom zmysle je všade rozhodujúci software, ale sama realita sa stala 

software. Tam, kde sa napríklad nové materiály priemyselne skúšajú čisto simuláciou až po 

konečný produkt, teda simulácia sa už nechápe mimeticky, ale produktívne, tam už 

nevstupujú do hry staré kategorie bytia a zdania a im zodpovedajúce formy myslenia 

realizmu a fikcionalismu.“76 Welsch poukazuje na skutečnost, že dnes již nikdo nechápe 

média tak jako McLuhan, jako poselství, ale že je zřejmé, že média utvářejí vnímání a sami 

vybírají co je atraktivní. Welsch zdůrazňuje vliv médií na naše vnímání, které je 
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znecitlivěno právě prostřednictvím mediální obraznosti. Skutečnost se v médiích 

konstituuje za pomoci obrazů a takto vzniklá skutečnost následně nahrazuje původní 

skutečnost. Tímto způsobem média ruší původní skutečnost - jejím simulováním. Média 

jsou schopna zachytit skutečnost významněji než naše vnímání. Podle Welsche 

„zviditeľniť niečo zároveň znamená urobiť niečo iné v tom istom akte neviditeľným“77. 

Obrazy, které formují naše vnímání, toto přesně činí. „Tieto obrazy, svojou konštitúciou 

estetické, si nasadili maskovaciu kuklu anestetického, dostali sa do anestetickej latentnosti, 

stali sa „záväznými“, tj. donucujúcimi“78.  Anestetizace způsobuje, že jsme stále méně 

schopni vnímat rozdíl mezi tím, co je skutečné a co je simulované.  K pojmu anestetizace u 

Welsche se ještě vrátíme v páté kapitole. 

V pozadí mediální kultury stojí technika. Často si ji ani neuvědomujeme, ale 

ovlivňuje způsob, jakým se díváme na svět. Např. film prochází během svého vzniku řadou 

procesů, které díky užití techniky mění jeho původní podobu – film se stal novou 

uměleckou formou a zároveň při jeho vnímání narážíme na nové způsoby vidění. Jak píše 

J. Bystřický: „Film je specifickou součástí stroje na vidění, strojem na záběr a přemístění, 

který především kompenzuje náš nedostatek rychlejšího přemisťování obrazů reality. Film 

umožňuje díky technologických procedurám zprostředkování vidět i to, co leží za běžným 

horizontem našeho pohledu. Je již téměř nezbytným doplňkem soudobé vnímavosti, jejíž 

významnou funkcí je zachycovat rychlosti a pohyby, které by pro naše vnímání jinak byly 

těžko zachytitelné a zpracovatelné.“79 Podobně Paul Virilio v knize Informatická bomba 

zdůrazňuje „vidění dvojmo“, které umožnil rozvoj kinematografie. Díky technologiím je 

možné vidět jak to, co se odehrává příliš rychle, než aby to naše běžné vidění bylo schopné 

zachytit, tak to, co se děje naopak příliš pomalu (např. růst rostliny).80 K tématu rychlosti, 

kterou technologie zpracovávají pro naše vidění, napsal již Marshall McLuhan: „Veškeré 

technologie jsou extenzemi naší fyzické a nerovové soustavy, které mají zvýšit naši moc a 

rychlost.“81 Využití techniky je mnohdy příliš komplexní a pro diváka těžko pochopitelné. 

Nasnadě je otázka vztahu mezi technikou a reprezentací.82 Náš režim vidění byl však 

jednoznačně technologickým rozvojem proměněn. 
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Nové technologie přinášejí nové umělecké a tvůrčí příležitosti, digitální technologie 

se staly nástroji umělecké komunikace. Počítače využívané v umělecké praxi mohou být 

nahlíženy jako nástroj pozorování i sdělení. Počítač dnes není jen přístrojem, 

zprostředkovává nám také podobné informace jako knihy, filmy, fotoalba, katalogy. 

Počítač je médiem, které přináší to, co dříve umožňoval tisk, televize, kina nebo výstavy. 

To, co nám počítače zprostředkovávají, jsou různé žánry, formy i kulturní obsah. 

Následkem využití technologií v umění a tvorbě je však také odbourání tradičního 

konceptu originality. Prezentace se vyskytují v nesčetném počtu kopií na mnoha druzích 

mediálních nosičů. U digitálních médií nelze rozeznat originál od kopií. 

Mediální umění nás může naučit novým procesům společného výzkumu. Zvyšuje 

se počet umělců, kteří spolu navzájem spolupracují a využívají přitom telekomunikaci. 

Tím, že zapojují počítače, videa, modemy a další zařízení, používají tito umělci vizuální 

výstupy v rámci mnohem většího, interaktivního a obousměrného komunikačního 

kontextu. Obrazy a grafika jsou vytvořené ne pouze pro to, aby byly přeneseny z jednoho 

bodu do jiného, ale aby podnítily vícesměrné vizuální dialogy s ostatními umělci a 

účastníky ve vzdálených lokalitách.83 

U moderního umění lze pozorovat nové způsoby percepce, které přináší medialita. 

Moderní umění tak reaguje na skutečnost, že neexistuje jen jeden model reality. Mediální 

umění přináší nové perspektivy vnímání reality i estetiky. Na základě obsahu může dnes 

mediální umění upozornit naši pozornost na fenomény, které existují, ale my je nevidíme – 

na skryté síly, které utvářejí místa a situace, v nichž se ocitáme.  

Kanadský designér Bruce Mau uspořádal velkou výstavu jako odpověď na naši 

nutkavou potřebu zviditelnit i to, co je dosud neviditelné. "Obrovská část života se 

odehrává mimo dosah viditelného světla," vysvětlil tehdy Mau. "Skrze vědecké nástroje a 

metody, jsme se dostali daleko za tento úzký pás elektromagnetického spektra, abychom 

kolonizovali jeho plný rozsah, od radiových vln a infračerveného záření k záření gama a 

kosmickým paprskům. Teď je existence v celé své úžasné složitosti, od živoucí části 

žijících buněk až k rozlehlosti a energičnosti celého známého vesmíru, přístupná naší 

vizuální kapacitě."84 

Jiný příklad zpřístupnění toho, co bez užití technologií zůstává skryto za hranicemi 

možností našeho vnímání, uvádí John Thackara, když ve své práci popisuje počin jednoho 

z umělců pracujícího s multimédii, Davida Rokebyho. Ve svém projektu nazvaném Seen, 
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kde vizualizoval toky lidí procházejících a nečině trávících čas na náměstí San Marco, 

použil Rokeby videokameru a využil speciálních algoritmů na každý pixel, aby zachytil 

trajektorii každého holuba a chodce na náměstí; každá dráha zanechala slábnoucí cestu, jež 

definovala směr a rychlost pohybu. "Máme vysoce vyvinutý vizuální systém, který 

překonává počítače v mnoha úkonech, tím že zapojuje velká souvztažná pole dat," říká 

Rokeby; "počítač je schopný přesunout neviditelné úkazy do rozsahu našeho vnímání a 

umožňuje nám použít naše vlastní vysoce vybroušené schopnosti." Rokeby poznamenává, 

že toto obzvláště platí pro časově se překrývající úkazy, které utvářejí tok: vzorce pohybu, 

které vznikají příliš rychle nebo příliš pomalu než abychom je byli schopni zaregistrovat 

našima očima.85   

Technologie a elektronická média přispívají k rozšíření našeho pole vidění. Mění se 

způsoby, jakými se díváme na svět i poznatky, které se světa zpět k nám dostávají.  
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5 Estetika v kultuře elektronických médií 
 

V oblasti informačních technologií byla estetika dlouho opomíjena. Postupně ji 

však odborníci začínají spojovat s technologiemi. Na funkci estetiky lze pohlížet 

z perspektivy umění, ale také počítačového rozhraní, obsahů webových stránek, 

telekomunikačních zařízení, televize, reklamy a mnoha dalších mediálních prostředí.  

Spojením estetiky a médií se v současnosti zabývá řada autorů. Z evropských 

filosofů je to např. Jacques Ranciere nebo Giorgio Agamben a také Wolfgang Welsch, 

o kterém se v této kapitole budeme zmiňovat. V americkém kontextu se detailně estetizací 

a kulturními důsledky digitálních médií zabývá Lev Manovich a také např. odborníci 

působící na MIT – Paul A. Fishwick, John Thackara nebo 

William J. Mitchell. Zatímco Jacques Ranciere pojímá estetiku (když mluví o estetice 

vědění86) z hlediska filosofie a odkazuje na Kantovu Kritiku soudnosti, na Platóna i 

Foucaulta a podobně Giorgio Agamben polemizuje s Derridou nebo se odkazuje na 

sausurrovskou koncepci označujícího a označovaného, u amerických autorů tyto odkazy na 

myšlenky evropských filosofů většinou chybí. Autoři amerického kontextu se více 

zaměřují na praktické výstupy elektronických médií a digitálních informací, na zkušenost, 

kterou získáváme v každodenním životě. V českém prostředí je významným 

představitelem zabývajícím se estetikou Vlastimil Zuska, o němž se nyní zmíníme.  

 K vymezení samotného pojmu estetika uvádí Vlastmil Zuska, že estetika podobně 

jako některé další obory (filosofie, věda, umění), patří mezi disciplíny 

tzv. sebereflektující, tedy takové, které si témata svého zájmu a podstatu oboru určují 

samy. Estetickými objekty mohou být jak umělecká díla, tak umělé lidské výtvory 

(artefakty). „V estetických jevech se ukazuje, možná přesvědčivěji než kdekoli jinde, 

vzájemné propojení vnímání, paměti a dalších činností vědomí – a zkoumání těchto 

propojení tvoří rovněž podstatnou část předmětu estetiky.“87 Do estetické situace vstupuje 

rovněž životní zkušenost osobnosti. K metodě estetiky V. Zuska říká, že „v estetice 

nenajdeme zcela specifickou metodu, která by nebyla používána v dalších oborech typu 

filosofie, psychologie, sociologie, antropologie, logiky, kognitivních věd, sémiotiky…“88. 

Můžeme tedy vidět, že estetiku lze chápat z mnoha perspektiv.  

 Ke studiím estetiky významně přispěl Wolfgang Welsch svou prací Estetické 

myslenie. V této knize Welsch mapuje různé druhy myšlení v průběhu dějin (připomíná 
                                                 
86 http://www.parrhesiajournal.org/parrhesia01/parrhesia01_ranciere.pdf 
87 Zuska, V.: Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny, Triton, 2001, str. 19 
88 Zuska, V.: Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny, Triton, 2001, str. 22 
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založení estetiky jako filosofické  disciplíny v polovině 18. století Alexandrem Gottliebem 

Baumgartnem) a zvlášť se zaměřuje na dnešní způsob myšlení, který nazývá estetickým. 

Původně bylo chápání estetiky zaměřené na oblast umění a krásy, dnes Welsch vidí nový 

způsob myšlení ve sloučení estetiky a anestetiky. Anestetika je pojem, který Welsch užívá 

pro nové chápání estetiky jakožto chápání nejen skrze smysly, ale i mimo ně. Welsch 

v tomto kontextu používá označení „duchovní vnímání“. Pojem anestetiky klade důraz na 

aisthesis a to zejména na pociťování.89 Sloučení estetiky a anestetiky vidí Welsch jako 

podstatu příchodu postmoderní estetiky. Domnívá se, že estetizace končí a přichází 

anestetizace. Namísto vzrušení charakteristického pro estetiku nastupuje v anestetice 

„nezúčastněnost“, „znecitlivění“.  „Sama skutočnosť sa čoraz viac stáva obrazom“. 90 

Prostřednictvím mediální obraznosti je znecitlivěno naše vnímání, skutečnost se v médiích 

konstituuje za pomoci obrazů (vliv na náš režim vidění ve Welschově podání jsme si již 

představili v kapitole 4.3).  

 Welsch podotýká, že prožíváme boom estetizace -  „…od nášho konzumného 

správania cez individuálne styling až k urbanizácii, teda krížom cez celý životný svět…“91. 

Stále pokračující budování nákupních zón uvádí Welsch jako příklad, jak dochází 

k všudypřítomné estetizaci  - ovšem současně upozorňuje na to, že na konci tohoto 

vzrušivého procesu leží opět jen jednotvárnost – proto mluví ne o estetizaci, jako většina 

lidí, ale o anestetizaci. Vedle jednotvárnosti vidí Welsch druhý aspekt anestetizace 

v nezúčastněnosti, znecitlivění, coby důsledek mnoha podnětů v postmoderní konzumní 

společnosti. Welsch také ale poukazuje na to, že anestetiku dokáže prolomit současné 

umění, které pracuje s vnímáním. Umění pracuje s hranicí mezi tím, co je a není 

vnímatelné.  

Jak upozorňuje Welsch a další myslitelé, v každodenním životě se můžeme setkat s 

estetizací týkající se technologických prostředků. Vizuální vjemy, kterým dává vyniknout 

interaktivita médií a nové technologie, působí na estetické normy našeho kulturního 

prostředí. Mezi uměním, estetickou perspektivou a elektronickými médii vznikl nový 

vztah. V moderních technologiích nalezneme řadu uměleckých prvků, mnohdy dokonce 

technologie s uměním splývají. Technika a kultura nestojí v protikladu. Produkce výrobků 

                                                 
89„Aisthesis“ je dvojznačný výraz, lebo môže znamenať pociťovanie alebo vnímanie, cit alebo poznatok, 
sensation alebo perception. Kým estetika vo svojej tradičnej podobe väčšinou neustále zdůrazňovala len 
kognitívny pól, vzťahuje sa anestetika primárne na pociťovanie.“  
90 Welsch, W.: Estetické myslenie, Archa, Bratislava, 1993, Str. 13 
91 Welsch, W.: Estetické myslenie, Archa, Bratislava, 1993, str. 11 
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je vedena estetikou. U mediálních technologií92 lze vysledovat estetické projevy a efekty. 

Estetika má ve spojení s  mediálními obsahy schopnost působit na příjemce, na jeho 

pozornost, zájem, emoce. Vlastimil Zuska ve své práci o estetice napsal: „O emoci musíme 

vědět, aby působila, aby byla, a není náhodou, že původ slova emoce najdeme v latinském 

„emovere“ – pohybovat se směrem ven, zvnějšnit.“93 Emoce jsou podle Zusky „aktuálně 

vnímaným souborem změn tělesného, stavu spjatým s příslušným mentálním obrazem, 

představou, modelem situace, iniciovaných percepcí, imaginací, konceptualizací a 

kategorizací.“94 S takovýmto pojetím emocí dnes média pracují. Estetická funkce pomáhá 

vytvářet iluzi. Vyvoláváním dojmů a pocitů estetická funkce médií a jejich obsahů 

oslovuje jedince. Masy jedinců získávají pocit sounáležitosti, příslušnosti k určité skupině 

lidí, stylu života, hodnotám. Prožitek se stal ústředním aspektem sdělování informací.  

 

5.1 Smyslové prožitky 

 
Kontakt uživatelů s médii je nejčastěji vizuální, ale v současnosti také už i haptický. 

Interaktivita, která vyžaduje viditelné body dotyku spolu s propojenými zařízeními, 

umožňují zachytit akce a reakce uživatelů. Taková zařízení se stávají součástí prezentací, 

výstav, umění i vzdělávání. 

Dotekovou kvalitu nacházíme u většiny předmětů našeho každodenního života. U 

počítačových zařízení ale spíše chybí. Mobilní telefon např. disponuje možností přepnout 

na vibrační vyzvánění, které cítíme, ale možnosti zapojit smysly do interakce 

s technologiemi jsou přece jen omezené na vizuální a doplňkovou zvukovou stránku. 

K prolomení bariéry v tomto směru vznikl v laboratořích MIT projekt „Tangible Media 

Group“, který vede Hiroshi Ishhi. Cílem výzkumu je zavést do rozhraní smyslovou 

dimenzi a vytvořit tak „hmotné uživatelské rozhraní“ (TUI – tangible user interface). Jde o 

převedení digitálních informací do fyzické podoby. Cílem projektu je odstranit hranici 

mezi lidským tělem a kyberprostorem a architektonický prostor převést na rozhraní.95 

Otázka využití techniky v oblasti smyslů (zvuk, dotek, vůně…) je pro oblast 

technologií stále výzvou. Probíhají výzkumy, které se snaží nalézt způsoby, jak využívat 

senzory a detektory coby extenze lidských smyslů a pomůcky pro zachycení toho, co 

                                                 
92 Pod pojmem mediální technologie shledáváme nejširší okruh postupů, jimiž je možné s pomocí dostupných  
   technických prostředků zaznamenat a v identické formě přenášet či do mnoha kopií rozmnožovat nějaké   
   sdělení. Zdroj: http://www.rvp.cz/clanek/546, autoři: Jirák, J.; Köpplová, B. 
93 Zuska, V.: Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny, Triton, 2001, str. 104 
94 Zuska, V.: Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny, Triton, 2001, str. 104 
95 Moogridge, B. : Designing Interactions, The MIT Press, 2007, str. 523; http://web.media.mit.edu/~ishii/ 
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člověk sám nedokáže. Do interakce člověka a počítače se zapojuje např. zvuk. Výzkumník 

v laboratoři MIT, Joseph "Jofish" Kaye, věří, že lze využívat vůní a pachů jako prostředků 

interakce – ke zprostředkování informací o události nebo podmínkách okolí. Uvolnění 

vůně by např. mohlo znamenat varování před nebezpečím.96 Výzkum, který probíhá, hledá 

nové způsoby komunikace mezi člověkem a jeho okolím. Materiály, které takovou 

komunikaci umožní, však musí projít dlouhodobým výzkumem. Technologie nabízejí 

širokou škálu možností využití, jednou z nich je například možnost vytváření 

simulovaných situací, při kterých se ověřují podmínky a realizace probíhajících výzkumů. 

Některé z výzkumů vyžadují mnoho úsilí a času. Např. snaha zapojit lidský hlas do 

počítačových aplikací není jednoduchá proto, že porozumění lidí je založené na společné 

bázi znalostí a sdílené kulturní zkušenosti, což je schopnost, kterou si počítače nedovedou 

osvojit a využívat. Vývoj technologií snažících se o hlasové ovládání počítačů musí 

překonávat mnoho překážek. 

V knize Designing Interactions se praví: „vizuální zobrazování se v současnosti 

postupně vylepšuje, ale náš smysl hmatu je pořád omezen téměř výhradně na dotek myši a 

klávesnice“97. Nabízí se otázka většího využití zvuku, čichu i chutě, ale třeba i 

dimenzionality. 

Estetický rozměr technologií se ale přece jen postupně rozšiřuje. Paul Fishwick, 

profesor počítačové a informační vědy na univerzitě na Floridě, se ve své knize Aesthetic 

Computing ptá, zda by umění a estetika mohly být více než jen prostředkem výpočetní 

techniky, zda by mohly na těchto oblastech mít podíl. Estetika výpočetní techniky přináší 

do oblasti, kde dříve převažovala objektivita a kvantita, subjektivitu a kvalitu. Umělci 

rozšiřují pole počítačové vědy. Oblast vizualizace dat přináší hodnoty jako je krása a 

elegance, ale také prvky např. hudební prvky.98 

Příkladem vlivu estetických hodnot na technologie může být komunikační systém 

města. Město k nám dnes promlouvá. Na mnoha místech se setkáváme s hlasem, který nás 

doprovází. Tato komunikace se nerovná plnohodnotnému dialogu, ale skrze řadu 

technologií (nahrávky, programy modelující jazyk), je náš pohyb stále více řízen hlasy 

zvukové signalizace.  

Jak píše J. Thackara, letiště a nádraží byla první místa, která převzala mluvící 

signály. Varování v metru v Londýně „Mind the Gap“ se od sedmdesátých let stalo 

                                                 
96 Thackara, J.: In the Bubble: Designing in a Complex World, The MIT Press, 2005, str. 179 
97 Moogridge, B. : Designing Interactions, The MIT Press, 2007, str. 515 
98 Fishwick, P. A.: Aesthetic Computing, The MIT Press, 2005, str. 9  
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význačným zvukovým prvkem pro kohokoliv, kdo navštívil město. V Amsterodamu 

stanice metra ohlašoval známý herec, v podzemní dráze v Madridu dva operní pěvci. 

V Šanghai provází cestující ženský hlas z vlaku na nástupiště, do vestibulu metra, na ulici, 

poukazuje na bezpečnostní prvky a pokyny, doporučuje bary, restaurace a obchodní domy. 

Hlas, který je výhradně lidský, je "nové měřítko v našem vztahu s technologií" – 

promlouvá k nám a provází nás městským prostorem.99 Estetika je součástí běžných 

prožitků. Její perspektiva umožňuje vidět bohatost toho, co vnímáme. 

J. Thackara zmiňuje počin designéra Benjamina Rubina zaměřující se na zapojení 

zvuku do komunikace. Rubin ve svém projektu nazvaném Tuning City studoval použití 

zvuku jako informačního média v sítích newyorské podzemní dráhy. Tato obrovská 

soustava, se stovkami stanic a tisíci vlaků, užívá tři navržené signály: pro procházení 

turnikety, pro příjezd vlaku a pro uzavření dveří podzemní dráhy. Tyto tři zvuky jsou 

zřetelně slyšitelné, ale dohromady neutvářejí smysluplný harmonický celek, nezní 

hudebně. Podle Rubina cestující vzniklý mix zvuků vnímají jako čistě užitkový. Ve svém 

projektu Rubin navrhl nový soubor zvuků založených na hudební znalosti, který má 

použitím širší škály snadno rozpoznatelných signálů zlepšit účinnost komunikace a poslech 

tím, že rozšíří zvukovou paletu a kompozici. K vytvoření harmonické, různorodé a 

strukturované zvukové palety dojde díky různorodosti výšek, poloh a rytmů.100 Taková 

koncepce je příkladem vlivu estetické stránky technologií na naše smysly. 

Jak jsme viděli na příkladech výstavy „Visions of Japan“, výstavy Bruce Maua, 

nebo multimediálního projektu „Seen“ Davida Rokebyho, technologie jsou také propojeny 

s vědou a uměním. Mnoho umělců využívá možností, které nová média nabízejí, aby 

vytvářeli zajímavé projekty a ukázaly, jaký přístup k našemu vnímání je možný.  

Existuje již řada výzkumů zabývajících se možností využití a zpracování dat 

z různých senzorů umístěných právě tam, odkud je možné zachytit jinak nedostupné údaje. 

Malé teploměry, miniaturní mikrofony, elektronická čidla, detektory polohy nebo senzory 

pohybu by mohly poskytovat informace o podmínkách fyzického světa a přeměnit 

analogová data o čemkoliv fyzickém - tlaku, světle, plynu, genech - do bitů a bytů, které 

jsou bezdrátově přenášeny na síť.101 

Thackara zmiňuje myšlenky francouzského fenomenologického filosofa Maurice 

Merleau-Pontyho, které se objevily v roce 1945 v jeho díle Phenomenology of Perception. 

                                                 
99 Thackara, J.: In the Bubble: Designing in a Complex World, The MIT Press, 2005, str. 176 
100 Thackara, J.: In the Bubble: Designing in a Complex World, The MIT Press, 2005, str. 176 
101 Thackara, J.: In the Bubble: Designing in a Complex World, The MIT Press, 2005, str. 165 
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Merleau-Ponty, který se zabýval vnímáním a tělesností, tvrdil, že vnímání je proces, ve 

kterém aktivní tělo vstupuje do "společenství" se svým okolím. Pro Merleau-Pontyho bylo 

vnímání nepřetržitou interakcí, která zahrnuje záměry, očekávání a fyzické jednání 

subjektu.  Neexistuje ani čistě aktivní "odesílatel" ani žádný čistě pasivní "přijímač" a bez 

jednání nemůže existovat žádná zkušenost čehokoliv "externího" vůči předmětu. Napsal: 

"Tělo je naše celkové médium, abychom měli svět; pohled a pohyb jsou specifické 

způsoby, jak vstupujeme do vztahů s objekty." Pro Merleau-Pontyho a další kritiky 

vizuality jako privilegovaného prostředku porozumění, je bezvýznamné mluvit o procesech 

vnímání, aniž bychom se vztahovali ke všem smyslům a celkovému fyzickému prostředí, 

ve kterém se tělo nachází.102 

Spojení tělesnosti a technologií se dnes využívá pro mnoho výzkumů. Realizují se 

projekty zapojující lidské tělo a jeho schopnosti, používají se různé monitorovací systémy 

pracující se smysly. Výzkumy vycházejí ze situovanosti člověka a jeho aktivit, ze 

souvislosti s fyzickým a sociálním prostředím. Naše základní smysly - chuť, čich, zrak, 

sluch, dotek - jsou využívány jako možnost spojení se světem. Thackara zmiňuje 

pozoruhodnou knihu Luise Fernándeze-Galiana nazvanou Fire and Memory, kde autor 

tvrdí, že potřebujeme posunout naše vnímání "z oka ke kůži - vyvinout nejen porozumění, 

ale také cítění toho, jak komplex městského proudění a procesů funguje."103 

 
5.2 Design, technologie, estetika 

 
V. Zuska se ve své práci Estetika zmiňuje o oblasti „mimouměleckého estetična“, 

které zahrnuje přírodní krásy, užité umění, průmyslový design nebo odívání.104 

I W. Welsch se v závěru své práce Estetické myslenie věnuje designu. Uvádí:  

„V protiklade k racionalistickému a funkcionalistickému akcentovaniu v moderne ide teraz 

čoraz viac o fikcionálne, emocionálne, senzuálne a ikonické hodnoty. To môže len 

vyhovovať designu, lebo jeho doménou je aj tak obraznosť a imaginácia. Design pôsobí 

tým, že prebúdza a mení hlboko zakorenené obrazy, potreby alebo očakávania. Designér 

pracuje s ikonickými vrstvami vedomia a pohybuje sa v nich.“105  Design v sobě navíc 

podle Welsche zahrnuje různé oblasti lidské činnosti – politiku, rodinu, komunikační 

systémy i letmá gesta a vjemy zahrnují momenty designu. „Sféra úloh designu sa 

                                                 
102 Thackara, J.: In the Bubble: Designing in a Complex World, The MIT Press, 2005, str. 170 
103 Thackara, J.: In the Bubble: Designing in a Complex World, The MIT Press, 2005, str. 171 
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nevyčerpáva iba v designe objektov, ale začína sa už v usporiadaní životných pomerov a 

v tom, aký ráz majú formy nášho správania.“106 V samém závěru své práce potom autor 

uvádí, že design se stává důležitým především z hlediska svého významu pro budoucnost, 

např. v ohledu ekologickém. Design se bude muset naučit docenit a brát v potaz pluralitu 

dnešní společnosti a jeho úlohou bude kromě práce s objekty také utváření rámce 

podmínek našeho života.  

Estetika je spjatá s designem. Estetické hledisko se stalo nedílnou součástí výroby 

produktů. Designéři stále více pracují s aspekty prožitku uživatele, jako jsou emoce, 

konkrétní představy využití produktu, sociální a kulturní vlivy. Většina výzkumu probíhá 

interdisciplinárně. Design technologií můžeme chápat jako způsob, díky kterému přináší 

interakce mezi člověkem a zařízením buď uspokojivý výsledek, nebo komplikovaný 

prožitek, který odráží zápas uživatele s limity technologií. 

 Při designu nových služeb a produktů odborníci zvažují existující sociální, kulturní 

a technologické systémy a přitom současně projektují takové výstupy, které překračují 

možnosti disciplín jako např. počítačová věda, umění, zábavní průmysl, architektura apod. 

Kombinace a nové využití materiálů, které vzniká v návaznosti na konkrétní potřeby 

uživatelů, může vést ve spojení s estetikou ke vzniku lepších a pro lidi užitečnějších 

produktů a služeb. Elektronická kultura umožnila nahlížet na design jako na nové médium. 

Zatímco při designu fyzických předmětů se interakce děje především na fyzické a 

smyslové úrovni, u elektronických produktů se z velké části odehrává ve světě imaginace.  

Produkty jsou navrhovány tak, aby oslovily alespoň některý z našich smyslů a 

vyvolaly emoce a pocity, které poslouží k osvojení si produktu a vytvoření vazby k němu. 

Když si potencionální uživatel představí, co se stane díky interakci s produktem, 

pravděpodobně si evokuje určitý zážitek. Do interakce mezi člověkem a produktem 

vstupují jak charakteristiky člověka (jeho osobnost, dovednosti, motivace, hodnoty…), tak 

i charakteristiky produktu (tvar, barva, materiál, zhotovení). Z estetického hlediska se nám 

produkt může líbit, může vyluzovat příjemný zvuk nebo při doteku vyvolávat příjemné 

pocity, může i vonět. Takové produkty budou lidé vyhledávat a spíše si je pořídí než ty 

produkty, které smysly nezasáhnou. I v této oblasti je úloha designu a estetiky významná.  

Kniha Designing Interactions uvádí definici paradigmatu, jež představuje způsob, 

jak lidé o něčem přemýšlejí. Zahrnuje soubor otázek, které jsou pro určitou komunitu 

podstatné. Pro interakční design bývá někdy obtížné stanovit, které otázky to jsou. 
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Nicméně základní otázkou je: Co je počítač? Kniha předkládá několik úvah o to, jak lze na 

počítač nahlížet. V počátečních stádiích úvah o interakci člověka s počítačem se objevoval 

předpoklad „chytrého“ počítače. Později se přidaly myšlenky účelnosti a využitelnosti pro 

úspěšnou interakci. V devadesátých letech se o počítačích začalo uvažovat v intencích 

média, což přineslo nové otázky (co vše může médium vyjadřovat, jak přesvědčivé dokáže 

být), které byly více než s otázkami interakce a manipulace spojené s pohledem na médium 

jak na něco, na co hledíme a v čem vyhledáváme. Později se přidala i myšlenka evoluce – 

programy v počítačích jsou schopné postupného vývoje (obavy z virů) i vylepšování.  

Současná představa počítače je spojena s módními prvky. Různé počítače odpovídají 

různým stylům a estetika dominuje přechodu od jednoho druhu interakce k jinému.107 

Díky digitálním technologiím je možné mít v jednom přístroji video i hudbu, 

mobilní telefony umožňují mluvit a vidět se s kýmkoliv na světě, navigace dovedou určit 

polohu člověka. Pokrok v elektronice a materiálech přináší nové designové možnosti. 

Technologická zařízení využíváme pro zábavu i práci, setkáváme se s nimi na každém 

kroku, prostoupila místa, která obýváme. Některá zařízení nám zprostředkovávají 

interakce, které ani nemusíme vnímat, např. zapojení mnoha počítačových zařízení při 

obsluze auta, jiná jsou nám velmi blízká, protože s nimi přicházíme do přímého kontaktu. 

Řada expertů se zabývá tím, jak design umožňuje lidem zpřístupňovat informace a 

efektivně s nimi pracovat.  

Uživatelská rozhraní musela vzít v potaz existenci digitálních informací v mnoha 

zařízeních, které lidé používají v každodenním životě. Funkce zařízení jsou ukryté za 

tlačítky a displeji, které podle potřeby a chuti ovládáme. Tímto tématem se zabývá např. 

americký odborník na umění nových médií a digitální kulturu Lev Manovich ve svém 

článku „TATE lecture“ z roku 2007.108 S ohledem na otázku designu rozhraní 

technologických zařízení analyzuje strukturu telefonu LG Chocolate nebo iPhonu.  

V roce 1996 až 1997 podle Manoviche dochází k tomu, co nazývá „estetizace 

informačních nástrojů“. Příkladem je proměňující se design mobilních telefonů. Od 

devadesátých let 20. století se začalo rozšiřovat využívání počítačů, mobilních telefonů, 

přehrávačů médií a podobných zařízení z oblasti práce také do volného času – zábavy, 

kultury, komunikace. Změna se odvíjela také od demokratizace designu, rozmachu značek, 

konkurence na globálním trhu a díky dalším socio-ekonomickým faktorům. Manovich 

podotýká, že zatímco dříve měl být design uživatelského rozhraní neviditelný, nyní se 

                                                 
107 Moogridge, B. : Designing Interactions, The MIT Press, 2007, str. 128-129 
108 http://www.manovich.net/DOCS/TATE_lecture.doc, str. 1 
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začal stávat významným prvkem a uživatel měl design vnímat. Tím, že se zařízení stala 

prodejním artefaktem, měla splňovat nová kritéria – být esteticky a emočně uspokojující, 

lákavá, zajímavá, módní, vyjadřující kulturní identitu.109 Mobilní telefon obsahuje dvojí 

typ rozhraní  - fyzické (tlačítka a kryt telefonu) a to, které obsahuje grafické ikony, menu a 

zvuky. Podle nového paradigmatu musí oba podléhat estetickým kritériím a poskytovat 

zážitek. Koordinace všech částí zařízení  - linií, tvarů, barev, písma, materiálu, pohybu, 

zvuku – se dostala pod vedení umělecké stránky. Design ve spojení s estetikou oslovuje 

smysly a vytváří uživateli prožitek. Interakci uživatele a zařízení Manovich přirovnává ke 

hře. Telefon LG Chocolate110 byl navržen tak, že se jeho před aktivováním neviditelná 

tlačítka rozsvítila červeně, když byl telefon zapnut nebo se při zvolení určité funkce 

změnila celá grafická podoba displeje. Nová generace mobilních telefonů odpovídá na 

pokyny uživatelů překvapujícími až zveličenými akcemi. Estetizace hardwaru a 

uživatelských rozhraní informačních produktů odpovídá konceptu „ekonomie zážitků“, 

Manovich uvádí, že interakce s informačními zařízeními se stala designovým zážitkem.111  

Příklady, které uvádí Lev Manovich dokládají trendy poslední doby. Estetika je 

v informačních technologiích významných prvkem. Estetika je faktorem, díky kterému se 

produkty od sebe liší. Estetika je velmi významným aspektem designu, neboť naše vnímání 

je z největší části stále vizuálního charakteru. Její spojení s technologiemi je reflexí 

estetických hodnot a důsledkem je vliv na smyslové vnímání uživatelů. Navrhovaná 

rozhraní, která jsou využívána v interakci uživatele se zařízeními, slouží pro vytvoření 

zážitku a oslovení uživatele. Estetická podoba zastává podobnou funkci jako užitečnost 

produktu. Z elektronických zařízení se staly také objekty tužeb. Firmy investují do designu 

mnoho prostředků, protože vědí, že přitažlivý a líbivý vzhled konzumenty láká. 

 
 
5.3 Vizuální estetika 

 
Dalším praktickým důvodem spojení estetiky a informačních technologií je 

ekonomika. Designové počiny, které se začaly při výrobě technologických zařízení 

využívat, mají podnikatelské záměry (dosáhnout co nejvyššího prodeje a zisku).  

Pasi Kolhonen, architekt a badatel, který se zkoumá vliv reklamy v městském 

prostoru, a působí na univerzitě v Helsinkách („School of Visual Culture in the University 
                                                 
109 http://www.manovich.net/DOCS/TATE_lecture.doc, str. 2 
110 model z roku 2006, který zapojil tři smysly – zrak, sluch a hmat a evokoval čtvrtý – chuť – svým jménem   
     a  barvou 
111 http://www.manovich.net/DOCS/TATE_lecture.doc, str. 5 
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of Art and Design Helsinki“), používá estetiku ve smyslu ekonomickém. Ve své práci se 

zaměřuje na podobu měst, která je tvořena komerční kulturou – na reklamy, které 

spatřujeme na ulicích nebo ve veřejné dopravě. Kolhonen říká, že současné techniky 

v reklamě umožnily z automobilů, vlaků, kamionů, autobusů a letadel udělat pohybující se 

reklamní plochy. Komerční kultura utváří města, kterým dominuje něco, čemu on říká 

„estetika ekonomiky“.112 Většinu textů a nápisů, se kterými se ve městě setkáváme, tvoří 

reklama. Ačkoliv je reklama toho charakteru, že se není stálá a neměnná jako budovy, 

ulice a náměstí, zaplňuje podstatnou část města. Reklama je součástí naší vizuální reality, 

kterou zakoušíme ve městech. Mnoho reklamních společností používá stejné reklamní 

kampaně po celém světě a své reklamy primárně staví na obrazech, je tedy snadné naučit 

se reklamu rozpoznávat, aniž by to byla schopnost, se kterou jsme se narodili.113 Kolhonen 

ve své eseji o reklamě na pozadí měst a na dopravních prostředcích ve městech vzpomíná 

architekta Roberta Venturiho, který na konci šedesátých let 20. století přišel s myšlenkou, 

že existuje vztah mezi rychlostí a rozměrem reklamy. Podotýkal, že velikost znaků a 

reklamních sdělení je přímo úměrná rychlosti, ve které jsou vnímány. Čím rychleji se 

pohybujeme, tím je nápis větší.114  

V kontextu evropského filosofického myšlení o společnosti informačních 

technologií má myšlenka vztahu mezi rychlostí a vnímáním zásadní význam. Teorii mizení 

reality díky stále rostoucí rychlosti vnímání můžeme nalézt u Paula Virilia v jeho koncepci 

„estetiky mizení“. Virilio popisuje estetiku mizení coby estetický důsledek rychlosti, 

kterou disponují elektronická média.  J. Bystřický k tématu říká toto: „Prvním krokem 

k objasnění možného typu výchozí instance poznání by měla být změna pozornosti vůči 

světlu, které umožňuje efekt reálného jenom díky pohotovosti ke světelnému toku: 

hovoříme o zvýšené vnímavosti vůči zprostředkování pohybu, jenž lze registrovat jenom 

díky fenoménům akcelerace a zpomalování.“115  

Zpět ale ke Kolhonenovi, který svou stať zakončuje postřehem, že tvář města se 

stává obrazovou. Město vnímáme jako město obrazů. Reklama se zhostila značné části 

našeho percepčního pole. Kolhoen uvádí, že „Komerčně orientovaná kultura produkuje 

určitý druh vizuální estetiky, jejíž nejviditelnější částí jsou reklamy.“116 „Estetiku 

ekonomiky“ Kolhoen popisuje jako současný stav, který vzniká, když jsou všechny 

                                                 
112 http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=351 
113 http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=351 
114 http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=351 
115 Bystřický J.: Elektronická kultura a medialita, Praha, 2007, str. 17 
116 http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=351 
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viditelné povrchy považovány za potencionální reklamní nosiče.117 Termín „estetika 

ekonomiky“ Kolhoen odvodil od pojmu „estetika konstruování“118, kterou použil architekt 

Le Corbusier v roce 1923 ve své knize „Vers une Architec“. Obdivoval tehdy práci 

inženýrů, kteří byli schopni, na rozdíl od architektů, racionálně zvážit konstrukční 

problémy, což podle Le Corbusiera vyústilo v jednoduché a krásné formy. Tato estetika 

brala v potaz ekonomické faktory a vyústila v bílé stěny. Dnešní bílé stěny by podle 

Kolhoena byly pokryty reklamou, neboť podle „estetiky ekonomiky“ znamená stěna bez 

reklamy nevyužitou příležitost k vydělání peněz. Budovy se dnes využívají k umístění 

reklamních billboardů a účel je čistě ekonomický.  

Reklama se stala součástí městského prostoru a přinesla výzvy architektům a 

designérům, kteří musí uchopit její vizuální a sociální aspekty, aby bylo možné činit 

rozhodnutí v rámci dalšího vývoje městského prostoru.  

 

5.4 Estetizace architektury  

 

Města prošla od dob svého vzniku a největšího rozvoje velkou proměnou. 

Charakter městského prostoru se velmi proměnil a musel se přizpůsobit průmyslovému i 

technologickému vývoji. Města jsou pulzující a je v nich neustále přítomen pohyb. Zásadní 

vliv na proměnu měst měly a mají digitální informace a technologie. Digitální informace a 

technologie proměňují podobu komunikace v reálném čase, ale také fyzickou podobu míst, 

kterým naše civilizace dominuje. Města jsou protkána sítěmi, které umožňují propojení 

různých míst a výměnu informací. Internet se stal hlavním komunikačním médiem 

urbanistických prostor. Digitální informace jsou zapracovávány do zařízení, která ve svých 

životech používáme, i do architektury, která nás obklopuje. 

O nové logice architektury mluví i Lev Manovich ve své příspěvku „Tate Lecture“ 

z roku 2007.119 Všímá si, že budovy jsou stále více dílem renomovaných architektů a jsou 

přizpůsobovány reprezentativním účelům měst a společností, které mají budovy za svá 

sídla. Budovy fungují jako média komunikace. Příkladem budovy o jaké mluví Manovich 

může být projekt nového sídla módní značky Louis Vuitton v hlavním městě Japonska, 

v Tokiu (viz. Obr. 1). Výsledkem projektu zpracovaného holandským studiem je atypická 

hypermoderní multifunkční stavba. Jak uvádí server zabývající se designem: „Necelých 54 
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metrů vysoká desetipatrová budova by měla mít podobu klasického protaženého bílého 

kvádru, který je na fasádě atypicky výrazně ornamentálně zdoben děrováním, fluidními 

okny či jen vyraženými ornamentálními prvky listu přes celou šířku fasády. Tvar 

ornamentu (viz. Obr. 2) má nejen estetický charakter, ale může být vnímán i jako propojení 

se značkou Louis Vuitton, která jednoduché opakované ornamenty používá ke zdobení 

svého zboží.“120 

  

Obr.1                Obr.2              

(Zdroj: http://www.designmagazin.cz/architektura/3232-predstaven-japonsky-obchodni-dum-louis-vuitton.html) 

Budova je postavena ve futuristickém duchu podle nejnovějších trendů architektury 

a odráží jedinečnost, velkolepost a originalitu značky.  

 Podobně jedinečným designem se může pyšnit také stát Katar na arabském 

poloostrově, kde má vzniknout nová budova pro Muzeum moderního arabského umění 

(viz. Obr. 3 a 4). Projekt architektonického studia z New Yorku představil budovu 

tvořenou propojenými konstrukcemi, jakoby potaženými látkou barvy písku, což vytvořilo 

dojem obrovských písečných dun.  

 

  

Obr. 3            Obr. 4   

(Zdroj:http://www.designmagazin.cz/architektura/3241-odhaleno-nove-muzeum-arabskeho-umeni-v-kataru.html) 
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„Přibližně 33 tisíc metrů čtverečních v interiéru bude patřičným způsobem 

rozděleno především pro výstavní plochu, která má obsahovat asi 10 tisíc exponátů 

různých druhů na různých médiích … Zbylé prostory budou věnovány mimo správě muzea 

také knihovně a studovnám arabského umění. … Muzeum je do krajiny zasazeno jako 

umělecký předmět. Novostavba, která je určena především pro vědce, umělce, studenty, 

historiky umění i turisty, by měla být podle plánů hotova v roce 2011 a má dle architektů i 

díky navržené ojedinělé architektuře přilákat široký zájem nejen místních obyvatel o 

arabské umění.“121 

Technologie umožňují zpracovávat vize budoucnosti. Softwarové programy určené 

pro práci architektů a projektantů, 3D modely, simulace a vizualizace – to vše umožňuje 

pohled do budoucnosti a vytvoření dokonalé představy o něčem, co zatím ve skutečnosti 

vůbec neexistuje. Díky modelům projektů lze ukázat kulturní objekty a přiblížit tak 

širokému publiku svět z perspektivy budoucnosti.  

Proměnu architektury lze pozorovat novým ztvárněním projektů i interiérů nebo 

fasád a také v pronikání digitální technologie do architektonických projektů. Na 

Manhattanu v americkém New Yorku představil deník The New York Times své nové 

sídlo. Moderní budova mj. zahrnuje přístup k bezdrátové síti Wi-Fi v každém místě 

objektu, dotykové displeje ve výtazích, službu VoIP – volání přes internet zdarma (Voice 

Over Internet Protocol). Všechny tyto a další technologické prvky budovy byly 

zakomponovány s účelem umožnit pracovníkům efektivní komunikaci na vlastních 

pracovních místech i při pohybu budovou. Interiér budovy je doplněn obrazy z archivů 

novin.  

Budova, která se stala druhou nejvyšší ve městě, přinesla jedinečné ztvárnění 

vstupní haly v budově. Nachází se zde instalace Moveable Type, která je tvořena 560 

malými digitálními displeji zobrazujícími texty (viz. Obr. 5 a 6), jež jsou měnícím se 

výběrem aktuálních zpráv a zpráv vybíraných ze 156 let starého archivu deníku The New 

York Times.122 Zobrazování zpráv je umožněno algoritmy, které navrhli autoři projektu 

Ben Rubin a Mark Hansen. Neustále se měnící informace jsou kompilací tří zdrojů: 

aktuálních zpráv novin The New York Times, pravidelného souhrnu zveřejňovaných zpráv 

a vyhledávacích aktivit čtenářů internetové verze deníku a archivu novin sahajícímu až 

k roku 1851.  
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Obr. 5            Obr. 6 

(zdroj: http://www.newyorktimesbuilding.com/docs/2007-Opening.pdf)        

 

Vzhled a realizované prvky účelnosti budovy jsou výsledkem práce architektů i 

odrazem image vlastníka. Architektura pracuje s environmentálními, funkcionálními i 

estetickými specifiky prostředí. 

Design dnes neovlivňuje jen koncové uživatele, ale prorůstá i do profesionální 

sféry, např. do interiérů kanceláří. Design se stal součástí městských prostor, dopravních 

prostředků nebo letišť. Spolu s tím, jak se objevuje stále více míst, kde jsou do interakce 

člověka s okolím zapojovány smysly, umísťují se do interiérů doteková světla a hlasová 

ovládání, automatická ovládání, využívají se počítačové programy, senzory detekující 

teplotu nebo vzduch. V kancelářích i domovech se instalují elektronická zařízení 

umožňující komunikaci na dálku a ovládání daného místa bez potřeby fyzické přítomnosti.  

Podrobnou analýzu proměny města v důsledku využívání telekomunikačních 

technologií představil v práci E-topia: život ve městě trochu jinak William Jay Mitchell. 

Popisuje, jak se komunikační procesy odrážejí a odrazí ve tváři města. E-topie si můžeme 

představit jako globálně propojená města s elektronickým řízením.  

Mitchell pojednává o životě ve městě na pomezí dvou 

realit – fyzické a virtuální. Telekomunikace nám umožňují kontakt s lidmi na dálku, bez 

nutnosti fyzické přítomnosti nebo jakéhokoliv pohybu. „Texty a obrazy se oddělily od 

papíru a obíhají svět ohromující rychlostí v počítačových sítích.“123 Proměna města úzce 

souvisí s prací architektů a urbanistů. Koexistence fyzické a virtuální reality vyžaduje také 

rozšíření pojmu architektury.  

Prostoupení technologie do městského prostoru se odráží v architektuře. 

Technologie se vyvíjejí a zapojují se do nových procesů. „Pokud se podaří vyvinout 
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potřebné technologie sledování pohybu, nahrávání a vrstvení, budou takové systémy stále 

více splňovat tradiční architektonickou úlohu vzájemného vrstvení textových a grafických 

informací v životním prostředí člověka.“124 Architektura by tak mohla být obohacena o 

digitální informace zaplňující prostor kolem nás (znaky a nápisy v trojrozměrném prostoru, 

pohyblivé obrazy apod.). Změny zasáhnou také do vnějších fasád budov, jejich konstrukce 

a také do interiérového designu, do kterého bude třeba zapracovat různá zařízení – senzory, 

čidla snímající potřeby budov i lidí. Budovy budou mít nervové soustavy. Příklad takové 

budovy představuje výše zmíněná nová budova deníku The New York Times.  

Mnoho teoretiků se v důsledku všudypřítomných technologií a sítí začalo zabývat 

vztahem reálného a virtuálního světa. Mitchell svými úvahami spojil debaty o architektuře 

a virtualitě do jednoho tématu. Ve své práci uvádí mnoho postřehů k nové architektonické 

realitě, která město čeká, např. odstranění rozdělení na periferie a centrum.  Podobně jako 

již V. Flusser mluví Mitchell o nástupu komunikace, která nemá střed. 

Nový systém zásobování informacemi, elektrifikace, informatizace, všudypřítomné 

telekomunikační sítě, chytré stroje a inteligentní budovy, to jsou jen některé ze změn, které 

mají vliv na novou podobu města, na vytvoření nových vztahů i proměnu městského 

prostoru. 

Kromě architektonických změn se Mitchell vyjadřuje (podobně jako J. Meyrowitz 

v práci Všude a nikde) i k sociálním důsledkům nového městského uspořádání – ke změně 

vztahů mezi společenskými skupinami a k vytváření nových podob komunikace. K této 

problematice se ještě vrátíme jinde.  

Ve své další práci Placing Words-Symbols, Space, and the City reflektuje Mitchell 

architekturu a výměnu informací na různých místech v prostoru města. Všímá si, jaké 

příležitosti nabízejí městské prostory pro nastavení komunikace, pro přenášení informací 

ve dvacátém prvním století. Ve fyzickém prostoru vzniká digitální síť, mnoho vrstev 

významů a zobrazení informací.  

Města jsou tvořena různými zónami a prostory, kam nemá přístup každý. Prostor je 

organizován tak, aby umožňoval buď setkávání mnoha různých lidí najednou anebo přístup 

pouze specifické skupině jedinců. Zatímco trafalgarské náměstí nebo Times Square skýtají 

prostor pro shromažďování velkého počtu anonymních návštěvníků, kostely, školy nebo 

kluby jsou více selektivní instituce se specializovaným vymezením.125  Nicméně to je jen 

jedna úroveň městského nastavení pro komunikaci. Jinou úrovní jsou fyzické objekty nebo 

                                                 
124 Mitchell, W. J.: E-topia:  život ve městě trochu jinak, Zlatý řez, Praha 2004, str. 42 
125 Mitchell, W. : Placing Words: Symbols, Space, and the City, The MIT Press, 2005, str. 7 
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odkazy na těchto místech, které mohou díky našim smyslům (zraku, čichu, hmatu, sluchu) 

zprostředkovat asociace nebo vyvolat vzpomínky, mohou nás přenést do minulosti nebo na 

vzdálená místa, k příběhům, které jsme slyšeli nebo faktům, které jsme se naučili. Tyto 

faktory působí skrze metafory, metonymie, vytvářejí virtuální mizanscénu.126 

Město svým obyvatelům nabízí nejen fyzická místa, ale také virtuální a odráží 

kulturní pozadí společnosti. Části města spolu s jejich funkcemi můžeme tedy označit jako 

součást kulturního světa.  

                                                 
126 Mitchell, W. : Placing Words: Symbols, Space, and the City, The MIT Press, 2005, str. 8 
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6 Vliv elektronické kultury na společnost  
 
6.1 Technologie jako prožitek 

 

V roce 2004 vydalo nakladatelství MIT knihu Technology as experience autorů 

Johna McCartyho a Petera Wrighta. Autoři v této práci kladou důraz na porozumění 

prožitku lidí při interakcích s technologiemi. Kniha obsahuje konkrétní příklady sloužící 

k porozumění významu prožitku při kontaktu lidí s technologiemi.  

S technologiemi se setkáváme při každodenních činnostech a vytváříme si k nim 

vztah. Úvodní věta knihy říká: „Technologii jen nepoužíváme, my s ní žijeme.“127 

Technologie prostupuje našimi životy, naše interakce s technologiemi probíhající v práci i 

doma se odvíjejí od našich hodnot, ideálů a záměrů. Intenzivněji než kdy dříve zahrnují 

naše interakce s technologiemi také stránku emoční, intelektuální a smyslovou. Obrat 

k terminologii „informační design“ nebo „uživatelský prožitek“ dokládá změnu zaměření – 

obory neodkazují již pouze k počítačům, ale i k širším vztahům a interakci. Internetové 

stránky výrobců počítačů a mobilních telefonů ubezpečují, že výrobky obohatí prožitek 

uživatele.128 

V devadesátých letech byl zaznamenán prudký rozvoj internetových stránek, 

multimilionového obchodu s počítačovými hrami, spojení počítačových a komunikačních 

technologií, proniknutí počítačů do domovů a začala se rozšiřovat bezdrátová, mobilní a 

všudypřítomná práce s počítači. Vize budoucnosti se nyní týkají informačních zařízení a 

interaktivních uživatelských produktů, které proniknou do mnoha dalších oblastí lidských 

životů.129 Již dnes není mobilní telefon jen komunikačním zařízením, zdrojem zábavy nebo 

módním doplňkem, je také zprostředkovatelem momentů, které by se bez něj neudály 

(např. komunikaci s blízkou osobou na velkou vzdálenost).  

Autoři v knize Technology as experience uvádějí myšlenku Bena Scheidermana 

(Leonardo´s Laptop, 2002, MIT Press) a dalších, že textové zprávy v mobilních telefonech, 

elektronická pošta a chaty na internetu jsou technologie, které podpořily vztahy a aktivity 

obohacující uživatelské zážitky. Podle Schneidermana zaznamenaly tyto technologie 

úspěch, neboť lidem poskytly alternativy pro to, co již rádi dělali, totiž komunikovali. 

                                                 
127 McCarthy J., Wright P.: Technology as experience, The MIT Press, předmluva 
128 McCarthy J., Wright P.: Technology as experience, The MIT Press, str. 3 
129 McCarthy J., Wright P.: Technology as experience, The MIT Press, str. 9 
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Rozšířily možnosti lidí komunikovat a zapadly do hodnotového systému, který komunikaci 

a vztahy oceňuje jako významné.130  

Podle některých studií (např. Katze a Aakhuse z roku 2002) je dokonce používání 

mobilních telefonů a posílání textových zpráv u mladých lidí hodnoceno jako významné a 

kreativní. Mladí lidé vkládají do psaní textových zpráv to, co cítí a zohledňují to, co si asi 

příjemce pomyslí při obdržení zprávy. Když zprávu píší, myslí na to, jak se druhá osoba 

cítí a co si myslí. Omezená délka zprávy a touha vyjádřit své myšlenky činí textovou 

zprávu velice osobní záležitostí. Někteří se dokonce zdráhají vyměnit svůj telefon za nový, 

protože ve starém jsou obsaženy zprávy, které jim evokují určitou událost, zážitek, pocit 

odkazující na moment obdržení nebo vytvoření zprávy. Vyhledání určité zprávy 

v mobilním telefonu dovede znovu vyvolat cenný okamžik – jde o očarování 

technologií.131 Mobilní telefon umožňuje prožitek spojený s hlasem toho, komu voláme, se 

čtením zprávy od někoho blízkého, s vyzváněcím tónem, který jsme si oblíbili. Smyslové a 

emoční vlastnosti telefonu činí z volání a psaní prožitek. Právě ona pociťovaná zvláštní 

komunikace, kterou uživatel prožívá132, dodává komunikaci expresivitu.133 

Zde však můžeme vznést námitku a položit otázku, jak doopravdy mobilní telefony  

(i internet a další technologie) proměňují sociální vztahy. Nezpůsobuje např. neustálé 

připojení a zapnutý mobilní telefon přenastavení hranic mezi prací a volným časem? 

Pomáhá bezdrátové připojení lépe koordinovat rodinný a pracovní život nebo naopak díky 

flexibilitě komunikace a koordinace aktivit, kterou umožňuje, prodlužuje dobu strávenou 

v práci?  

 Technologie nabízejí efektivnější, flexibilnější a pohodlnější řešení situací, ale aby 

byly přínosem, musí být také užitečné pro život těch, kdo je využívají. Používání 

technologií nepřináší jen užitek a estetický zážitek, obsahuje i psychologickou a sociální 

dimenzi. Technologie, které během dne každý člověk používá, nejsou jen praktickými 

pomůckami, ale mají podíl na utváření našich životů. Ztráta digitálních informací v nás 

umí vyvolat silné emocionální prožitky. Obyčejné přijetí textové zprávy dokáže změnit 

naši náladu, intenzifikovat nebo naopak oslabit naše pocity. Tyto stavy přitom však nemusí 

vůbec odpovídat skutečnosti. Procesy našich životů dostaly novou podobu, vždyť kdo by si 

                                                 
130 McCarthy J., Wright P.: Technology as experience, The MIT Press, str. 4 
131 McCarthy J., Wright P.: Technology as experience, The MIT Press, str. 5 
132 slovo prožívat („felt“, „feltness“) používají autoři, aby zdůraznili emoční a smyslovou stránku interakce  
     mezi člověkem a technologií 
133 McCarthy J., Wright P.: Technology as experience, The MIT Press, str. 13 
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ještě před rozšířením mobilních telefonů dokázal představit rozchod s milovanou osobou 

přes telefon, bez fyzické přítomnosti.  

Autoři při zkoumání různých vlivů, které mají technologie na naše životy, vycházejí 

z několika předpokladů. Jedním z nich je snaha interpretovat vztah mezi lidmi a 

technologií na základě prožívaného života nebo emočních vlastností interakce. Připomínají 

v této souvislosti Naomi Kleinovou, která v práci Bez loga píše, že ve světě znaků a 

významů není káva od společnosti Starbucks pouhou kávou, je také prožitkem spojeným 

s něčím známým a příjemným, poskytujícím pocit sounáležitosti. Podobně ani mobilní 

telefony a jiná zařízení, která používáme, nejsou pouze přístroji. Přispívají k vědomí, že je 

možné spojit se s někým, ne se cítit osamocen. Nové chápání vztahů k technologiím podle 

autorů vyžaduje snahu pochopit, jaké emoce a pocity díky používání technologií 

prožíváme.  

Víme, že film nebo divadlo dovedou vtáhnout publikum do děje a okouzlit a 

podobně to umí i technologie. Jak uvádí McCarthy a Wright, Ciarán Benson (ve své práci 

z roku 1993) píše, že zaujetí je jedním z ústředních momentů estetického prožitku. 

Popisuje estetické zaujetí jako stržení bariér mezi subjektem a objektem, jako vnoření se 

subjektu do objektu. Zaujetí je přitom spojeno se stavem kompletní pozornosti, intenzivní 

koncentrace a ponoření se do této činnosti.134 

Zajímavou perspektivu z hlediska filosofie předkládají autoři McCarthy a Wright 

když poukazují na Coynovo135 porovnání jazyka pragmatismu a jazyka analytické 

filosofie.  McCarthy a Wright jsou sami ovlivněni pragmatickým přístupem k prožitku u 

Johna Deweyho nebo Mikhaila Bakhtina136. Podle Coyna budou v rámci pragmatické 

filosofie designéři spíše ovlivněni Marshallem McLuhanem a Johnem Deweym než 

Bertrandem Russellem nebo A. J. Ayerem. Zatímco první uvedení budou spíše mluvit o 

svobodě, komunitě a vzájemném zapojení, druzí budou mluvit v termínech formality, 

hierarchie a pravidel. Pro Deweyho je prožitek tvořený vztahem subjektu a objektu, kde 

„já“ je vždy zapojeno a do každé situace vstupuje s osobními zájmy a ideologií. Jeho 

perspektiva lidské činnosti, a pro autory knihy Technology as experience klíč 

k porozumění prožitku, je situovanost a kreativnost aktivit subjektu. Lidé jsou do světa 

zapojeni, mohou si sami stanovovat své cíle a využívat různých prostředků k cestě za nimi. 

                                                 
134 McCarthy J., Wright P.: Technology as experience, The MIT Press, str. 16 
135 Coyne, R.: Designing Information Technology in the Postmodern Age: From Method to Metaphor, 
     The MIT  Press, 1995 
136 Mikhaila Bakhtina si autoři vybrali ve spojení s pragmatismem proto, že jeho pojetí vědění odkazuje k  
     praktickému procesu, pluralitě perspektiv a historicitě myšlení 
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Pro Deweyho je aktivita emocionální, na vůli založená a imaginativní záležitost a prožitek 

je proces vytváření smyslu.137  

 Vztah mezi subjektem a objektem, ale také naplňující prožitek je podle Deweyho i 

dalších (Richard Schusterman, 2000) spojen s estetikou. Pragmatický přístup umožňuje 

nahlížet na estetiku z hlediska prožitků (v práci i vzdělání), z hlediska interakce 

s technologiemi a nejen ji chápat v souvislosti s objekty uznávaného umění.138  

 Další z výchozích předpokladů uvažování McCartyho a Wrighta je ten, že 

pragmatické teorie jsou obzvlášť užitečné pro porozumění technologiím a designu. Autoři 

opět vycházejí z Deweyho, který kritizoval vědecké teorie jako zpátečnické, neboť popisují 

svět jaký je, na rozdíl od designu, který pracuje i s tím, jaký by svět mohl být nebo jak se 

změní. Dewey se zajímal o změny, protože svět není konstantní a o participaci člověka 

v něm. I McCarthy a Wright, kteří se za pomoci pragmatismu ve své práci snaží pochopit 

lidský prožitek technologií, se zajímají o to, jak by prožitek technologií mohl vypadat. 

Jejich snahou je mj. proniknout do vztahu lidí, technologií a designu.139 Autorům jde více 

o představy budoucích vztahů a prožitků než těch současných. Jejich snahou je umožnit 

nové chápání technologie, spojené zcela přirozeně s otázkami expresivity, pocitů, hodnot a 

smyslů, jako s otázkami funkce a zhotovení. 

 Estetická zkušenost je podle nich klíčem k porozumění, jak hluboký může prožitek 

být. Každý člověk prožívá na základě svých osobních zkušeností, reaguje podle svých 

pocitů, hodnot a každá aktivita je sloučením stránky smyslové, emocionální a 

intelektuální.140 

Oba autoři, John Dewey a Mikhail Bakhtin, ke kterým se John McCarthy a Peter 

Wright odkazují, spojili ve svých pracích estetiku s každodenními prožitky, které 

v člověku něco vyvolají. Načrtli spojovací linii mezi estetikou a těmi aktivitami nebo 

momenty našich každodenních zkušeností, které plně prožíváme, které pro nás něco 

znamenají, kterých si ceníme a rovněž, které jsou nejčastěji smyslové (např. vztah 

s osobou, kterou obdivujeme a milujeme, ale i fotbalový gól nebo starost o dítě).141  

                                                 
137 McCarthy J., Wright P.: Technology as experience, The MIT Press, str. 17-18 
138 McCarthy J., Wright P.: Technology as experience, The MIT Press, str. 19 
139 McCarthy J., Wright P.: Technology as experience, The MIT Press, str. 19 
140 McCarthy J., Wright P.: Technology as experience, The MIT Press, str. 57 
141 McCarthy J., Wright P.: Technology as experience, The MIT Press, str. 58 
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6.2 Sociální důsledky rozšíření elektronických médií 

 
Joshua Meyerowitz v závěru své práce Všude a nikde – vliv elektronických médií na 

sociální chování tvrdí, že tím, že se nějaké médium objeví, ovlivňuje nás – formuje typ 

interakcí, které se jeho prostřednictvím uskutečňují, což ovlivňuje naše chování. Vždy je 

při tom nutné používat rozum a schopnost analýzy. „Pokud se rozhodneme nevnímat, jak 

nás formuje prostředí, jež jsme sami zformovali, vzdáváme se tím ovšem velkého dílu 

potencionální svobody mít vlastní životy pod kontrolou.“142 Sociální změna je vždy velmi 

složitá, souvisí s mnoha faktory a není redukovatelná na jeden proces. Během krátkého 

času a bez nadhledu také nebývá snadné odhalit objevující se nebo teprve krátce 

probíhající změny. Meyrowitz dále uvádí: „Domnívám se, že vývoj v oblasti médií změnil 

logiku sociálního uspořádání tím, že restrukturoval vztah mezi fyzickým a sociálním 

umístěním a změnil způsoby, jimiž vysíláme a přijímáme sociální informace.“143 

Elektronická média podle něj např. posunula hranice mezi soukromou a veřejnou sférou, 

dětstvím a dospělostí, proměnila obraz autoritativních osob. Zatímco dříve měl prostor 

interakce spíše povahu fyzickou, dnes má povahu informační. Naše hodnocení jednání je 

formováno hranicemi a definicemi situací. Když média změní hranice situací, ovlivní to i 

náš hodnotový systém. 

Elektronická média svedla dohromady v minulosti odděleně existující světy, 

přispěla k rozmazání hranic dříve odlišených sociálních rolí. Bývalo dané „kdo co ví“, 

dnes ale média zpřístupňují dříve skryté informace všem, dochází k přístupu do širšího 

informačního prostředí. Původní oddělení sociálních sfér bylo smazáno, dochází jak ke 

slučování, tak k oddělování situací navozujících sociální změny (slučováním původně 

oddělených situací vzniká nová situace, oddělením situací nabývá každá oblast na 

specifičnosti). 

Naše nástroje a technologie pomáhají přetvářet naše životní prostředí. Díky 

digitálnímu věku získáváme lepší výrobky a služby, větší výběr a dochází ke 

zdokonalování mnoha procesů. Současně je třeba ale zavčas zvážit společenské důsledky 

digitálních technologií a snažit se porozumět budoucnosti.  

Informační technologie mají vliv na proměnu kultury. Osobní počítače, 

vysokorychlostní sítě a elektronická komunikace dnes již převážně patří k realitě všedního 

dne. Využití internetu a nových forem komunikace vede k posunu hranic mezi komunitami 

                                                 
142 Meyrowitz, J.: Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování, Praha, 2006, str. 270  
143 Meyrowitz, J.: Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování, Praha, 2006, str. 251 
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a vztahy mezi lidmi. Mění se způsob jak lidé a organizace pracují. Jedním ze znaků 

mediální kultury je „její značná rozmanitost, která souvisí s postupnou diferenciací a 

narůstající komplexitou. Děje se tak jak ve smyslu intelektuálním, tedy především 

s ohledem na diferenciaci forem vědění, poznatků a informací o světě, tak i ve smyslu 

faktickém v diferenciaci lidských činností, sociálních skupin, sociálních okruhů a mnoha 

dalších.“144  

Meyrowitzova analýza sociálního dopadu médií v knize Všude a nikde: vliv 

elektronických médií na sociální chování uvádí, že všechny proměny, které souvisí 

se zapojováním telekomunikačních technologií do našich životů a prostoru, ve kterém se 

pohybujeme, mění kromě sociální skutečnosti i způsob, jakým na sociální skutečnost 

nahlížíme. V první řadě dochází k proměně chápání pojmu místo – díky 

vysokorychlostnímu přenosu informací pro nás nemá pojem místo pouze fyzický 

charakter.  „Jestliže elektronická média poskytují informace, které bývaly dostupné jen 

těm, kteří se nacházeli v tutéž chvíli na tomtéž místě, znamená to, že pozměňují význam 

samotného pojmu „místo“.145 Lidé se dnes díky médiím dozvídají informace, které jim 

dříve nebyly přístupné (nepřístupnost informačního systému určitých skupin), sdílený 

informační prostor jim tak otevírá nové perspektivy, ukazuje jinou sociální skutečnost. 

Nová média (internet a další komunikační a technologická zařízení) přinášejí 

důsledky pro sféru ekonomickou, sociální, kulturní, vědeckou i jiné a to jak v lokálním 

pojetí, tak v globálním. Pro porozumění takovým změnám je potřeba vyvinout nové 

výzkumné praktiky, i institucionální uspořádání.  

Problematikou změny společnosti a jejích struktur v důsledku rozšíření 

elektronických médií se zabývá celá řada současných autorů. Nové možnosti 

v technologickém vývoji analyzuje John Thackara ve své práci In the Bubble: Designing 

the complex world, jejíž ukázky jsme si představili a ještě představíme nebo 

Paul A. Fishwick v knize Aesthetic Computing, kde si klade otázku spojení estetiky, umění 

a technologií. Proměnou prostředí měst, ve kterých žijeme, sociálních situací a komunikace 

celkově se zabývá William Jay Mitchell.  

 

                                                 
144 Bytřický, J. a Mucha, I.: K filozofii médií, Praha 2007, str. 104 
145 Meyrowitz, J.: Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování, Praha, 2006, str. 101 
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6.3 Nové směry vývoje 

 

Díky stále rostoucímu využití internetu, videa a technologií i novým materiálům se 

nabízejí nové příležitosti pro možnosti vývoje mediálního světa. Odborníci v praxi 

(pracovníci velkých firem jako je Microsoft, Apple, Sony) i teoretici na poli nových médií 

se zabývají otázkami dalšího využívání informačních a komunikačních technologií.  

Již dnes můžeme shlédnout ukázky toho, jak může vypadat budoucnost v oblasti 

médií a technologií. Kromě možnosti číst noviny v papírové podobě nebo na internetu se 

zdá přibude další médium, kterým je už dnes vyvíjený elektronický papír. Jak se můžeme 

dočíst na internetových stránkách zaměřujících se na design, elektronický papír nabídne 

např. pohyblivé obrázky. Již dnes s ním některé firmy pracují. Časopis „Esquire“ přišel se 

záměrem vydat část svých výtisků právě v této úpravě. „Titulní strana z elektronického 

papíru umožňuje stejně jako display pracovat s černobílým textem a obrázkem. Díky 

tomuto materiálu na čtenáře bude blikat ze 100.000 výtisků titulek „21. století právě 

začíná. Papír a baterie pro tuto nezvyklou titulku jsou vyrobeny v Číně. Baterie jsou tak 

malé, aby bylo možné je vložit do obalu časopisu a zároveň aby udržely funkční obálku 

nejméně 90 dní.“146 Příklad proměny podoby časopisu je jen jednou z ukázek možností, 

které technologie nabízejí a v budoucnosti nabídnou.  

Technologie zjednodušují svět. Zároveň nám ho ale také ztěžují vnímat v celé jeho 

komplexitě. Vize světa jsou omezovány možnostmi a konfigurací elektronických médií. 

Elektronická kultura a technologie ustavují nové reality – virtuální světy – které nesou 

nové významy. Významy, které světu připisujeme, vznikají na základě nového druhu 

percepce, který přinášejí média. Elektronická média a kultura proměňují naše vnímání, 

pracují s našimi smysly jinak, než tomu bylo dříve. Kultura je založena na nových 

vztazích. Produkce mediálních výstupů pracuje s novými formami vidění i 

zprostředkování. 

Nový vývoj v oblasti telekomunikačních a informačních technologií a jejich využití 

zasahuje do každodenních životů lidí na celém světě. Mnoho odborníků se dnes však už 

nezabývá jen praktickým hlediskem vývoje nových technologií, ale i důsledky a dopady 

elektronických médií a nových technologií na kulturu a na významu nabývá také otázka 

ekologie. O budoucím důležitém postavení ekologie se zmiňoval již W. Welsch ve své 

práci Esteticke myslenie.  

                                                 
146  http://www.designportal.cz/knihy-casopisy/easquire-guttenberg-obalka.html 
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Když hned v úvodu své práce In the Bubble: Designing in a Complex World 

rozebírá John Thackara negativní dopad narůstající přepravy, zásobování a zatěžování 

životního prostředí, odkazuje se k průmyslové době. Ačkoliv se mohlo zdát, že informační 

věk bude znamenat „dematerializaci“ – přechod k menšímu množství používaných 

materiálů a hmot – a odlehčí světu, není tomu tak. Thackara jako příklad uvádí výrobu a 

používání mikročipů, které u 32MB paměti dosahuje 1,7 kg.147 Ve výrobním procesu se 

dále používá množství toxických materiálů. Nejen mikročipy, ale také elektronická 

zařízená, např. komunikační vybavení, zatěžují při své výrobě (i výsledným celkovým 

počtem vzniklých produktů) životní prostředí. Např. množství odpadního materiálu 

vytvořeného během výroby laptopu převyšuje jeho hmotnost téměř 4000krát.148 Současně 

je při takovéto výrobě spotřebováno patnáct až devatenáct tun energie a materiálu, přičemž 

životnost většiny elektronických produktů je okolo třiceti let a často i méně. Aby byl dopad 

výroby elektronických zařízení příznivější, klade Thackara důraz na úlohu designérů. 

Jejich úkolem by mělo být zajistit větší šance, že bude produkt recyklovatelný nebo bude 

možná jeho aktualizace, vylepšení, které zajistí jeho další využití. Design, který stojí 

v pozadí produktu, může změnit způsob jeho výroby, použití zdrojů i výsledné užití 

výrobku.  

Mnoho průmyslových odvětví již zařadilo ohled na environmentální dopad do 

projektování a konstrukcí. Ekologicky šetrná opatření se postupně začínají využívat 

v různých odvětvích a k jejich začleňování přispívá design. Principy je třeba zavést nejen 

v průmyslových a transportních systémech, ale také v sociálních a kulturních, které utvářejí 

náš přístup k okolí a formují naše očekávání.  

Ekologická organizace Greenpeace vytvořila žebříček firem, které označuje jako 

„zelené výrobce elektroniky“ a na prvních dvou příčkách se umístily firmy Sony Ericsson 

a Sony. Oproti minulosti dopadly firmy v hodnocení hůře a důvodem jsou „nová 

energetická kritéria zkoumající vliv na změnu klimatu i zpřísnění požadavků na obsah 

toxických látek a odpadovou politiku“149. Dle Greenpeace se „v současnosti informační a 

komunikační sektor podílí 2 % na celosvětové produkci skleníkových plynů, tedy zhruba 

stejnou měrou jako letecký průmysl“.150 Otázka uvědomělého designu a výroby v oblasti 

informačních a komunikačních technologií se zdá být na místě a již existují výzkumy, 
                                                 
147 Thackara, J.: In the Bubble: Designing in a Complex World, The MIT Press, 2005, str. 2 
148 Thackara, J.: In the Bubble: Designing in a Complex World, The MIT Press, 2005, str. 3: z práce Natural   
     Capitalism od autorů Paula Hawkena, Amoryho Lovinse a Huntera Lovinse 
149 http://mobil.idnes.cz/greenpeace-sony-ericsson-je-nejekologictejsim-vyrobcem-mobilu-pvs-
/mob_tech.asp?c=A080625_175841_mob_tech_hro 
150 Ibid. 
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které si nově vznikající potřeby uvědomují a pracují s nimi. Výrobci telefonů a spotřební 

elektroniky by se měli soustředit nejen na recyklovatelnost svých produktů, ale i na čistší 

výrobu.  

John Thackara v knize In the Bubble: Designing in a Complex World píše o 

komplexním světě, který nás dnes obklopuje a je plný zařízení, která jsme vyprojektovali, 

aniž bychom přemýšleli o jejich budoucím dopadu. Dnes se nám může zdát, že se ve svém 

okolí těžko orientujeme. Když jsme nepřemýšleli o důsledcích našich rozhodnutí, vytvořili 

jsme tak současně cestu, která nás dovedla tam, kde jsme dnes. Aniž by proces výroby bral 

v úvahu konce, vzniklo mnoho prostředků, které se později staly zbytečnými a 

nepotřebnými. Thackara ve své práci operuje s myšlenkou, že když jsme dovedli navrhnout 

cestu do dnešní obtížné situace, můžeme také navrhnout cestu ven. Mnohé produkty, které 

začaly vznikat díky průmyslové výrobě a rozvoji technologií lidem usnadnily život, 

proměnily každodenní rutiny, přinesly s sebou však i negativní důsledky. Každá nová 

technologie byla v počátcích představena s jistou dávkou naivnosti a glorifikace. Dnes 

jsme si již vědomi toho, že je třeba při navrhování věcí přemýšlet dále do budoucnosti. 

Thackara uvádí, že již v počátečních stádiích procesu vzniku produktu, služby nebo 

infrastruktury, vzniká osmdesát procent budoucího dopadu na okolí.151 V procesu designu 

je třeba věnovat pozornost každému kroku. Avšak otázka, jak se vypořádat se situací, která 

již existuje, zůstává. Využití bezdrátové komunikace k omezení provozu, spolupráce lidí 

mezi různými obory, nové formy využívání zdrojů, to vše může být nápomocné pro změnu 

života a prostředí. Technická inovace je nevyhnutelná, ale když k ní budeme přistupovat 

eticky a se zodpovědností, vliv na přírodní, sociální a průmyslové systémy bude lepší, 

podotýká autor. Thackara také zdůrazňuje, že je třeba nastavit nový dialog mezi lidmi, 

kteří svět využívají a těmi, kteří ho projektují a tvoří, odborné studie by měly dostat také 

příležitost, aby na ně bylo reagováno.152  

Vzhledem k tomu, že elektronická média proměňují podobu naší kultury, je třeba 

dohlížet na směr vývoje.  Thackara si uvědomil potřebu uvažovat o důsledcích našich 

činností a aktivně se do procesů, které pracují s novými technologiemi a koncepty, 

zapojovat. Estetika služeb a nových situací by pro nás měla být nejen uspokojující, ale také 

inspirující.  

V kapitole knihy Information design, nazvané Human-centered design, jejímž 

autorem je Mike Cooley, irský inženýr a odborník v oblasti počítačově podporovaného 

                                                 
151 Thackara, J.: In the Bubble: Designing in a Complex World, The MIT Press, 2005, str. 17 
152 Thackara, J.: In the Bubble: Designing in a Complex World, The MIT Press, 2005, str. 23 
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projektování153, se objevuje upozornění na úskalí, která přinesl průmyslový a 

technologický pokrok. V jedenadvacátém století je zřejmé, že zvyšující se míra produkce a 

konzumu nemůže navždy stoupat. Již nelze přehlížet masovou produkci založenou na 

spotřebě energie, kapitálu, přírodního bohatství. Vznikající problémy mají sociální i 

politické důsledky. Je potřeba nově nastavit vzdělávání a podnítit multikulturní a 

multidisciplinární přístupy, které budou řešit problémy jedenadvacátého století. Stejně jako 

Thackara i Cooley mluví o nutnosti projektovat a vyrábět takové produkty, které budou 

ekologicky žádoucí a sociálně obohacující. Podnikatelské schopnosti by měly být spojeny 

s motivacemi, závazky a představivostí.154 Technologie by měla sloužit ekologickým 

zájmům a brát v potaz smysl vzájemné komunity. Cooley vytýká společnosti, že 

v důsledku industrializace se začala spoléhat na přístroje více než na sebe samé a lidé se 

stali více pozorovateli než aktivními participanty života. „K položení nových otázek je 

třeba podívat se na věci z jiného úhlu pohledu a to by měl být úkol vědy.“155  

Ideální vzájemná interakce designu a technologií by měla přispívat k vytváření 

takových podmínek, které povedou k co nejefektivnější a ekologicky šetrnější produkci 

výrobků. Uvědomění si širokého spektra vlivu technologií by mělo být důležitým úkolem. 

                                                 
153 angl. CAD – Computer-aided design 
154 Jacobson, R.: Information Design, The MIT Press, 2000, str. 78 
155 Jacobson, R.: Information Design, The MIT Press, 2000, str. 80 
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7 Závěr 
 
 

Rozvoj a rozšíření elektronických médií způsobilo proměnu podoby kultury, 

našeho vidění i vnímání. Kultura naší společnosti je především vizuálního charakteru, 

proto je v mnoha oborech kladen důraz na analýzy procesu vizualizace kultury. Novým 

způsobem naší percepce se stala medialita. Množství informací, které se k nám 

prostřednictvím médií dostává, poukazuje na komplexitu světa, se kterou se musíme 

vypořádávat. Mediální svět představuje neustálý tok událostí, informací a obrazů, které 

vedou spíše než ke vzniku jedné objektivní reality k velkému množství dílčích. Naše 

způsoby vztahování se ke skutečnosti se odehrávají v důsledku působení technologií 

a médií. Díky nim přijímáme nové pohledy a obrazy, které vypovídají většinou o nějakém 

fragmentu reality. Informační a komunikační systémy zprostředkovávající nám obraz 

světa, působí na naše vnímání a proměňují kategorie myšlení. Pojem reality dostává nový 

význam a objevuje se potřeba nového myšlení a přístupu ke světu. Zatímco američtí autoři, 

které jsme si představili, většinou popisují stav našeho prostředí, ale nenabízejí nové 

teoretické perspektivy umožňující vidět svět jinak, u evropských filosofů najdeme spíše 

zajímavé momenty směřující k novým teoriím, avšak zase u nich chybí vazba na konkrétní 

analýzy mediálního prostředí. John Thackara a Lev Manovich na konkrétních příkladech 

vztahu člověka k technologiím v každodenním životě, na designových počinech v mnoha 

různých oblastech dokazují, že procesy zpracování informací mění podobu naší kultury a 

způsob chápání role technologií v našich životech. J. Mc Carthy a P. Wright svým 

odkazem k filosofovi Johnu Deweymu nebo Mikhailu Bakhtinovi ukazují, že nové chápání 

technologií může vycházet i z filosofické perspektivy vztahu subjektu a objektu a aktivní 

participaci subjektu na životě a procesu utváření smyslu. 

Na začátku této práce stál předpoklad, že elektronická média svým působením 

v konkrétních formách a prostředích proměňují podobu kultury a našeho každodenního 

života. Prokázat, že naše vnímání a myšlení a tím i celkový obraz reálného se mění vlivem 

estetizace informací a prostředí, ve kterém se pohybujeme, bylo cílem práce.  

Ukázalo se, že naše pojetí reality je výsledkem řady procesů a že s proměnou 

prostředí naší společnosti se setkáváme na každém kroku – při komunikaci, v osobních 

vztazích, v širším sociálním prostředí, při každodenním zacházení s elektronickými 

zařízeními, při návštěvě výstav, dokonce i při pohybu v nově koncipovaných budovách a 

nově utvářeném architektonickém prostředí.  
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Ve světě elektronických médií, resp. elektronické kultury, najdeme opozice 

materiálního a nemateriálního, viditelného a neviditelného nebo virtuálního a reálného. 

Přestože většina komunikace probíhá elektronickými cestami, fyzické z našich životů 

nemizí. Nové technologie a nové způsoby přenosu informací a komunikace doplňují 

dosavadní lidské činnosti – na příkladech několika autorů (Christine L. Borgman, 

J. Mc Carthy a P. Wright i L. Manovich) jsme si ukázali, že nové technologie umožňují 

dělat dříve běžné aktivity novými způsoby a jinak – komunikovat, vyhledávat informace, 

nakupovat atd. Podobně je tomu s procesy projektování, které mohou využívat 

počítačových simulací, spojení s konkrétními objekty reálného světa a výsledný užitek 

najdeme opět v reálném světě. Současná kultura vede k prolínání většího počtů různých 

světů. Procesy simulací, vizualizací a mnoho dalších počítačových aplikací jsou využívány 

vědou, ekonomickým sektorem, průmyslem, ale také oblastí umění. Důsledkem jejich 

zařazení do procesu tvorby je obohacení lidské zkušenosti, otevření nových možností 

vidění a proměna kultury samotné.  

K technologiím, zdá se, máme ambivalentní vztah. Za každým obrazem, se kterým 

se setkáváme, stojí aparát jako jeho strůjce. Procesy vytváření obrazů jsou pro nás mnohdy 

neprohlédnutelné. Technologie pracují s rychlostí, která je za hranicemi našeho vnímání. 

Na druhou stranu nám ale také umožňují pronikat do doposud nepřístupných oblastí, 

rozšiřují spektrum našeho vidění a vnímání. Interakce s technologiemi se z části odehrává 

ve světě imaginace, a proto se objevila potřeba nového myšlení.  

Každodenní život vychází z používání technologií, technologie se staly součástí 

kultury všedního dne. Způsob jejich projektování, výroby a užití prošel díky stále 

postupujícímu vývoji proměnou. Nové materiály umožnily nové způsoby utváření našeho 

fyzického okolí i jeho objektů a současně nové možnosti interakce člověka a technologií. 

Došlo ke změně způsobu, jakým vnímáme a používáme design. Otázky našich pocitů, 

prožitků, smyslového zážitku a také uspokojení našich potřeb se staly zásadním faktorem 

v kontaktu s technologiemi. Zařízení pro nás nejsou jen technikami, vytvořili jsme si k nim 

vztah a spojujeme si s nimi naše hodnoty. Designové a architektonické projekty odráží 

současnou kulturu. Také veřejný a městský prostor a celková podoba architektury dostaly 

díky technologiím novou tvář. Bezdrátové sítě doplňují infrastrukturu měst, komunikační 

technologie a rozšíření internetu mění možnosti komunikace, využívání nových technologií 

přenosu informací proměňuje jak sociálních interakce, tak fyzická místa, na kterých se 

nacházíme.  



 68

Elektronická zařízení jsou využívána v novém kontextu funkcí i estetiky. Estetika 

obohacuje svět praktičnosti a funkčnosti, tím, že elektronickou kulturu rozšiřuje o novou 

dimenzi přinášející prožitek. Estetika médií se vyvíjí spolu se změnami v technologii. 

Technologie není jen nástrojem. Technologie přetváří náš život a je třeba nahlížet na ni 

více než jen jako na prostředek každodenního života. Spojení nových technologií, designu a 

estetiky znamená také spojení oblasti materiální a symbolické do toho, co nazýváme kulturní 

technikou. 

Svět, který je zaplňován produkty (a z pohledu kritických myslitelů, např. 

J. Baudrillarda, prázdnými znaky) a potřebuje novou perspektivu, ze které by bylo možné 

nahlížet probíhající změny. Stále větší důraz kladený na estetickou stránku elektronických 

a komunikačních zařízení a požadavky designu na výrobu, velká produkce a rozšiřující se 

užívání vyvolávají mj. obavy ekologického rázu – objevuje se stále naléhavější potřeba 

vnímat technologie v kontextu jejich dopadu na životní prostředí. Výrobci a světoznámé 

společnosti se musí potýkat s většími nároky na ekologickou politiku a je třeba kritického 

pohledu, který bude dohlížet na vývoj v oblasti rozvíjejících se technologií. 

Při projektování, výrobě i využívání produktů elektronické kultury je zapotřebí 

teoretického hlediska zabývajícího se dopady na společnost. Pronikání technologií do 

našich domovů a využívání nejnovějších technologií ve všech oblastech lidské činnosti 

vyžaduje kritický přístup odborníků mnoha oblastí. Důraz by měl být kladen na taková 

prostředí, která umožňují setkávání interdisciplinárního charakteru, sdílení myšlenek, 

diskuzi a tvorbu nových vizí, zohledňující ekologické i etické otázky. 
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