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Anotace 

Pojem uznání se v sociální vědách vyskytuje už od dob Hegela a funguje 

jakožto kategorie odkazující k intersubjektivní stránce života. Zástupce nové 

kritické teorie Axel Honneth na Hegela navazuje a rozvíjí novou koncepci 

uznání, která by dostála současným nárokům na zlepšení podmínek lidské 

existence. Ty jsou dnes také určovány novými médii v čele s internetem a 

sociálními sítěmi. 

V první části se zabývám Hegelovou koncepcí uznání, vztahem pána a 

raba a technologie a přírody. Pak navazuji představením kritické teorie, 

jejich základů, představitelů a faktorů, které by mohly vést k emancipaci. 

Následně se zabývám teorií Axela Honnetha, která se snaží kritické myšlení 

posunout novým směrem. 

Část věnovaná novým médiím se zabývá změnami, které nastaly 

přechodem k elektronické realitě. Rozebírám vliv televize, počítačové 

technologie, internetu a sociálních sítí na sociální realitu a jejich potenciál 

ve vztahu ke zvýšení uznání ve společnosti.  
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Annotation 

The concept of recognition in the social sciences has occured since the 

time of Hegel and works as a category referring to the intersubjective aspect 

of life. Axel Honneth, the representative of the new critical theory, builds on 

Hegel and develops a new concept of recognition, which would meet today's 

demands for improved conditions of existence. They are now also 

determined by the new media at the forefront of the Internet and social 

networks.  

In the first part of my thesis I dealt with Hegel´s concept of recognition, 

the relationship between master and servant and technology and nature. 

Then I went on with a performance of critical theory, its foundations, and 

with the representatives and the factors that could lead to emancipation. 

Consequently I concerned with the theory of Axel Honneth that seeks to 

advance critical thinking in a new era.  

The section on the new media dealt with changes that occured in the 

process of transition to electronic reality. I analyzed influence of television, 

computer technology, internet and social networking on social reality and its 

potential in relation to increasing recognition in the society.  
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1. Úvod 

Poodkrýt složitý vztah mezi společností a technologií je snem mnoha 

sociálních vědců. Otázka nakolik technika ovlivňuje naše společenské 

soužití, ovlivňuje jeho vývoj a determinuje jeho možnosti je inherentně 

obsažena snad v každé velké sociální teorii a s nástupem dalšího století 

jakoby nabývá nových rozměrů. Díky nepřetržitému vývoji tak zřejmě 

dochází ke kvantitativní i kvalitativní změně lidské existence.  

Ve vynikajícím textu provokativně nazvaném „Where are the missing 

masses?“ se francouzský sociolog Bruno Latour pokouší na několika 

zdařilých příkladech ukázat, že právě v lidských výtvorech – autech, 

domech a dalších věcech – je ukryta podstatná část sociální reality, kterou 

vědci často opomíjejí, a jež dokáže vysvětlit některá zarážející 

celospolečenská fakta. Pokud měl ale vynález dveří, klíčů a zámků zásadní 

význam pro oddělení veřejného a soukromého, jak se na každodenní lidské 

zkušenosti projeví napojení člověka na moderní digitální technologie či 

přímo virtuální realitu? 

Definitivní odpověď je díky neustále měnícímu se prostředí a 

překotnému vývoji uvnitř i vně těchto technologií nemožná. Neznamená to 

však, že se nedá nastínit momentální situace, která by vycházela z již 

postihnutého historického vývoje myšlení o technice a její úloze v našem 

bytí. Tato práce se pak zaměřuje především na úzkou, ale podstatnou relaci 

mezi našim jednáním uvnitř a vně virtuálního prostoru, který je mediován 

skrz internet. Kde jinde totiž hledat základy možných změn společnosti, jež 

bývá běžně označována za informační, znalostní nebo virtuální, než 

v prostoru hypertextových odkazů, falešných identit a kapitálových bublin. 

Internet má jistě velký potenciál k tomu, aby zásadně restrukturalizoval 

naše pojetí času, místa i prostoru a nabídl neotřelá a alternativní řešení 
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mnoha lidských problémů. Techno-optimistický pohled mnoha myslitelů a 

lidí, kteří stáli u jeho zrodu, se ale jakoby s přibývajícím počtem uživatelů 

pozvolna vytrácí a aura internetu jakožto nástroje jasně vedoucího k větší 

rovnosti, emancipaci a svobodě pozvolna upadá.  

V tomto textu však rozhodně nepřejímám utopický pohled na roli 

internetu – či médií obecně – jako na pomyslného spasitele, který 

automaticky přispěje k pozvednutí lidstva. Internet bude, stejně jako další 

média a technologie, pojímán jako součást prostředí ovlivňujícího existenci 

člověka. Technologie tedy budou spadat a zároveň působit pod a na celou 

společnost v její nedozírné totalitě.  

Pohled na společnost jako na totalitu je odkazem frankfurtské školy, jejíž 

myšlení je s mediální teorií do velké míry spjato. Domnívám se, že právě 

tato perspektiva poskytuje několik nezanedbatelných výhod pro formování 

kritického myšlení, které otevírá možnosti změny. Svým zaměřením na 

odkrývání zbytečných nedostatků, iracionality racionality a dalších 

prostředků ovládání vždy spěla ke specifickému Velkému odmítnutí 

(alespoň v Marcuseho pojetí) a byla vždy na hony vzdálena vyobrazení 

společnosti jako potencionálního ráje. To ale neznamená, že by krize, 

rozpory nebo paradoxy (v novějším podání) společnosti nevytvářely trhliny 

pro vznik nových forem myšlení, které by přispěly ke zvýšení kvality 

života.  

Tendence k tomu najít prvek pohybu směřující k určité emancipaci od 

stávající podoby společnosti lze nalézt napříč dílem všech podstatných 

postav frankfurtské školy – ať už jde o Horkheimera, Adorna, Benjamina, 

Marcuseho nebo Habermase. Nová kritická teorie, která je dále rozvíjena 

pod hlavičkou Institutu pro sociální výzkum vedeného profesorem Axelem 

Honnethem, na jejich tradici navazuje a také usiluje o zlepšení podmínek 

lidské existence, stejně tak si ale uvědomuje skrytá úskalí. 
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Centrální kategorií se pak pro představitele „nové“ frankfurtské školy 

stává pojem uznání, který se v sociální teorii hlouběji zakořenil díky 

Hegelovi. Pro své intersubjektivní zaměření se pojem uznání velice brzy 

uchytil především v rámci politické teorie, ale v této práci se snažím ukázat, 

že je dostatečně univerzální a dynamický na to, aby obstál při popisu 

tendencí odehrávajících se uvnitř prostoru, jehož hranice nelze striktně 

politicky vytýčit. 

Myslím si, že uznání jakožto centrální prvek kritické teorie orientující se 

jak na individuum, tak na jeho vnímání ostatními lidmi, poskytuje optimální 

rámec pro pozorování a reflexi dění v současném světě – ať už je 

hmatatelný nebo skrytý pod nánosem algoritmů, složitých matematických 

operací a kódů.  

Zkoumání dialektiky mezi technologií a společností, subjektem a 

objektem, jejich neustálá dynamika, pnutí, provázanost, součinnost a 

v neposlední řadě komunikace, bude předmětem této práce stejně tak jako 

nástin možností, které s sebou tyto složité interakce přinášejí v prostředí 

určité totality. 

Postupně se tak budu věnovat lidské touze po uznání v díle Hegela, 

abych poukázal na vliv technologie, která má už v jeho textech zásadní vliv 

na jeho pojímání. Úlohu techniky na bytí ve 20. století a možného zlepšení 

podmínek pak budu postupně ilustrovat na myšlení Marcuseho, 

Horkheimera, Adorna i Habermase, abych se dostal k modernímu chápání 

kategorie uznání v díle Axela Honnetha, jež také směřuje k naplnění ideje 

dobrého života a v mnohém pak kritickou teorii obohacuje.  

V následující kapitole se budu věnovat novým médiím obecně – 

především pak jejich vývojem a vztahem ke společnosti. Televize, počítače 

a ostatní elektronická média totiž přinášejí mnoho nového a vnášejí do 

sociální reality netušenou dynamiku, která může vést až ke strukturální 
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přeměně lidských zvyků, jednání a myšlení. Budou zde diskutovány 

například vize Marshalla McLuhana ohledně vzniku globální vesnice nebo 

názory Joshuy Meyrowitze na měnící se úlohu místa v digitálním věku.      

Závěrečná část práce se opírá o analýzu vzniku a vlivu internetu a také 

zjištění z různých kvantitativních a kvalitativních výzkumů, která mají 

ilustrovat, nakolik může internetový virtuální prostor přispět k vyššímu 

uznání a tím k růstu kvality života nebo jej naopak determinovat. Ve shodě 

s vývojem internetového prostředí pak bude rozebíráno, zda chápat vývoj od 

kognitivního webu 1.0 k primárně komunikačnímu webu 2.0 jako novou 

výzvu k rozvoji inter(net)-subjektivních vztahů.                   
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2. Uznání jakožto prvek lidské přirozenosti  

Počátek konceptu uznání nelze s úplnou přesností definovat. Někteří 

(viz. Fukuyama 2002) jej spojují už s Platónovým vymezením thymu 

v Ústavě, ale většina sociálních vědců se shodne na tom, že do moderního 

myšlení tato idea naplno pronikla až díky Hegelovi. Jelikož koncept uznání 

zasazuji do určitého konceptu kritického myšlení, budu také vycházet 

z pojetí slavného německého filozofa, které je s jeho představami do značné 

míry spojeno. 

Ve shodě s Honnethem a Fraserovou, kteří momentálně na problematiku 

uznání nejvíc apelují, předpokládám, že je tento pojem pro chápání 

současného postavení člověka zásadní. Stejně jako oni si myslím, že 

„postihnout morální důležitost velkého množství současných konfliktů je 

schopna pouze kategorie, která činí individuální autonomii závislou na 

intersubjektivním souhlasu (Fraserová, Honneth, 2004: 13) .  

Koncept uznání tedy v této kapitole představuji jako jistou lidskou 

potřebu, která je člověku vlastní. Toto vnímání by se také dalo popsat 

v rámci Simmelova vymezení  individualizace člověka renesančního typu, 

který se „neobejde bez porovnávání, a právě proto předpokládá všeobecnost, 

normativnost, něco, co je mimo individua, podle kterých se měří jejich 

osobnost“ (Simmel 2003: 160) a člověka germánského, u kterého „smysl a 

hodnota individuální existence vyrůstá (primárně) z vlastních kořenů“ 

(Simmel 2003: 161). Uznání v moderním pojetí jakoby překlenovalo obě 

tyto varianty, protože nemůžeme od „já“ úplně oddělit jeho touhu po 

subjektivitě, ale zároveň musí dojít k přemostění určité propasti mezi 

jedincem a kolektivem, které právě pojem uznání konceptuálně zajišťuje.  

Na příkladu myšlení Marcuseho, Adorna a Horkheimera se budu snažit 

ukázat, že čistě germánské pojetí individualizmu nakonec dovedlo kritickou 
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teorii do slepé uličky, jejíž omezující hranice byly zbourány právě díky 

odbočce od psyché jednotlivce k jednání ve vztahu k druhým lidem, jež 

může spíše přinést zásadní skok v pojímání kvality života jednotlivcem a je 

založeno jak na individuální zvláštnosti, tak jisté všeobecnosti při vnímání 

světa, což zdařile ilustruje např. Habermasovo zdůraznění důležitosti 

komunikace, jež tvoří odrazový můstek i pro Honnethovu koncepci uznání. 

V poslední části této kapitoly se tedy budu věnovat právě Honnethovým 

pojetím uznání a díky jeho vymezení vůči Fraserové, která s tímto pojmem 

také operuje, se budu snažit poukázat na nové možnosti, jež tato specifická 

kategorie vnáší do sociální teorie a chápání společnosti vůbec. Díky 

zdůraznění role jazyka jakožto hlavního média zkušenosti, bez něhož by 

bylo uznání nemožné, se totiž dostaneme blíže k pochopení toho, jaké 

možnosti nám nabízí virtuální prostor.           

2.1. Hegelovo pojetí uznání 

Koncept uznání se čím dál častěji objevuje v různých sociálně-

teoretických pracích a jeho správné uchopení nabízí nové možnosti popisu a 

kritiky společnosti. Pokud s tímto pojmem ale chceme přesně pracovat, měli 

bychom zjistit, kde přesně leží jeho základy a s jakými dalšími kategoriemi 

je v příbuzném vztahu. Jen tak totiž budeme schopni rozvinout potenciál, 

jenž nám nabízí. 

Abychom pochopili, z čeho touha po uznání v lidech vyvěrá, musíme 

načrtnout, jakým způsobem Hegel vůbec společnost vnímal a proč tedy 

nakonec uznání „označuje ideální reciproční vztah mezi subjekty, v němž 

každý nahlíží na druhého jako sobě rovného a zároveň jako od sebe 

odděleného“ (Fraserová 2004: 25). 
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Pokud z Hegela vyjdeme opravdu důsledně, zjistíme, že uznání nelze 

vnímat jako požadavek, ale spíše jako potřebu či touhu po očekávání. 

Nemůžeme však předpokládat, že by si této potřeby museli být všichni 

vědomi nebo ji dokázali explicitně artikulovat (Cooke 2009: 83). Touhy tak 

zvaného „prvního člověka“ tedy budou – alespoň pokud vyjdeme 

z Hegelovy perspektivy – pro jeho existenci na tomto světě zásadní.          

Počáteční stav má v Hegelově díle, podobně jako u Hobbese, podobu 

nesmlouvavého boje. Člověk je uvržen do bitvy o vlastní existenci, která je 

vázána na uznání, čímž se zásadně liší od jiných živočichů. Jak píše 

Fukuyama: „Hegelův "první člověk" se výrazně liší od zvířat v tom, že 

netouží pouze po reálných, "pozitivních" objektech – bifteku, teplé kožešině 

nebo obyvatelném přístřešku - ale také po objektech, které jsou zcela 

nemateriální. V první řadě touží po touze druhých lidí, což znamená, že jimi 

chce být žádán neboli uznáván. Podle Hegela se jednotlivec nemůže stát 

sebevědomým v tom smyslu, že si uvědomí sám sebe jako samostatnou 

lidskou bytost, aniž by byl uznán jinými lidskými bytostmi.“ 

(Fukuyama 2002: 152). 

Tato specifická lidská potřeba vychází z toho, že je člověk v Hegelově 

pojetí od začátku vyobrazován jako společensky orientovaná bytost. Další 

podstatnou lidskou vlastností je pak to, že netouží být uznán jen dalšími 

lidmi, ale také jako člověk sám o sobě. Jde tedy jak o přijetí jeho univerzální 

lidskosti, tak zvláštních specifik, které vytváří něco, co by se v řeči moderní 

teorie dalo nazvat „balancující identita“, která zdařile spojuje divergentní 

požadavky na uznání a utváření identity. Jak poznamenává Stephan 

Voswinkel: „Uznání jakožto předpoklad utváření identity omezuje identitu 

tím, že zůstává vázáno na splnění sociálních očekávání. A umožňuje ji, 

protože identita bez uznání není myslitelná“ (Voswinkel 2007 : 84). 
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Tyto dvě tendence ale zároveň navozují takovou společenskou realitu, 

která je plná nekonečných bojů o uznání, bez něhož je lidská existence 

nedokonalá. Pokud je ale Hegelův předpoklad o touze po uznání pravdivý, 

rýsují se před námi pouze tři možné scénáře toho, jak by střet mezi lidmi 

mohl dopadnout. „Prvním je smrt obou bojujících, což znamená ukončení 

samotného života, lidského a přirozeného. Nebo může zemřít pouze jeden 

účastník, takže ten zbylý zůstane nespokojený, protože už není žádné lidské 

vědomí, které by ho uznalo. Poslední možností je vyústění bitvy ve vztah 

panství a rabství, jestliže se jeden účastník rozhodne, že se raději smíří se 

životem v otroctví než aby čelil nebezpečí násilné smrti. Pán je tedy 

uspokojen, protože vsadil svůj život a získal za to uznání jiné lidské bytosti“ 

(Fukuyama 2002: 153).  

Tyto možné varianty (ne)existence nás samozřejmě staví před několik 

otázek, především pak tu po lidské svobodě. Pánů totiž může být vždy jen 

omezený počet a v tomto smyslu tak nemůže dojít k definitivnímu naplnění 

lidského bytí pro všechny. Navíc z toho vyplývá, že někteří členové 

zakoušejí mnohem vyšší uznání než jiní. Do hry tak vstupuje určitý rozpor 

mezi uznáním pánů a svobodou rabů, kteří jsou jim podřízeni. 

Svoboda je totiž v pojetí Hegela možná pouze prostřednictvím 

„…sebeuvědomění v kontaktu s druhými a institucím, které ji umožňují. 

Člověk se stává člověkem díky druhým a skrz ně. Vztah k sobě samému pak 

ovlivňuje možnosti jednání a schopnost individua jednat jako autonomní 

osobnost“ (Laitinen 2009: 16-17). Rabovy možnosti jsou determinovány 

postavením pána, který omezuje jeho jednání a tím i jeho svobodu, jež je tak 

ale bytostně popřena.  

V tomto momentu však musí dojít k obratu, protože svoboda je pro 

Hegela něco, co není „…pouze psychologický fenomén, ale esence toho, co 

je typicky lidské“ (Fukuyama 2002: 157). Pokud vyjdeme z tohoto výkladu, 
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rab nevyhnutelně zakouší rozpor ve své existenci, jelikož nejenže nejsou 

uznávány jeho specifické kvality, ale ani jeho lidskost jako taková. Oba 

základní požadavky jeho bytí jsou znegovány.  

Abychom dospěli k nějakému řešení této situace, je ještě třeba ozřejmit, 

co je onou lidskou esencí a jak ji chápat. Většina sociálních vědců se 

ztotožňuje s určením, které předkládá i finský sociolog Heikki Ikäheimo: 

„Esence je něco, co je člověku vlastní a neustále to utváří. Nejlepší způsob, 

jak Hegelův pojem esence převést do současné filozofické terminologie je, 

dle mého, přisoudit mu úlohu slova, které označuje zásadní charakteristiky, 

jež odlišují člověka od zvířete a žitý svět osob od přírody obývanou zvířaty“ 

(Ikäheimo 2009: 34). 

Přimícháním esence do již tak složitého Hegelova výkladu si žádá krátké 

shrnutí, které snad celou situaci člověka v jeho pojetí vyjasní. Podle Hegela 

se člověk z přirozenosti liší od zvířat a nárokuje si určitou svobodu, která je 

mu také vlastní, což ho vzdaluje od přírody. Stejně tak má ale potřebu být 

uznán jako lidská bytost i jako individuum se specifickými vlastnostmi a je 

schopen obětovat život, aby se mu uznání dostalo. 

Takto definované lidské bytí je ale v podstatě tragické. Pokud totiž chce 

člověk naplno uspokojit svou touhu po uznání, musí riskovat život, což ale 

může vést k jeho smrti. Další možností je podřídit se pánovi, ale tím nejenže 

ztrácí část uznání, protože se dostává do podřízeného postavení a stává se de 

facto zaměnitelným otrokem, ale také přichází o část svobody, kterou 

v podřízení nikdy nemůže nalézt. Jeho esence tudíž upadá. 

Z toho plyne několik závěrů. V prvé řadě je nutné zdůraznit, že naprosto 

elementární je v Hegelově případě „…čistě subjektivní sebeuvědomění, 

které předpokládá existenci vzájemného uznání; vzájemné uznání umožňuje 

uvědomění si vlastní objektivní existence jako subjektu“ 

(Baldwin 2009: 314). Dalším logickým vyústěním Hegelova výkladu je to, 
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že svoboda je s uznáním svázána a pokud je člověk rabem a jeho uznání je 

tedy nízké, není mu dovoleno svobodu plně zakoušet. Lidská bytost je však 

také morálním činitelem a liší se od zvířat, protože jí nejde jen o uspokojení 

základních biologických potřeb, ale také o respektování (abstraktních) 

principů uznání a svobody a svou existenci je schopna pro jejich dosažení 

obětovat. 

Jaké však tato neutěšená situace nabízí řešení? Vždyť rab je ochuzen o 

své touhy a pán vlastně také není úplně spokojen, protože jeho 

„…autonomie není dostatečně uznána, jelikož zotročený subjekt je vůči 

němu v podřízeném postavení, z čehož vyplývá, že uznání se naplno 

projevuje jen v případě, kdy je poskytováno svobodně a rab není v pozici, 

kdy by něco takového mohl nabídnout“ (Baldwin 2009: 315). 

Pán tedy může podstupovat bitvy s dalšími pány, ale tento stav nevede 

k žádnému kvalitativnímu zlepšení a lidský život se nachází v jakémsi 

začarovaném kruhu. Hegel však nabízí řešení, které vychází z tvořivé 

schopnosti raba, jenž na svou touhu po svobodě nikdy úplně nezapomněl, 

jelikož je přeci jen jeho esencí a on po uznání stále v skrytu touží. 

Osvobozující prostředek spatřuje Hegel v práci raba. Díky ní se naučí 

potlačovat své primární potřeby. „Jinými slovy, vyvine se u něho cosi jako 

pracovní morálka. Důležitější je, že rab se prací realizuje jako lidská bytost 

schopná transformovat přírodu, tedy odebírat z ní přírodní materiály a 

přeměňovat je na něco jiného na základě dříve existující ideje či pojmu. Rab 

používá nástroje; dokáže jimi vyrábět jiné nástroje a díky tomu vynalézá 

technologii. Moderní přírodověda není výtvorem nečinných pánů, ale rabů, 

kteří jsou nuceni pracovat a nesmiřují se s existujícími poměry. Rab 

s pomocí vědy a technologie zjišťuje, že dokáže měnit přírodu, a to nejen 

fyzické prostředí, do něhož se zrodil, ale také svou vlastní přirozenost“ 

(Fukuyama 2002: 194).  
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Tento obrat je zásadní. Podřízený člověk si pomocí svého aktivního 

jednání v pracovním procesu, při kterém transformuje přírodu díky 

vynalezeným a tomu uzpůsobeným technologiím, uvědomuje ideu svobody. 

Rab „…musí uvažovat o abstraktním pojmu svobody, než ji opravdu zakusí, 

a vymyslet zásady svobodné společnosti, než v ní začne žít. Rabovo vědomí 

je proto vyšší než vědomí pána, protože je sebevědomější, což znamená, že 

přesněji vnímá sebe a svůj stav“ (Fukuyama 2002: 195). 

V Hegelově pojetí se tedy cesta k lepšímu bytí dá pojímat jako pouť raba 

od zneuznání v podřízeném postavení k uvědomění skrz aktivní činnosti 

transformující přírodu s pomocí technologie, která vede k takové formě 

reflexe, jež je kvalitativně výš než ta pánova a skýtá možnosti 

k transformaci celé společnosti směrem ke zvyšujícímu se uznání jejich 

členů. Rab už není déle rabem, nýbrž osobou, která má moc sama nad 

sebou, což ale neznamená, že by dále neprahla po uznání a svobodě. 

Z celého rozboru Hegelova pojímání lidské existence na tomto světě je 

tedy více než patrné, že právě uznání je tou kategorií, která je centrální pro 

další určení a „ideálním bodem směřování je vzájemný stav uznání, ve 

kterém se všechny relevantní skupiny vzájemně uznávají a díky tomu 

vytvářejí Já, které je My a My, které je Já. Podle Hegela je právě toto ona 

představa esence“ (Ikaheimo 2009: 35).     

Vidění světa jakožto boje o uznání tedy nelze úplně vypustit a myslím si, 

že poskytuje relevantní náhled i na současné dění ve společnosti, protože 

onen konečný stav všeobecného uznání, dle mého, zdaleka nenadešel a 

vznáší se někde na hranicích utopie. Pro další rozbor byl však tento výklad 

nepostradatelný, jelikož odhalil podstatu uznání jakožto kategorie, která se 

orientuje na vnějšek. Jak správně poznamenal Maeve Cooke: „Já nyní 

odvozuje své dřívější kompletně uzavřené bytí z vnější existence“ 

(Cooke 2009: 88).  
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Pro formování vlastního já jsou tak určující ostatní lidé, kteří svým 

jednáním zásadním způsobem ovlivňují chápání sebe sama. Existence 

svobody je pak s uznáním pevně spojena a kategorie uznání jakoby 

obsahovala a pracovala s oběma typy Simmelovské individuality – 

románskou i německo-romantickou. Koncept uznání totiž vychází z pojetí 

člověka jakožto bytosti, jejíž svoboda roste s tím, jak se zvyšuje její 

autenticita i autonomie (Honneth 2007: 178).  

Aby ji člověk mohl zakoušet v čím dal větší míře, musí být „…nejprve 

reaktivní vzájemné uznání v přírodě transformováno do podoby vzájemného 

uznání na základě hodnocení v politickém společenství, ve kterém je status 

svobody a zodpovědného občana kolektivně přidělen všem členům státu“ 

(Baldwin 2009: 305). Dosažení takového stavu společnosti je ale možné 

pouze v případě, že si člověk prací a technologiemi podmaní přírodu. Jen 

tak lze v případě Hegela dosáhnout na esenci, „…která je sítí 

interpersonálních vztahů vzájemného uznávání, prostřednictvím něhož 

mohou individua vzkvétat jako osoby, a to jak psychologicky tak sociálně.“ 

(Ikaheimo 2009: 41).          

2.2. Uznání ve věku podmaněné přírody 

Hegelova perspektiva uznání i společnosti je v mnohém zcela jistě platná 

i dnes, ale některé podmínky se zásadně změnily právě díky pokroku 

v oblastech, jež měly přispět k většímu uznání napříč sociálním spektrem - 

především v rámci ustavení a fungování právního státu a technologií.  

Plody francouzské revoluce mají stále svou váhu a právní stát jakožto typ 

uspořádání společnosti se uchytil téměř na celém světě, i když o 

vymahatelnosti práv se dá mnohdy pochybovat. O vlivu ekonomických (v 

určitém slova smyslu by se dalo hovořit o formě práce) a technologických 
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faktorů na chod moderního státu, demokracie a svobody vůbec existují 

desítky prací, které potvrzují vzájemnou závislost všech těchto veličin (např. 

Lipset 1994). 

Studium takto zaměřených textů by bylo pro účely této práce také 

podnětné, ale můj záměr je přece jen nabídnout pohled, který by se držel 

v intencích kritického myšlení a zároveň by odpovídal situaci současného 

individua lapeného ve společnosti, jehož cílem je zlepšit své životní 

podmínky v rámci institucionalizovaných norem. Ještě jednou bych pak 

připomněl, že společnost chápu jako určitý druh totality a v této části se 

budu nejprve věnovat situaci a možnostem individua zhruba v polovině 

20. století, abych se postupně přenesl až do současnosti.  

Neodmítám tedy vizi jistého dějinného posunu (když už ne pokroku) a 

neztotožňuji se s postmodernistickým koncem historie, který předpokládá, 

„…že člověk po zkušenostech z moderní politiky a války, moderní psyché, 

moderního uměním a médii, už nemůže najít nic víc než nekonečně 

rozlehlou pustinu bytí“ (Inglis 1990: 107). Na druhou stranu  ani nehledám 

oporu v utopickém lepším zítřku, ale pomocí kritiky se snažím o využití 

momentálního potenciálu lidské tvůrčí činnosti v prostředí, které se 

projevuje diktátem přítomnosti, jež neobyčejně přesně vystihla Jadwiga 

Mizińská: „Jednou se zdá, že přítomnost pohlcuje dějiny i budoucnost, jindy 

zase, že nevědomky opakuje minulost“ (Mizińská 2004: 104).  

Postupně se tedy budu snažit odkrýt, jak společnost ve své době chápali 

přední osobnosti frankfurtské školy a jakým způsobem se vypořádávali 

s jejími okovy. Tento exkurz je podle mě velice důležitý pro pochopení 

moderní definice kategorie uznání, naznačení role technologií v našem světě 

a také možnosti jistého vyvázání se, emancipaci či osvobození od 

definovaného určení.  
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Představitelé Institutu pro sociální výzkum, který byl založen ve 20. 

letech 20. století byli Hegelovým myšlením značně ovlivněni a ovládání 

přírody ve znamení racionality a pokroku bylo jejich velkým tématem. 

Němečtí myslitelé se samozřejmě inspirovali i dalším velkým sociálním 

vědcem Karlem Marxem, který z Hegelových idejí také vycházel. Zabývali 

se tak velice podobnými otázkami, co se však zásadně změnilo byly 

společenské poměry, ve kterých žili a jež podrobovali kritice. 

 Marx stejně jako Hegel pokládal člověka za „zoon politikon, což 

znamená, že není jen sociálním zvířetem, ale také zvířetem, které může být 

individualizováno pouze uvnitř společnosti. Člověk je sociální bytost; 

koncept osamělého individua mimo společnost je pošetilá“ 

(Fuchs 2008: 43). Marx si stejně jako Hegel uvědomoval důležitost 

ostatních lidí – individuí – na formování osobnosti člověka, i když do centra 

jeho myšlení se nedostává uznání, ale svou pozornost zaměřuje hlavně na 

materiální podmínky lidského bytí. 

Cílem této kapitoly však není představit všechny ideje Marxe, ale spíše 

jeho následovníků a poukázat na jisté prvky vztahu člověka a techniky, 

které následně rozpracovali. Marx a jeho spolupracovník Bedřich Engels 

totiž s Hegelem sdíleli pohled na člověka jakožto na transformátora přírody, 

jejíž přeměna na zdroj energie pro růst společnosti je zásadní, protože 

ovlivňuje výrobní proces a vztahy, jež se stávají prostředkem vykořisťování. 

Práce už tedy jednoznačně nevede ke zlepšení situace člověka, ale je 

zneužívána k vytváření dalších rabů a úzké skupiny prosperující buržoazie.  

Jak dopadlo Marxovo „velké vyprávění“ o budoucnosti a revoluční síle 

proletariátu už víme, stejně jako je nám známo, že se Marx až příliš 

soustředil na materiální základnu. Kapitalistický systém změnil své 

uspořádání a dělnická třída přestala být nositelem změny 

(Marcuse 1991: 27). Myšlení vědců z okruhu frankfurtské školy ale roli 
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techniky přece jen „pozvedává“ na novou úroveň. Herbert Marcuse ve své 

knize Jednorozměrný člověk napsal: „Technický pokrok, rozšířený do 

celého systému vlády a usměrňování, vyvolává formy života (a vlády), které 

postihují síly bojující proti systému, a jak se zdá, porážejí či vyvracejí 

všechen protest ve jménu historické perspektivy, ve jménu osvobození od 

těžké práce a nadvlády“ (Marcuse 1991: 27).          

V tomto momentu už technika nepůsobí jako nástroj pokroku, ale 

jednoznačné dominance rozprostírající se nad celou společností. Koglerův 

výklad práce Adorna a Horkheimera je v tomto ohledu nesmlouvavě trefný: 

„Nadvláda nad objektivní přírodou, jež je podmínkou možnosti subjektivní 

svobody, vede k nadvládě nad subjektivní svobodou, kvůli níž má vůbec 

nadvláda nad přírodou nějaký smysl. Podmínka subjektivní sebe-realizace, 

jíž je nadvláda nad vnější realitou, tedy podkopává samotný raison d‘etre 

subjektivní svobody a ústí tak do „dialektiky osvícenství“ 

(Kögler 2003: 116).  

Hegelova pouť ke svobodě je tedy popřena už v základech, protože 

přeměna přírody vede tak říkajíc do prázdna, jelikož nemůže přispět ke 

kvalitativnímu skoku ani v rámci svobody ani celkového bytí. Společnost 

jako celek se díky své racionalitě stává iracionální. Techniku už nelze 

chápat jako nějakou neutrální sílu sloužící společnosti k podmanění přírody, 

ale je do sociální reality pevně zakotvena a má na ni nezanedbatelný vliv, i 

když ten není neomezený a definitivní. 

„Strohé faktum, že fyzická síla stroje překonává sílu individua či každé 

zvláštní skupiny individuí, činí ze stroje v každé společnosti, jejíž základní 

organizace je organizací strojového procesu, nejúčinnější politický nástroj. 

Politickou tendenci však lze obrátit; moc stroje je v podstatě jen 

nahromaděnou a projektovanou mocí člověka“ (Marcuse 1991: 33). Vidíme, 
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že i přes to všechno vidí Marcuse jakési světlo na konci tunelu a věří, že 

člověk může nalézt ztracenou svobodu.  

Přerušení devastujícího spojení pána, raba a stroje vedoucího ke spoutání 

prvních dvou jmenovaných je myslitelné, pokud dojde k změně ve 

směřování technického pokroku. To ale musí provést individuum, které si 

negativní situace bude dobře vědomo, i když žije ve světě, v němž 

materiální stránka stále (v Marxově duchu) určuje jeho ideologickou a 

symbolickou tvář. Tímto obratem k psychologii a resistentnímu jednotlivci, 

který dokáže totalitě vzdorovat, ale paradoxně frankfurtská škola uvízla ve 

slepé uličce.  

Horkheimer, Adorno i Marcuse se domnívali, že „…psychologická 

vysvětlení kulturních přesvědčení a praktik jsou nezbytná, neboť pouze ona 

mohou zohlednit, jak aktéři přijímají jinak nesnesitelné a evidentně absurdní 

sociální podmínky“ (Kögler 2003: 113). Všichni tak předpokládali, že právě 

psyché člověka je tím, co zprostředkovává vztah kultury a ekonomiky, a tak 

logicky hledali nástroje odporu právě v ní, i když na druhou stranu tvrdili, 

že převažující síla je spíše na straně ekonomiky, protože ta zásadním 

způsobem ovlivňuje podobu sociálních stavů, které jsou dány materiálně. 

Dostáváme se tedy k tomu, že „kritická teorie vysvětluje ideologická 

schémata odkazem na hlubinnou psychologii a následně zakládá sílu kritiky 

ve schopnosti jednajícího uvědomovat si taková implicitní a skrytá 

schémata“ (Kögler 2003: 108–109).  

Jak ale mohou lidé, jejichž myšlenková schémata jsou determinována 

totalitou racionality a techniky, dospět do takového stádia v momentu, kdy 

byl vlastně autonomní subjekt zcela vyhlazen? Na tuto otázku se 

Horkheimerovi a Adornovi (ani Marcusemu) nepodařilo odpovědět a dala 

by se považovat za základní rozpor jejich „Dialektiky osvícenství“. Troufám 

si tvrdit, že přílišná orientace na subjekt vlastně znamenala jeho smrt 
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jakožto činitele potencionální změny. Pokud si subjekt uvědomoval sebe 

sama hlavně skrz práci a přeměnu přírody a tato forma osvobození je díky 

totalizující úloze technické společnosti znemožněna, nemůže nikdy 

vzniknout natolik silné individuum, jehož psyché by odolala tlaku 

společnosti. 

Přední členové frankfurtské školy kvůli své přílišné orientaci na 

materiální stránku společnosti, kulturní průmysl, technologickou racionalitu 

a plně individualizovaného jedince jakoby ztratili z očí možnosti 

intersubjektivního rozvoje. Pojmy svobody, techniky, pána a raba nebo 

práce se v jejich dílech objevují v hegelovském duchu a také je s nimi v jeho 

tradici nakládáno, ale úplně se z nich vytratila kategorie uznání. Přehnaně 

řečeno - subjekt přišel o kontakt s dalšími lidmi, jeho individualita byla 

povýšena na takovou úroveň, že by měl být schopen vyrovnat se s tlakem 

společnosti, ale vidíme, že to sám nedokáže.  

Zdá se tedy, že Beck, má pravdu, když říká, že „příroda už (je) 

podrobena a z vnějšího fenoménu se stala fenoménem vnitřním, z fenoménu 

daného fenoménem vytvořeným. Během své industriálně technické přeměny 

a podrobení světovému trhu byla včleněna do industriálního systému. 

Industriálním hrozbám oné druhé přírody, včleněné do industriálního 

systému, jsme vydáni všanc téměř bez ochrany“ (Beck 2004: 11). Ale jak 

z toho kruhu ven? Existuje ještě nějaký prostředek, pomocí něhož bychom 

se mohli vymanit z absurdně nastaveného systému? 

S řešením přišel další člen frankfurtské školy Jürgen Habermas, který 

svou pozornost věnoval – podobně jako posstrukturalisté Foucault, Derrida 

nebo Baudrillard – komunikaci a jazyku. Tím se vzdaluje od potenciálu 

práce na čisté formování lidské existence a šance naopak vidí spíše 

v intersubjektivní rovině. Pojem uznání se znovu – byť zatím nepřímo – 

vrací do kritické teorie jako podstatný prvek, protože bez druhého člověka 
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ani není komunikace možná a výše jsme si ukázali, že lidská psyché sama o 

sobě není schopna vzdorovat společenské totalitě. 

Podle profesora Kalifornské univerzity Marka Postera tento obrat 

k jazyku „…ruší platnost modernistických politických postojů založených 

na názoru přisuzujícím lidstvu potřebu osvobodit se od vnějších útlaků. 

Z jejich (modernistického) pohledu je základem člověka racionální 

autonomie; dosáhnout tohoto základu mu však neustále brání řada institucí: 

svémocná vláda, náboženská intolerance, soukromé vlastnictví výrobních 

prostředků. Důraz na jazyk podobné představy zavrhuje, neboť je to pro něj 

již sám jazyk, co člověka utváří“ (Poster 2002b: 29).  

Důrazem na jazyk a komunikaci také proměňujeme lidskou definici 

svobody. Práce jakožto podstata emancipace se začíná vytrácet a omezení 

technologiemi není nepřekonatelné, protože lidské bytí a tudíž i svoboda 

člověka zůstává ukotvena v jazykové struktuře – je neustále vyjednávána 

v komunikaci. Honneth si myslí, že jazyková interakce a její normativní 

přesah se „…má postarat o trvalý nárůst systému vynořujících se energií a 

motivací. (…) Morální potenciál komunikace (v Habermasově pojetí) má 

být motorem a zároveň směrovým indikátorem společenského pokroku“ 

(Honneth 2004: 301).  

Paradigma výroby a práce se v minulém století stalo zastaralým a 

neschopným poskytnout normativní vodítka pro kvalitativní změnu. Stejně 

tak se později ukázalo, že psyché individua nemůže být hradbou vzdorující 

nekonečnému náporu společnosti. Tento potenciál má naopak lidská řeč a 

sociální interakce vyžadující komunikaci. Ona lepší společnost je tak 

nástrojem vyjednávání v komunikaci, které už z podstaty nemůže být 

konečné a neustále se vyvíjí. Posun k tomuto myšlení by se dal také 

interpretovat jako únik od ekonomické determinace k zdůraznění kulturních 

prvků společnosti, což Habermasova teorie dobře reflektuje, protože 
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„…podle jeho názoru máme přístup k našim potřebám jen skrz kulturně 

sdílené interpretace. (…) Potřeby jsou vnitřně spřízněny s kulturou a v tom 

případě také od kultury neoddělitelné“ (McCarthy 1992: 53).  

Samozřejmě, že díky tomuto částečnému „osvobození kultury“ 

automaticky nedochází k tomu, že by ekonomika a technologie ve formě 

instrumentálního jednání zásadním způsobem neatakovaly náš „žitý svět“. 

Komunikace však vždy obsahuje i jisté porozumění a zprostředkovává 

zkušenost nás i ostatních lidí, což samozřejmě neznamená, že by se do naší 

řeči nepromítala dominantní struktura moci stejně tak jako naše kulturní 

specifika. „Účelem komunikace je přimět individuum nebo skupinu 

individuí adaptovat reflexivní přístup směrem k vyjádření vlastního 

prohlášení a prohlédnout skrz iracionální omezení, aby si ujasnili 

subjektivitu vytvářející systematický sebe-klam“ (McCarthy 1992: 56).  

Díky komunikaci jsme tedy schopní sebe-reflexe, která čeří vody 

zaběhlého společenského uspořádání a odhaluje jeho nesmyslné sféry. Jazyk 

je tak nástrojem porozumění druhým i sobě samým. „Mluvit znamená na 

jedné straně vyjadřovat stávající mocenské vztahy a tak reprodukovat tuto 

moc uchylováním se k dostupným schématům a očekáváním týkajících se 

správného a srozumitelného sebe-vyjádření. Na druhé straně však jazyk 

taktéž odkazuje (a v tom je nezávislý na individuálních záměrech) k trans-

empirické a mnohem utopičtější formě významu: ‛Obrátit se na někoho v 

řeči ve skutečnosti implikuje, že jej chápeme jako možného člena budoucího 

společenství svobodných lidských bytostí. Řeč předpokládá sdílený vztah k 

pravdě a tak v sobě obsahuje nejhlubší možné uznání cizí existence toho, k 

němuž hovoříme, vlastně všech existencí jako možností’ (Horkheimer, cit. 

dle Kögler 2003: 122). 

Posunem k jazyku se tak znovu dostáváme i ke kategorii uznání, se 

kterou však Habermas ani poststrukturalisté nepracovali do té míry, aby z ní 
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udělali ústřední koncept svých teorií o společnosti. Lingvistický přístup ke 

světu měl ale dozajista velký podíl na tom, jak by měla být kategorie uznání 

chápána v této době, a že tento koncept rozhodně nemůže být vykládán jen 

v rámci vztahu člověka k materiálním podmínkám, ale také k jeho 

podmínkám kulturním. Tím, že se v Habermasově teorii „…mluvící a 

jednající aktéři zaměřují na cíl dosáhnout porozumění, pro který používají 

prostředky argumentativní řeči v podmínkách imanentní racionality jazyka“ 

(Balon 2007: 115), se v kritické teorii znovu naplno projevuje důležitost 

intersubjektivity a kultury. 

Problém však mnozí sociální vědci spatřují v utopické představě 

komunikace - která by měla být díky relativní autonomii jazykové struktury 

mocensky odolná - jakožto formy, jež by dokázala vést k úplnému 

svobodnému vyjádření lidské individuality. Důvod komunikace přece může 

být čistě instrumentální a záměrem by tudíž nemuselo být porozumění, ale 

manipulace nebo nadvláda, kterou by individuum nemuselo poznat. Jak 

trefně poznamenává Benjamin Lee: „Kritika by měla (tedy) být přítomna 

uvnitř struktury komunikace samotné“ (Lee 1992: 405). Pokud ale jazyk 

není úplně nezávislý na ekonomicko-technické bázi společnosti a nelze ho 

vnímat jako oddělenou část kultury, mocenské struktury vzniklé přeměnou 

přírody v energii na něj mají stále vliv. To existenci nějaké vnitřní kritiky do 

značné míry nabourává, stejně jako kulturní různorodost, která ji do značné 

míry zamlžuje. Komunikace samotná tak může mít emancipační potenciál, 

ale nutnost vnímat druhého jakožto sobě rovné individuum, se kterým 

usiluji o sdílené porozumění je pravdivá jen do okamžiku, kdy mým 

záměrem není druhého člověka využít a kdy mé materiální podmínky 

nevedou k automatickému podřízení jiného individua.  

Habermas předpokládá, že „to, co říkáte, má určitou sílu ne kvůli tomu, 

kdo jste, ale navzdory tomu. V tomto přístupu je implicitní utopická 
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univerzalita, která dovoluje lidem přesáhnout danou realitu jejich těl a 

statusů“ (Warner 1992: 382). Jako by se ale nepočítalo s tím, že skupiny, 

které komunikaci ovládají, ji transformují k obrazu svému a určují, o čem, 

proč a kdo bude mluvit. Utopická univerzalita je tak v komunikaci sice stále 

zachována, ale potenciál může být výrazně potlačen odkazem na reálný svět 

a manipulováním s jazykem, které je v době masových médií jednodušší než 

kdy jindy. 

Ztotožňuji se s názorem, že „pokud je komunikace mediována, 

univerzální rovnost nemůže být garantována. Dokonce i v případě 

komunikace tváří v tvář je brzy jasné, že nerovný přístup k naučeným 

manipulujícím praktikám rétoriky může a také ovlivňuje výsledek 

demokratické debaty. Mediován je také obsah komunikace a subjekt debaty 

a – v Habermasově terminologii – zkušenost žitého světa. Naše každodenní 

sociální vztahy a naše skutečné individuální sociální identity jsou 

konstruovány v komplexním procesu mediace“ (Garnham 1992: 365).           

Obraz společnosti, který se před námi rýsuje tedy začíná mít kontury, 

jejichž komplexnost a provázanost je neuvěřitelně spletitá, ale dá se říct, že 

odpovídají naší dějinné skutečnosti. Samotný vývoj kritické teorie 

poukazuje na to, jak se v jednotlivých historických obdobích přesouvala 

pozornost na jiné problémy, které pak vytvářely onu totalitu a stejně tak na 

jiné prostředky, jež by mohly její působení zmírnit a kvantitativní bohatství 

sociální reality pozvednout na jinou kvalitativní úroveň. 

Shrnutí vývoje kritického myšlení přímo odráží zkušenost konkrétní 

doby, stejně jako specifický přístup lidstva k přírodě, práci, technologii a 

individuu. Adorno, Horkheimer i Marcuse poznali, že práce samotná nestačí 

k tomu, aby si lidé uvědomili své podřízené postavení a začali usilovat o 

svobodu, jak si myslel Hegel, Marx a Engels. Ovládnutí přírody technologií 

naopak vedlo k dalšímu spoutání lidské existence. Možnosti odporu tedy 
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hledali v psyché individua. Tento předpoklad se ale ukázal jako mylný či 

rozporný, protože subjekt sám přišel o svou oporu, kterou mu přetváření 

přírody přineslo – transformace samotná vytváří represi a zdroj odporu 

(psyché) je závislý na tom, proti čemu se snaží bojovat (Kögler 2003: 120). 

Habermasův obrat k jazyku měl své opodstatnění a podařilo se mu 

vymanit z přílišné determinace materiálním prostředím – technologií i 

přírodou. Komunikace viděna jako základní zdroj rovnosti a svobody však 

byla později shledána za přespříliš utopickou. Orientace na jazyk ale také 

znamenala návrat k Hegelovu intersubjektivnímu vidění světa. Individuum 

samotné nemá šanci se vymanit ze společnosti, jeho vlastní reflexe je 

spojena s druhými a v komunikaci je musí nějakým způsobem uznat. Bytí 

také bylo vytrženo ze striktně materiálních podmínek a ekonomická 

dominance byla „zředěna“ nutností stočit pohled i na kulturní praktiky a 

poukázáním na jejich důležitost. 

Dostáváme se tak do situace, kdy neexistuje jedna veličina, jež by totálně 

podmiňovala naše bytí, ale to je ovlivněno hned několika faktory. Pokud 

chce nová kritická teorie stále usilovat o zlepšení podmínek našeho života, 

musí vzít v potaz ekonomii, technologii, práci, jazyk, individuální psychiku 

i vztah k druhým lidem. Domnívám se, že právě proto se Axel Honneth 

znovu vrátil k Hegelově klíčové kategorii uznání a redefinoval ji do podoby, 

jež odpovídá současným problémům a požadavkům lidí na tomto světě. 

2.3. Návrat ke kategorii uznání – Fraserová vs. Honneth 

V této části své práce bych rád představil koncept uznání Axela 

Honnetha a jeho diskuzi s Nancy Fraserovou, která nám – dle mého – 

pomůže lépe porozumět, jak Honneth, jakožto Habermasův žák a nynější 

ředitel Institutu pro sociální výzkum, uznání chápe. Nemíním zde poukázat 
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na všechny aspekty jeho teorie, ale spíše se chci zaměřit na to, jakým 

směrem nás vede po stezce poznání a v čem spatřuji její potenciál. 

Fraserová i Honneth se shodují na tom, že je nutné opustit 

ekonomistickou perspektivu, která vidí příčiny veškerého utrpení 

v přerozdělování a tedy v práci s přírodou. Oba se také shodují v tom, že 

uznání je v sociálních vědách pojmem s největší důležitostí a oba pojímají 

současnou společnost jako svého druhu totalitu, kterou lze kritizovat jen do 

té míry jak se podaří vybudovat konceptuální rámec, jenž by jí byl s to 

postihnout. Zatímco Honneth si v tomto případě vystačí pouze s uznáním 

jakožto základní kategorií, Fraserová ještě staví na stejnou úroveň 

přerozdělování a analyticky tak odděluje materiální a kulturní boje.  

I když oba pracují s uznáním, používají jej trošku odlišně. Fraserová 

přerozdělování i uznání řadí spíše k teorii spravedlnosti a nepracuje s nimi 

striktně filozoficky, kdežto Honneth ho pokládá za formu sebeuskutečnění. 

Uznání má v  pojetí Fraserové „…své kořeny ve společenském statusovém 

uspořádání, a nikoli v hospodářské struktuře“ (Fraserová 2004: 36), kde je 

naopak ukotveno přerozdělování.  Vzniká tak určité „dvoudimenzionální“ 

pojetí (ne)spravedlnosti a každý boj o zlepšení podmínek života musí být 

analyzován jak z pohledu uznání, tak přerozdělování, které od sebe 

nemohou být odděleny. 

Fraserová v tom případě chápe sociální realitu vždy z hlediska kultury i 

ekonomiky. Pokud dochází k hospodářskému zbídačování, má to kulturní 

následky a naopak. Nedá se tak říci, že by nějaká sféra měla navrch a tu 

druhou determinovala. Kultura a hospodářství jsou si tak ve své důležitosti 

rovny, což odpovídá obecnému trendu v sociální teorii.  

Jak bylo naznačeno výše, americká socioložka staví celou svou koncepci 

na teorii spravedlnosti. Uznání tak nevidí jako základní potřebu člověka, jak 

ji chápal Hegel ale i Honneth a další. Tímto se vůči Honnethovi vymezuje a 
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kritizuje ho za přehnaný důraz na sebeuskutečnění jedince a jeho 

psychologickou stránku. Myslím si, že tak činní proto, že na rozdíl od 

Honnetha nevychází přímo z kritické teorie a svoboda, kterou hledal např. 

Marcuse v lidské psyché, je jí vzdálená a nemá potřebu se s ní vypořádávat. 

V tom ale spatřuji jistý nedostatek, protože si podobně jako Kogler myslím, 

že „vážným problémem ve vztahu k moci je, že subjekty internalizují 

subsumované sebe-obrazy a přeměňují sociálně konstruované koncepce na 

svou nejvnitřnější identitu“ (Kögler 2003: 132). Vyvstává tak zásadní 

otázka, jak chce za takové situace Fraserová určovat co je a není spravedlivé 

a jak se chce vypořádat se subjektem, který žádnou nespravedlnost necítí, i 

když je očividně zneužíván.  

Fraserová tedy tvrdí, že „být zneuznán neznamená mít v důsledku 

zlehčování ze strany druhých narušenou identitu nebo poškozenou 

subjektivitu. Spíše to znamená, že mi institucionalizované kulturní 

hodnotové vzory brání v tom, abych jakožto rovnoprávný participoval na 

životě společnosti“ (Fraserová 2004: 53). Domnívám se, že Fraserová 

v tomto případě upřednostnila analytickou čistotu své koncepce před 

realitou. Toto zjednodušení nemusí být automaticky považováno za chybné, 

ale je třeba připustit, že v tomto momentu dochází k potlačení role jedince a 

jeho možné kritiky vycházející přímo z něj samotného. Co je však motorem 

k vyjádření pocitu nespravedlnosti než právě neukotvená identita? A co 

když mám pocit, že mi žádné kulturní hodnotové vzorce nebrání 

v seberealizaci, ale přesto pociťuji, že je má osobnost zneuznaná?  

Svou koncepci uznání vázáné na status Fraserová obhajuje hlavně tím, že 

se „vyznačuje duchem subjektivní svobody, jež je pečetí moderny a 

předpokládá, že jednotlivci i skupiny mohou samy pro sebe definovat to, co 

pokládají za dobrý život“ (Fraserová 2004: 55). To je samo o sobě 

chvályhodné, ale tím, že se americká socioložka zbavila subjektivity 
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člověka, neřeší vůbec to, že definice mohou být ovlivňovány a diktovány 

mocí a přichází tak o potenciální schopnost psyché tento nátlak prohlédnout. 

Spravedlnost tak dostává smrtící ránu. 

Naplno se to projevuje v momentu, kdy chce Fraserová určit, čí 

požadavky na uznání jsou spravedlivé. „Lidé vznášející nárok musejí za 

prvé ukázat, že jim institucionalizace majoritních kulturních norem upírá 

participační paritu (normativní jádro její teorie, které je založena na tom, že 

lidé spolu jednají jako rovnocenní), a za druhé, že praktiky, o jejichž uznání 

usilují, samy neomezují participační paritu – ani členů jejich vlastní 

skupiny, ani jiných lidí. Pro statusový model jsou nezbytné obě podmínky“ 

(Fraserová 2004: 69). 

Z jejího výkladu tak vyplývá, že pokud jsem například pracující bílý muž 

se širokou sítí vztahů a dobrým ekonomickým zázemím, který žije 

v demokratickém právním státě, kde je mi zaručena formální rovnost, neměl 

bych ani pocit zneuznání zakoušet, protože majoritní kulturní normy mi 

přece v ničem nebrání. A jelikož je lidská subjektivita z její koncepce 

vyřazena, nemůžu se ani cítit jako zneuznaný jedinec. Teorie Fraserové se, 

podle mého, v tomto bodu dostává na velmi tenký led a jakkoliv souhlasím 

s její intersubjektivní orientací, která celému výkladu dodává dynamiku, její 

zavržení psychického strádání subjektů považuji za nešťastné. Výklad 

uznání Nancy Fraserové jednoznačně upřednostňuje tu složku založenou na 

rovnosti (což se dobře promítá i do definice participační parity) a specifické 

požadavky individua klade na vedlejší kolej. 

Na jedné straně tak Fraserová otevírá dveře dynamické koncepci 

spravedlnosti, která se může časem měnit a nevytváří tak žádnou přesnou 

představu o společnosti a nevytyčuje ani nějaký zvláštní cíl, kterého by se 

mělo dosáhnout, na druhé straně ale vlastně potlačuje subjektivní nároky na 

jakoukoliv výjimečnost, byť by mohla vést ke zvýšení kvality života všech. 
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Individuu je tak upírána část duše, společnosti pak možná šance. Myslím si, 

že přehnaná orientace na dosažení rovnosti nakonec v její teorii paradoxně 

vede ke schvalování tyranie většiny, která však těžko kdy zaručí jakoukoliv 

pluralitu identit.  

Celá teorie americké socioložky je pak názorným příkladem toho, že 

posun kritické teorie ke komunikaci, vyjednávání a tedy kultuře chápané 

jako nikoli podřízené, ale rovnocenné partnerky hospodářství, nemusí nutně 

přispět k chápání subjektu jakožto svobodného činitele a naopak může být 

dál ve vleku totality společnosti. Perspektivní dualismus tak „počítá s tím, 

že ani nároky na přerozdělování, ani nároky na uznání nemohou být 

posuzovány izolovaně“ (Fraserová 2004: 100), ale výhodnost tohoto 

přístupu je umírněna limitujícím vnímáním uznání a to, co mělo být 

největším kladem teorie Fraserové, je nakonec jejím největším záporem.  

Fraserová v závěru svého textu nepřímo přiznává, proč se problematice 

identit vyhnula: „Obvykle se však zneuznání interpretuje jako 

znehodnocování identity a politika uznání je chápana jako politika identity, 

jejímž cílem je upevnit danou skupinovou identitu. Tato interpretace je však 

problematická, pokud zvěcňuje identity, posiluje separatismus a zakrývá 

panství, které vládne uvnitř nějaké skupiny“ (Fraserová 2004: 132). Obavy 

americké socioložky jsou samozřejmě na místě, ale tím, že tuto realitu 

vynechá, nijak nenapomáhá jejímu řešení.  

Honneth pojímá uznání jinak a vidí v něm koncept, na jehož základě lze  

vysvětlit a popsat celé dějiny. A i když stvrzuje důležitost ekonomiky a 

práce na formování lidstva, přesto si vystačí pouze s uznáním a kategorie 

přerozdělování v jeho koncepci nemá stejnou váhu. Uznání je pro něj v prvé 

řadě „…médiem sociální integrace, která odlišuje společnosti a komunity od 

pouhého souhrnu izolovaných nebo jen mechanicky spojených individuí. 

Z toho důvodu je uznání životně důležité jak psychologicky, protože bez něj 
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zůstává individuální psyché ochuzena v oblasti dosažení individuální 

seberealizace, tak socio-ontologicky, protože bez společností a komunit 

nebude vytvořena sociální či interpersonální infrastruktura, která v prvé řadě 

udrží lidi pohromadě“ (Ikaheimo 2009: 42). 

Už zpočátku je tak jasně patrný rozdíl mezi Honnethem a Fraserovou. 

Německý profesor totiž přisuzuje psychické stránce člověka roli, která je 

přímo bytostná. Je nutno ještě jednou zdůraznit, že i přesto, že má uznání 

blíže ke kultuře než hospodářství, materiální stránky jsou pro něj neméně 

důležité. Sám říká, že „za podmínek teorie uznání může být vztah obou 

stran (symbolické a materiální) posuzován jako historicky proměnlivý 

výsledek kulturních institucionalizačních procesů“ (Honneth 2004: 149). 

Jazyk a další symbolické instituce jsou tak podle Honnetha v permanentní 

interakci s ekonomickou realitou a jejich souhrnná dynamika tvoří určitý 

rámec, který je kulturně ukotven. Jak správně poznamenává Meave Cooke: 

„…uznání není pro Honnetha statický koncept, ale spíš dynamický vztah, o 

který se bojuje v sociálních sporech, jež jsou trvalé a vždy otevřené novým 

výzvám“ (Cooke 2009: 91).  

Podle mě z toho ale plyne ještě jeden podstatný závěr – jestliže klidový 

stav společnosti neexistuje, není možné ani najít žádný prvek, který by nás 

navedl na dlouhou cestu k absolutní svobodě. Ta bude vždy vyjednávána 

v mnoha probíhajících bojích. Neznamená to však, že bychom měli 

rezignovat na snahu o vymýcení společenských negativ – to by nakonec 

popíralo program kritické teorie, k níž se Honneth stále hlásí. 

Důležitá je také zmínka o vztahu Honnethovy teorie uznání a politiky 

identit. Jak jsem naznačil výše, Honneth přisuzuje psychické stránce 

subjektu důležitou úlohu, ale ani to mu nebrání, aby koncept politiky identit 

považoval za sociologický artefakt, který pro účely své teorie nepotřebuje. 

Naprosto mu stačí uznání samotné, protože se v něm zrcadlí jak nároky na 
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rovnost, tak specifičnost. Za formy zneuznání jsou pak považovány všechny 

postupy, které brání uznání těch aspektů osobnosti, na něž si individua činí 

právo (Honneth 2004: 171–172). Tím, že se dostáváme přímo 

k subjektivním potřebám, pohybujeme se na „bytostnější“ úrovni než 

v případě Nancy Fraserové, ale zároveň musíme mít stále na zřeteli 

intersubjektivní vztahy.  

Individua se pak učí zaujímat postavení k sobě samým ve třech různých 

oblastech: „v intimních vztazích, které zahrnují praktiky vzájemné 

náklonnosti a péče, jsou schopny samy sebe chápat jako jedince s vlastní 

potřebností; v právních vztazích, které se rozvíjejí po vzoru vzájemného 

poskytování rovných práv (a povinností), se učí samy sebe chápat jako 

právní osoby, jimž přísluší stejná autonomie jako všem ostatním členům 

společnosti; a konečně ve volnějších sociálních vztazích, jimž dominuje 

jednostranně interpretovaný princip výkonu a v nichž se soupeří o postavení 

v zaměstnání,  mohou  samy sebe chápat jako subjekty, které mají 

schopnosti a talent a určitou hodnotou pro společnost“ (Honneth 2004: 185). 

Právě v těchto vztazích si podle Honnetha lidé uvědomují svou vlastní 

osobnost a také to, jak důležití jsou pro jiné subjekty. Je samozřejmě 

otázkou, proč si Honneth vybral zrovna tyto tři druhy vztahů, ale to nic 

nemění na faktu, že na základě nich vymezil také tři sféry uznání: lásku, 

právo a výkon.  

Osobně se domnívám, že tato triáda vychází z toho, co Honneth považuje 

za nejdůležitější dimenze našeho světa. Láska se tak bude odvolávat 

primárně na vztah k druhým lidem a morální čistotu, právo na ideál rovnosti 

a institucionální pravidla a výkon pak na hospodářství a materiální 

uspořádání reality. Maeve Cooke si naopak myslí, že „tři hlavní vztahy 

uznání, které (Honneth) identifikoval jsou navrženy tak, aby byly dostatečně 

abstraktní a dokázaly se vyhnout podezření z toho, že reflektují specifickou 
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vizi správného života“ (Cooke 2009: 89). Tento výklad samozřejmě dává 

smysl už jenom proto, že způsob existence na tomto světě má být neustále 

vyjednáván. Přesto mám podezření, že v určitých obdobích budou mít tyto 

typy uznání vždy nějaký ideální obsah. Ten se  ale v čase opravdu může 

měnit. Nicméně je jasné – a Honneth to ani nepopírá – že, „základem celého 

projektu diferencované terminologie uznání je samozřejmě určitá morální 

intuice, která však jako taková ještě zůstala zcela neartikulována“ 

(Honneth 2004: 222). 

Nejasnost v tom, jaká by měla tato intuice být, je však paradoxně silnou 

stránkou Honnethovy teorie, protože může být místně, kulturně i časově 

proměnlivá. Zapadá tak do rámce vyjednaného uznání, ve kterém se jedinec 

v kontaktu s dalšími lidmi učí o sdílených představách a zároveň si tím 

uvědomuje své zvláštnosti a požadavky. Honnethova teorie je tak prosta 

univerzalizmu a aktér je v ní pojímán jako subjekt, který má možnost volby 

a zároveň je podřízen určitým principům, jež však nejsou definitivní. 

Z toho všeho také vyplývá, že nikdy nebude existovat optimální 

společnost pro všechny, protože se vždy najdou takoví jedinci, kteří budou 

s podobou sociální reality a místě v ní nespokojeni. Přesto ale můžeme 

nějakým způsobem zjistit, jak hodně je daná společnost otevřená potřebám 

lidí, a to podle toho, jakým způsobem zajišťuje podmínky vzájemného 

uznání (Honneth 2004: 225). Tady se naplno projevuje Honnethova 

příslušnost k frankfurtské škole, jelikož přes všechnu dynamiku a 

proměnlivost, která je pro dnešní sociální teorii důležitá, zohledňuje také to, 

co vede ke zlepšení podmínek života na světě, i když z historické zkušenosti 

nemluví o žádném jasně daném transcedujícím prvku, který by vedl 

k emancipaci, i když je jasné, že to, co znesnadňuje společenské bytí, jsou 

různé druhy nerovností, exkluzí a systémových asymetrií.  
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Základním stavebním kamenem Honnethovy teorie je tedy subjekt 

usilující o sebeuskutečnění, jenž si plně uvědomuje sebe a své potřeby 

v interakci (primárně komunikaci) s jinými lidmi a zároveň jejich sdíleným 

představám podléhá. Je neustále činný, ale přesto také vždy do jisté míry 

omezený. Materiální i symbolické praktiky se pak v konceptu uznání mísí a 

ani jedna z nich nehraje prim a jejich postavení se pořád proměňuje ve 

vzájemné součinnosti. Cílem je dospět k vyššímu stupni individuality (bez 

negativních konotací), ve které se zračí jak vyšší pochopení pro ostatní 

lidské bytosti, tak pro vlastní potřeby. Individualizace není u Honnetha 

chápána jako něco negativního, co člověka oddaluje ostatním, ale je 

chápána v hranicích uznání, takže je vždy vázána na druhé. „Pokrok 

v sociálních vztazích uznávání se uskutečňuje (…) společně s dimenzí 

individualizace a sociální inkluze: buďto se ve vzájemném uznání uplatňují 

nové podíly osobitosti, takže roste míra sociálně potvrzené individuality, 

nebo je do již existujících vztahů uznání zahrnováno více osob, takže se 

zvyšuje okruh vzájemně se uznávajících subjektů“ (Honneth 2004: 239).  

Myslím si, že Honneht díky svému specifickému přístupu k uznání 

dokázal přemostit mnoho problémů kritické teorie a tím, že de facto 

rezignuje na univerzálnost, paradoxně ji dosahuje. Pointa „monismu“ uznání 

spočívá „v tvrzení, že sociálně konstitutivní očekávání spjatá s uznáním se 

historicky mění v závislosti na principech, které ve společnostech určují, 

v jakých sociálních ohledech mohou jejich členové počítat se vzájemným 

souhlasem“ (Honneth 2004: 307). Čtenář očekávající spásu v nějakém 

vyšším principu či jedinečné kategorii vzdorující totalitě musí být zklamán, 

ale ten, kdo zvažuje komplexnost současné společnosti a její celkovou 

provázanost, nebude Honnethovi nic vyčítat. Rezignace ale také není na 

místě, protože to vypadá tak, že každá doba obsahuje možnosti k tomu, aby 

společnost zažila určitý kvalitativní skok. Všeobecné sebenaplnění skrz 
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uznání je utopií, protože samotné „uznání je v praxi dynamický vztah. 

Individua a skupiny usilují o uznání ostatních v nekonečných zápasech o 

uznání; i v případě, že bylo získáno a institucionalizováno politicky, je vždy 

předmětem nového sporu“ (Cooke 2009: 92).     

Má krátká exkurze do dějin kritické teorie měla za cíl poukázat hlavně na 

proměňující se vidění společnosti a také na to, jakým způsobem se měnil 

pohled na člověka a možnost jeho vyvázání z totality. Slovo „vyvázání“ 

používám záměrně, jelikož pojem osvobození už (jak jsme viděli) přestává 

mít svůj původní smysl nebo se dokonce úplně vytrácí.                

Hegel jakožto „vynálezce“ pojmu uznání viděl možnosti emancipace 

v podmanění přírody prací za pomocí technologie. Marx na něj navázal, ale 

v jeho teorii se specifický vztah subjektu a uznání jakoby vypařil a 

materiální podmínky a práce se staly v jeho myšlení naprosto dominantní a 

měly také přinést kýženou svobodu. Adorno, Marcuse a Horkheimer si o 

několik let později uvědomili, že technický pokrok dosáhal takového stupně, 

že člověk prací a využíváním přírody spoutal sám sebe a osvobození tak 

hledali v subjektu samotném. Když se ukázalo, že ani psyché není 

uchráněna před totalitou společnosti, přišel Habermas s obratem k jazyku a 

komunikaci jako formě, která je nezávislá nebo dokáže odolat racionálně-

technické skutečnosti. Honneth už pak věděl, že ani to není ta pravá cesta k 

osvobození a tuto realitu přijal. Návrat k uznání obohacený o prvky myšlení 

všech výše jmenovaných autorů pak vyústil ve vznik teorie, jež nic 

neslibuje, ale přesto může být kritická, neobsahuje žádný transcendující 

prvek, ale i tak nerezignuje na možnost kvalitativního posunu, nepřetěžuje 

ani kulturní ani materiální stránku reality a dokáže si vzít něco z obou, 

člověka chápe i jako individuum s vlastními potřebami i jako člena 

společnosti, který by bez ní mnoho neznamenal.  
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Teorie uznání v Honnethově podání, dle mého, opravdu poskytuje základ 

pro uchopení společenské skutečnosti ve 21. století, aniž by zanevřela na 

onen kritický prvek, který by nás mohl posunout někam dál. Honnethova 

koncepce uznání vyložená v této kapitole tak nabízí něco, co se vymyká 

postmodernistické vizi světa: Nerezignuje na minulost, podrobuje 

bedlivému zkoumání současnost a jedním okem navíc hledí do budoucnosti. 

Myslím si také, že v rámci kategorie uznání lze navíc zkoumat spoustu 

fenoménů (pokud ne rovnou všechny), které mají v naší společnosti zásadní 

význam. V další části textu se tak pokusím ukázat, jaký potenciál mají pro 

individuální sebevyjádření a uznání nová média.  

Walter Benjamin si myslel, že každá epocha žije „…ve svém snu o sobě, 

ve vlastní mytologii a v ní koná, v ní vytváří pro sebe typické formy, od 

uměleckých přes politické a architektonické až po ekonomické“ 

(Brynda 1998: 313). Pokud je tato úvaha správná a o naší společnosti se 

mluví jako o společnosti sítí, společnosti médií, společnosti internetové 

nebo informační, a její esencí má být sdílení, komunikace, kooperace a 

orientace na druhé, pak stále na finální naplnění tohoto snu čekáme. Vypadá 

to však, že cesta k této skutečnosti by už mohla být otevřena.          

              

      

 

             

 

 



40 

 

 

3. Společnost ve věku nových médií 

Každý myšlenkový pochod, který si dělá nárok na odhalení zkušenosti by 

měl začít otázkou. Položme si ji tedy: K čemu nám technologie slouží? Do 

jaké míry ovlivňují náš život? A mohou nějakým způsobem přispívat 

k našemu sebeuskutečnění a podporovat uznání? Jsem si vědom toho, že na 

všechny tři otázky by se dalo odpovědět velice rychle, stejně jako by se o 

nich mohly vést nekonečné debaty s nejasným koncem. Mým cílem však 

není poskytnout nějakou definitivní odpověď, ale spíš poukázat na 

možnosti, které jsou s technologiemi spojeny. 

V části věnované uznání jsem vyložil, že pro Hegela byla technologie 

jedním z prvků, který měl rabovi pomoci v poznání sebe sama a 

k osvobození se od podřízeného postavení. Stejně tak jsme si pak na 

příkladu Marcuseho, Adorna a Horkheimera ukázali, že technologie může 

člověka i spoutat. Oba dva pohledy jsou samozřejmě v sociálních vědách 

zastoupeny i dnes, ale nejčastěji převládá střízlivý realismus, který 

technologiím přiznává jak dobré tak špatné vlastnosti. Nikdy však 

nepochybuje o tom, jakým způsobem se technologický vývoj podepisuje na 

vnímání a mediaci naší reality. Musíme přece uznat, že věk knihy byl jiný 

než je věk internetu, a to i v případě, že vlivu techniky na společnost 

nebudeme přisuzovat zásadní důležitost. 

Považuji také za nutné zmínit, jaký je můj osobní postoj k technologiím, 

který se odvíjí od mé vlastní zkušenosti. Technologie budu v této práci 

pojímat jako součást kulturního i materiálního prostředí a budu tedy 

předpokládat, že společnost se vyvíjí v určité koevoluci s technickými 

vymoženostmi. Technologie v mém pojetí tak sociální realitu fatálně 

nedeterminuje, ale je její podstatnou součástí a dovoluje a ulehčuje lidem 

uspokojovat potřeby. V technologii tak nevidím spásu, ale nevnímám ji ani 



41 

 

 

jako nástroj totality. Technologický pokrok má, dle mého, zásadní dopad na 

mediaci skutečnosti a v první části této kapitoly se budu věnovat právě 

tomuto problému. Následně se budu snažit poukázat na to, jaké 

charakteristiky mají nové mediální produkty a jaký potenciál se v nich 

ukrývá. 

3.1. Médium jako poselství?      

 Slavná věta Marshalla McLuhana tituluje tuto kapitolu hned z několika 

důvodů. Za prvé je potřeba ozřejmit, co je pojmem médium vůbec myšleno, 

a za druhé tato definice ohraničí to, jakým způsobem na ně bude nahlíženo a 

jakou mají ve společnosti úlohu – tedy zda jsou schopna nějaké poselství 

nést. 

Podle Freda Inglise je médium to, „co transformuje zkušenost do vědění. 

Jinak řečeno, média jsou nástrojem popisů, které dávají smysl událostem 

každodenního života“ (Inglis 1990: 3) První část této definice média 

vystihuje velice přesně ve vší obecnosti. Médium tak může být jazyk, 

písmo, kniha, dřevořezba – prostě cokoliv, co dokáže přenášet lidskou 

zkušenost od jednoho individua k druhému, a to i nepřímo. Rovnice médium 

rovná se technologie tedy neplatí, ale zároveň je patrné, že pokrok v oblasti 

vědy a techniky mediální oblast zásadním způsobem proměňuje. Médium 

tak automaticky není nějaká věc, i když je takto často vnímáno. To 

potvrzuje i pojetí médií v myšlení Carolyn Marvin, podle které „média 

nejsou pevnými a ustálenými předměty, nemají žádné přirozené hranice. 

Jsou vytvořenými komplexy zvyků, představ a postupů, zapuštěnými do 

složitých kulturních komunikačních kódů. Dějiny médií nejsou nikdy ničím 

méně ani více nežli dějinami jejich užití, která nás vždy od nich odvádějí 

k sociálním praktikám a konfliktům, jež osvětlují“ (Marvin 1988: 8).  
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Vnímat média jakožto komplexy zvyků navázaných na kulturu je podle 

mého velice užitečné, ale v takto abstraktním pojetí je pak nesmírně těžké 

pracovat s konkrétními médii, která mají hmotnou podobu (kniha, televize 

atd.), což ovšem nevylučuje to, že nemohou odpovídat výše popsané 

definici. Jelikož se ale ve své práci chci věnovat jen těm médiím, která jsou 

pevně zasazena do našeho světa a mají konkrétní podobu, budu s médii 

pracovat v pojetí Marka Postera. Podle něj se média „…pohybují mezi 

ustálenými sociálními a kulturními pozicemi a mezi kategoriemi 

rozvinutými tak, aby zahrnovala tyto pozice. Jsou to stroje – nejsou to ani 

subjekty ani objekty, mysli ani těla, osoby ani věci, ale vždy jak to tak ono 

ve stejném čase. Zároveň se však vždy navzájem liší. Klasická Západní 

představa o strojích jakožto nástrojích, s uživateli jako subjekty a stroji jako 

objekty, s etikou užitku předpokládanou na straně subjektu a privilegií 

připsanými subjektu úmyslně a vědomě, tento dlouhotrvající rámec pro 

montáž nástroje do kultury nevystihuje komplexitu praktik lidí 

s informačními stroji“ (Poster 2002a: 750).  

Poster nevidí médium jako něco pasivního, byť je to  neživý předmět 

(stroj či možná přesněji zařízení). Médium v první řadě něco 

zprostředkovává, ale tím to nekončí. Médium totiž zároveň do kultury něco 

vnáší a nemůžeme ho prostě chápat jen jako věc, která kromě své primární 

úlohy nemá další význam. Média v tomto textu tak budou vnímána jako 

určitá „zařízení“ nebo produkty lidské činnosti vzniklé přeměnou přírody, 

které zprostředkovávají význam, ať je jakýkoliv. Už jenom proto se nedají 

oddělit od kulturní ani hospodářské složky a jsou pevně zasazena do 

struktury společnosti. V nejširším slova smyslu je samozřejmě základním 

médiem jazyk, ale tím se v tomto rozboru zabývat nebudu. Již z definice je 

jasné, že mě zajímají média, která jsou člověkem fyzicky vytvořena. To ale 

zdaleka neznamená, že si jsou lidé automaticky vědomi, co pro ně tyto 
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výtvory znamenají. Mediální obsahy tak pro mě stojí až za médiem 

samotným. 

Způsob přemýšlení o médiích jakožto nadřazených obsahům se obvykle 

odvolává k učení Harolda Innise a jeho pokračovatele Marshalla McLuhana. 

Oba zastávali tezi, že „nástup každého nového média změní smyslovou 

rovnováhu lidí dané kultury a pozmění jejich vědomí“ 

(Meyrowitz 2006: 17). Můžeme tak říct, že každý technický vynález 

v oblasti médií má potenciál k zásadní přeměně společnosti. Stačí uvést 

příklad přechodu od orální kultury k psané díky vynálezu prvních 

záznamových médií, která měla zásadní význam na strukturaci času, 

prostoru a lidské paměti. „Preliterární společnosti kladly větší důraz na 

přítomnost: mýty, přísloví, právo a víra mohly být přizpůsobeny současnosti 

a pak být prezentovány jako nadčasové (každá generace dělala právě toto – 

přepisovala historii a tím doháněla k šílenství své děti)“ (Inglis 1990: 7). 

Zaznamenání historie na médium (např. papyrus), ale volné vyprávění 

minulosti ztížilo, protože také logicky zúžilo rámec, do kterého vypravěč 

svůj příběh mohl zasadit. Navíc mohlo dojít k tomu, že se už jedinec 

nemusel spoléhat na orální komunikaci a mohl tak začít sám víc rozvíjet 

svou reflexivitu a racionalitu, aniž by byl úplně závislý na druhých.  

Média tedy rozhodně nejsou od společnosti oddělena a jejich změna má 

také podstatný vliv na jednání aktéru samotných. „Ukazuje se, že média 

nejsou jen výstupem technických nápadů, ale odvozují se z dvoustranného 

procesu vynalézání a sociální institucionalizace. Průběh sociální 

institucionalizace mění média samotná. Společnost institucionalizuje 

vynález tím, že zkoumá nové možnosti komunikace; tím strukturuje funkce 

nového média a adaptuje ho; to s sebou přináší nové ekonomické modely a 

v neposlední řadě společnost akceptuje nové médium vytvořením nového 

politického rámce a nového právního řádu pro samotné 
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médium“ (Stöber 2004: 485). Nějak takto asi opravdu bude vypadat 

interakce mezi médiem a společností v moderní společnosti. Může tedy 

zahrnutí určitého média do jejího fungování přispět i k většímu 

všeobecnému blahu? 

Harold Innis tvrdil, že „…různá média se liší v tom, nakolik mohou být 

využita k výkonu kontroly a nadvlády. U vzácného média, popřípadě u 

média s vysokými nároky na speciální schopnosti kódování a dekódování, 

stoupá pravděpodobnost, že z něj bude těžit elitní třída, která si k němu díky 

dostatku času a zdrojů může zjednat přístup. Široce dostupné médium se 

naopak vyznačuje tendencí kulturu demokratizovat“ (Meyrowitz 2006: 26). 

Pokud jsou tyto Innisovy myšlenky platné, mají média na společnost vliv 

přímo zásadní. I když vždy vznikají do nějak ustaveného řádu a musí se 

s ním vypořádat, mohou ho také narušit a rekonceptualizovat. Pořád je ale 

důležité přemýšlet o tom, že médium může být vynalezeno, ale společností 

nemusí být přijato, takže vždy záleží na tom, jak daná společnost vypadá a 

jaká je její kulturně-materiální konfigurace. Příběhy médií, jež byla po 

všech stránkách kvalitativně hodnotnější než jejich konkurence, a přesto 

nikdy neuspěla, jsou desítky (Betamax vs. VHS, MiniDisc vs. CD-R atd.). 

Institucionalizace je tedy pro médium nesmírně důležitá.  

Různým stádiím vývoje médií se zabývá Rudolf Stöber, který vyšel 

z Schumpeterova schémata invence a inovace a přidává k nim ještě prvek 

rozšíření. V první fázi jde o samotný nápad, který ale není nikdy úplně nový 

a vychází z rozpracování něčeho, co už existovalo. Předchůdce internetu 

nazývaný Arpanet „…byl plánovaný jako rozšíření telegrafu, telefonu a 

počítačové komunikace v případě nukleárního útoku. Obecně se dá říct, že 

se ve fázi invence vždy hledí na zlepšení něčeho starého: nové rysy (média) 

jsou upraveny podle starých záměrů“ (Stöber 2004: 488). Už v tomto 

momentu se ukazuje, že technologický vývoj a podoba společnosti jdou 
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vždy ruku v ruce. Jestliže společnost nevyvine pro média určitý rámec, 

nemůže dojít k žádnému posunu. Např. princip podobný knihtisku byl 

vynalezen zhruba ve stejnou dobu i v Číně, ale protože je čínský jazyk 

složitý a slova se neskládají z omezené sady znaků, nýbrž pro každé slovo 

existuje určitý symbol, tento stroj upadl v zapomnění. 

Sociální aspekt se projevuje nejzřetelněji ve fázi inovace. „V tomto bodě 

už existuje prototyp, koncept nebo návrh. Detaily ještě nejsou rozpracovány 

a některé rysy (média) se ještě budou vyvíjet, ale základní struktura nového 

média je hotova. Jestliže ve fázi invence dávalo smysl hovořit především o 

technických aspektech, fáze inovace by měla být diskutována primárně 

z hlediska sociálního užití média. Na inovaci se můžeme dívat minimálně ze 

tří hledisek: vývoje obsahu nového média, nového ekonomického modelu a 

právních regulací“ (Stöber 2004: 490-491).  

Fáze inovace je pro dlouhodobou existenci média určující, jelikož je 

v kontaktu minimálně se třemi důležitými subsystémy společnosti: 

s hospodářstvím a tedy zdrojem financí, práce atd.; právním rámcem – 

normami, ale i etikou; kulturou ve smyslu její přenositelnosti do a z média. 

V tomto momentu bychom také mohli říct, že vznikající médium (ale i ta 

ustálená) je navázáno na velice podobné složky jako uznání v Honnethově 

podání v triádě výkon, právo, láska. Jsem si vědom, že toto naroubování 

může působit poněkud mechanicky, ale troufám si tvrdit, že také odráží 

důležitost jednotlivých dimenzí společnosti a jejich všeobecnou 

provázanost. Pokud se médium ve všech třech oblastech uchytí, následuje 

jeho rozšíření. „Médium se stává novou kulturní technologií pro masu. 

Zásadním rysem této fáze je zlevňování média. Rychlost (výroby) a pokles 

ceny narůstá“ (Stöber 2004, 492-493). 

Do jaké míry však může rozptýlení nového média změnit společnost? Ne 

každý musí souhlas s Innisovým názorem, že se média liší tím, jak se jejich 
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prostřednictvím dá vykonávat kontrola a nadvláda, ale z načrtnutého 

vývojového modelu už víme, že alespoň v rozvinutých moderních 

společnostech se každé médium musí zákonitě dostat do kontaktu se všemi 

nejdůležitějšími složkami společnosti a už jen vynález nějakého nového 

média vždy vyvolá určitou společenskou odezvu (i nulová odezva je 

odezva). Děje se tak hlavně proto, že každé médium je už ze své podstaty 

navázáno na kulturu, protože je jejím zprostředkovatelem. Médium je 

nositelem kultury, ať už je zakódovaná jakkoliv. Mark Poster říká, že 

„fundamentálním rysem každého média je to: že přivádí do blízkého 

kontaktu různé kultury, a to do takové míry, která by bez něj nebyla možná. 

Média v tomto smyslu tak destabilizují lokální zvyky, rozšiřují povědomí o 

způsobech života a vnášejí komplexitu do procesu socializace“ (Poster 

2002a: 751). Posterova argumentace je nejen výstižná, ale také zásadní pro 

chápání všech médií. Otázky po moci médií samozřejmě stále zůstávají 

relevantní, ale v duchu této úvahy je jasné, že ještě důležitější prvek jejich 

existence spočívá právě v tom, jakým způsobem uvádějí do kontaktu jiné 

kultury.  

Médium jakožto prostředek komunikace rozdílných kultur (ať už 

pozitivní či negativní) představuje zásadní platformu pro možné sbližování 

nebo uznání různosti. V technickém rozvržení média tak může být 

zabudována – i neúmyslně – tendence k určitému typu jednání, které bude 

jedince vést ke kooperaci. Ostatně toto měl na mysli Marshall McLuhan, 

který ve své zásadní práci Gutenbergova galaxie mluvil o tom, že „zatímco 

lidé doby alžbětinské balancovali mezi středověkou společnou zkušeností a 

moderním individualismem, my jejich model obracíme a čelíme elektrické 

technologii, která činí z individualismu zdánlivě zastaralou záležitost a ze 

vzájemné společenské závislosti povinnost“ (McLuhan 2000: 105). 

Kanadský teoretik jednoznačně uvažoval o tom, že pokrok v mediální 
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oblasti má potenciál překonat některé neduhy moderny. McLuhanovy 

utopické vize o „globální vesnici“ se tak dosud možná plně neuskutečnily, 

těžko však předjímat, kam nás zavedou další pokroky v technologické 

oblasti a kde leží společenské limity pro určitý druh jednání. McLuhanovy 

další konstrukty o horkých a chladných médiích mohou být posuzovány 

rozdílně, ale jeho názor, že „společnost byla vždy modelována spíše 

povahou médií, jimiž lidé komunikují, než obsahem 

komunikace“(McLuhan 2000: 219), je stále živý a v momentu, kdy stovky 

milionů lidí sdílí své soukromí v prostředí sociálních sítí nebo vyhledává 

důležité informace na internetu (bylo by zajímavé zjistit, zda od doby jeho 

masivního nástupu razantně neklesl počet jedinců navštěvujících knihovny), 

znovu nabývá na palčivé aktuálnosti.    

V tomto momentu podle mého nemůže být pochyb o potencionálním 

hodnocení různých médií z pohledu Honnethovy kategorie uznání. Jestliže 

kniha jedince izolovala a obrátila ho sama k sobě a elektronická média 

vedou k participaci a komunikaci s okolím, musí se tato rozdílnost projevit i 

na podobně společnosti, ve které se vyskytují. A protože si myslím, že 

kultura, technologie i společnost jsou v neustálém souvztažném 

dynamickém vztahu, musí to být znát i na podobě samotné sociální teorie. 

Mohli bychom pak říct, že se Marcuse nebo Adorno orientovali na psyché 

individua, protože ještě stále žili ve věku knihy a prim hrála kognice. 

Habermas se obrátil k jazyku, protože masová média naplno zahltila svět 

rozličnými zprávami a komunikace se stala dominantním faktorem světa, 

což vyžadovalo přesah individua a obrat k vnějším charakteristikám reality, 

jež se naplno odkryly. Honneth se pak uchýlil zpět ke kategorii uznání, 

protože pochopil, že důležitý je jak vztah k sobě samému a vlastnímu 

sebeuskutečnění, tak k druhým lidem, čemuž dokonale odpovídá 

technologie internetu.  
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Úvahy tohoto typu jsou zajisté velice zkratkovité a nepodložené a 

rozhodně by zasluhovaly nějaký hlubší rozbor, trvám však na tom, že každé 

médium s sebou nese také rozdílnou šanci na to, být uznán. Globální 

zpravodajství nám představilo takové životní formy, které jednoznačně 

musely pozměnit jak náš vztah k dalším lidem, tak k nám samotným. Čtení 

denního tisku nám také otevřelo brány poznání, ale je mnohem méně 

interaktivní než například komunikace po telefonu, která nám umožňuje 

více vyjádřit vlastní osobnost. Rozšíření nových médií, jako je internet, 

mezi širokou obec lze tedy z určitého hlediska považovat za další skok 

v šanci na uznání. Specifickým vlastnostem nových médií se však budu 

zabývat v další části práce.  

Cílem této podkapitoly bylo především ukázat, co pro nás média 

znamenají a jaký mohou mít vliv na naši každodenní realitu. Na příkladech 

z děl Postera, McLuhana nebo Stöbera jsem poukázal na jednoznačnou 

provázanost mediální a technologické složky společnosti s tou kulturní a 

hospodářskou. To mě vedlo k závěru, že nelze tvrdit, že by média nad 

společností dominovala, ale na druhou stranu se ukázalo, že pokud dojde 

k jejich rozšíření, mohou mít na naši existenci nezanedbatelný vliv. 

Nakonec jsem dospěl k tomu, že proměně mediální reality by (už z logiky 

věci) měla odpovídat i sociální teorie a jednotlivá média by se tak dala 

poměřovat podle toho, jakým způsobem přispívají k sebeuskutečnění a tedy 

i uznání individuí ve společnosti. 

3.2. Nová média na začátku 21. století  

  Kategorie nových médií je sama o sobě sporná a podléhá historickému 

vývoji. Typ médií, který byl nový ještě na začátku tohoto století může dnes 

působit velice zastarale a ve světle nových vynálezů vypadat jako archaický 
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artefakt patřící někam na okraj dějin. Díky tomu, jak rychle se počítače 

rozšířily z laboratoří do domácností, událo se na mediálním poli hned 

několik zásadních změn. Některé z nich mají prvopočátek už u televize, jiné 

jsou však zbrusu nové. Ani nová média 21. století se však nevymykají tím, 

že by nějak zásadně porušila „…koalici se sociálními a ekonomickými 

silami; nedeterminují nás, ani nepoutají; spíš je zařazujeme do našeho světa 

tak, aby odpovídala zmateným rozhodnutím našeho každodenního života“ 

(Inglis 1990: 27). 

Nelze však popírat, že celá sociální realita doznala od začátku století 

značných změn. Dříve zakázané knihy jsou dnes běžně k dostání a s nimi i 

utajované vědění - přesto však vlastně už nikoho nevzrušují. Jejich šokující 

otevřenost  byla v běžném životě zastoupena televizí a obrazová 

reprezentace každodennosti dosáhla takových rozměrů, že člověk pomalu 

začíná ztrácet jakékoliv tajemství. Opravdu jsme ale svědky vzniku doby 

elektronických médií, která „…tvoří prostředí a kultury, které stojí 

v protikladu k mechanické spotřební společnosti odvozené od knihtisku“ 

(McLuhan 2000: 225)? Zatím to tak nevypadá, ale předjímat budoucnost je 

vždy nejisté. To však neznamená, že na základě současných znalostí 

nemůže být odhalen potenciál nových médií.   

Na následujících řádcích se budu snažit odkrýt nejpodstatnější fakta 

týkající se elektronických médií a uvést tak do hry několik podstatných 

informací a tezí, jež by mohly být zahrnuty do úvah ohledně přeměny 

sociální reality a rostoucího uznání napříč společností.  

Elektronickým médiem, které bylo až do nedávných dob pod největším 

drobnohledem sociálních vědců a kritiků, byla určitě televize. Je nutné 

dodat, že většina z nich k ní přistupovala velice kriticky a její možné 

pozitivní dopady ponechávali stranou. Například Bourdieu napsal, že 

televize „…představuje velké nebezpečí pro různé oblasti kulturní produkce, 
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pro umění, literaturu, vědu, filozofii, právo; myslím si dokonce, že narozdíl 

od toho, co si myslí a co říkají – bezpochyby v nejlepší víře – ti žurnalisté, 

kteří jsou si vědomi své odpovědnosti, představuje televize nemenší 

nebezpečí pro politický život a demokracii” (Bourdieu 2002: 4). Několik 

desítek let od jejího vzniku se však nic takového neprokázalo, byť je pravda, 

že uznávaný francouzský sociolog přišel s několika zásadními postřehy, 

které odhalovaly její nedostatky. Narážel především na to, že televize úplně 

znehodnotila politický život a nahradila ho banalitami a její vlastní struktura 

pak umožnila deformaci samotných novinářů, kteří v ní pracují a jež se pak 

nevědomě podřizují diktátu poskytování bezobsažných informací.  

Na vlně kritiky se veze i Ignacio Ramonet, který si myslí, že „když se 

dostala do čela mediální hierarchie, vnutila televize ostatním informačním 

prostředkům své vlastní úchylky, v první řadě svou fascinaci obrazem. To je 

zakládající idea: jedině viditelné si zaslouží být sdělováno; co není viditelné 

a co nemá obraz, to se nedá vysílat v televizi, a tedy mediálně neexistuje“ 

(Ramonet 2003: 37). Ramonet má v mnohém jistě pravdu a jeho definice 

televize jakožto primárně obrazového média, které vede k degradaci textu, 

má svůj smysl. Posun technologií směrem k internetu však ukázal, že text 

zdaleka nezemřel a  nadvláda obrazu není totální.  

Do absolutních rozměrů pak dotáhl svou kritiku Jean Baudrillard, který 

v souvislosti s televizí hovořil dokonce o ztrátě reality. Televize podle něj 

už realitu nereprezentuje, protože se ztrácí přímý vztah mezi znakem a jeho 

referentem a tak fikce funguje jako realita a my proto žijeme ve světě 

simulaker. Baudrillard tak dospívá k tomu, že „vizuální gramatika obrazové 

reprezentace – montáž – může vytvořit svá vlastní pravidla významu, která 

jsou nezávislá na pravidlech gramatiky běžného života, jak už ukazovali 

raní teoretikové filmu“ (Bjelić 2006: 409).  
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Negativní smýšlení těchto sociologů bylo zcela jistě užitečné a odhalilo 

mnoho podstatných faktů o fungování televizního mediálního komplexu. Na 

druhou stranu je nutné upozornit, že svou kritiku nedokázali tito myslitelé 

přetavit v nic pozitivního a tím, že se zaměřovali spíš na negativní důsledky 

obsahu mediovaného sdělení (banalita vysílání, jeho fixace na pouhé 

obrazy, reprezentace skutečnosti v médiu), uniklo jim to, jakým způsobem 

se proměnily zvyky lidí, kteří televizi přijali za svou. Podle Postera „…byla 

televize sledována vždy celou rodinou, nahradila (společnou) konverzaci, 

salonní hry a další formy družnosti. Televize tak zavedla do domácností 

kolektivní populární kulturu, navíc do celé rodiny“ (Poster 2002a: 752). 

Televize v pohledu Postera tak nemá jen samá negativa, ale vede také ke 

sbližování, kolektivní účasti na předávání informací a vědění a má tak 

homogenizující charakter, který nemusí být nutně vnímán jen záporně.  

Joshua Meyrowitz se pak na celou problematiku elektronických médií 

pokusil aplikovat Goffmanovy teze o sociálních jevištích. Meyrowitz došel 

k závěru, že „mísení situací (v televizi) mění vzorce chování v rolích a 

proměňuje i strukturu sociální reality. Elektronická média přeskupila mnoho 

společenských platforem tak, že většina lidí je nyní s ostatními propojena 

úplně novými způsoby“ (Meyrowitz 2006: 18).  

Jaké to má ale důsledky v praxi? Podle něj došlo k tomu, že si skrz 

televizi lidé začali mnohem více všímat svých rolí a postavení v různých 

situacích. Ženy si díky vysílání mohly lépe uvědomit své podřízené 

postavení, politici už dál nemohli praktikovat strategie, při kterých každému 

publiku předkládali jiné názory, protože televizní záznam by je mohl 

usvědčit z oportunistických myšlenkových pozic, což by snížilo jejich 

popularitu. Masová rozšířenost televize navíc přispěla k tomu, že se začaly 

připravovat programy pro různé kulturní entity, takže ve výsledku 

„elektronická média svedla dohromady na jedno místo nejrůznější typy lidí 
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a přispěla tak k rozmazání hranic mnoha dříve odlišených sociálních rolí“ 

(Meyrowitz 2006: 18–19). Námitka vůči tomu, že žádné jedno místo 

neexistuje a televizní realita je také diferencována na různá hřiště určená pro 

specifické hráče, je zcela jistě relevantní. Na druhou stranu má Meyrowitz 

v mnohém pravdu a do vysílání se jistě dostaly i minoritní kulturní vzorce 

nebo televize alespoň přispěla k tomu, že poskytla obrazovou reflexi 

vlastního jednání skrz vysílání, což mohlo vést k většímu uvědomění si 

vlastní osobnosti. 

Potencionální homogenizační rámec televizního vysílání není podle 

mého mínění dobré podceňovat. Vlastní zkušenosti každého z nás nám jistě 

potvrdí, že se prostřednictvím televize nejednou ujistil o své podobnosti 

s ostatními lidmi, stejně jako o mnoha zvláštnostech svých i jiných. Televize 

umožnila vznik pohyblivého reflexivního obrazu vázaného na čas a kulturu, 

čímž zároveň znormálněla mnoho praktik (například skrz zpravodajské 

rubriky) a mohla tak posunout jedince k větší otevřenosti a uznání 

kulturních zvláštností.  

Podstatným znakem televizního vysílání je navíc orientace spíše na 

emoce než na racionální obsah. „Elektronické technologické extenze našeho 

centrálního nervového systému nás potápějí do světového bazénu 

informačního pohybu, a tak umožňují člověku, aby do sebe vstřebal celé 

lidstvo. Povznesená a disociovaná role gramotného člověka západního světa 

ustupuje nové, intenzivní hloubce účasti, která je vyvolána elektronickými 

médii a která nás vrací do kontaktu se sebou i se všemi ostatními“ 

(McLuhan 2000: 229). Kanadský sociolog v tomto procesu neviděl jen 

pozitiva a oprávněně se obával bojů o identity, které podle něj musí 

vzniknout v momentu, kdy jsou kdysi pevně zakotvené hranice rozmazány 

elektronickými médii. Jak je ale možné, že k tomu až dodnes nedošlo? Je to 

snad důsledek mizejícího „managementu dojmů“, který ustupuje do pozadí 
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proto, že se stírá rozdíl mezi jednáním v zákulisí a na scéně, což musí vést 

k pevněji konstruované identitě? Nebo je to snad obecně se zvyšujícím 

uznáním napříč společností, protože televize přispěla k rostoucí toleranci?  

Myslím si, že díky zvyšující se transparenci opravdu mohlo dojít 

k posunu v obou rovinách – tzn. jak v hraní rolí a jejich vnímání, tak 

v uznání. V druhém případě to má ale také svůj háček. Uznání osobnosti 

jakožto lidské bytosti a její rovnosti s ostatními mohlo stoupnout. Pokud ale 

televize zároveň vynesla na světlo mnoho zvláštností, jakým způsobem se 

pak posunula druhá složka uznání usilující o sebevyjádření zvláštnosti, když 

se mnoho dříve udivujících praktik v záři televizní obrazovky nyní jeví jako 

obyčejné složky lidské existence? Domnívám se, že zvýšená transparence 

nemusí být negativní ani v tomto ohledu. Nejen, že se tím může zvyšovat 

uznání člověka jakožto rovnoprávného člena společnosti, ale navíc se také 

získá obraz o potenciálních lidských schopnostech, což může vést ke 

zvýšené snaze o překonání určitých normativně vyžadovaných jednáních a 

jejich pozvednutí na novou úroveň. 

Výše nastíněné šance jsou samozřejmě čistě hypotetické, ale pokud 

vezmeme v úvahu jen to, jakým způsobem přispěla televize a další 

elektronická média k našemu vnímání místa, nelze zastřít jejich zásadní 

podíl na proměně sociální reality. Domnívám se, že díky jinému toku 

informací, který do našich domácností i veřejného prostoru teče skrz 

zásuvky, muselo dojít k posunu identit a stejně tak i některých lidských 

schopností. Souhlasím s Meyrowitzem v tom, že „elektronická média nám 

změnou ohraničení sociálních situací nepřinášejí pouze rychlejší a 

průhlednější přístup k událostem a chování. Vyvolávají úplně nové situace a 

nové typy chování“ (Meyrowitz 2006: 47). Vzhledem k tomu, že je vliv 

elektronických médií navíc permanentní a provází nás (alespoň mou 

generaci) od narození, nedochází k úplnému zhroucení či náhlému rozpadu 
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jednání a identit, ale ty se vyvíjejí v čase stejně jako technologický pokrok. 

Tím, že televize nepřinesla úplně nový druh mediace, ale spojila do jednoho 

zařízení prvky, které předtím existovaly odděleně, nejednalo se při jejím 

masovém rozšíření o kulturní šok v pravém slova smyslu. Proto také zřejmě 

nedošlo ke kolektivnímu rozpadu identit, kterého se obával Marshall 

McLuhan.  

Odhalováním dosud skrytých forem jednání a odkrytím zákulisních 

prostorů dochází také k podlamování hierarchií. „Slučování nezměrných 

vzdáleností s časovou bezprostředností umožněné elektronickými formami 

komunikace mluvčího a posluchače zároveň vzdaluje i přibližuje. Tyto 

protikladné tendence – protikladné z pohledu kultury tisku – proměňují 

pozici individua tak zásadním způsobem, že model "já" ukotveného 

v prostoru a čase a schopného kognitivní kontroly nad okolními předměty se 

stává neudržitelným“ (Poster 2002b: 11).  Ve věku televize se vytrácí 

tajemno, lidé zjišťují, že jejich vůdci nemají žádné zázračné schopnosti, 

protože je odhaleno jejich soukromí a jsou jim tak blíž než kdy předtím. 

Sociální skupiny se mohou hůř vyhraňovat jedna vůči druhé, protože 

informace tečou takovým proudem, že je těžké udržet komunitu na základě 

omezeného přístupu k nim (Meyrowitz 2006: 65).  

Paradoxně tak dochází k tomu, že zvyšující se počet informací a 

zprůhlednění různých druhů jednání a životních stylů přispívá k celkové 

homogenizaci. Slovo homogenizace ale úplně přesně nevystihuje to, co se 

podle mého ve společnosti děje. Spíš by se asi mělo hovořit o rostoucím 

uznání, které je umožněno díky univerzálnímu přístupu čím dál většího 

počtu individuí k informacím. To ještě umocňuje jednoduchost zakódování 

televizního obrazu, které nevyžaduje žádné zvláštní schopnosti. Dokazuje to 

i popularita televize u malých dětí, které ještě ani neumí číst. Obsah sdělení 

jsou totiž často schopny přirozeně rozkódovat, což rozhodně nelze říct o 
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jejich přístupu ke knihám nebo časopisům, které jsou náročnější na udržení 

pozornosti, a aby jim člověk porozuměl, musí se také nejprve naučit číst.  

„V ětšina elektronických médií spolu s diskurzivními symboly přenáší 

(také) bohatou škálu prezentačních informací“ (Meyrowitz 2006: 87). 

Projevit svou osobu nebylo nikdy tak jednoduché jako prostřednictvím 

televize. Ponechme teď stranou, jaké typy vyjádření televize upřednostňuje 

a jakou pozornost jim sledující diváci přikládají váhu. Pravdou zůstává, že 

narozdíl od novin nebo knih televize nevyžaduje žádný specifický druh 

přemýšlení a schopností. Jedinec nemusí nic vysvětlovat, stačí se 

prezentovat. Často tak dochází k tomu, že je význam odstaven na vedlejší 

kolej - proto také může docházet k situacím, kdy si lidé vybírají politiky 

spíše podle toho, jak vystupují, než co doopravdy říkají - ale díky 

obrazovému přenosu informací stačí velice málo k tomu, aby bylo 

individuum vtaženo do události. Vyjadřující se subjekt pak dokonce nemusí 

ani mluvit a přesto jsme schopni pojmout jeho pocity.  

Ve výsledku by „slučování mnoha dříve rozlišených situací 

prostřednictvím elektronických médií mělo mít na skupinové identity 

sjednocující účinek. Sjednocené informační sítě podporované 

elektronickými médii nabízejí jednotlivcům celistvý pohled na společnost a 

širší pole, v jehož rámci mohou poměřovat svůj způsob života. Jedním 

z důsledků takto sdílené perspektivy a společných situací je, že členové 

původně izolovaných a odlišených skupin začínají vyžadovat rovná práva a 

zacházení“ (Meyrowitz 2006: 113). Šance na sebeurčení tak díky 

elektronickým médiím zřejmě závratně roste a s ním také potenciál na větší 

uspokojení potřeb různých individuí. 

Jestliže však Meyrowitz nebo McLuhan mluví o globálních vesnicích, 

sbližování jedinců a transformaci společnosti především ve věku televize, 

další potenciál ke zvýšení kvality života se otevírá s masivním nástupem 
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počítačů a internetu. Rád bych jen znovu zdůraznil, že možnosti ke změně 

drží ve svých rukou stále lidé a média je nutné chápat jako vlivné 

prostředníky a ne nutně jako determinující faktory. Rozhodující je tak 

interakce společnosti a strojů, která v současnosti dospěla do nevídaných 

rozměrů. Jak píše Mark Poster: „Pouliční osvětlení, protipožární zařízení a 

vybudovaná průčelí jsou vyrobeny nebo kolonizovány počítačovými čipy, 

videokamerami, audio zařízením atd. Pokud industriální společnost vyhubila 

tisíce druhů rostlin a zvířat, podařilo se jí je nahradit křemíkem v podobně 

dechberoucí různorodosti“ (Poster 2002a: 757).  

S nástupem počítačových technologií dochází k dalšímu přehodnocení 

šancí, jelikož na scénu nastupují nová média, která pohlcují všechny 

předchozí. Lev Manovich jejich příchod na scénu  vidí takto: „Jsme právě 

uprostřed revoluce nových médií. Všechny formy kultury, od produkce, přes 

distribuci až ke komunikaci, jsou zprostředkovány počítačem. Tato nová 

revoluce má výrazně větší dopad než revoluce předešlé. Je přece pravda, že 

knihtisk ovlivnil pouze jednu úroveň kulturní komunikace, totiž mediální 

distribuci. Stejně tak vynález fotografie zasáhl pouze nepohyblivé obrazy. 

Revoluce počítačových médií ale naopak působí na všech úrovních 

komunikace a zahrnuje jak akvizici, tak manipulaci, uchovávání a distribuci. 

Samozřejmě ovlivňuje rovněž všechny typy médií: texty, pohyblivé a 

statické obrazy, zvuky i prostorové konstrukce“ (Manovich 2002: 55).  

Nářky kritiků nad konečným vítězstvím obrazu jsou zpochybněny. 

Počítač spojuje všechny typy médií do jednoho tavícího kotlíku a oživuje 

formy, které se zdály být ztraceny. Dovoluje také měnit celou řadu vzorců 

jednání a zvyků. Počítače nejsou jen stroze rozšířeny do společnosti ale 

doslova zakořenily do našich organizací a institucí (Howard 2004: 2). 

Dochází ke změnám v oblasti práce i trávení volného času, zásadně se mění 

trh a softwarové, hardwarové a komunikační firmy dobývají svět. Jak 
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radikálně ale počítače mění naše prostředí a nás samotné? A co si s tím 

počneme?  

Podle Postera dochází především k proměně jazyka a subjektu. 

Přecházíme do počítačového věku „…vytvářející subjekty odlišné od 

racionálního, autonomního individua. Tento nám dobře známý moderní 

subjekt je vlivem informačního způsobu nahrazen subjektem zmnoženým, 

rozptýleným a decentrovaným, jehož identita je soustavným tlakem 

destabilizována. Na rovině kultury tato nestálost znamená zároveň hrozbu i 

výzvu, které – stanou–li se součástí politického hnutí, politiky feminismu, 

postojů etnických a rasových  menšin, gayů a lesbiček – mohou vést 

k závažnému zpochybnění institucí a struktur moderní společnosti“ 

(Poster 2002b: 7). Americký profesor tak neprorokuje žádnou společenskou 

apokalypsu vedoucí k všeobecnému nihilismu, ale vidí v počítačových 

technologiích pozitiva i negativa.  

V čem ale spočívá onen zásadní technicko-sociální převrat? Přesněji 

řečeno – čím přispívá digitální revoluce k chápání médií jako takových? 

Manovich vidí hlavní posun především ve faktorech: číselné reprezentace, 

modularity, automatizace a variability. Rozeberme si teď jednotlivé prvky 

digitálního přelomu poněkud podrobněji. 

V případě číselné reprezentace jde hlavně o to, že každé neomediální (je 

zajímavé pozorovat, jak se pokrok v oblasti médií projevuje na jejich vlastní 

jazykové reprezentaci) dílo lze popsat čistě formálně – tedy matematicky. 

Jelikož hlavním znakem obsahu média je jeho digitalizace, dají se rozložit a 

spočítat různé veličiny, které ho určují. Obraz tak má jistou velikost 

definovanou množstvím pixelů (např. 640x480), dá se přesně určit barva 

jednotlivých bodů, poměry jednotlivých objektů v jeho rámci atd. Dalo by 

se tedy říct, že matematika má nový předmět výzkumu. Neomediální dílo je 

ale také předmětem algoritmické manipulace (Manovich 2002: 56). Nejlépe 

lze tuto vlastnost ilustrovat na příkladu fotografií. Přílišná tmavost nebo 

zrnitost snímku už nepředstavuje zdaleka takový problém jako v minulosti. 

Převedením do digitální reality se dá fotografie ve speciálních programech 
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různě upravovat, čímž se ale zároveň mění i profesní požadavky na lidi 

živící se právě zvěčňováním situací. Podobné je to i s psaným textem, který 

se dnes dá donekonečna editovat. Digitalizace znamená také možnost 

jednoduchého přenosu, takže na díle může člověk pracovat kdekoliv, kde 

existuje software, který umí daný kód přečíst. 

Výše zmíněné příklady se už ale dotýkají další vlastnosti nových 

digitálních médií. Tou je modularita (Manovich 2002: 59). Tím, že jsou 

prvky média digitalizovány do pixelů, skriptů a polygonů, dají se nejen 

měnit, ale i různě kombinovat. Obraz známého umělce může být doplněn o 

text literárního díla a další prvky. Vzniklá koláž však nenarušuje ani obraz 

ani text, jelikož fungují jako celek, ale i samostatně. Modularita zmnožuje 

šance na individualizaci výsledného produktu, který může být uzpůsoben 

přání subjektu. Standardizace tak ustupuje jedinečnosti, pevnost nejistotě a 

proměnlivosti.  

Automatizační princip je spojen s rostoucí kapacitou harddisků a 

databází, které Poster definuje jako „limitované informační struktury (kde 

jsou) (…) konkrétní stopy vyznačeny pouze v konkrétních místech či 

polích“ (Poster 2002b: 17). Díky automatizaci už není problém vytvořit 

konkrétní neomediální dílo, ale spíš ho najít v množině neustále rostoucího 

objemu dat. Automatizace díky různým šablonám a skriptům usnadňuje 

tvořivost, protože mnoho činností, které kdysi musel dělat sám člověk, dnes 

dokáže provést počítač sám (Manovich 2002: 61–62). Automatizace je tak 

navázána na tvorbu umělé inteligence (AI), která usnadňuje mnoho 

stereotypních a dnes už i kreativních procesů, což opět vede ke změně 

v oblasti lidského jednání. 

Posledním důležitým znakem je podle Manoviche variabilita nových 

médií a jejich obsahů. Dnes žijeme v době, kdy není problém uzpůsobit 

médium podle toho, kdo jsme, jaké máme zájmy a z jakého sociálního 

prostředí pocházíme. Databáze nám umožňují hledat informace podle klíče, 

takže ze stejných dat mohou být zobrazeny/konzumovány/používány různé 

výstupy. „V postindustriální společnosti si každý občan může zkonstruovat 
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svůj vlastní životní styl a ze široké (ale nikoli nekonečné) palety možností 

vybrat svou ideologii. Marketing se snaží zaměřit na každého jednotlivce 

zvlášť a nenutit již stejné produkty/informace masovému publiku. Logika 

neomediální technologie odráží novou sociální logiku“ 

(Manovich 2002: 71). Jestliže jsou Manovichovy závěry správné, pak nová 

elektronická média jednoznačně směřují k větší šanci na sebeuskutečnění. 

Elektronická média v počítačovém věku nabízejí šanci na homogenizaci a 

diverzifikaci zároveň. Tato možnost také zvyšuje pravděpodobnost rostoucí 

senzibility k ostatním jakožto lidem i jako svébytným subjektům.  

Digitalizace jistě nenabízí jen samá pozitiva a počet informací o 

jedincích ukrytých v databázích může vést i ke vzniku jakéhosi super-

panoptikonu. Otázkou však je, jestli jejich množství nedosahuje takového 

rozměru, že je nezpracovatelné. To by znamenalo, že často kritizovaná 

transparence dozor neusnadňuje, ale naopak ztěžuje. Šokující informace 

navíc ztrácejí svou hodnotu, protože jejich obsah může těžko někoho 

překvapit, jestliže se prostřednictvím elektronických médií setkává 

s milióny typy jednání a roztodivnými kulturními vzorci. Poster si myslí, že: 

„Každodenní život v informační společnosti je demaskován jako bitevní 

pole o povahu lidské identity“ (Poster 2002a, 758-759). Pokud je to pravda, 

je třeba také jedním dechem dodat, že zápasy o vlastní subjektivitu probíhají 

méně násilně než kdy předtím.  

V této kapitole jsem se pokusil alespoň částečně odhalit vztah mezi 

novými médii a společností a podobu proměn, které má jejich interakce na 

svědomí. Na základě prostudované literatury jsem dospěl k názoru, že 

společnost a média koexistují v dynamickém partnerství a přeměna jedné 

složky vede k přeměně složky druhé. Nástup nových elektronických médií 

tak měl na podobu sociální reality svůj vliv, který se projevil v odhalení 

zákulisního jednání, odhalení stereotypizovaných vzorů, proměně vnímání 

místa a času, klesající moci vůdců a autorit, zviditelněním kulturních forem, 

homogenizaci i diverzifikaci subjektů, jiném vnímání uměleckého díla, 

ekonomické organizaci, trávení volného času a ve výčtu bych mohl 

pokračovat. Je samozřejmě jasné, že tyto proměny nelze přisuzovat médiím 
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samotným, ale komunikací mezi nimi a různými společenskými složkami. 

Podstatné však je, že média mají vliv na proměnu naší sociální reality a 

mohou přispívat ke zvýšení kvality života (nebo alespoň pocitu ze zlepšení) 

subjektů. Některé výše popsané tendence mohou být považovány za 

rozporné, což se týká především součinnosti homogenizace a diverzifikace 

subjektů, ale na úrovni individuí a sociální teorie se tuto propast podle mého 

daří překonat právě Honnethovým obratem k uznání. V následující části 

textu se tak ještě budu zabývat reálnými i potencionálními dopady na 

možnosti uznání posledního masového technologicko-mediálního komplexu 

– internetu. 
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4.   Na cestě k novému socialismu? 

Časopis Wired je považován za jakousi pravidelně vycházející bibli 

elektronického věku. Zakladatelé magazínu, mezi něž patří i uznávaný 

sociální vědec Nicholas Negroponte z Massachusetts Institute of 

Technology, se nechali inspirovat myšlenkami Marshalla McLuhana a jako 

jedni z prvních se začali zabývat vlivem nových technologií na společnost. 

Článek dlouholetého editora Kevina Kellyho s názvem The New Socialism: 

Global Collectivist Society Is Coming Online proto rozvířil (nejen) mezi 

internetovou komunitou velkou diskuzi. 

Autor textu se domnívá, že s globálním nástupem internetu se čím dál 

rychleji blížíme vstříc novému socialismu, jehož vývoj také nastiňuje. 

Zatímco na začátku mezi sebou internetoví uživatelé sdíleli pouze data, 

později došlo k jejich nepřímé i přímé kooperaci. Ta se projevovala 

především při pomoci s vytvářením různých softwarových řešení či 

založením komunitních nebo hodnotících serverů, kdy uživatelé ostatním 

dávali tipy na zajímavé stránky či aplikace (Kelly: 2010).  

Následovalo však stádium kolaborace, která je v článku chápána jako 

širší a intenzivnější participace, spojené s vývojem nějaké veřejné služby či 

produktu. Kelly uvádí příklady různých webových aplikací, které vznikaly 

jako záměrné výsledky práce určité skupiny uživatelů, jež na nich pracovali 

z vlastní vůle bez nároku na mzdu, a byly přitom poskytnuty všem 

uživatelům internetu zdarma. „V kontrastu s náhodnou kooperací je 

kolaborace v širokém slova smyslu projektem, přinášejícím účastníkovi 

pouze nepřímé benefity, protože každý člen skupiny je ve vzájemném 

kontaktu jen s malou částí výsledného produktu“ (Kelly: 2010). Počet 

individuí podílejících se na takovém produktu je mnohem větší než 

v případě kooperace a jeho komplexnost také. Důležité je také to, že se na 
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vývoji podílejí jednotliví lidé dobrovolně a bez nároku na mzdu, přesto jim 

stojí za to trávit nad prací svůj čas. S tím je spojena i proměna chápání 

licenčních smluv (např. GNU licence) a schémat, o které se starají 

organizace jako Creative Commons. Copyright se tak mění na copyleft. 

Fáze kooperace ale ještě přesto není konečná. Vše totiž podle Kellyho 

směřuje ke kolektivismu, kdy „rovnocenní uživatelé přebírají zodpovědnost 

za rozhodující procesy a kde jsou obtížná rozhodnutí jako určení priorit 

rozhodována všemi participujícími členy“ (Kelly: 2010). Toho je možné 

dosáhnout díky technologickému pokroku, který dnes umožňuje snadnou a 

rychlou komunikaci napříč kontinenty. Příkladem může být internetová 

encyklopedie Wikipedia, kdy se o kvalitě a obsahu jednotlivých hesel 

hlasuje.  

Podle Kellyho tak jednoznačně směřujeme k nové formě socialismu, 

která se ale nebude odehrávat jen ve virtuálním prostoru, protože ten je 

s naší realitou beztak pevně svázaný. „V každém dalším kroku se moc 

sdílení, kooperace, kolaborace, otevřenosti, volné tvorby ceny a 

transparence ukazuje jako mnohem mocnější, než si kdy kapitalisté mysleli. 

Při každém zkušebním pokusu zjistíme, že síla nového socialismu je větší, 

než jsme si kdy dokázali představit“ (Kelly: 2010). 

Mnozí mohou jistě v Kellyho přístupu spatřovat silné utopické prvky a o 

naplnění jeho vizí se budou zřejmě ještě dlouho vést spory. Důležitá však 

není jen samotná skutečnost, ale také šance, které otevírá. Kritika 

společnosti se ostatně „…nezaměřuje na to, co už se ve společnosti 

vyskytuje, ale na možnosti existence. Identifikuje okamžiky a hnutí, které 

negují dominantní strukturu a otevírají eventuální možnosti pro hegelovskou 

negaci negace existujících struktur“ (Fuchs 2008: 6). V této kapitole se tak 

nejprve zaměřím na potenciál nejnovějšího média, které má vliv na čím dál 

tím širší oblast našeho světa. Poté se budu věnovat různým kvalitativním a 
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kvantitativním výzkumům internetového prostředí, které poukazují na 

měnící se vzorce chování směřující k vyšší toleranci, participaci a uznání. 

Z perspektivy pozorovatele to totiž vypadá, že zatímco na konci 

devadesátých let se spolu s komercializací internetu začalo mluvit o 

nabourávání jeho rovnostářských principů, na konci první dekády 21. století 

je tato myšlenka obnovena.  

4.1. Hranice informační společnosti 

V předchozí kapitole jsme si ukázali, že definice a rozvržení samotného 

média mohou určovat jeho vliv na sociální realitu. Proto se nejprve zaměřím 

na popis samotného vzniku internetové technologie. „Internet vznikl na 

základě ARPANetu, což byla decentralizovaná  počítačová vojenská 

komunikační síť vynalezena v průběhu 60. let 20. století americkou vládnou 

od níž se čekalo, že by měla přežít nukleární útok“ (Fuchs 2008: 121). 

Design ARPANetu a následně i internetu tak byl od počátku zaměřen na 

vysokou odolnost, kterou měla zaručovat decentralizovaná struktura. 

Výpadek jednoho počítače automaticky neznamenal konec spojení a síťové 

nastavení naopak dovolovalo přidávat další jednotky. Primární funkcí pak 

byla komunikace. „Internet byl (také) od počátku navržen tak, aby těm, kteří 

mají potřebné schopnosti, poskytoval možnost programovat nové prvky 

přímo do jeho struktury“ (Flanagin et. al 1999).  

Tento rys internetu byl také zásadní, protože umožňoval jeho 

mnohočetné vnitřní změny a s tím, jak klesaly ceny počítačů a naopak rostl 

jejich výkon se mohly měnit protokoly přenosu dat a další důležité 

charakteristiky. Pravděpodobně nejdůležitější vývojová změna se pak 

odehrála v roce 1990, kdy v institutu CERN Tim Berners-Lee navrhl HTML 

jazyk a HTTP protokol, stejně jako naprogramoval první prohlížeč. Na 
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konci roku pak taktéž spustil první webový server (Fuchs 2008: 121). 

Základ celosvětové sítě byl položen a nyní se čekalo jen na to, jak rychle se 

do ní zapojí další lidé. Ti začali web v hojnější míře navštěvovat v roce 

1995, kdy se síť otevřela veřejnosti a během několika málo let se její 

obývání stalo masovou záležitostí.  

Někteří mediální analytici upozorňují na to, že internet dosáhl masovosti 

v extrémně krátkém čase, na což má určitě vliv podoba naší společnosti a 

rozšířenost různých technologií. „Na elektřinu se napojilo 50 milionů 

uživatelů za 50 let, rádio dosáhlo stejného počtu za 38 let, počítače za 16 let, 

televizi to trvalo 13 let a internetu pouze 4 roky“ (Dessauer 2004: 122). 

Pokračování „internetového příběhu“ je už pro naše účely dále nepodstatné, 

protože z výše popsaného vyplývají de facto všechny jeho hlavní rysy, které 

bychom mohli shrnout slovy: otevřenost, programovatelnost, decentralizace, 

mnohost, neurčitost, rychlost a odolnost. Všechny tyto charakteristiky jsou 

do něj určitým způsobem vepsané a mají podle mého názoru vliv také na to, 

jakým způsobem je internet využíván a jakým směrem nás formuje, pokud 

s ním zacházíme. Otázkou samozřejmě je, do jaké míry se na nás tyto rysy 

promítají. 

Se zajímavou teorií ohledně proměny internetu a společnosti přišel ve své 

knize stroze nazvané Internet and Society Christian Fuchs. Autor v ní 

odkazuje na kritické myšlení frankfurtské školy a jeho cílem je poukázat na 

to, jak může tato technologie přispět k celkovému pozvednutí společnosti. 

Fuchs tvrdí, že „…informační společnost má potenciál pro kooperaci, která 

poskytne základ pro plnou realizaci imanentní esence společnosti 

kooperace. (…) Informace produkují potenciál, který podrývá soutěživost a 

ve stejném momentu produkuje nové formy dominance a soutěživosti“ 

(Fuchs 2008: 7). Fuchs si je tak dobře vědom skutečnosti, že takového 

uspořádání, ve kterém by převládala kooperace, nebude jednoduché 
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dosáhnout, a že ve společnosti stále existují silné tendence kapitalistického 

uspořádání vedoucí k soutěživosti. Podobné názory jsou často kritizovány 

s odvoláním na jakési utopické představy nebo nerealizovatelnost tohoto 

projektu, a podle mnohých světa plného spolupráce není možné dosáhnout, 

když mají individua tak málo času a odevšad se na nás valí neskutečné 

množství informací jež ani nestačíme zpracovávat nebo se od sebe 

diametrálně liší (Vesna 2004: 257).  

Přebujelost informačního toku je s internetem pevně spjata, ale podle 

mého by se jí automaticky neměly přisuzovat jen negativní aspekty. Není to 

ostatně tak dávno, kdy v naší zemi vládla cenzura a dovoluji si tvrdit, že 

přebytek informací sice může vést k pocitu zmatenosti a neukotvenosti a 

také znesnadňovat spolupráci, protože jedinci se raději uzavřou do svého 

nadefinovaného univerza než aby participovali na nějakém společném úsilí, 

ale na druhou stranu existuje množství vyhledavačů, internetových robotů a 

dalších programů, které orientaci ve virtuálním prostoru usnadňují.  

Na pozitivní stránky sdílení informací a jejich množství upozorňují 

například autoři knihy Wikinomics Don Tapscott a Anthony D. Williams, 

kteří uvádějí příběh těžařské firmy, jež stála před krachem a tak se její 

majitel rozhodl k (tehdy) šílenému nápadu a zveřejnil kompletní mapy 

svých pozemků včetně údajů o nalezištích a jejich výtěžnosti na internet. 

K informacím přiložil žádost o pomoc a tomu, kdo mu pomůže objevit 

novou zlatou žílu, slíbil určitou peněžitou odměnu. Během několika dnů se 

profesionální i amatérští geologové pustili do průzkumu vytýčené oblasti a 

výsledkem jejich bádání bylo objevení jednoho z největšího naleziště zlata 

v Severní Americe (Tapscott, Williams 2006: 7–9)  

Zoufalá situace byla vyřešena jednáním, které naprosto odporovalo 

logice soutěživého trhu, protože zveřejnění citlivých informací se jevilo 

jako čiré šílenství. Dalo by se to přirovnat k tomu, jako kdyby Coca-Cola 
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zveřejnila recepturu na svůj nápoj. Přesto to nevedlo k zruinování firmy, ale 

naopak k jejímu dramatickému rozvoji. Toto vyprávění s dobrým koncem 

samozřejmě nelze absolutně zobecňovat, ale zdařile ilustruje to, jaký 

potenciál dřímá ve společnosti a jak rychle se dají vyřešit krizové situace, 

když člověk či kolektiv sdílí své informace s okolím. Tapscott s Williamsem 

se odvolávají na architekturu internetu, která byla od začátku budována 

k tomu, „…aby propojila lidstvo a jeho výtvory do hladce fungující 

propojené sítě vědění. Právě toto byl největší příslib celosvětové sítě: 

Alexandrijská knihovna plná starých i nových informací a také platforma 

pro spolupráci, která sjednotí komunity ze všech vrstev v nějaký 

představitelný akt kreativního jednání“ (Tapscott, Williams 2006: 37). Jsme 

tak opravdu svědky komplexní přeměny tržních i celospolečenských 

vztahů? 

V hospodářské oblasti totiž nedochází jen k rostoucímu vlivu firem 

z počítačového průmyslu, ale hlubší proměny se odehrávají i  v samotném 

vztahu producenta a konzumenta.  Pro popis změny byla vymyšlena 

hybridní kategorie prosumer, což je složenina z anglických slov producer a 

consumer, která posun v jejich vztahu nejlépe znázorňuje. Ritzer a 

Jurgenson hovoří v souvislosti s prosumery s trendem k „…neplacené práci 

spíše než k placeným zaměstnancům, směrem k poskytování produktů 

zdarma a systému vyznačujícím se novou hojností tam, kde předtím vládl 

nedostatek“ (Ritzer, Jurgenson 2010: 14). Prosumeři se podle nich také 

vyznačují tím, že je jim mnohem těžší diktovat své vize nebo je zneužívat a 

také mají větší tendenci k odporu, protože pro ně není problém najít si 

informace o konkurenčních výrobcích nebo firemní politice. Pokud jim ale 

firmy naopak poskytnou prostor pro realizaci (např. možnost navrhovat 

vlastní design, podílet se na vývoji nebo testování výrobku atd.), jsou 

ochotni pracovat celé hodiny zadarmo. Proto jsme podle Jurgensona a 
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Ritzera svědky vzniku nových ekonomických modelů, které mohou převrátit 

celý stávající hospodářský systém na hlavu, čehož se mnoho firem bojí 

(Ritzer, Jurgenson 2010: 21-22).  

Názory Tapscotta, Williamse, Ritzera i Jurgensona podle mého nejsou 

daleko od pravdy. Elektronická média podle mého přispívají k zásadní 

transformaci ekonomického prostoru, se kterým se potýkají mnohé firmy a 

povolání. Hudební průmysl zažívá boom digitálního prodeje nahrávek a 

velké firmy jsou nuceny úplně přehodnotit své strategie výroby. 

Zpravodajství na internetu zdarma přineslo proměnu v oblasti tištěných 

médií, která zažívají největší krizi od svého vzniku. Paradoxní je, že to není 

kvůli cenzuře, ale totálnímu uvolnění mravů a trhů. Softwaroví giganti se 

třesou před programy vyvíjenými kolektivy anonymních jedinců, jež je 

vyrábějí ve vlastním volném čase a poskytují zcela zdarma všem. Skandály 

o praktikách nadnárodních korporací jsou téměř neutajitelné a lidé se díky 

webovým aplikacím jako Facebook, MySpace nebo Friendster sdružují více 

než kdy jindy. Už nemůžeme hovořit o virtuální realitě, na programu dne je 

reálná virtualita.  

Vraťme se však k Fuchsovi, jehož teoretický přístup jsem zatím pouze 

nakousl. Ten chápe společnost jako sebeorganizující se systém, ve kterém 

sice „vědomí aktéři tvoří historii, ale podmínky a možnosti změn jsou 

podmíněny existující sociální strukturou a materiálním světem“ 

(Fuchs 2008: 61). Společnost pak dělí do pěti  subsystémů: ekonomického, 

politického, kulturního, technologického a ekologického, přičemž první tři 

jsou nejdůležitější a mají největší vliv. Příroda, ekonomika a technologie 

pak tvoří základnu společnosti a politika a kultura superstrukturu. Sám 

přiznává, že jeho teorie je materialistická, ale ne mechanistická, takže 

základna je se superstrukturou v neustálém dynamickém vztahu. Stejně jako 

u Hegela technologie v jeho pojetí přeměňují přírodu pod lidským vedením, 
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aby byly uspokojeny potřeby jedinců, které se projevují v ekonomické 

struktuře (Fuchs 2008: 64–70). 

Celkově pak „základní sociální a ekonomická produkce omezuje, ale ne 

mechanicky determinuje, superustrukturální praktiky a struktury. Jsou to 

nezbytné, ale ne dostačující podmínky pro politiku a kulturu. Ekonomie 

umožňuje a omezuje politický a sociální systém, který však také umožňuje a 

omezuje ekonomický systém společnosti“ (Fuchs 2008: 70). Politika a 

kultura tak ve Fuchsově pojetí není striktně spojena se základnou a může se 

rozvíjet i relativně autonomně, ekonomika si na její fungování však také 

dělá nárok a vždy ji částečně formuje. Marxův klasický model je tak 

uzpůsoben historické skutečnosti, ve které se ukázalo, že základna nemá 

rozhodující vliv na život člověka. 

Fuchsova teorie tak odpovídá i Honnethově konceptu, jehož tři složky 

uznání se dají spárovat se třemi nejdůležitějšími subsystémy. Uznání 

výkonu s ekonomickým subsystémem, právní uznání s právním 

subsystémem a lásky jakožto intimního vztahu k sobě a ostatním 

s kulturním subsystémem. Toto zjištění není překvapivé vezmeme-li 

v úvahu, že oba vycházejí z kritické teorie a také to, že se musí vypořádat 

s jejím předchozím selháním. Fuchs bohužel svůj model nijak víc 

nerozpracovává a dál se vlastně jen odvolává na neustálou dynamiku 

společnosti a sebeorgainzaci, přičemž se sám hlásí také k odkazu 

Giddensovy strukturační teorie a konceptu habitu Pierra Bourdieu.  

Fuchs si dále myslí, že v každém subsystému někdy dojde k napětí, které 

je předzvěstí možné změny. Jestliže k ní dojde „nové vlastnosti nahradí 

starou strukturu systému, což znamená, že je systém transformován, 

dosáhne vyšší úrovně, zahrne do sebe i staré vlastnosti a tím vytvoří 

vlastnosti nové. To, že (z této dynamiky) vyplynou novinky neznamená, že 

staré formy, metody a struktury odporu zmizí, ale že jsou k němu přidány 
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nové vlastnosti, které umožňují kolektivní praktiky a struktury protestu“ 

(Fuchs 2008: 88).  

Autor tak v hegelovském duchu předpokládá, že celá společnost směřuje 

k čím dál větší kvalitě, a díky dynamice systémů tak nedochází jen 

k pokroku v jedné oblasti, ale vždy ve všech zároveň, přičemž také neustále 

vznikají nová ohniska odporu a kritiky. Jakkoliv tedy může být Fuchsův 

model považován za sektářský a utopický, je mu nutné přiznat, že nikdy 

nepočítá s nějakým klidovým stavem, což znamená, že stejně jako Honneth 

neurčuje žádný konkrétní faktor, který by měl přinést nějaké finální 

osvobození. To ale neznamená, že nemůže upozornit na takové existující 

možnosti společnosti, které by podle něj k vyšší kvalitě života mohly 

směřovat. 

V tomto směru tak Fuchs apeluje na potenciál internetu a načrtává jeho 

historický vývoj. Podle něj se dá každá fáze jeho změny popsat na základě 

převládající funkce v přístupu a práce s informacemi. V tomto smyslu je 

web 1.0 definován kognicí, web 2.0 komunikací a web 3.0 kooperací. Ve 

fází webu 1.0 jde vlastně jen o čtení stránek a poznávání rozmanitosti světa, 

takže celosvětová síť je primárně nástrojem myšlení. Web 2.0 je 

charakterizován mohutným nástupem sociálních sítí (Facebook, MySpace 

atd.) a skrz komunikaci se zvyšuje Weberovské porozumění sociálnu. 

V momentu vzniku pocitu sounáležitosti s ostatními pak může dojít ke 

kooperaci a z webu 2.0 se stává web 3.0 (Fuch 2008: 126 - 128). 

Vzhledem ke vzniku stále většího množství různých produktů a 

programů, které jsou podmíněny vznikem určitých komunit s jasným cílem 

vytvořit takovou „hodnotu“, která bude distribuována zadarmo a sloužit 

kolektivnímu blahu (Wikipedia, software Apache atd.) se domnívám, že 

momentálně přecházíme z webu 2.0 na web 3.0. Pokud k němu ale chceme 
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dospět, musíme nejprve participovat a pochopit fungování sociálních sítí a 

zjistit, zda nás opravdu sbližují.  

Na uvedených příkladech (prosumeři, sdílení informací, kolektivní 

vytváření produktů atd.) jsem chtěl ukázat, jak internet proměňuje různé 

složky reality a transformuje je do takové podoby, která vede ke stále větší 

kolektivní participaci. Provázanost jednolitých subsystémů společnosti pak 

zajišťuje to, že změny v oblasti technologií se následně projeví i v jiné 

složce a díky tomu dochází k nekonečnému pohybu a sebeorganizaci. Nelze 

sice zatím s definitivní platností říci, zda spějeme k onomu novému 

socialismu, ale je pravdou, že v se mu v mnoha oblastech blížíme. 

Kooperace je ale podmíněna ustavením jednoty v rozmanitosti 

(Fuchs 2008: 300) – něčím, co je velice blízké základní koncepci uznání a 

co je závislé na zvyšující se rovnosti individuí a zároveň respektující jejich 

nárok na vlastní specifičnost. Jestliže je pak jedním ze základních rysů webu 

2.0 právě směřování k uznání a ocenění různých hodnot 

(Flanagin 2010: 188), může rozvoj sociálních sítí a jejích masivní rozšíření 

pomoci při dosažení tohoto ideálu. Proto se v další části budu věnovat právě 

jejich rozboru. 

4.2. Sociální sítě a jejich potenciál 

Web 2.0 zní jako kouzelná formulka nebo spíš hantýrka počítačových 

expertů, s nimiž má sociolog jen máloco společného. Skutečnost je však 

taková, že podstatné sociální změny se mohou odehrávat právě díky 

přechodu od kognitivního webu 1.0, ke komunikačnímu webu 2.0 a sociální 

vědci se budou zřejmě velmi brzy nuceni naučit pracovat i s pojmy 

z kybernetiky, programování atd. Abychom charakteristiky webu 2.0 co 
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nejvíce prozkoumali, měli bychom se pak pustit do analýzy „internetových 

sociální sítí“, které jsou s jeho nástupem nejčastěji spojovány.   

danah boyd (autorka podle počítačové módy vyžaduje, aby se její jméno 

psalo malými písmeny) a Nicole B. Ellison definují internetové sociální sítě 

jako „…webové služby, které dovolují individuím (1) konstruovat veřejný 

nebo polo-veřejný profil uvnitř hranic systému, (2) vytvořit seznam dalších 

uživatelů se kterými sdílí spojení a (3) zpřístupnit svůj seznam uživatelů 

těm, se kterými jsou propojeni uvnitř systémů“ (boyd, Ellison 2007: 2). 

Znamená to tedy, že uživatel se přihlásí k nějaké webové službě, na které si 

zřídí účet či profil, který však nemusí odpovídat skutečnosti. Následně se 

v rámci systému spojuje s jinými subjekty nebo svými přáteli a tím vytváří 

jakýsi list osob, se kterými se zná. Ten je pak přístupný všem, které v daném 

seznamů má, což umožňuje lidem z různých sociálních skupina a prostředí 

poznávat vaše další známé či přátele a jednoduše se s nimi spojovat. 

Primárními funkcemi sociálních sítí tedy jsou: socializace, komunikace a 

sdílení.  

Důležitým rysem, který obě socioložky poněkud opomenuly, je to, že 

sociální sítě často vybízejí své uživatele k tomu, aby ostatním sdělovali své 

pocity a dojmy - většinou v podobně krátkých zpráv, tzv. statusů, které pak 

vidí všichni lidé, jež mají daný subjekt ve svém seznamu. Je však nutné 

podotknout, že tato funkce není obsahem všech sociálních sítí, ale díky 

popularitě Facebooku (zřejmě nejnavštěvovanější sociální síť se stamilióny 

uživatelů), který ji obsahuje, ji postupně adaptuje více a více podobných 

stránek. Statusy pak mohou být ostatními uživateli komentovány, což 

přispívá k interakci napříč rozličnými subjekty ze seznamu uživatele, kteří 

se vůbec nemusejí znát. Tím pádem vzniká jistá sociální dynamika a 

sociální sítě tak nepřímo vybízejí ke kontaktu s neznámými lidmi, se 

kterými vás ale spojuje známost s určitou osobou.  
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Uživatelé o sobě ale neprozrazují důležité údaje jen skrz statusy, ale také 

skrz předem vytvořené profily. Ty většinou obsahují základní demografické 

údaje (věk, pohlaví, datum narození), zájmy jedince (oblíbené knihy, hudba, 

filmy atd.), ale mohou obsahovat i citlivější údaje (sexuální orientace, typ 

vztahu, náboženské vyznání, kontakt na mobil atd.). Většinou je však na 

uživatelích, zda tyto údaje vůbec sdílí a nikdo také nemůže ověřit jejich 

pravost. Management profilů také ve velké většině případů dovoluje nastavit 

rozsah jeho sdílení, takže je snadné nastavit aplikaci tak, aby váš profil 

viděli jen vaši přátelé nebo ho můžete zpřístupnit úplně všem lidem, kteří 

jsou ke konkrétní síti přihlášeni. 

Uživatelé nemusí sdílet jen své profilové informace a statusy. 

Architektura nových médií jim poskytuje možnost prezentovat ostatním své 

oblíbené videoklipy, názory na různé články a vlastně cokoliv, co je 

umístěno na celosvětové síti a neodporuje to pravidlům dané sociální sítě 

(např. stránky s pornografií, násilným obsahem atd.). Internetové sociální 

sítě tak lze také popsat jako „…platformu pro poskytování určité služby, 

která zdůrazňuje uživatelovu kontrolu, participaci a nově vzniklé chování a 

může být definováno jako vytváření stránek se zaměřením na mikroobsah a 

sociální spojení mezi lidmi“ (Leung 2009: 1328).      

Samotný design tohoto média je tak zaměřen jak na odhalování, 

prezentování a reflexi vlastní osoby, tak na pozorování a komunikaci 

s jinými lidmi a sdílením dojmů. Díky tomu, že se lidé mohou 

prostřednictvím sociálních sítí prezentovat velice různým způsobem (např. 

nahrávat fotky z cest po světě, ale také propagovat nějakou politickou 

stranu, emocionálně se vyjadřovat prostřednictvím statusů, zapojovat se do 

diskuzí na různá témata) a zároveň toho o sobě dost odhalují a vidí diverzitu 

jednání a názoru lidí, které mají ve svém seznamu, splňují weby 2.0 
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dokonale funkci nástroje směřujícího k jednotě v rozmanitosti a společnosti 

uznání. 

Prostřednictvím internetových sociálních sítí je totiž nyní umožněno 

lidem zakoušet uznání v naprosto nebývalé podobě. Televize také jistě 

mohla přispět k větší toleranci a rovnosti, ale jelikož jedincům nabízela 

pouze pasivní sledování obrazů, jednu složku uznání ponechávala 

neuspokojenou. Web 2.0 a internet obecně ale podobným neduhem netrpí, 

protože individuu poskytuje mnoho příležitostí k vyjádření vlastní 

svébytnosti. Design internetových sociálních sítí jakoby se řídil 

Honnethovými požadavky na uznání. Chcete být uznán za svůj pracovní 

výkon? Není nic jednoduššího než se se známými podělit o své úspěchy 

prostřednictvím statusů nebo uveřejnit  vaše daňové přiznání či výplatní 

pásku. Vyžadujete své právní uznání? Přiznejte se ve svém profilu 

k homosexuální orientaci a každý den zveřejňujte informace o počtu zemí, 

kde jsou povoleny jejich sňatky nebo si založte diskusní skupinu, ve které 

budete své názory obhajovat před tisícem dalších lidí. Uznání ve formě 

lásky se vám může dostávat už jen tím, jak moc budou jednotlivé subjekty 

komentovat vaše příspěvky nebo kolik přátel či známých se vám podaří 

nastřádat.  

Z předešlého odstavce lze cítit jistou ironii, ale jakkoliv mohou některé 

příklady vypadat komicky, pravdou zůstává, že mají svůj reálný předobraz a 

web 2.0 uznání usnadňuje. Leungův výzkum prokázal, že „…uznání a 

sociální potřeby jsou dvě nejdůležitější motivace k tomu, aby uživatelé 

generovali nějaký internetový obsah. To naznačuje, že čím častěji jsou 

internetoví uživatelé odměňování tím, že jsou uznávání, (generování 

obsahu)  jim pomáhá v socializaci a v porozumění světu a baví se skrz 

vytváření něčeho nového, co by mohli umístit na internet, tím víc generují 
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další obsah skrz osobní internetové stránky, blogy, fóra, videa na YouTube 

a přispíváním na Wikipedii“ (Leung 2009: 1337). 

I další šetření poukazují na pozitivní důsledky vzniku sociálních sítí. 

„Důvěra (a užívání) sociálních sítí jako YouTube, Facebook a MySpace je 

pozitivně spojena s občanskou participací, ale už ne participací politickou 

nebo důvěrou ve vládu, což není překvapivé, protože tyto sociální sítě jsou 

navrženy k tomu, aby podporovaly vztahy s přáteli a měly potenciál přispět 

k zahrnutí komunit“ (Zhang et. al 2010: 86-87). O těchto vlastnostech už 

dnes téměř nikdo nepochybuje a napříč spektrem převládá sdílená představa 

o tom, že sociální sítě zmnožují šance na navázání sociálního kontaktu, ale 

jen málo se vlastně ví o tom, jaké typy vztahů se prostřednictvím nich 

vytváří a jak moc slouží k navazování styky s původně cizími lidmi 

(Lewis, West 2009: 1210). 

Web 2.0 však sám o sobě nepřináší žádnou spásu. danah boyd v sérii 

kvalitativních výzkumů zabývajících se Facebookem zjistila, že tento web 

2.0 v podstatné míře reflektuje a reprodukuje stávající společenskou 

strukturu. Z rozhovorů se studenty pak došla k závěru, že Facebook mnozí 

považovali za elitistickou síť, která vznikla v prostředí na jedné 

z nejprestižnějších univerzit a někteří respondenti se vyjadřovali v tom 

smyslu, že stejně jako je jazz považován za sofistikovanější než hip-hop a 

počítače Apple jsou víc v kurzu než obyčejná PC, i sociální sítě se dají 

rozdělit podle různých kritérií a někteří lidé tuto diverzifikaci velmi citlivě 

vnímají. I proto je třeba na amerických školách Facebook posuzován jako 

záležitost „bílých“ nebo střední vrstvy, zatímco MySpace užívají spíše 

Afroameričané nebo lidé z chudších prostředí. Volba mezi zapojením do 

určité sítě je tak zásadně ovlivněna třídou a rasou. Autorka tak nakonec 

soudí, že web 2.0 je z velké části především obrazem našeho každodenního 

života (boyd 2010: 27-36). 
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Pro posuzování možných důsledků sociálních sítí tak není důležité pouze 

mapovat dění uvnitř nich, ale také pečlivě zvažovat to, pro jaké komunity 

jsou určeny nebo které se v nich cítí dobře. Dvě největší z nich – Facebook 

a MySpace – se tak pravděpodobně dost liší. Obě se shodují v tom, že 

vznikaly velice nenápadně a bez podpory médií či velkých firem, ale 

zatímco MySpace měl od začátku silnou odezvu v uměleckých kruzích a 

především pak hudebních kapel, což vedlo až k tomu, že do něj byl 

zabudován interní hudební přehrávač, Facebook vznikal jako sociální síť na 

Harvardu a lidé se do ní nemohli přihlásit, pokud nebyli studenty této školy. 

Zatímco na MySpace se tak lidé sdružovali hlavně na základě hudebního 

vkusu, u Facebooku bylo na začátku určující vzdělání 

(boyd, Ellison 2007: 9-10).  

Otázka sdílení pravdivých či falešných údajů je také velmi důležitá. 

V šetření provedeném v roce 2007 bylo zjištěno, že 55% teenagerů má 

profil na nějaké sociální sítí, přičemž 66% z nich ho má zpřístupněný jen 

pro své známé. 46% pak uvedlo, že jejich profily obsahují nějaké falešné 

informace (boyd, Ellison 2007: 13). Z toho se ale nedá vyvozovat, že by 

zhruba polovina uživatelů vystupovala pod nějakou falešnou identitou. 

Dnešní situace může být navíc úplně jiná než před třemi lety, kdy výzkum 

probíhal, protože zatímco na MySpace se lidé většinou skrývají pod svými 

uměleckými přezdívkami, na Facebooku vystupuje valná většina uživatelů 

pod svým občanským jménem, což je dáno i jeho architekturou a záměrem 

spojovat se s lidmi které známe či obnovovat staré kontakty a to logicky 

příliš dobře nejde, pokud jedinec vystupuje pod falešnou identitou 

(Lewis, West 2009: 1215).  

Velký počet jedinců také vnímá sociální sítě jako nástroj, který jim 

usnadní výběr či seznamování se s potencionálním partnerem, takže se v 

prostředí webu 2.0 raději chovají velice podobně jako ve skutečnosti, 
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protože při případném kontaktu by mohlo dojít k nepříjemné situaci. 

Seznamování usnadňuje i neformální naladění internetové komunikace a 

někteří uživatelé se zmiňují o tom, že zatímco v hospodě nebo na párty by 

se dotyčného vysněného partnera báli oslovit a vzít si jeho telefonní číslo, 

prostřednictvím internetových sociálních sítí je to mnohem jednodušší 

(Lewis, West 2009: 1218). 

Na základě vlastní zkušenosti se sítí Facebook a prohlížení seznamů 

několika náhodně vybraných přátel mohu říct, že velká většina lidí na této 

síti vystupuje opravdu pod svým reálným jménem a pokud přece jen 

používá nějakou zástupnou identitu, pak je to spíš z legrace a ke svému 

reálnému jménu se dřív nebo později vrátí, což vyžaduje jen jednoduché 

přepsaní v hlavním profilu. Stejně jako Fuchs si tak myslím, že „mnoho lidí 

online sdílí stejné charakteristiky svých přirozených identit, protože na 

internetu chtějí uzavírat takový typ kontaktů, který by mohl fungovat i 

mimo něj“ (Fuchs 2008: 323). Trošku se také zapomíná na to, že známí 

většiny lidí se rekrutují z různých prostředí (spolužáci ze střední školy, 

vysoké školy, dlouholetí přátelé, spolupracovníci atd.) a mají možnost 

výstupy daného individua komentovat, takže pokud by jeho chování 

v prostředí sociální sítě bylo úplně jiné než ve skutečnosti, je 

pravděpodobné, že by na to někdo reagoval a i kdyby tomu tak nebylo, mohl 

by si znepřátelit určitou část známých, takže alespoň Facebook rozhodně 

působí jako jakýsi virtuální dohled nad sebou sama a může mít 

sebereflexivní účinky. V některých výzkumech se tento předpoklad potvrdil 

a zjistilo se, že lidé kladou velký důraz na typ informací, který o daném 

subjektu poskytují jeho vlastní přátelé v nějaké z interakcí (komentáře fotek, 

statusů atd.), i když je hodnotící individuum nemusí přímo znát. Často jsou 

pro ně dokonce zásadní, protože mohou těžko podléhat nějaké manipulaci 

(Walther et al. 2009: 247). 
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Vedou tedy sociální sítě člověka paradoxně spíše k tomu, aby si vytvářel 

pevnou identitu, než aby s ní experimentoval? Na tuto otázku nelze 

jednoznačně odpovědět, ale z výzkumů lze vypozorovat, že hodně uživatelů 

o to ani nestojí a spíše jen chtějí být v prostředí, které jim umožňuje být 

v kontaktu s lidmi, se kterými jsme v reálu v blízkém fyzickém nebo 

sociálním vztahu (boyd 2008b: 134). To ale neznamená, že přesto nedochází 

k promíchávání aktérů z různých komunit, což občas může znamenat 

problémy, protože se spolužáky ze střední školy jste před lety sdíleli úplně 

jiné zážitky a pravděpodobně také osobnost než s těmi, se kterými se vídáte 

dnes (Lewis, West 2009: 1217).  

Lidé tak musí velice pečlivě balancovat mezi jednotlivými prostředími 

nebo prostě přijmout větší průhlednost jako fakt a jednat ve všech „místech“ 

velice podobně. Výzkum ve školách prokázal, že se subjekty na sociálních 

sítích snaží udržovat jakési pomyslné hranice mezi veřejnou a soukromou 

sférou, ale to se jim nikdy nemůže úplně povést, protože by to de facto 

znamenalo ztratit šanci cokoliv publikovat. Téměř jakoukoliv informaci o 

nějakém jednání na internetu (a často tak i v „reálu“) lze totiž zpětně 

dohledat a vytvořit si jakýsi profil nálad či obecně života jednotlivých 

individuí. S tím je ale většina uživatelů smířena a případné využití dat ze 

strany zaměstnavatele či vlády nemá vliv na to, zda se rozhodnou zveřejnit 

své údaje pro všechny členy dané sítě (Tufekci 2008: 31-33). 

Dá se tak hovořit o tom, že zapojení do internetových sociálních sítí 

vyžaduje podřízení se určité normě viditelnosti, která zároveň znamená to, 

že o sobě člověk jen těžko může šířit nepravdivé informace a tak de facto 

umožňuje uznání jen za jednání, které je člověku vlastní. „Výsledkem 

technologického pokroku je to, že se sociální konvergence stává na internetu 

normou, ale lidé se s touto změnou ještě stále nesžili“ (boyd 2008a: 14). 

Domnívám se, že ono sbližování či sbíhání ale neprobíhá jen ve smyslu 
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možnosti jednoduchého spojení se známými našich přátel, ale také v našich 

vlastních osobnostech a pohledu na sociální realitu. Pokud je na Facebooku 

nejčastěji prováděnou akcí prohlížení profilů přátel 

(Lewis, West 2009: 1223) a komunikace s nimi, je také možné, že si 

odkrýváním jejich soukromí uvědomujeme vlastní podobnost i rozdílnost a 

spějeme tak k většímu všeobecnému uznání. Tento předpoklad se 

samozřejmě časem může ukázat jako mylný a viděli jsme, že sociální 

struktura ve virtuálním prostoru se od té skutečné zřejmě příliš neliší, to 

však neznamená, že pozitivní aspekty a předpoklady, které jsou do 

sociálních sítí integrovány už v jejich samotném rozvržení, mohou 

momentální negativa pomoci odstranit. Myslím si, že jestliže se bude dále 

klást důraz na transparentnost, komunikaci, otevřenost, sdílení a další rysy 

sociálních sítí, můžeme brzy dospět do stádia, kdy „…za sebou necháme 

20. století a širokým obloukem se vrátíme zpět do vesnice, kde všichni vědí, 

jaký je váš život“ (Tufekci 2008: 35). Cesta ke kolektivitě a novému 

socialismu je tak už pravděpodobně narýsována. Teď si budeme muset 

zvolit, zda po ní budeme chtít opravdu jít. 
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5. Závěr – o uznání ve virtuálním prostoru 

Název této práce je úmyslně provokativní. Z textu jasně vyplynulo, že 

svět kolem nás nelze rozdělit do dvou sfér (virtuální a reálné), ale naopak je 

třeba ho chápat jako komplexní celek, ve kterém jsou všechny prvky 

společnosti v neustálé interakci a dynamice a tak se ustavuje sociální realita 

kolem nás. Ve shodě s Castellsem si tak myslím, že je „…virtuální realita 

částí naší sociální reality; kyberprostor je systém který zprostředkovává a 

ovlivňuje naši kognici, komunikaci a kooperaci v každodenním životě. 

Kultura reálné virtuality je reálná (nikoli imaginární), protože je jedním ze 

základů naší reality, je to materiální báze, na které žijeme naši existenci, 

konstruujeme naše systémy nebo reprezentace, provozujeme naši práci, 

sbližujeme se s dalšími lidmi, získáváme informace, formujeme si naše 

názory, politicky jednáme a stavíme naše sny“ (Castells, cit. dle 

Fuchs 2008: 322). 

Virtuální prostor se stal součástí naší každodenní reality a jelikož je 

založen na technologiích, pomáhá nám – v hegelovském duchu – 

transformovat přírodu v nejširším slova smyslu a prostřednictvím něj 

můžeme uspokojovat naše potřeby. Díky němu si také uvědomujeme, že se 

odlišujeme od zvířat a máme šanci určovat své bytí a vymanit se z danosti 

světa či převládající totality.   

„Hegel věřil, že pohyb idejí vždy směřoval k pokroku, a proto 

necháváme staré představy za sebou, i když vždy hrají svou roli v usilování 

o novou svobodu, která je čím dál blíž dosažení smyslu“ (Inglis 1990: 174). 

V tomto duchu jsem se také snažil nastínit jeho koncepci uznání, která je 

pro získání svobody člověka zásadní. Na kritické teorii, jež na jeho 

myšlenky navazuje, jsem se pak pokusil poukázat nejen na postavení 

člověka v různých fázích (post)moderní společnosti, ale také na prostředky, 
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které by se měly rozvíjet, pokud o svobodu chceme usilovat. Na základě 

toho jsem se přes práci, psyché a komunikaci dostal zpět k elementární 

kategorii uznání (abych tak říkající opsal kruh) v teorii Axela Honnetha. 

Německý filozof navazuje na své předchůdce z Institutu sociálních studií a 

všechny jejich nápady a myšlenky spojuje do nového teoretického rámce, 

jehož hlavní složkou je intersubjektivita jedince a jeho touha po uznání 

v původním smyslu – jakožto osoby rovné ostatním a zároveň jako někoho 

specifického. Jen uspokojením potřeby uznání ve formě lásky, práce a práva 

může k něčemu takovému dojít a  člověk tak nabude svého sebeurčení. 

Jelikož uznání chápu jako potřebu, a technologie nám základní  potřeby 

dovolují naplňovat, vydal jsem se po stopě nových médií, která jsou se 

společností v neustálém dynamickém vztahu a umožňují a omezují ji do 

stejné míry jako to dělá ona. Vzhledem k naší době, která je popisována 

jako informační či internetová, jsem se pak logicky zaměřil na média 

elektronická a snažil se ukázat, jaký mohou mít na sociální realitu vliv. 

Televize, počítač, internet a sociální sítě podle mého mohou přispět 

k nastoupení cesty od konkurence, sobeckosti a izolaci ke sdílení, kooperaci 

a transparenci. Pokud je tato vize správná, otevírá to prostor k větším 

šancím na uznání jedince a tedy i ke spokojenější společnosti. Samozřejmě, 

že toto pojetí může být vnímáno jako idealistické, ale rozhodně nevnucuje 

představu utopie, kde budou všechny lidské bytosti spokojeny. Naopak je 

počítáno s tím, že každá přeměna vyvolává novou dynamiku a kritický 

odpor. V tomto ohledu je také jasně patrná rezignace na nalezení takového 

principu, který by měl vést k úplné emancipaci. Na druhou stranu to však 

neupírá kritické teorii její ostří, protože každá společnost se nakonec dá 

posuzovat podle míry uznání, jež nabízí svým členům. 

Gianni Vattimo kdysi napsal: „Autotransparence, ke které nás vedou 

společně média a společenské vědy se zatím zdá být pouhým odhalením 
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plurality, mechanismů a vnitřních armatur konstrukce naší kultury“ 

(Vattimo 2003: 16). Pokud tato práce, jež se zabývala jak médii, tak 

společenskými vědami, alespoň částečně poodhalila některé mechanismy 

naší společnosti, můžeme snad prohlásit, že tato dvojice postupuje našimi 

dějinami dál v úspěšném tandemu, který brzy přispěje k odkrytí dalších 

skutečností.            
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Resumé 

The concept of recognition in the social sciences has occured since the 

Hegel's times and works as a category referring to the intersubjective aspect 

of life. Hegel defines recognition as a basic human need, which affects the 

establishment of the position of master and servant and human freedom. 

Axel Honneth, the representative of the new critical theory, builds on Hegel 

and develops a new concept of recognition, which would meet today's 

demands for improved conditions of existence. The concept of recognition 

should serve as a category, which determines the quality of our being. It is 

now largely shaped by the new media. 

In the first part of my thesis I dealt with Hegel´s concept of recognition, 

the relationship between master and servant and technology and nature. 

Then I went on with a performance of critical theory of Frankfurt School, 

whose ideas formed the philosophical thinking in the 20th century and also 

of the individual authors and their views and factors, which should lead to 

the emancipation of the individual and society. The theory of Honneth still 

developing their ideas and form the framework for describing and 

evaluating the current form of society. 

The section on the new media dealt with changes that occured in the 

process of transition to electronic reality. I analyzed influence of television, 

computer technology, internet and social networking on social reality and its 

potential in relation to increasing recognition in the society. I´m insipred by 

the ideas of Marshall McLuhan and others, that electronic media can 

fundamentally change our perception and behavior. It is obvious that new 

media have the potential to lead to greater communication, participation, 

transparency and collective action which has been confirmed mainly in the 

research of Facebook and other research social networks, but also the 
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transformation of the economic components of social reality. New media in 

general can contribute to the increased recognition in society. 
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Příloha č. 1 

 

Projekt diplomové práce 

 

1. Předpokládaný název práce.  

Uznání ve virtuálním prostoru 

 

2. Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího 

problému. 

Tak zvaná „nová média“ jsou v současné době předmětem mnoha studií 

v rámci různých vědeckých oborů. Ve spojení s novými médii je často 

rozvíjena diskuze ohledně jejich vlivu na náš každodenní život, jako by 

jejich fungování mělo zásadním způsobem strukturovat naši realitu a 

utváření vlastní identity. Těmto tématům se ve spojení s novými médii 

zřejmě nelze úplně vyhnout a svým způsobem jsou pořád aktuální, ale 

osobně bych se raději zaměřil na specifičtější oblast fungování mechanismů 

uznání ve virtuálním prostoru.  

Sledování a rozbor poměrně čerstvých internetových fenoménů by mělo 

přispět k odhalení toho, jakým způsobem se buduje, distribuuje a projevuje 

uznání v rámci nových médií jako jsou různé sociální servery (Nyx, 

Kyberia, Zpovědnice, Twitter) i informačně-zábavné kanály (internetové 

zpravodajské servery, Youtube atd.). V pozadí pak stojí předpoklad, že i 

nová média mohou být nějakým způsobem vnitřně uspořádána a jejich 

fungování zřejmě vyžaduje vytváření hierarchií a žebříčků, které dovolují 

zakoušet jistým jedincům pocit obdivu a jiným naopak průměrnosti či – 

v krajním případě – bezcennosti.  
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Kategorie uznání je totiž od svého počátku spojena s orientaci jedince na 

„druhé“, takže předpokládá jakousi formu sociálního vztahu. Ten bývá 

v nových médiích často vyjádřen jak skrytě, tak pomocí různých zjevných 

bodových či jiných hodnocení založených na kvantifikaci. Autoři článků 

nebo příspěvků pak získávají určitou zpětnou vazbu na své jednání a jsou 

symbolicky odměňování/penalizování vrůstající nebo klesající „karmou“, 

hodnocením identity či počtem následovníků.              

V pojetí samotného uznání bych pak vycházel z teorie autorů tzv. „nové 

kritické teorie“, kteří se dají považovat za nástupce Adorna, Horkheimera 

nebo Habermase. Ti sice uznání vztahují primárně k problematice práce a 

jejího ocenění, ale jejich analytické kategorie se dají použít v rozmanitých 

oblastech. Uznání samotné dělí na ocenění (příslušnost ke stejné skupině 

nebo stejným hodnotám) a obdiv (vychází z diferenciace; založené na 

zvláštnosti). Ve světě nových médií pak není nereálné předpokládat, že 

tlaky vedoucí k odlišení se od ostatních  a také možnosti proměny vlastního 

postavení ve virtuálním prostoru rostou, což ve výsledku může klást ještě 

větší důraz na reflexi jednání, snahu zviditelnit se a být uznán a tím pádem 

také k náchylnosti sledovat a vylepšovat své postavení v rámci hierarchií 

odvozených od hodnocení druhých. 

 

3. Předpokládané metody zpracování a předběžnou strukturu práce.  

Práce by měla být převážně teoreticky zaměřena, ale v jejím rámci bude 

přihlíženo i ke kvantitativním datům, které určují postavení a uznání jedinců 

v dílčích virtuálních komunitách. 

 

Předběžná struktura práce: 

 1. úvod do problematiky nových médií (o co se jedná atd.)  
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 2. internet, sociální sítě (jejich stručný popis, fungování atd.)  

  3. uznání (jeho dosahování, projevy atd.) 

4. ocenění a obdiv ve virtuálním prostoru (mechanismy uznání) 

5. závěr 
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