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Abstrakt: 

 

     Disertační práce se věnuje tématu dohledu. Snaží se odpovědět na otázku, do jaké 

míry žijeme ve společnosti, kterou je možné charakterizovat jako společnost dohledu. 

Za tímto účelem definuje, co pojem dohled znamená, jaký je historický vývoj 

dohlížení, jaké teorie tento fenomén relevantně popisují a v jakých oblastech se s ním 

můžeme setkat. Jsou zde představeny hlavní teorie multidisciplinárního oboru 

dohledových studií, který se rozvíjí zejména posledních dvacet let. Z  dohledových 

technologií je pak věnována zvláštní pozornost kamerovým systémům. Zároveň se tato 

práce zaměřuje na etická úskalí a dopady, které s dohledem souvisí, tj. na 

problematiku soukromí, diskriminace, sociálního vyloučení, transparentnosti  

a odpovědnosti. 

 

Klíčová slova: dohled, kontrola, sledování, kamerové systémy, ochrana osobních 

údajů, soukromí, etika 

 

 

Abstract: 

 

     The theme of the dissertation is surveillance. Its aim is to answer the following 

question: up to what extend do we live in a society, which may be described as a 

surveillance society. For this purpose it defines, what is meant by surveillance, how 

surveillance evolved through history, which theories relevantly describe this 

phenomenon and in which spheres surveillance is notable. The dissertation introduces 

the main theories of the multi-disciplinary field of surveillance studies, which has been 

developing over the last twenty years. Special attention is focused on CCTV systems. 

At the same time, the thesis focuses on ethical problems of surveillance, i.e. privacy, 

discrimination, social exclusion, transparency and responsibility. 

 

Key words: surveillance, control, monitoring, CCTV, personal data protection, 

privacy, ethics 
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1 ÚVOD 

  

 

“every breath you take 

every move you make 

every bond you break 

every single day 

I´ll be watching you” 

Police 

 

 

     V květnu roku 2011 jsem se vypravil na krátký studijní pobyt do Kanady s cílem 

navštívit jeden workshop a poté letní školu pro doktorandy.
1
 Když jsem se k této cestě 

připravoval, znamenalo to zajistit si několik nezbytných věcí jako vízum, letenku, 

ubytování apod. Nikoho dnes nepřekvapí, že jsem si proto sedl k počítači a začal 

postupně prozkoumávat vízovou politiku Kanady, levnou letenku s co nejmenším 

počtem přestupů a dobou letu a možnosti ubytování. Po této přípravné fázi a 

rozmyšlení si nejlepšího itineráře jsem přešel k samotnému vyřízení víza, rezervaci a 

platbě letenky a rezervaci ubytování. Kromě fyzického předání podkladů a vyzvednutí 

si víza byla většina úkonů provedena online a jednou z nejdůležitějších komponent 

těchto aktivit byly mé osobní údaje. A tak ještě než jsem se vůbec dostal na letiště, 

cestoval můj digitální data-dvojník
2
 mnohými servery kanadské vlády, aby bylo 

možné ověřit, zda nejsem hledaný zločinec nebo terorista, či zda neexistuje jiný 

důvod, pro který bych nebyl vpuštěn do země. Obdobně zpracovala mé osobní údaje 

společnost prodávající letenky a mohu pouze doufat, že mé údaje využila pouze 

k zprostředkování tohoto letu. Zcela jistě, dříve než jsem se podíval do některého 

                                                 
1
 Workshop na téma Cyber-Surveillance in Everyday Life  (University of Toronto) 

a Surveillance Studies Summer Seminar (Queen´s University, Kingston) 
2
 Srv. termín „Data double“ (Haggerty, a další, 2000 stránky 104-116) 



 

7 

z vybraných hotelů, znali už mé základní identifikační údaje včetně čísla platební 

karty.  

      Zároveň ale také můj webový vyhledávač registroval a algoritmicky zpracovával 

celou moji online aktivitu a mohl tak kastomizovat reklamní nabídky, které se ve 

vyhledávači objevovaly. Pokud bych měl aktivní službu jako Gmail či prezentoval 

svůj plán na sociální síti Facebook, byl by strojově zpracováván i obsah mé soukromé 

pošty či můj osobní profil a mohl bych tak například obdržet nabídky na hotely 

v Torontu.  

     V den odletu jsem cestou na letiště registroval množství kamer, které jsme cestou 

míjeli. Byly nainstalované na obytných domech, objektech firem i státních institucí, 

zaznamenávaly pohyb osob na veřejném prostranství i provoz automobilů na 

městských komunikacích. Na letišti pak intenzita jejich pokrytí ještě více narostla. 

     Cestou jsem vyřídil několik telefonních hovorů a emailů pomocí mého chytrého 

mobilního telefonu (smart phone) a při tom si vzpomněl na případ německého politika 

Malte Spitze (Strana zelených), který poukázal na to, že koncern Deutsche Telekom 

uchovává data o jeho pohybu a tak s pomocí serveru Zeit Online představil 

interaktivní mapu, která na základě těchto a dalších veřejně dostupných informací 

kompletně zrekonstruovala jeho pohyb po dobu šesti měsíců.  

     Před odbavením zavazadla jsem byl požádán, abych na bezobslužném panelu zadal 

všechny své údaje včetně naskenování víza, a teprve poté mi bylo umožněno předat 

zavazadlo obsluze k odbavení. Opět tedy můj data-dvojník cestoval o něco dříve a 

mnohem rychleji než já. Následovala kontrola při vstupu do odletové zóny pomocí 

nejrůznějších skenerů a poté i osobní prohlídka, ke které mě prý vybral počítač. 

Kontrola pasu mi v tomto kontextu připadala jako rutina z nějakých starých časů. 

Nicméně i pas prošel velkou změnou a nyní obsahuje nejen jméno, datum narození a 

fotografii, ale také mé biometrické údaje uložené na RFID čipu (Radio Frequency 

Identification). 

 

     Co chci těmito úvodními větami o současném cestování, sběru dat, monitorování či 

ověřování identity naznačit? Naše doba či společnost bývá popisována různě. Je 
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nazývána jako globální, informační, konzumní, postmoderní apod. Všechny z těchto 

charakteristik mají svůj důvod a právoplatnost a všechny svým způsobem souvisí 

s tím, čemu se chce věnovat tato práce. Jejím tématem bude dohled, nebo jinak řečeno, 

do jaké míry žijeme ve společnosti, která může být nazvána společností dohledu. Je 

zřejmé, že prudký nárůst užívání a dostupnosti digitálních informačních technologií 

v posledních více jak třiceti letech znamená významný posun také v možnostech 

dohledu. Bude tedy nutné prozkoumat, co dohled je, jakých oblastí se týká, jaké teorie 

jej popisují a pokusit se tak na výše uvedenou otázku odpovědět. Setkáme se s tím, jak 

užívá stát dohled nad občany, soukromé společnosti nad zaměstnanci, prodejci zboží a 

služeb nad klienty, jak se lidé dohlíží navzájem mezi sebou, ale také jak lze 

dohledových metod využít proti těm, kteří zpravidla dohled vykonávají. 

      Tím se však téma této práce nevyčerpává. Jako jakási permanentně přítomná druhá 

otázka se zde bude tematizovat to, jaká etická úskalí jsou s dohledem spjata. Moderní 

technologie umožňují jako nikdy předtím jednoduché sociální třídění podle 

nejrůznějších kritérií (pohlaví, rasa, vyznání, majetek) a tím upřednostňování jedněch 

vůči druhým. Přechod od kartoték a seznamů k elektronickým databázím umožnil 

jejich rychlé prolínání a to jak ve veřejném, tak také soukromém, sektoru, nebo mezi 

těmito sektory navzájem. Například při žádosti o úvěr má dotyčný pracovník banky 

okamžité informace o tom, kdo klient je a zda se firmě vyplatí mu peníze půjčit či 

nikoli. Obdobně i státní zaměstnanec dnes mnohem snadněji zjistí mnohé údaje o 

žadateli, např. o sociální podporu, a lze očekávat, že příslušné registry a databáze se 

budou propojovat stále více. Bude tedy třeba se ptát, kdo je ten, kdo dohlíží, kdo 

definuje způsoby klasifikace, kategorizování a profilování, co se děje se získanými 

daty a jestli není narušováno základní právo na soukromí. 

     Hned zpočátku je třeba se pozastavit nad termínem dohled, který je v této práci užit 

jako překlad anglického, popř. francouzského, surveillance. Nabízejí se možnosti 

přeložit jej jako „dozor“, „sledování“, „kontrola“ a podobně. Vzhledem k tomu, že 

dohled je v posledních letech zprostředkován zejména technickými prostředky, kde je 
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již termín „systémy dohledu“ zaveden
3
, volím právě tuto variantu. Zároveň je možné 

použít za vzor překlad klasického díla o dohledu, tedy knihy Michela Foucaulta 

Dohlížet a trestat
4
, i když zde je možnost překladu s použitím slova dozírat 

problematičtější, neboť se zde opravdu jedná také o dozor vykonávaný dozorci nad 

vězni ve vězeňském prostředí. Je-li však tématem Foucaultovy knihy dohled 

v obecnějším smyslu, tj. charakteristikou určité společnosti a jejího fungování v celku, 

pak lze s tímto českým překladem souhlasit. 

     S tím, jak docházelo k nárůstu nových dohledových praktik pomocí informačních 

technologií převážně ve vyspělém světě, můžeme hovořit také o novém oboru, který se 

snaží tyto procesy akademicky analyzovat z pohledu humanitních věd. Zhruba od 

devadesátých let minulého století se zejména v Severní Americe a Velké Británii 

formuje nový multidisciplinární obor, nazývaný dnes Surveillance Studies - dohledová 

studia. Autoři jako Gary T. Marx, Christopher Dandeker, David Lyon, Oscar Gandy, 

Mark Poster, William Bogard a další začínají z pohledu různých oborů – zejména 

sociologie, historie, filosofie, kriminologie - intenzivně studovat tento nově se měnící 

fenomén. Jelikož není v českém akademickém prostředí tento obor v zásadě přítomný, 

klade si tato práce za cíl představit teorie těchto autorů.
5
  

     Tím se dotýkám metody, která zde bude užita. Jistě by bylo možné provést nějaký 

dílčí kvantitativně-kvalitativní výzkum týkající se dohledu. Lze zkoumat konkrétní 

užívání kamer ve veřejném prostoru, institucích či firmách, sledování zaměstnanců 

pomocí mobilů, GPS, docházkových systémů, užívání klubových karet velkých 

prodejních řetězců, či analyzovat fenomén posledních let jakým jsou sociální sítě 

(Facebook) apod. S těmito příklady se stále častěji setkáváme v mediích, kdy jedna 

kauza o ztrátě či zneužití osobních údajů střídá druhou. Vzpomeňme na debatu o 

službě Google Street View, ochraně dat na Facebooku, úniku osobních údajů 

společnosti Sony atd. Případné výzkumy by byly pro naše prostředí vhodné, nicméně 

                                                 
3
 Viz např. termín „Městský kamerový dohledový systém (MKDS)“, srv. (Koníček, a další, 2002) 

4
 (Foucault, 2000) 

5
 Za jakousi Mekku dohledových studií lze považovat Surveillance Studies Centre na Queen’s 

University, Kingston, Kanada. 
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chybí zde jedna věc a tou je právě teoretická opora, která doposud nebyla česky 

zpracována. Tato práce si klade ambici tuto mezeru zaplnit. 

     Je nepochybné, že lze navazovat na dílo již zmíněného Michela Foucalta, jehož 

knihy jsou z velké části i česky dostupné, a proto se začátek této práce bude ubírat 

tímto směrem. Je třeba také podotknout, že existuje vcelku kvalitní česká právní 

literatura, týkající se dohledu.
6
 Právním aspektům dohledu se zde však budu zabývat 

pouze okrajově. Čím však začnu nejprve, je to, co se vlastně pod pojmem dohled 

myslí. Začnu obecnou definicí dohledu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Viz např. (Maštalka, 2008) 
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2 TEORIE DOHLEDU 

 

 

 

2.1 Co je dohled? 

 

      Každodenní život se čím dál více stává terčem monitorování a dohledu.
7
 Různé 

osoby, instituce, organizace či samotná automaticky pracující zařízení sledují, 

poslouchají, zaznamenávají, nahrávají a zpracovávají osobní údaje a komunikaci, 

přičemž se nemusí jednat pouze o nějaké přísně tajné informace. Dohled však není 

něčím, co by na nás bylo prováděno pouze nějak shora - nad pracovníky, občany či 

cestovateli. Je to soubor procesů, jichž jsme všichni účastni jako sledovaní i sledující. 

Tato práce nechce být nějakou konspirační teorií dohledu. Není jejím cílem dokazovat, 

že se naplnily nějaké dystopické vize Orwellovy knihy 1984
8
 či Kafkova Procesu

9
, 

nicméně jejím cílem je zaměření na ty oblasti a vztahy, kde se dohled uplatňuje, a zde 

se příliš optimisticky hovořit nedá.      

     Jak ukazují David Lyon
10

 či Elia Zureik
11

, dohled je ve své podstatě dvojznačný. 

Na jedné straně je vyjádřením starosti o někoho, vyjádřením toho, že chceme někoho, 

popř. něco, chránit. Tak člověk pečuje o své dítě a používá k tomu jistých 

dohledových metod od vlastních očí, aby třeba dítě neupadlo z prolézačky, po 

monitory dechu či tzv. chůvičky, které na dálku přenášejí zvuk a obraz.
12

  V pozdější 

době může být takovým zařízením pro dohled třeba mobilní telefon, kdy si rodiče 

mohou zaplatit službu u mobilního operátora, aby jim předával informace o pohybu 

jejich dětí. Zde se již dostáváme k etickému problému toho, do jaké míry mohou 

rodiče takovýmto způsobem zasahovat do života svých dětí. Technologie dohledu jsou 

                                                 
7
 (Ball, a další, 2003 stránky 1-15), (Bogard, 1996 str. 77) 

8
 (Orwell, 1983) 

9
 (Kafka, 2008) 

10
 (Lyon, 1994 str. ix),  (Lyon, 2001 stránky 3-5). Lyon označuje tyto dvě strany dohledu slovy care and 

control.  
11

 (Zureik, 2003 str. 42)  
12

 Připomínám, že takováto chůvička u souseda, naladěná na stejnou frekvenci, odstartovala tzv. kauzu 

Kuřim. 
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však využívány i ve zdravotnictví či při péči o seniory, a to jak v rámci zdravotnického 

zařízení či domu s pečovatelskou službou (např. tlačítko pro přivolání pomoci), tak 

také na dálku pomocí různých technologií jako např. GSM. Současné technologie 

umožňují, aby měl lékař permanentní informace o zdraví pacienta a zejména, aby byl 

varován v případě nějaké náhlé události. Samostatně žijící senior si může zaplatit 

službu, která mu je 365/7/24 k dispozici v případě jakýchkoliv problémů. I zde se však 

již dostáváme na hranu starosti a toho, co představuje druhou stranu dohledu, kterou 

Lyon vyjadřuje slovem kontrola. Co když se informace o zdraví pacienta dostanou do 

nepovolaných rukou a někdo tyto důvěrné údaje nějakým způsobem zneužije? 

     Podobně dvojznačné jsou i samy vymoženosti současných technologií. Na jedné 

straně umožňuje e-mail velice jednoduchou a rychlou komunikaci. Bez problémů 

mohu během sekund zaslat zprávu svým přátelům kdekoli na světě. Jenže tato zpráva 

může být monitorována různými zájmovými skupinami, které její obsah buď využijí 

k nějaké cílené reklamě, jak to provádí e-mailové aplikace typu Gmail, či mohou být 

monitorovány vládními institucemi, které sledují datové toky a analyzují je např. pod 

vlajkou boje proti terorismu.
13

 Podobnou dvojznačnost v sobě nesou v poslední době 

tolik tematizované sociální sítě jako Facebook, kdy si jedni neskonale užívají 

interaktivitu tohoto média, ale přitom často zapomínají, že vše co do tohoto prostoru 

umístí, je vlastnictvím provozovatele, který tyto údaje využívá opět k marketingovým 

účelům, a nebo se toto médium může stát prostorem pro kyberšikanu a ponížení 

druhých, např. umístěním nějakých kompromitujících fotografií. I samotné kamery 

mohou na různé lidi působit dvojznačně. Někomu mohou být vyloženě protivné, ale 

jistě se najdou i tací, co se před kamerami rádi předvedou.   

     Dohled je spjatý s mírou rizika, které se nachází mezi výše uvedenými dvěma 

tvářemi dohledu. Dohled je spjatý s otázkou bezpečí a tím, jak maximální bezpečí 

zajistit. Dohled je spjatý s důvěrou, jejíž nepřítomnost navyšuje touhu po dohledových 

praktikách, které mají nedůvěru – např. mezi státem a občany, mezi firmami a 

                                                 
13

 Např. systém ECHELON, nebo monitorování datových toků americkou NSA v tzv. Fusion centrech. 

Jednou z nejpoužívanějších metod kontroly datových toků je tzv. DPI (Deep Paket Inspection). Srv. na 

webových stránkách: 

http://www.deeppacketinspection.ca 

http://IXmaps.ca 

http://www.deeppacketinspection.ca/
http://ixmaps.ca/
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zaměstnanci, mezi lidmi navzájem – nahradit. Dohled je tudíž také spjatý s mocí, jež si 

bezpečí může vynutit, nebo se alespoň snaží míru rizika snižovat. To, co je však vždy 

v sázce, jedná-li se o dohled, je soukromí, jsou to osobní údaje, je to sama lidská 

důstojnost a v širším měřítku také demokracie.  

     Nyní je již možné položit si otázku, jak nejlépe můžeme dohled definovat. David 

Lyon představil ve svých knihách od roku 1994 několik definic, které jsou 

zrekapitulovány níže.  

 

Dohled je či znamená:  

 

“kontexty, v rámci kterých jsou shromažďovány osobní údaje“
14

 

 

“jakýkoliv sběr a zpracování osobních údajů, ať už identifikovatelných či nikoliv, za 

účelem ovlivňování a řízení těch, od nichž byly získány” 
15

 

 

“rutinní způsoby, jejichž pomocí je zaměřena pozornost na osobní údaje ze strany 

organizací, které chtějí ovlivnit, řídit a kontrolovat určité osoby nebo skupiny osob”
16

  

  

„soustředěná, systematická a rutinní pozornost, věnovaná osobním údajům za účelem 

ovlivňování, řízení, ochrany a směrování.“
17

  

 

     Dovolil jsem si tento širší přehled, i když jsou si uvedené definice v zásadě 

podobné, nicméně můžeme zde vysledovat určité zpřesňování. Zaměříme-li se na tu 

poslední, je třeba podotknout, že každé jednotlivé slovo, má svůj význam. Dohled se 

vždy soustřeďuje ve výsledku na jedince či nějak definované skupiny, i když se často 

pracuje pouze s dílčími daty, která k jedinci či těmto skupinám odkazují.  Dohled je 

systematický, tj. nejedná se o nějakou náhodnou událost, nýbrž o cílenou aktivitu, 

                                                 
14

 (Lyon, 1994 str. ix) 
15

(Lyon, 2001 str. 2)  
16

 (Lyon, 2003 str. 5) 
17

 (Lyon, 2007 str. 14) 
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která podléhá jistým postupům a pravidlům. S tím souvisí to, že dohled je často rutinní 

záležitostí, což příkladně symbolizují dohledové velíny kamerových systémů, kde má 

obsluha za úkol sledovat stále stejné kamery po většinu pracovní doby. Lyon uznává, 

že žádná definice nemůže být všezahrnující a sám dodává, že například práce policie 

není vždy zcela soustředěná či zaměřená na konkrétní osoby a často jsou její odhalení 

také náhodná. Je však třeba mít na paměti, že dohled je vždy vykonáván za nějakým 

účelem. Stát svým způsobem řídí své občany. Zaměstnavatelé se snaží, aby jejich 

pracovníci podávali maximální výkony. Prodejci se snaží maximalizovat své prodeje, 

a proto ovlivňují klienty tak, aby si koupili právě jejich zboží či služby. K tomu všemu 

lze dohledových praktik využít.  

     V literatuře dohledových studií samozřejmě nefiguruje pouze David Lyon. I další 

autoři přidávají svá pojetí toho, co dohled znamená, a proto zmíním ještě tři definice: 

 

„Dohled je systematické zkoumání nebo monitorování jednání nebo komunikací jedné 

nebo více osob.“
18

 

 

„Dohled zahrnuje sledování, zaznamenávání a kategorizaci informací o lidech, 

procesech a institucích.”
19

 

 

„Dohled zahrnuje sběr a analýzu informací o populacích za účelem řízení jejich 

aktivit.“
20

 

 

     I zde jsem se pokusil vybrat maximálně obecné definice. Většina autorů však 

nepředstavuje takovéto obecné teorie dohledu, nýbrž rozvíjejí své konkrétněji 

orientované koncepce, které zkoumají dohled v kontextech jako např. dohled a stát, 

dohled a ekonomie, dohled a technologie, dohled a interaktivita apod. Když hovoří o 

dohledu Karel Marx, Max Weber či Michel Foucault, jedná se o popis fungování 

dohledu v moderní době (zejména 19. století), kdy je využíván jako nástroj 

                                                 
18

 (Clarke, 1997 str. 5) 
19

 (Ball, a další, 2003 str. 1) 
20

 (Haggerty, a další, 2006 str. 3) 
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kapitalistického řízení na pracovišti (Marx)
21

, byrokratického řízení státu i podniků 

(Weber)
22

, či je niternou součástí uspořádání disciplinární společnosti (Foucault)
23

, 

jejíž architektonickou artikulací je známý Panoptikon. Hovoří-li na Foucaultovské 

téma Thomas Mathiesen o Synoptikonu
24

  nebo Didier Bigo o Banoptikonu
25

, mají 

také na mysli určitou dílčí charakteristiku dohledu. Když Roger Clarke představil nový 

termín dataveillance
26

, chtěl jím vyjádřit novou formu dohledu, která je založena na 

datových tocích a databázích. A hovoří-li Mark Andrejevic ve svém rozboru dohledu a 

interaktivity o pojmu digital enclsoure
27

, navazuje svým způsobem na Clarkovu 

tematizaci soudobých technologií.  Ve všech těchto případech se však dohled 

tematizuje v určitém smyslu konkrétněji. Tato práce se k většině těchto teorií vrátí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 (Dandeker, 1990) 
22

 (Weber, 1998) 
23

 (Foucault, 2000) 
24

 (Mathiesen, 1997) 
25

 (Bigo, 2005) 
26

 (Clarke, 1997) 
27

 (Andrejevic, 2007) 
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2.2 Jak dohled zkoumat? 

 

     Chceme-li studovat dohled, máme různé možnosti, jakým směrem se vydat. 

Můžeme například zkoumat oblasti, kde se dohled aplikuje. David Lyon identifikuje 

takovýchto oblastí pět
28

: 

 

1. Armáda a zpravodajské služby 

2. Státní administrativa 

3. Pracovní prostředí 

4. Policie a kontrola kriminality 

5. Spotřeba a marketing  

 

    Tyto oblasti jsou spjaty hlavně se vznikem moderní doby. Lyon tvrdí, že při jejich 

zkoumání si můžeme pomoci identifikací pěti procesů, které nás při jejich zkoumání 

mohou vést. Jedná se o zkoumání míry racionalizace, typů užitých technologií, 

možností třídění osob do skupin, o zkoumání toho, do jaké míry jsou ti, kdo jsou 

sledováni o této skutečnosti informováni a nakonec o míru naléhavosti, s jakou je 

dohledových praktik užíváno (např. naléhavost dohledových praktik po 11. 9. 2001
29

).     

     V tomto smyslu lze zkoumat změny v evropských státech a armádách od 17. století. 

Nárůst racionality a efektivnosti, vznik nových tříd: u vojáků hierarchizovaný systém 

důstojníků, ve státní administrativě a podnicích hierarchizovaná byrokracie. Obecně je 

však třídění do skupin jednou ze základních metod dohledu. Vytváření profilů těch, 

kteří mohou být zdrojem nějakého nebezpečí, či naopak těch, kteří mohou být nějak 

považováni za přínosné, např. často utrácející zákazníci v obchodech.  Lze zkoumat 

kontrolu docházky a výkonnosti pracovníků pomocí nejrůznějších technologií, metody 

státu kontrolovat a preventivně bojovat proti kriminalitě apod. Vědí-li lidé, že jsou 

sledováni, budou se patrně vždy chovat jiným způsobem, než když o tom informováni 

nejsou.  

                                                 
28

 (Lyon, 2007 stránky 22-45) 
29

 (Lyon, 2003) 
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     Je zřejmé, že ve všech těchto oblastech bude dohled spíše asymetrický, tj. ten, kdo 

dohlíží, bude praktikovat určitou moc nad tím, kdo je dohlížen. Zároveň tyto oblasti 

představují typ dohledových vztahů, které jsou vertikální, tj. povětšinou od shora dolů.  

     Mark Andrejevic v souvislosti se zkoumáním současné iKultury a interaktivity, 

kterou v jeho pojetí umožňují tzv. iMédia, redukuje počet výše uvedených oblastí na 

tři, přičemž ta třetí není v Lyonově výčtu explicitně zmíněna: 

 

1. iKomerce 

2. iPolitika 

3. iMonitoring - laterální (horizontální) vztahy
30

 

 

     I když jsou názvy uvedených oblastí doplněny o ono malé i, které odkazuje 

specificky k současné době a možná ironicky k výrobkům některých firem, zejména 

společnosti Apple, je možné tuto strukturaci oblastí dohledu zobecnit. Je však třeba 

podotknout, že nástup interaktivních médií a služeb, umožnil v mnohem větší míře 

dohlížení se lidí navzájem. Ve smyslu výše uvedené Lyonovy definice dohledu, která 

hovoří o systematičnosti a rutinnosti, je pak jen otázkou, do jaké míry probíhá taková 

aktivita pravidelně či nikoli.  

     Představené oblasti dohledu lze zkoumat diachronně napříč časem i synchronně 

v určité době. S tím souvisí další možnost, jak dohled zkoumat. David Lyon 

představuje ve své „přehledové“ knize dohledové vztahy či způsoby organizace 

dohledu, jimž přisuzuje také určité období v dějinách západní civilizace. Rozlišuje tak 

způsoby šíření informací v před-moderní, moderní a postmoderní době za pomoci 

rozlišení následujících typů dohledových vztahů. 

 

1. Předmoderní - dohled tváří v tvář (face-to-face) 

2. Moderní - dohled založený na archivech, složkách, rejstřících a kartotékách 

(file-based)  

3. Postmoderní - dohled založený na rozhraní (interface)
 31

  

                                                 
30

 (Andrejevic, 2007) 
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     V předmoderní době je dohled spíše nesystematický a zároveň symetrický a 

asymetrický. Symetricky se např. dohlížejí jednotliví obyvatelé v malých komunitách 

vesnic. Asymetrický dohled pak představuje svrchovaný dohled pána nad poddanými, 

nebo nějakého pověřence, který dohlíží na práci a výkony ostatních. Je povětšinou 

vykonáván tváří v tvář, tj. vizuálním kontaktem. Nicméně mohli bychom zde uvést 

také různé špionážní metody sbírání informací o nepříteli, a tudíž se neomezovat 

pouze na vizuální dohled, ale brát v úvahu také odposlouchávání a poslouchání (např. 

za dveřmi). Jinou formu dohledu může představovat zpověď v kostele, která umožňuje 

sledovat osobní životy a představy věřících v dané komunitě. Je samozřejmě třeba 

podotknout, že toto sledování je kryto zpovědním tajemstvím, které zavazuje kněze 

k mlčenlivosti, nicméně za způsob dohledu to považovat lze. Můžeme zde zmínit i 

prvotní metody sčítání lidu, které začalo již ve starověkém Římu a které má již 

mnohem blíže k metodám doby moderní. Dodejme, že předmoderní dohled se 

odehrává v přítomnosti a je omezen na určité místo.  

     Na tomto místě uvedu jeden příklad, který je sice z 20. století, nicméně dohled tváří 

v tvář dobře ilustruje. Uvádí ho v této souvislosti při svých přednáškách Andrew 

Clement.
32

 Jedná se o práci se zkrácenou motykou, která byla používána 

na amerických farmách v Kalifornii od druhé světové války, kdy americká vláda 

umožnila práci pro cca 2 miliony Mexičanů. Práce to byla tvrdá a značně nenáviděná 

právě kvůli používání tohoto nástroje. Ale proč? Je taková motyka nástrojem dohledu? 

Zkrácená motyka má pro ty, kdo nad prací dohlíží, dvě výhody. Jednak tím, že je 

zkrácená, snižuje riziko tělesných úrazů, ke kterým dochází častěji při práci s motykou 

dlouhou. Většinou se jedná o zranění nohou. Tím, že je zkrácená, ale také nutí ty, kdo 

s ní pracují, k práci v předklonu. A tak předák, dohlížitel nad jejich prací, má 

permanentní přehled nad tím, kdo pracuje a kdo se zrovna práci vyhýbá.
33

  

 

 

                                                                                                                                             
31

 (Lyon, 2007 stránky 71-93) 
32

 Andrew Clement působí jako odborník na informační technologie a dohled na University of Toronto 
33

 (www.objectofhistory.org) 
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Obrázek 1 - Užívání zkrácené motyky, Leonard Nadel, 1956, National Museum of American 

History 

 

 

     Moderní dohledové metody jsou zejména racionálnější a zprostředkovány různými 

mediátory. Užívají matematické metody, opírají se o archivy, rejstříky a kartotéky, 

odehrávají se v přítomnosti, ale hledí také do minulosti, neomezují se pouze na určité 

místo, ale také na celek, zejména národ. Moderní dohled má sklon k inklusivitě, 

podporuje stejnost, uniformitu a homogenitu.  

     Postmoderní metody jsou zejména digitálně zprostředkované, založené na 

sledování chování, k čemuž využívají biometrické znaky jedinců. Jsou výrazně 

orientovány do budoucnosti, aby umožňovaly případná preventivní opatření. Zaměřují 

se jak na mikro prostor (tělo), tak také na makro prostor (globální svět). Namísto 

moderní inklusivnosti podporují exklusivnost, např. komu povolit vstup do určité 

země a komu nikoli. O tomto moderním a postmoderním dohledu bude samostatně 

pojednáno dále. 

     Jak přiznává sám David Lyon, toto rozlišení je v zásadě heuristické. Má pomoci 

lepší orientaci v tak rozsáhlé oblasti, kterou může dohled představovat. Jednotlivé 

metody se však určitě vzájemně nevylučují. „V indickém call-centru, které jsem 

navštívil v roce 2004, bylo například možné sledovat, jak vedoucí manažeři, 

proplétajíc se mezi pracovními stanicemi, sledují „agenty“ tváří v tvář, pracovní 
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záznamy jsou sestavovány a udržovány zaměstnavatelem, a různě kolísající datové 

toky jsou získávány z kamerového systému, monitorováním úhozů na klávesnici a 

automatickým měřením času při vyřizování hovorů. Dohledové techniky tváří v tvář, 

pomocí archivu a pomocí rozhraní v call centru koexistují.“
34

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 (Lyon, 2007 str. 75) 
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2.3 Dohled v moderní době 

 

     Předmoderní dohled je spíše nesystematický a vykonává se přímo fyzickými 

smysly. Vzhledem k jeho povaze mu zde nebude věnována bližší pozornost, neboť 

tato práce se ptá zejména na povahu současného dohledu. Analýza předmoderního 

dohledu by vyžadovala spíše historické či antropologické zaměření se na nějakou dílčí 

skupinu, v které se dohled specificky odehrává. 

     Při zkoumání dohledu v moderní době můžeme vycházet z několika klasiků 

sociologie, potažmo dalších humanitních věd. Zjednodušeně řečeno, dohled se může 

jevit jako součást politické ekonomie kapitalismu (Marx)
35

, jako produkt byrokratické 

organizace (Weber)
36

 či jako jistý rys posunu ve způsobu trestání od spektáklu k sebe-

disciplíně, tj. jako součást disciplinární společnosti (Foucault)
37

.  

     Jejich práce jsou vcelku známé a bude jim zde věnována pozornost. Avšak existuje 

kniha přímo z oblasti dohledových studií, která příliš známá v našem prostředí není, a 

proto z ní následující pasáže budou vycházet. Jedná se o knihu Christophera 

Dandekera Surveillance, Power and Modernity
38

. 

     Dle Dandekera je dohled „sběrem informací o jedincích a řízením populací jedinců 

v organizacích“
39

. Za hlavní strategické organizace moderních kapitalistických 

společností považuje státy a podniky. Ve své analýze se kriticky vypořádává se třemi 

teoriemi společnosti. První teorie - industriální společnosti, založená na Saint-

Simonovi a Durkheimovi, vnímá byrokratický dohled jako racionální odezvu na 

velikost a komplexnost administrativních úkolů, které přináší věda a technologie. Ve 

své podstatě je tato teorie spíše konsensuální. Dále se vypořádává s Marxem, jehož 

teorie spojuje nárůst dohledu v moderních společnostech s akumulací kapitálu a 

třídním bojem. Třetí teorii nazývá „machiavelismem“ či „neo-machiavelismem“ a 

zmiňuje myslitele jako jsou Mosca, Sorel, Michels a Pareto. Tato teorie vysvětluje 

dohled jako vyústění geopolitických a armádních střetů mezi soupeřícími státy.   

                                                 
35

 (Dandeker, 1990) 
36

 (Weber, 1998) 
37

 (Foucault, 2000) 
38

 (Dandeker, 1990) 
39

 (Dandeker, 1990 str. vii) 
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     Dandeker hned zkraje své knihy předkládá několik témat, jimiž konkretizuje svou 

pozici: 

 

1. Za základ byrokratizace v moderních společnostech považuje válku a armády. 

Odmítá zejména to, že by byrokratický dohled souvisel s akumulací kapitálu. 

Zde se tedy jasně vymezuje vůči mnoha předchozím teoretikům. 

2. Zájmy byrokratických a odborných pracovníků považuje za důležité a 

nezávislé faktory při šíření dohledu v moderních státech a podnicích.  

3. Souhlasí s Weberem v tom, že důležitou příčinou byrokratických systémů 

dohledu bylo zvýšené množství a komplexita administrativních úkolů. 

4. Zároveň souhlasí s Weberem a Tocqueillem, že demokratizace v moderních 

společnostech, čili požadavek rovnosti, je neoddělitelný od byrokratizace 

společnosti. 

5. A nakonec souhlasí s Weberem také v tom, že kapitalismus a parlamentní 

demokracie jsou schopny lépe zvládat excesy byrokracie v moderních státech 

než socialismus.
40

 

 

     Než se však dostaneme konkrétněji k Dandekerově pojetí dohledu v moderní době, 

bude vhodné představit teorii Maxe Webera, z které Dandeker ponejvíce čerpá.  

 

 

2.3.1 Max Weber - racionalizace, byrokracie a dohled 

 

     Dandeker v mnohém souhlasí s Maxem Weberem a dodává, že ho považuje za 

myslitele, který v určitém smyslu využívá a překračuje všechny tři zmíněné teorie. 

Přesněji řečeno kriticky se vymezuje vůči prvním dvěma a snaží se inkorporovat 

některé pohledy machiavelistické teorie.
41

  

                                                 
40

 (Dandeker, 1990 str. viii) 
41

 Následující pasáže budou vycházet jak z Dandekerova, tak také mého interpretování Maxe Webera. 
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     Weber tvrdí, že konstitutivním znakem moderního kapitalismu je institucionalizace 

racionality ve všech sociálních institucích, přičemž tento proces je zvýrazněn vznikem 

racionálního kapitalistického podniku, racionálně legálního státu a étosem vědeckého 

zdůvodňování, k čemuž slouží matematické metody. 

 

 

2.3.1.1 Racionální kapitalistický podnik 

 

     Moderní podnik, či ve smyslu následujícího výkladu spíše továrna, se liší od 

předchozích ekonomických organizací tím, že při řízení maximalizuje racionální 

jednání. Weber v této souvislosti odlišuje racionální a iracionální ekonomické jednání. 

To první systematicky usiluje o zisk a maximálně využívá možnosti směny, přičemž 

se cíleně nezabývá tím, co nesouvisí s maximalizací zisku. V tomto smyslu odlišuje 

politický a průmyslový kapitalismus. První využívá metod generování zisku pomocí 

politických mechanismů, tj. pomocí daňové optimalizace, pirátství, spekulativních 

politických půjček apod. V průmyslovém kapitalismu je zisk dosažen pomocí 

formálně nenásilných průmyslových podniků s cílem prodat či směnit hotové výrobky 

na trhu. To si však vyžaduje několik předpokladů: 

 

1. Podnik potřebuje zdroje, které si může přivlastnit.  

2. Je třeba volného trhu, do kterého nikdo iracionálně nezasahuje.  

3. Systém řízení a kontroly procesů musí být maximálně mechanický a musí 

potírat jakékoli individuální excesy.  

4. Musí existovat předvídatelné právo a administrativa. Proto je moderní stát, 

který monopolizuje legitimní fyzické síly v rámci určitého teritoria, základem 

pro podnikání. 

5. Účetnictví podniku musí být oddělené zejména od domácnosti či jiných forem 

správy. 
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6. Musí existovat třída formálně svobodných dělníků, kteří jsou samostatnou 

komoditou na trhu.
42

 

7. Konečně, je třeba, aby existovala jistá obecná komercionalizace ekonomického 

života - „kultura podnikání“ - kterou sdílí podniky a soukromí vlastníci.
43

  

 

     Weber dále rozlišuje mezi formální a substantivní racionalitou v moderním 

kapitalismu, tj. mezi formální racionalitou byrokracie a substantivní racionalitou 

individualismu. Řízení a kontrolu podnikových procesů, účetnictví a dělníků provádí 

byrokratičtí pracovníci, kteří mají různé a jasně vymezené pravomoci tak, aby byly 

zajištěny pravidelné a kontinuální výkony. Pouze osoby s příslušnou kvalifikací 

mohou vykonávat tyto funkce. Níže jsou uvedeny konsekvence požadavků, které jsou 

spojeny s pozicí úředníka: 

 

1. Osobně jsou svobodní a podléhají autoritě pouze do té míry, která se týká 

jejich oficiálních povinností. 

2. Jsou organizováni dle jasné hierarchie do kanceláří, které mají přesně 

definované sféry kompetencí. 

3. Pozice je založena na svobodném smluvním vztahu se zaměstnavatelem. 

4. Kandidáti jsou vybíráni na základě technických kvalifikací a jsou jmenováni, 

nikoli voleni. 

5. Jsou odměňováni fixními mzdami v penězích s právem na důchod. 

6. Kancelář konstituuje kariéru, která je výlučná každému úředníkovi. 

7. Existuje systém kariérního postupu, který je založen na věku, zásluhách či 

obojím, o čemž rozhodují nadřízení. 

8. Úředník pracuje zcela odděleně od vlastnictví prostředků řízení a nemůže si 

přisvojit svou pozici.  

9. Úředník je podroben striktní a systematické disciplíně.
44
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 (Weber, 1998 str. 211) 
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 (Dandeker, 1990 str. 8) 
44

 (Dandeker, 1990 str. 9) 
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     V kontextu mé práce je třeba zmínit, že byrokratické rozhodování a kalkulace jsou 

založeny na znalosti informací, tj. archivu, rejstříku, kartotéce, které jsou centrálně 

uloženy v organizaci. V centru podniku je tudíž vědění. Za druhé, byrokratická 

administrativa a řízení jsou založeny na racionální disciplíně, která má fungovat 

podobně jako stroj, který eliminuje všechny iracionální vstupy. Každý úředník je 

pouze částí tohoto soustrojí. A každý úředník je separován od prostředků 

administrativy, podobně jako je formálně svobodný dělník separován od prostředků 

výroby. Oba jsou tak v určitém smyslu plně závislí na zaměstnavateli.  

     Úředníci jsou zároveň podrobeni systematickému školení, aby plně zvládali 

pracovní úkoly, naučili se pracovat s informacemi a vštípili si organizační disciplínu. 

Racionální disciplína je podporována kariérním postupem, který se odlišuje od 

tradičního, patrimoniálního získávání pozic, o kterých rozhodoval svrchovaný pán. 

Ředitel byrokratického uspořádání, má pak mnohem větší přehled a může si být více 

jist, že se jeho pokyny v celém hierarchickém soustrojí uskuteční. Jak Dandeker říká: 

„U Webera je racionální řízení fůzí vědění a disciplíny“.
45

 

 

      

2.3.1.2 Moderní stát   

 

     Weber si všímá toho, že mezi moderním kapitalistickým podnikem a moderním 

státem existují určité paralely. Podobně jako podnik i moderní stát je racionální 

strukturou dominance dohledu, kde je vztah mezi vládnoucími a ovládanými 

zprostředkován byrokracií. Ta spolu s právními normami tvoří právně-administrativní 

řád státu. Právní normativy představují základní substanci politiky státu. Mohou být 

měněny pouze formálně jasně definovanými mechanismy a byrokracie je zodpovědná 

za jejich implementaci na daném území státu a vůči dané populaci obyvatel. Při této 

aktivitě využívá byrokracie metod dohledu.  

     Stát je autoritou, která je vynucená a nikoli dobrovolná. Člověk se do této autority 

rodí. Schopnost státu dohlížet je založená na rozlišení toho, co je veřejné a co 
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 (Dandeker, 1990 str. 10) 
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soukromé, nicméně tyto meze definuje stát sám. S tím souvisí legitimita státu. Podle 

Webera je odvozena od toho, že příkazy státu jsou založeny a vykonávány způsobem, 

který je chápán jako legální. Není tudíž založena na svobodě či demokracii, nýbrž na 

formálním logickém charakteru právních norem, které mají tu schopnost, že vyjadřují 

a ospravedlňují partikulární cíle jako základ pro politiku státu. Je to tudíž spíše 

formální než substantivní racionalizace práva, co vyjadřuje moderní racionálně legální 

stát. Jeho stabilita je založena na tom, že populace uznává, nezávisle na substantivních 

hodnotách, které jsou obsaženy v jednotlivých příkazech, povinnost akceptovat tyto 

příkazy, jelikož jsou technicky správné a platné. 

     Předvídatelnost toho, co státní administrativa provádí, souzní s tím, že státní 

administrativa musí být schopna interpretovat politická nařízení a uskutečnit je pomocí 

dílčích procedur a regulativů. Tím získává stát prostředky k tomu, aby nad teritoriem a 

populací vykonával detailní dohled. Tato schopnost dohledu je založena na 

koncentraci prostředků řízení, což svým způsobem odpovídá tomu, jak moderní 

podniky separují dělníky od prostředků výroby. Jak říká Weber: „Vývoj moderního 

státu všude začíná tím, že kníže přistoupí k vyvlastňování samostatných, vedle něj 

existujících „soukromých“ nositelů správní moci, tedy vlastníků správních, válečných, 

finančních, provozních prostředků a politicky použitelných statků všeho druhu. Celý 

proces je dokonalou paralelou vývoje kapitalistického podnikání postupným 

vyvlastňování samostatných výrobců. Nakonec vidíme, že v moderním státě se řízení 

všech prostředků politického provozu skutečně sbíhá v jediném vrcholném místě, že už 

ani jediný úředník není vlastníkem peněz, které vydává, nebo budov, zásob, nástrojů, 

válečných strojů, jimiž disponuje, že tedy v dnešním „státě“ – což je pro jeho pojem 

bytostné – je uskutečněno „odloučení“ správního štábu, správních úředníků a 

správních dělníků od věcných provozních prostředků“
46

.   

     Moderní podnik může fungovat pouze v rámci politické předvídatelnosti 

moderního státu, zatímco schopnost státního dohledu je založena na mobilizaci zdrojů, 

které jsou uvolněny zesílenou produktivní silou průmyslového kapitalismu.    
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 (Weber, 1998 str. 251) 
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2.3.1.3 Étos  moderního kapitalismu a byrokracie  

 

     „Vývoj moderního státu a podniku předpokládá racionalizaci étosu moderního 

kapitalismu.“
47

 S tím souvisí transformace organizace vědění, která znamená oddělení 

vědců, techniků a učenců od prostředků produkce poznání, podobně jako jsme to 

viděli v případě podniku a státu. Univerzity a výzkumná centra jsou přičleněny 

k byrokratickým organizacím, podřízeny státu či průmyslovým podnikům. A i zde se 

prosazuje přísnější hierarchizace ve smyslu byrokracie podnikové a státní. Vědění, 

poznatelnost světa, se však stává něčím spíše kolektivním než individuálním, vědění je 

produkováno, ukládáno a aplikováno v byrokratických organizacích. „Starý docent a 

universitní profesor pracovali s knihovnami a technickými prostředky, které si sami 

opatřovali a dali udělat, a tak, jako např. chemik, produkovali ony věci, které byly 

potřebné pro vědecký provoz. Dnešní masa pracovních sil uvnitř universitního 

provozu zvláště asistenti velkých institutů, jsou v tomto ohledu proti tomu ve zcela 

stejné situaci jako dělník. Mohou být kdykoli propuštěni. V prostorách institutu nemají 

žádné jiné právo, než jaké má dělník v prostorách továrny. Právě tak jako on, se musí i 

oni držet stávajícího řádu. Nemají žádné vlastnictví látek nebo aparátů, strojů atd., 

které používají v chemickém či fyzikálním ústavu v anatomii či na klinice. … Všude je 

to totéž: provozní prostředky v rámci továrny, ve státní správě, ve vojsku a 

v universitních institutech jsou v důsledku byrokraticky rozčleněného lidského aparátu 

v rukou těch, kteří tento lidský aparát ovládají.“
48

     

     Weber si také všímá psychologických dopadů toho, jak všudypřítomná každodenní 

instrumentální racionalita způsobuje úzkost a pocit ztráty smyslu. Staří bohové jsou 

mrtví a neexistují noví, neexistuje odpověď na otázky celkového smyslu bytí. Tak se 

může stát, že zejména v dobách nestability se lidé upírají k novým nástupům 

náboženského entuziasmu, ale jak Weber podotýká, tato hnutí nemohou dosáhnout síly 

náboženského cítění předracionální doby. To je svým způsobem ironie, vezmeme-li 

v úvahu Weberovo pojetí vzniku kapitalismu z ducha protestantismu, kdy je práce a 
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maximalizace výkonu přiřknuta puritánské touze pracovat a generovat zisk, jelikož je 

to posláním těch, kdo věří v Boha.
49

 

     Jediní, kdo jsou jaksi vymaněni z tohoto byrokratického sevření, jsou ti, kdo řídí 

podniky a stát. Ostatní mohou pouze netečně fungovat jako součásti většího ústrojí. To 

však neznamená, že by byrokracie neměla své vlastní zájmy. Weber ukazuje, že je 

třeba právě silného řízení shora, aby byly tlumeny excesivní nároky byrokracie. 

Identifikuje čtyři předpoklady moderní byrokracie, která ji činí nepostradatelnou a 

nezničitelnou: 

 

1. Ekonomie založená na penězích. 

2. Kvantitativní nárůst administrativních úkolů. 

3. Kvalitativní nárůst administrativních úkolů.   

4. Technická nadřazenost racionálního byrokratického řízení vůči alternativním 

strukturám, které by mohly pokrýt tři výše uvedené popisy společnosti.
50

 

 

     Weber si byl vědom toho, že byrokracie se snaží využívat institutu úředního utajení 

k tomu, aby mohla skrývat před externí kontrolou své aktivity. Tvrdí však, že moderní 

společnost není schopna se bez byrokracie obejít, i kdyby byla sebevíc otevřená. 

Technická komplikovanost společnosti, která produkuje tuto závislost na byrokracii, 

se ještě zhoršuje tím, jak občané vyžadují další veřejné služby. Byrokracie je tak podle 

Webera nejefektivnějším způsobem, jak se vypořádat s vysokou mírou administrativní 

zátěže.    

 

 

2.3.2 Dandekerovo pojetí dohledu v moderní době 

 

     Dandeker využívá Weberových analýz a zaměřuje je na téma dohledu. Nevychází 

však pouze z Webera, ale také z Foucaultových analýz disciplinární společnosti a 
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Giddensových sociologických zkoumání modernity. Svým způsobem eklekticky tyto 

teorie do své práce zapracovává. 

     U Foucaulta považuje za konstitutivní složky moderního kapitalismu disciplínu, 

přičemž využívá zejména jeho teze k vysvětlení moderní sociální kontroly. 

K Foucaultovi samotnému se záhy tato práce dostane.  

     Na sociologických analýzách Anthony Giddense ho nejvíce zajímá jeho popis 

dohledu a dohledových kapacit v moderní době, když Giddens představuje na pro něj 

nejvýznamnější organizaci moderní doby: národním státu.
51

 Podle Giddense zahrnuje 

dohled dvě aktivity: akumulaci kódovaných informací a výkon přímého řízení. Právě 

v moderním kapitalismu dosáhl dohled své vrcholné fáze. Rozlišuje tři typy 

společnosti, které svým způsobem souzní s výše uvedeným rozlišením Davida Lyona. 

Kmenová společnost je založena na vztazích tváří v tvář. Tradiční kastově rozdělená 

společnost s vládcem je také založena převážně na vztazích tváří v tvář, ale existuje již 

centrální místo moci, které se soustředí do měst. Důležitost si vydobývá zejména 

armáda. Teprve v moderních třídně rozdělených společnostech je dohled, aplikovaný 

v byrokratických strukturách státu, jedním ze základních prostředků udržování funkční 

společnosti.  

 

 

2.3.2.1 Typologie dohledových systémů 

 

     Dandeker identifikuje tři obecné aktivity, které souvisejí s dohledem a týkají se 

velké části sociálních vztahů. Jedná se o: 

 

1. Sběr a ukládání informací. 

2. Řízení aktivit lidí a objektů, pomocí vydávání příkazů, nebo fyzického 

navrhování přírodních či artificiálních prostředí (např. architektura). 
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3. Aplikaci získaných informací k monitorování chování těch, kteří jsou 

dohlíženi, a ke kontrole plnění příkazů.
52

 

 

     Tyto obecné dohledové aktivity jsou implikovány v reprodukci systémů vládnutí a 

ovládání. Dandeker dodává, že je třeba zejména odlišovat způsoby sběru informací od 

forem nakládání s nimi či řízení chování jedinců.  

     Organizace se však podstatně liší v tom, co Dandeker uvádí pod pojmem 

„dohledová kapacita“, což je termín převzatý od Jamese Rula a představuje míru 

schopnosti dohled reálně vykonávat. Tyto organizace lze rozlišovat podle 

následujících kritérií: 

 

1. Množství informací (složek), které jsou udržovány v dohledovém systému. 

2. Centralizace těchto informací. 

3. Rychlost přenosu informací. 

4. Množství kontaktních bodů mezi systémem a klientelou.
53

    

 

     Od Rula také pochází několik pojmových rozlišení, s kterými Dandeker také 

pracuje, jednoznačně je však nedefinuje, a které je vhodné na tomto místě zmínit. 

Hovoří-li o systému dohledu, má na mysli sběr, ukládání a nakládání s informacemi. 

Systém kontroly představuje vlastní řízení a ovlivňování chování pomocí sankcí či 

exkluze. K označení organizací, osob nebo zájmů, které se snaží udržovat kontrolu, 

používá termín úřad, režim či obecněji prostě systém. Ti, nad kterými je dohled 

vykonáván pak Rule nazývá klientelou.
54

     

     Na základě výše uvedených kritérií pak Dandeker poměřuje míru dohledových 

kapacit v klíčových organizacích moderní společnosti, kde jsou způsoby dohledu 

založené na racionalitě a byrokracii. Ty odlišuje od způsobů dohledu 

v patrimoniálních společnostech, kdy je správa administrována osobně panovníkem či 

jeho delegátem. K tomu ještě rozlišuje dohledové systémy podle toho, zda jsou 
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reprodukovány v autokratických nebo liberálních systémech vládnutí. Tato měřítka mu 

pak umožňují vytvořit tabulku systémů vládnutí s ohledem na dohledové kapacity. Je 

založena na Weberových, Moscových a Tocquevillových klasifikacích. 

 

 

 Osobní 

správa 

 Byrokratická 

správa 

 

Autokratické zájmy 

 

Malá tyranie 

(Petty Tyranny) 

  

Byrokratická 

diktatura 

 

   

Patronát 

 

 

 

Liberální zájmy 

 

Přímá demokracie 

 

  

Racionálně-legální 

vláda 

 

Tabulka 1 – Systémy vládnutí
55

 

 

 

     Čtyři ideální formy dohledu jsou zde označeny jako: malá tyranie, přímá 

demokracie, byrokratická diktatura a racionálně-legální vláda. Nejprve se krátce 

pozastavme u prvních dvou, poté bude podrobněji popsán patronát a zbylé dvě formy. 

      Pojem malá tyranie představuje autokratickou moc, která je vykonávána nad 

skupinou jedinců pouze jedinou osobou, jejíž kapacita dohledu nepřesahuje vlastní 

lidské schopnosti. Je vykonávána pouze místně a vůči malé populaci. Jako příklad si 

můžeme představit náboženské skupiny, válečné bandy či zbojníky. V přímé 

demokracii je dohled vykonáván všemi členy skupiny vzájemně za účelem 
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„všeobecného blaha“, i když to může vést k tyranii majority vůči minoritě či 

jednotlivcům. Jako příklad uvádí Dandeker některé malé skupiny přírodních národů. V 

obou případech však můžeme hovořit o dohledu osobním a neformálním. 

     To, co Dandeker označuje jako „patronát“, představuje přechodnou fázi na jedné 

straně mezi způsoby dohledu osobními a byrokratickými a na straně druhé mezi 

autokratickými a liberálními principy. Dohledové aktivity jsou jak osobní, tak také 

anonymní a neosobní. Zároveň je dohled vykonáván určitými zprostředkovateli, kteří 

jsou nezávislí na kontrolované většině a současně nezávislí vůči disciplíně, kterou 

vyžadují moderní byrokratické systémy.       

     Termín patronát je zde užit také ve dvou významech, tj. jako sociální vztah a 

sociální systém. Ve všech společnostech lze najít patronátní vztahy, které jsou trvalé, 

reciproční vertikálně, nebo také jako nesouměrné přátelství. Je třeba dodat, že tyto 

vztahy jsou založeny na principu voluntarismu a tudíž se odlišují od vztahů pána a 

poddaného nebo zaměstnavatele a zaměstnance. Zahrnují jak nerovnost moci, tak také 

reciprocitu a intimitu přátelství.  Nicméně sociální význam patronátu ve společnostech 

kolísá. V některých hraje klíčovou roli jako komplex či jako hierarchicky 

organizovaný svazek vztahů, který poskytuje socio-ekonomickou a administrativní 

bázi systému vládnutí. Zde se pak patronát stává prostředkem dohledu. 

     V patronátním systému existují dva důležité strukturální znaky. Za prvé dominance 

vertikálních oproti horizontálním vztahům sociální solidarity a za druhé to, že efekty 

voluntarismu inhibují formace zděděných forem vládnutí. Příklad takovéto 

společnosti, která stojí na rozhraní zrodu státu a šíření modernizace nachází Dandeker 

v Anglii 18. století. Patroni jsou ti, kdo projevují svou náklonnost za účelem udržení 

správy svých majetků, a klienti jsou ti, kdo se mohou nazývat přáteli či příbuznými 

patrona, majíce vztah k patronovi buď přímý, nebo nepřímý skrz prostředníka. Byť 

existovala státní správa, byrokratický dohled nebyl jedním ze základních nástrojů 

systému vládnutí. Stát nebyl schopen získávat informace o populaci. Například 

anglické námořnictvo, které by bylo možno považovat za nejorganizovanější skupinu 

tehdejší společnosti, byl spíše klub více či méně významných patronů s následníky od 

nejvyšších po nejnižší pozice. Z pohledu patrona byli klienti mobilizováni jako 
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prostředky v boji o moc ve společnosti a jako ochrana jejich vlastních postojů a to 

pomocí osobního dohledu. Nicméně tento dohled byl slabý kvůli nestabilitě systému 

vztahů. Jak Dandeker říká: „Z tohoto důvodu znamenal patronát v 18. století takovou 

sociální strukturu, ve které měla daná populace na jedné straně mnoho svobod, ale na 

druhé byla vystavena tvrdě trestajícímu zákonu“.
56

   

      Nyní lze obrátit pozornost ke dvěma zbylým způsobům dohledu z tabulky 1. 

Dohled v moderních společnostech je prováděn převážně byrokratickými úředníky. 

Jak je z tabulky patrné, Dandeker rozlišuje dvě varianty moderní byrokracie, které, a 

na to je třeba upozornit, nezahrnují fašistické a tvrdě autoritativní režimy. Jedná se o 

racionálně legální veřejnou byrokracii a byrokratickou diktaturu. Tyto dvě formy jsou 

v zásadě ideální typy ve Weberově smyslu, které pokrývají široké možnosti systémů 

vládnutí v různých typech společností – liberálně kapitalistická, socialistická a 

autoritářsky kapitalistická. Toto základní rozlišení využívá Dandeker ve svých dalších 

úvahách. Chce upozornit zejména na to, že moderní západní státy se blíží ideálnímu 

typu racionálně legální byrokracie více než socialistické společnosti.  

 

 

2.3.2.2 Dohled a modernita 

 

     Dandeker vnímá zrod byrokratického dohledu v moderních společnostech 

v souvislosti se třemi institucemi. První dvě mají co do činění s národním státem – 

jedná se o dohled v armádě a s ním spojenými vnějšími vztahy a o policejní dohled a 

s ním spojenou vnitřní bezpečností. Třetí oblastí, kterou Dandeker identifikuje jako 

klíčovou, je moderní podnikání.  

     V souvislosti s definicí moderního národního státu využívá Giddensovy analýzy. 

Moderní národní stát vznikl jako kombinace čtyř základních atributů:  

 

1. Koncentrace politické autority. 

2. Občanství jako politický základ vztahů mezi vládnoucími a ovládanými. 
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3. Státní správa uskutečňovaná skrz byrokracii, která nahrazuje patronát. 

4. Řízení společnosti za pomoci byrokratického dohledu.
57

 

 

     Hlavním argumentem Dandekerovy teorie je to, že byrokratizace armády hrála 

klíčovou a zároveň opomíjenou roli v byrokratizaci celé moderní společnosti. Tvrdí, 

že válka byla možná nejdůležitějším motivem pro formování moderního národního 

státu, samozřejmě zejména s ohledem na vnější vztahy, a odtud se formy 

byrokratického řízení, disciplíny a dohledu šířily do dalších oblastí, tedy do vnitřní 

správy a vnitřní bezpečnosti, a zároveň do moderního kapitalistického podnikání. 

V tomto smyslu se detailně věnuje vzniku byrokratických forem řízení vojenských sil, 

zkoumá, jak stát monopolizoval prostředky násilí, a to jak vůči vnějšímu, tak 

vnitřnímu nepříteli a jak se tyto formy šířily do podnikatelského prostředí zejména 

v souvislosti s daňovým systémem a logistickým zásobováním armád. „V 18. století 

vznikly v evropských společnostech masivní vojenské byrokracie společně s daňovými 

a logistickými strukturami, na kterých byly závislé.“
58

  

     Pokud se armáda zabývá vnějším nepřítelem a k tomu reorganizuje svoje struktury 

a formu řízení, pak se domácí obyvatelstvo stává subjektem dohledu ze strany státních 

orgánů a zejména pak policie. Nelze nezmínit, že s tím souvisí dramatická proměna 

sociální struktury obyvatelstva, způsobená průmyslovou revolucí, v důsledku které se 

obyvatelstvo stěhuje do měst. Vznikají sociální třídy specifické pouze pro moderní 

stát.  

     V tom, jak stát kontroluje společnost interně, vychází Dandeker vcelku výrazně 

z Foucaultových analýz disciplinární společnosti. Všímá si několika hlavních procesů. 

V oblasti forem trestání končí veřejné pranýřování, které je nahrazeno umísťováním 

delikventů do vězení. Jeho vznik souvisí s uplatněním racionálně legálního systému, 

který je umožněn právě tím, jak se stát upevnil a konsolidoval. Racionalita a disciplína 

nahradily předchozí arbitrární a často brutální formy vládnutí. Důležitou komponentou 

tohoto nového systému racionální disciplíny se stává policie. Vznik vězení byl 
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doprovázen vznikem celé škály dalších organizací, které umožňovaly státnímu aparátu 

větší dohled nad jakýmkoliv deviantním chováním v populaci. Zároveň zmiňuje, že 

byrokratický dohled byl věcí nejen disciplíny, ale i vědění, tj. sběru, ukládání a 

aplikace informací o jedincích, čemuž se věnovaly speciální složky aparátu. 

     Nakonec Dandeker zkoumá i formy dohledu v moderní podnikatelské sféře, kdy 

vznikají velké továrny, které jsou podobně jako armády a státní aparát jasně 

hierarchizovány mezi tři hlavní aktéry: tedy ředitele, byrokraty (vznikající manažery) a 

dělníky. Dohled se stále více mění z osobního na byrokratický, který využívá kartoték, 

archivů a matematicko-statistických metod. Systém řízení, který byl velmi 

centralizovaný, také mnohem více využívá plánování, řízení procesů a zaobírá se 

prodejními strategiemi. Časem se budou podniky zvětšovat, ovládat konkurenci a 

snažit se o dominantní postavení v daném segmentu nebo uzavírat kartely. Zároveň 

začnou postupně opouštět hranice národních států. Tím se však již Dandeker dostává 

z Weberovského vlivu, který je v těchto pasážích zřejmý a zabývá se moderním 

kapitalismem první poloviny 20. století. Do zorného pole podniků se totiž dostávají 

zákazníci, zkoumání jejich chování a zkoumání možností toto chování ovlivnit 

(customer management). Zároveň získává na důležitosti marketing, který využívá 

médií, zejména tisku, posléze rádia a ještě poté televize. Dohledové vztahy 

v souvislosti s podnikáním lze tedy studovat interně v podniku (dohled nad 

zaměstnanci), nebo později externě (zákazníci).      

     Dandeker sám přiznává, že jeho analýzy vychází z Webera, Foucaulta a 

Giddense.
59

 Poskytuje však velice vhodný přehled zaměřený skutečně na dohled a 

doplňuje ho o vlastní zkoumání specifických aspektů dohledu a modernity. Rozvoj 

dohledu v moderních společnostech vnímá v souvislosti s nárůstem dohledových 

kapacit jeho institucí a organizací. Tento proces zejména charakterizuje posun od 

osobních k byrokratickým formám dohledu přes přechodnou fázi patronátu. 

Byrokratický dohled je vykonáván nad populací, ale také ve jménu a prospěch 

populace, čehož míra se liší v jednotlivých příkladech vládnutí pro předložené typy 

společností (viz tabulka 1). To vše souvisí s definicí kapitalismu jako takového, který 
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36 

v moderní době vznikl. „Kapitalismus – to jest, obecná produkce komodit jako 

ekonomický základ třídních společností – byl hlavní silou v těchto vývojích správy. 

Jeho důležitost lze vidět ve vytvoření zpětné vazby mezi vojenskou a ekonomickou silou 

a tudíž ve vzniku moderního státu; v narušení patronátu a osobních forem dohledu 

jako hlavních prostředků společenské integrace a tak v poskytnutí materiální základny 

pro policejní dohled; a ve vytvoření masových trhů pro dělníky a další komodity 

jakožto kontextu, ve kterém mohou moderní byrokratické podniky prosperovat.“
60

   

          

   

2.3.3 Michel Foucault - disciplinární a normalizující společnost - biomoc 

  

     Při popisu Dandekerova pojetí dohledu v moderní době bylo Foucaultovo jméno 

několikrát zmíněno. I když jsou Foucaultovy práce starší než ta Dandekerova, byl 

popis jeho pojetí dohledu záměrně ponechán na později, a to z několika důvodů. Za 

prvé, Dandeker je především sociolog, věnující se zejména sociologickému výzkumu 

armád, odkud je čitelný jeho postoj ke zkoumání dohledu. Ve své práci tak vychází 

především z klasických sociologických škol. Začal-li výklad moderního dohledu 

Maxem Weberem, zdálo se mi logičtější pokračovat právě Christopherem 

Dandekerem, který stojí u zrodu dohledových studií, ale svým zaměřením na moderní 

dobu, a tedy určitým nezájmem o současný dohled, není jasným představitelem 

současných dohledových studií. Za druhé, nějakým způsobem jednoznačně zařadit 

Foucaulta není jednoduché, ba si troufám říci, že je to nemožné a vcelku i zbytečné. 

Při rozsahu Foucaultova díla, kdy je možné ho řadit ke strukturalistům či spíše post-

strukturalistům, ale lze o něm hovořit také jako o historikovi, filosofovi a jak jsme 

viděli, má co říci též sociologům, je lepší jej vnímat prostě jako důležitou postavu 

humanitních věd druhé poloviny 20. století. Michel Foucault je však také vhodným 

předstupněm a kontrastem k dalšímu mysliteli, kterému se bude tato práce věnovat. 

Mám na mysli Gillesa Deleuze, který otevře bránu k problematice současného 

dohledu. 

                                                 
60

 (Dandeker, 1990 str. 64) 



 

37 

     Vztah současných teoretiků dohledu k Foucaultovi je různý. Jak to tak bývá, jedni 

s ním souhlasí a druzí kritizují. Lze však říci, že není téměř nikdo, kdo by se jeho díly 

nějakým způsobem nezabýval či ho alespoň ve svých pracích nezmiňoval. Jak říká 

Howard Rheingold: Foucault „byl pro dohled tím, co Darwin pro evoluční biologii“
61

. 

V poslední době je možné často slyšet, že by se měla dohledová studia od Foucaulta 

odpoutat.
62

 Otázkou je, zda se dohledová studia jaksi sama „nepřefoucaultizovala“ 

častými odkazy na něj, když se většina prací ráda k Foucaultovi vyjadřuje. Nelze 

popřít, že Foucaultovy analýzy jsou velmi pronikavé, ale je třeba si uvědomit, že 

Foucault nebyl pouze teoretikem dohledu, a tudíž si za ono „přefoucaultizování“ 

mohou spíše teoretici dohledu sami. Zároveň je třeba upozornit, že Foucault přece 

jenom v souvislosti s dohledem popisuje klasickou a moderní dobu, jejíž vrchol 

můžeme klást do 19. století, popř. první poloviny 20. století. Sám si uvědomoval, že 

doba konce jeho života se v případě dohledu proměňuje. Do jaké míry jsou jeho teorie 

platné i pro naši současnost, je již na dílčím interpretovi, ale občasné generalizování 

konceptu Panoptikonu pro naši dobu opravdu není pro dohledové studie žádným 

dalším přínosem. 

     Klade-li si však tato práce za cíl podat přehled zkoumání dohledu, nelze se 

Foucaultovým analýzám vyhnout. Časté zjednodušování výkladu dohledu u Foucaulta 

na popis Benthamova Panoptikonu jako základního příkladu dohledu v moderní době 

se pokusím trochu rozšířit a zasadit dohled do rámce Foucaultovy koncepce biomoci. 

Využiji též Deleuzovy interpretace Foucaulta a tím uvedu i Deleuze samotného.
63

    

 

 

2.3.3.1 Foucaultovo pojetí moci 

 

     Oproti Weberovu centralizovanému pojetí je moc u Foucaulta definována 

se zřejmým odkazem na Fridricha Nietzscheho. Moc nedrží nějaké individuum či 

skupina, nýbrž je strategií, je výsledkem mnohosti vztahů sil a taktik. Tato síť vztahů 
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zahrnuje také odpor a tak je moc vždy procesem, který se permanentně uskutečňuje. 

Moc není nějakým souborem institucí a aparátů, které řídí občany státu. Není to ani 

nějaký způsob podrobení nebo obecný systém ovládání. V jejím základu nenajdeme 

suverenitu státu nebo nějakého zákona, což jsou prvky spíš konečné formy 

mocenského uspořádání. Jak Foucault říká: „Zdá se mi, že moc je třeba chápat 

především jako mnohost vztahů sil, jež jsou imanentní oblasti, ve které působí a kterou 

konstituuje jejich vlastní organizace.“
64

 Moc je hra permanentní transformace, je to 

proměna, hra bojů a neustálých střetávání, podpora, díky níž tyto vztahy vytvářejí 

série a systémy, nebo opozice, díky níž se izolují. Je to strategie, v níž se vztahy sil 

realizují a krystalizují tak, že vznikají instituce a státní aparáty. Síla, o níž hovoří, není 

nikdy singulární, nýbrž je vždy ve vztahu k jiným silám a zároveň mnohost vztahů sil, 

čili moc, není založena v nějakém centrálním bodu, z něhož by emanovala. Existují 

však uzly, které jsou mimořádně vytížené, jelikož jimi prochází velké množství 

mocenských vztahů. Těmito body je například vězení nebo sexualita. Moc je zároveň 

všude přítomná, nikoli však, že by kroužila okolo či přicházela shůry, ale vychází 

odevšad. Je to komplexní strategická situace v dané společnosti.  

     Právě s pomocí pojmu strategie, který dává do kontrastu se slovem stratifikace, 

rozlišuje Gilles Deleuze Foucaultovy texty po Archeologii vědění (stratifikace – 

vědění a archiv) a od Dohlížet a trestat po Vůli k vědění (strategie – moc a diagram). I 

když jde v obou případech o jistou praxi, není praxe vědění totožná s praxí moci. Na 

druhé straně jejich bytostný rozdíl nebrání jejich vzájemnému předpokládání a 

propojení. Například v Dohlížet a trestat Foucault ukazuje, jak se vědění, techniky a 

„vědecké“ diskursy formují a proplétají s praxí trestající moci, a zároveň, jak se mohl 

ze specifického způsobu subjektivace zrodit člověk jako objekt vědění či diskursu s 

„vědeckým“ statutem. Deleuze říká, že „Zkoumání stratifikovaných vztahů vědění 

vrcholí v L´archéologie du savoir. Zkoumání strategický vztahů moci začíná v 

Surveiller et punir a vrcholí paradoxně v La volonté de savoir.“
65

 Lze ještě dodat, že 
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Deleuze nazývá Foucaulta v jeho stratifikačním období Novým archivářem, zatímco v 

strategickém období Novým kartografem. Za chvíli bude zřejmé proč.    

     Z této koncepce moci pak Foucault vyvozuje několik tvrzení. Zmíním jejich 

základní teze: 

 

1. Moc se vykonává z nesčetných bodů a v souhře nerovnoměrných a 

pohyblivých vztahů. 

2. Mocenské vztahy jsou bezprostředními účinky dělení, nerovností a vztahů 

nerovnováhy, které v nich vznikají, a recipročně jsou vnitřní podmínkou těchto 

diferenciací; mocenské vztahy hrají přímou produktivní roli. 

3. Moc nesestupuje shora dolů, nejde o protiklad mezi ovládajícími a ovládanými. 

Vychází zdola, od nejjednodušších jednotek, které načrtávají obecné linie síly, 

které protínají celou společnost, čímž se udržuje neustálá intenzita všech střetů.  

4. Vztahy moci jsou zároveň intencionální a nesubjektivní, jsou vždy záměrné a 

cílevědomé a zároveň moc není výsledkem rozhodnutí individuálního subjektu. 

Nikdo neřídí celek sítě moci.  

5. Kde je moc, je odpor, a tudíž odpor není nikdy moci vnější. Tak jako 

neexistuje jeden subjekt produkující moc, neexistuje ani jeden velký Odpor. 

Existují jen mnohé odpory, které existují pouze uvnitř strategického pole 

mocenských vztahů. Jsou to odpory nejrůznějšího druhu: nutné, spontánní, 

násilné, možné atd.
66

 

 

     Musím upozornit, že u Foucaulta tedy násilí není konstitutivní složkou síly, nýbrž 

jejím průvodním jevem či následkem. Zároveň jsou uvedené odpory nepravidelně 

distribuované, jsou to pohyblivé a přechodné body odporu, které do společnosti 

zavádějí diferenciace, jež rozbíjejí jednotu a podněcují přeskupování. Z toho vyplývá, 

že: „Tak jako síť mocenských vztahů končí zformováním husté tkáně, která jde napříč 

aparáty a institucemi, aniž by se v nich přesně lokalizovala, stejně tak rozptýlení bodů 

odporu jde napříč společenskými stratifikacemi a individuálními jednotkami. A je to 
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nepochybně strategické kódování těchto bodů odporu, co umožňuje revoluci, tak jako 

stát spočívá na institucionální integraci vztahů moci.“
67

    

     Jak již bylo naznačeno, hovoří Foucault ve Vůli k vědění o dvou formách moci, 

které umožňují odlišit tuto knihu od Dohlížet a trestat. Když popisuje, jak se moc nad 

životem rozvíjela od 17. století, ukazuje, že tyto formy nejsou antitetické, nýbrž, že 

spíš tvoří dva póly vývoje, které jsou propojené celým zprostředkujícím svazkem 

vztahů. První pól se soustřeďuje na tělo jako stroj, na jeho výcvik, zvyšování 

schopností, poslušnost, na jeho integraci do systémů administrativní a ekonomické 

kontroly. Tyto procedury moci charakterizuje disciplína – anatomo-politika lidského 

těla. Můžeme je nalézt v takových organizovaných prostorech, jakými jsou vězení, 

kasárna, výchovné ústavy nebo nemocnice. Při popisu této formy moci, která vytváří 

disciplinární společnost, budu, jak je již asi patrné, vycházet z knihy Dohlížet a 

trestat
68

.  

     Druhý pól se zformoval o něco později, asi v polovině 18. století, a zaměřuje se na 

tělo-prostor, na tělo prostoupené životem a sloužící jako podklad biologických 

procesů. Zde se problematizuje plodnost, porodnost a úmrtnost, zdravotní stav, délka 

trvání života, které naznačují demografii, ale u Foucaulta odkazují hlavně k sexualitě a 

její normalizaci (regulaci). Působení těchto procesů je vykonáváno celou sérií 

intervencí a regulativní kontroly – bio-politika populace, a zde se ocitáme na půdě 

Vůle k vědění, která tyto dva póly nakonec spojuje dohromady. K tomu se však 

dostanu až po deskripci každého pólu v jeho samostatnosti. Foucaultovými slovy jen 

ještě zopakuji: „Disciplíny těla a regulování populace konstituují dva póly, kolem 

nichž se rozvíjí moc nad životem.“
69
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2.3.3.2 Anatomo-politika 

 

     V díle Dohlížet a trestat popisuje Foucault proměnu v trestních praktikách od 17. 

století po moderní dobu. Základní transformace se podle něj týká toho, že zhruba 

v letech 1830-1848 definitivně zmizelo tělesné trestání ve formě mučení, jehož barvité 

líčení předkládá hned na začátku, a nastává věk, kdy cílem není již tělo, ale duše. Mění 

se zkrátka technologie moci. Končí věk monarchického práva, kde je trestání 

ceremonií vladařské suverenity, rituálním znamením odplaty, která postihuje tělo 

odsouzeného před očima diváků srocených na náměstí, a nastupuje věk vězeňských 

institucí, kde je trestání technikou donucování jedinců, výcvikem těl, které zanechává 

ve formě návyků určité stopy v chování. Mučené tělo je nahrazeno tělem, podrobeným 

výcviku. Spolu s orientací na duši je tedy zřejmé, že útrpný moment v trestání zůstal 

až do dnešních dnů, jenže již není pln okázalosti veřejných mučení a poprav. Dlouhou 

dobu byly součástí trestního systému nucené práce a ještě dnes je prostoupen formami 

směřujícími na tělesnost: vyměření stravy, omezování sexuality, bití či umístění na 

samotce. Zároveň se změnil sám zločin, neboť jeho neoddělitelnou podružnou náplní 

se staly duše zločinců, jež představují jakési stíny v pozadí. Nesoudí se jen přestupky 

proti zákonům, nýbrž také vášně, pudy, vlivy prostředí, dědičnosti, fyzický vzhled atd. 

V 19. století se tedy v evropském prostředí objevuje globální proces, který vede 

soudce k tomu, aby posuzovali ještě něco jiného než samotný zločin, a zároveň s tím 

byla moc soudit převedena na jiné instance (např. policii či soudní lékaře), než byli 

soudci trestních tribunálů. Toto odkazování k jinému lze vyjádřit i tak, že dnešní 

trestní právo je odsouzeno k jisté rekvalifikaci dalším věděním. Foucault sám zde 

představuje svůj projekt takto: „Cílem této knihy je podat korelativní historii moderní 

duše a nové schopnosti soudit; genealogii současného vědecko-soudního komplexu, o 

který se trestající moc opírá, přijímá svá ospravedlnění a svá pravidla, rozvíjí své 

důsledky a jímž maskuje svou přemrštěnou jedinečnost.“
70

  

     Své zkoumání chce řídit čtyřmi obecnými pravidly. Za prvé chápat trestání jako 

komplexní sociální funkci, dále přijmout pro trestání hledisko politické taktiky, za třetí 
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stanovit technologii moci jako princip humanizace trestání i poznávání člověka, a 

nakonec, což by bylo možné v souvislosti s výše naznačeným pokládat za 

nejdůležitější, sledovat, zda vstup duše na scénu trestního práva, doplněného 

„vědeckým“ poznáním, které je zasazené do soudní praxe, není důsledkem určité 

transformace způsobu, jímž je tělo samo podřizováno mocenským vztahům.  

     Zdá se, jakoby tělo bylo základním objektem mocenské manipulace v moderní 

době. Tělo je pohrouženo do politického pole, je užitečnou silou, avšak jen tehdy, 

když je současně produktivní i podřízené, čehož lze dosáhnout násilím nebo 

ideologickými nástroji. Tento souhrn nazývá Foucault politickou technologií těla. 

Moc, jež zde působí, je právě taková, jak bylo popsáno výše. Není někým vlastněna, 

není to přivlastnění, nýbrž strategie, kde se disponuje, manévruje, taktizuje a 

uspořádává. Moc je praktikována, je to účinek souboru strategických pozic, jejichž 

součástí je zároveň resistence. Z toho dále vyplývá, že vztahy moc-vědění nelze 

analyzovat na základě poznávajícího subjektu, který by se definoval svou možnou 

větší či menší svobodou. Poznávající subjekt, předměty poznání a modality poznávání 

jsou spíše účinky základních konfigurací moci–vědění a jejich proměn. Foucault tedy 

hovoří o politické anatomii, o politickém těle, které je souborem materiálních prvků a 

technik, které slouží vztahům moci a vědění. Tyto vztahy pohlcují lidská těla a 

podřizují je tím, že z nich činí předměty vědění.  

     Je-li řeč o těle, kam se ale poděla ona orientace na duši? Foucault ji přestavuje jako 

jakýsi korelativ technologie moci nad tělem. Duše není nějaká iluze nebo efekt 

ideologie. Je trvale produkována okolo, na povrchu i uvnitř těla fungováním moci, 

která například u soudu vynáší rozsudky, ve vězení dozoruje, v kasárnách vycvičuje 

apod. Je to skutečná a netělesná duše. Nikoli však nějaká substance, ale spíš živel, 

v němž se projevují účinky moci a vědění. „Duše je účinkem a nástrojem politické 

anatomie; duše je vězením těla.“
71
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2.3.3.3 Disciplína a normalizace 

 

     Foucault dále představuje, jak k této proměně došlo, nebo spíš jaké jsou hlavní 

konstitutivní formy, které tuto proměnu umožnily. Hlavní otázka směřuje k tomu, co 

zajišťuje disciplínu? To si vyžaduje ukázat, jaké jsou techniky „výroby“ poslušných 

těl a jaké prostředky jsou nutné ke správnému výcviku.  

     V klasické době došlo k objevu těla jakožto objektu moci. Bylo by možné nalézt 

důkazy již ve filosofických tematizacích člověka-stroje, které tvoří jakousi 

anatomickou metafyziku, či v technicko-politické oblasti, která je tvořena souborem 

vojenských, školních a nemocničních nařízení, jež jsou plny empirických a 

promyšlených metod kontroly a nápravy činností těla. Za poslušné tělo je považováno 

to, které je podřízeno, které může být využito, transformováno či zdokonaleno. Tyto 

procesy se budou stále více zdokonalovat.  

     Na těchto schématech poslušnosti je nové to, že donucují nikoli najednou vcelku, 

ale nepřetržitě a postupně v jednotlivých detailech. „Tyto metody, které umožňují 

pečlivou kontrolu tělesných činností, které zajišťují nepřetržité podrobování jeho sil a 

uvádějí je do vztahu poslušnosti-užitečnosti, můžeme nazvat „disciplíny“.“
72

 

Disciplína je jinou formou ovládání než otroctví, služebnictví, vazalství nebo 

asketismus klášterního typu. Rodí se pomalu díky drobným procesům, které se 

jednotlivě šíří rozmanitými diskursy. A čím jsou těla poslušnější, tím jsou také 

užitečnější. Disciplína vyrábí podřízená a vycvičená těla. Má tu schopnost, že síly těla 

zvyšuje, tj. v ekonomickém smyslu užitečnosti, který jsme mohli postřehnout v popisu 

kapitalistického podniku Maxe Webera, a zároveň tytéž síly těla zmenšuje 

v politickém smyslu poslušnosti, o čemž hovořil Christopher Dandeker. 

     Foucault představuje čtyři základní techniky výroby poslušných těl, resp. čtyři 

individuality, jež tvoří jednu celkovou. První je umění rozdělení, tedy to, jak disciplína 

organizuje prostor, aby maximalizovala výkonnost a kontrolu poslušných těl. 

Vzpomeňme, jak vypadají armádní kasárny, nemocnice, klášterní cely, manufaktury a 

továrny. Disciplíny konstruují komplexní prostory, které jsou architektonické, 
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funkcionální i hierarchické najednou, nebo, jak říká Foucault, jsou celulární. Druhou 

technikou je kontrola aktivity. Zde nacházíme prostředky jako rozvrh času, časové 

vypracování úkonů, zavedení korelace těl a pohybu tak, aby bylo disciplinované tělo 

při svých výkonech dokonalé do nejmenšího pohybu, rozčlenění těl a objektů tak, aby 

těla správně nakládala s objekty, a vyčerpávající využití těl, aby se maximalizovala 

jejich výkonnost. Tělo musí být zkrátka organické. Dále je třeba, aby disciplíny, které 

analyzují prostor a organizují činnosti, správně pracovaly s časem, jasně definovaly 

aparáty pro sčítání a kapitalizování času. Moc se člení podle času a zároveň zajišťuje 

jeho kontrolu a ručí za jeho využití. Čas se stal lineární, jelikož se okamžiky integrují 

přesně jeden za druhým vstříc konečnému a pevnému bodu. Ve třetím případě se tedy 

jedná o genezi. Nakonec jde o správnou kompozici sil. Disciplína nemusí pouze 

správně rozdělit těla, ale přesně prokalkulovat síly jednotlivců a ostatních prvků tak, 

aby vznikl dokonale fungující stroj. Tělo se stává součástkou jednoho 

multisegmentárního stroje, jenž v sobě kombinuje všechny ostatní techniky výroby 

poslušných těl. „Souhrnně lze říci, že disciplína vyrábí z těl, která kontroluje, čtyři 

typy individuality, či spíš, jednu individualitu, jež je vybavena čtyřmi 

charakteristikami: je celulární (díky hře prostorového rozmístění), je organická (díky 

kódování aktivit), je genetická (díky akumulaci času) a je kombinatorní (díky 

73
skládání sil). Aby toho dosáhla, zapojuje čtyři významné techniky: konstruuje 

tabulky; předpisuje manévry; ukládá cvičení; a konečně, aby zajistila kombinaci sil, 

organizuje „taktiky“. Taktika, umění konstruovat s lokalizovatelnými těly kódované 

činnosti a naučené schopnosti, tedy aparáty, v nichž je produkce rozmanitých sil 

převážena jejich propočtenou kombinací, je bezpochyby nejvyšší formou disciplinární 

praxe.“
74

 

     Kromě technik výroby poslušných těl odhaluje Foucault také nástroje, díky nimž 

disciplinární moc vycvičuje poslušná těla. Jedná se o hierarchický dohled, 

normalizující sankci a jejich kombinace v proceduře zkoušky. Nejen v architektuře se 

disciplinární aparát snaží co nejlépe sledovat všechno jedním pohledem. V celém 
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disciplinárním systému by mělo jakési centrální oko vidět vše a zároveň by k němu 

mělo vše směřovat. Proto připodobňuje Foucault hierarchický dohled k pyramidě, kde 

jsou napnuty sítě vztahů od shora dolů, ale v jistém smyslu také od zdola nahoru nebo 

horizontálně. Moc v dohlížení hierarchizovaných disciplín funguje jako jedna velká 

mašinérie. A dále, v každém disciplinárním systému je skrytý alespoň malý trestní 

mechanismus. Je zde nepřetržitý potenciál trestání, které prochází všemi body a 

kontroluje všechny instance disciplinárních institucí. Provádí srovnání, diferencuje, 

hierarchizuje, homogenizuje a vylučuje, přičemž na všech instancích referuje k trestu, 

tj. normalizuje. Techniky hierarchie, která dohlíží, a techniky trestu, který normalizuje, 

vytváří tedy jakýsi normalizující dohled, jenž umožňuje klasifikovat, třídit a trestat. 

Proto je ve všech disciplinárních diapozitivech, tzn. u Foucaulta v konkrétních 

uspořádáních, zkouška na nejvyšší míru ritualizována. Spojuje se v ní ceremoniál moci 

a forma zkušenosti, rozvinutí síly a ustanovení pravdy. Zkouška je mechanismem, 

který k určitému formování vědění připojuje určitou formu praktikování moci.  

 

 

2.3.3.4 Panoptikon 

 

     Deleuze ve své knize o Foucaultovi zmiňuje následující: „Internace bláznů se 

prováděla způsobem „exilu“ a měla za svůj model lepru; zatímco internace delikventů 

se prováděla způsobem „oddělování“ a měla za svůj model město nakažené morem. 

Tato analýza zaujímá své místo na nejkrásnějších stranách Foucaultova díla.“
75

 

Prvním nařízením při nakažení města morem bylo přísné prostorové rozčlenění. 

Dohled je všude bdělý a opírá se o systém permanentní registrace. Uzavřený a 

rozdělený prostor se stává ve všech bodech kontrolovaný. Moru odpovídá řád. 

Disciplína proti němu prosazuje svou jasnou analytiku. Jak již bylo řečeno, lepra 

podněcovala vznik rituálů vyloučení, zatímco mor podněcuje schémata disciplíny a jak 

stvrzuje sám Foucault: „ten první je snem o čistém společenství, ten druhý o 
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disciplinární společnosti.“
76

 Utopií dokonale ovládaného města se tak paradoxně stává 

město nakažené morem.  

     Tato na první pohled protikladná schémata se podle Foucaulta v 19. století pomalu 

přibližují. Na prostor vyloučení je aplikována technika moci, patřící do schématu 

disciplinárního rozčlenění, které poměřuje, kontroluje a napravuje nenormální. 

„Benthamův Panoptikon je architektonickou figurou této dispozice. Jeho princip je 

známý: na okraji je budova ve tvaru kruhu; uprostřed je věž; věž je prošpikována 

širokými okny, která vedou směrem k vnitřní straně kruhu; okrajová budova je 

rozdělena na jednotlivé cely, z nichž každá prochází celou šířkou budovy; cely mají 

dvě okna, jedno, směřující dovnitř, odpovídá oknům věže; druhé, směřující ven, 

umožňuje, aby skrz celu procházelo světlo z jedné strany na druhou. Potom stačí 

umístit dohlížejícího do centrální věže a v každé cele uzavřít jednoho blázna, 

nemocného, vězně, dělníka nebo školáka. V důsledku protisvětla je možné z věže 

pozorovat, jak se rýsují právě proti světlu drobné siluety těch, kdo jsou uzavřeni 

v celách na okraji. Tolik klecí, tolik malých divadel, kde je každý herec sám, dokonale 

individualizovaný a neustále viditelný. Dispozitiv panoptika organizuje prostorové 

jednotky, které umožňují bez ustání vidět a okamžitě rozeznávat. Převrací zkrátka 

princip žaláře; nebo spíš jeho tři funkce - uzavřít, zbavit světla, skrýt -, zachovává jen 

tu první a potlačuje druhé dvě. Plné světlo a pohled dozorce uzavírají lépe než 

temnota, která koneckonců ochraňuje. Viditelnost je past.“
77

  

     Uvedl jsem tento delší popis architektonického nápadu Jeremy Benthama, který 

Foucaultovi slouží jako přesný model chladné „krásy“ disciplinární spolenčosti. 

Bentham jím byl velmi nadšen pro jeho jednoduchou funkci. Panoptikon zavádí u 

vězňů permanentní a vědomý stav viditelnosti, v němž může moc fungovat zcela 

automaticky. Vězeň ví, že je viděn, ale nikdy nemůže vědět, zda se někdo dívá. A 

dokonce i ředitel nebo inspektor může z centrální věže sledovat dozorce, jak dobře 

vykonávají svou činnost. V této sestavě je centrálně sladěna distribuce těl, povrchů, 

světla a pohledů, takže je vlastně jedno, kdo tuto moc vykonává. Panoptismus lze 
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považovat za obecný princip politické anatomie, která již nemá za předmět a cíl vztah 

k suverénnímu vládci, nýbrž vztahy disciplíny. Panoptikon funguje jako jakási 

laboratoř moci, avšak Foucault jej chápe hlavně jako zobecněný model fungování, 

jako způsob definování vztahů moci a každodenního života lidí. Není to snová budova, 

nýbrž „je to diagram mechanismu moci, redukovaný na jeho ideální formu; jeho 

fungování, abstrahované od všech překážek, od všeho odporu či tření, si lze jasně 

představit jako čistý architektonický a optický systém: je to v podstatě figura politické 

technologie, kterou je možné, a dokonce nutné oddělit od každého specifického 

užití.“
78

 Právě slovo diagram, které se v celé knize Dohlížet a trestat objevuje pouze 

jednou, vyzdvihuje Deleuze při svém bedlivém čtení Foucaulta. Digram je zobrazení 

vztahů mezi silami konstituujícími moc, je to abstraktní stroj, jenž je skoro slepý a 

němý, ale který umožňuje vidět a mluvit, je to mapa vztahů mezi silami či spíše 

několik na sebe položených map, a proto označuje Deleuze Foucaulta „Novým 

Kartografem“, jenž již nestuduje výpovědi v prostoru archivu - tím má na mysli 

Foucaultovy práce, napsané před Dohlížet a trestat - ale mapy v diagramatické 

konfiguraci moci a disciplíny. Deleuze interpretuje diagram třemi na sebe 

navazujícími způsoby: „je to zpřítomnění vztahů mezi silami, které jsou vlastní určité 

formaci; je to distribuce moci působit a schopnosti být ovlivňován; je to směs 

neformalizovaných čistých funkcí a neformovaných čistých látek.“
79

  

     Oblast anatomo-politiky je tudíž oblastí disciplíny, kde fungují nejrůznější techniky 

přetavování těl v poslušné „stroje“. Modelem této situace je Benthamův Panoptikon 

nebo spletitý systém sil – diagram. Foucault tak ukazuje, že v průběhu 17. a 18. století 

docházelo k zformování toho, co obecně nazývá disciplinární společností. 
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Obrázek 2 - Jeremy Bentham, Plán Panoptikonu
80

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - N. Harou-Romain, Projekt věznice, 1840.
81
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2.3.3.5 Bio-politika 

 

     Po knize Dohlížet a trestat se Foucault věnuje problematice sexuality
82

, kterou 

považuje za další velmi vytížený bod, kde se střetávají spleti sil čili mocenské vztahy.  

Foucault tvrdí, že sex byl od 18. století doslova vypuzen na světlo a donucen 

k diskursivní existenci, tedy k tomu, že počal být rozmanitými diskursy tematizován. 

Nejde jednoduše o nějakou cenzuru, ale o velké podněcování k diskursům, které 

nakonec k něčemu takovému jako je například cenzura vedou. 

     Pro Foucaulta není důležitá míra represe, ani její právní rámec, ale forma 

vykonávané moci, která zákazy plodí a organizuje. Jde o moc, která funguje nad tělem 

a sexualitou. Jde o moc, která roztáčí spirálu moci a slasti, tedy na jedné straně slasti 

vykonávat moc – dohlížení, pátrání, vyptávání, vynášení na světlo, a na druhé straně 

slasti, která se rozpaluje tím, že moci uniká. Jde o moc, která se maskuje, neboť její 

vlastní taktikou je skrývat své mechanismy. Proto chce Foucault vyjít od těchto, jak 

říká: pozitivních mechanismů, producentů vědění, multiplikátorů diskursů, induktorů 

slasti a generátorů moci. Chce sledovat podmínky, za nichž se objevují a fungují a 

hledat, jak se ve vztahu k nim distribuují fakta zakazování či ukrývání, jež jsou s nimi 

spojena. Nahrazuje běžný právní model moci modelem strategickým, kde je zákon 

potlačen ve prospěch hlediska cíle, taktické účinnosti či pohyblivého pole silových 

vztahů. V souvislosti s tím si také všímá toho, že silové vztahy, které dlouhou dobu 

nalézaly v západním světě svůj hlavní výraz ve všech možných formách války, 

postupně pronikly do řádu politické moci. „Jde tedy vcelku o to definovat strategie 

moci, které jsou imanentní této vůli k vědění. Na přesně daném příkladu sexuality 

konstituovat „politickou ekonomii“ vůle k vědění.“
83

 Jedná se o regulativní kontrolu 

čili o bio-politiku populace. 

     Z těchto základních premis se pak dostává k samotnému dispozitivu sexuality. 

Foucault se zaměřuje na čtyři velké strategické celky, které ve vztahu k sexu rozvinuly 

specifické dispozitivy vědění a moci. Jedná se o hysterizaci ženského těla, 
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pedagogizaci dětské sexuality - zejména otázku masturbace, socializaci prokreačního 

chování neboli malthusiánský pár a psychiatrizaci perverzních slastí čili perverznost u 

dospělých jedinců. Tato témata se nakonec střetávají v instituci rodiny, kterou 

Foucault považuje za jakýsi výměník sexuality a manželského svazku.  

     Není třeba se v souvislosti se zkoumáním dohledu u Foucaulta k těmto analýzám 

blíže vyjadřovat. Přece jenom je popis disciplinární společnosti z hlediska dohledu 

pravděpodobně důležitější. Nicméně bez Foucaultova zkoumání sexuality, a nutno 

poznamenat že zde hovoříme pouze o prvním ze tří svazků Dějin sexuality, nelze 

pochopit Foucaultův pojem biomoci. 

 

 

2.3.3.6 Biomoc 

 

     Představil jsem dvě formy moci, o kterých Foucault ve svých dvou knihách hovoří. 

Nejdříve byl předveden pól disciplína – anatomo-politika lidského těla, který vycházel 

z knihy Dohlížet trestat a který se soustředil na tělo jako stroj, na jeho výcvik, 

zvyšování schopností, poslušnost, na jeho integraci do systémů administrativní a 

ekonomické kontroly v evropském prostředí od 17. století, a to zejména v souvislosti 

s dispozitivem vězení. Poté byla krátce představena regulativní kontrola – bio-politika 

populace, která se zaměřuje na tělo-prostor, na tělo prostoupené životem a sloužící 

jako podklad biologických procesů, tedy na regulaci či normalizaci plodnosti, 

porodnosti a úmrtnosti, zdravotního stavu, délky trvání života atd. „Zavedení této 

technologie dvou tváří – anatomické a biologické, individualizující a klasifikující, 

obrácené k projevům těla a zaznamenávající procesy života – během klasického věku 

charakterizuje moc, jejíž hlavní funkcí již od nynějška nebude zabíjet, nýbrž 

prosazovat krok za krokem život.“
84

 Součástí této konfigurace jsme podle Foucaulta až 

po dnešní dobu. Ale již v klasickém období došlo k rozvoji disciplín, jakými jsou 

škola, kolej, kasárna, dílna či vězení a přitom se staly vážnými tématy problémy 

porodnosti, veřejného zdraví, bydlení či migrace. Tyto směry byly zpočátku oddělené, 
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51 

ale například ve filosofii „ideologů“ vnímá Foucault jejich postupnou koordinaci. 

Stále více dohromady se prosazují techniky podrobující tělo na jedné straně a 

kontrolující populaci na straně druhé, čehož neklamným důkazem je dispozitiv 

sexuality. Foucault tuto situaci vyjadřuje jednoduchou větou: „Tímto se otevírá éra 

„biomoci“.“
85

  

     Z Foucaultových popisů biomoci vybírám tři důsledky, které bych rád představil. 

První se týká samotného slova život. Foucault zmiňuje to, že dříve bylo právo smrti a 

života právem panovníka, jenž toto privilegium uděloval z vlastní libovůle. Tato 

svrchovaná moc se ale v klasickém období proměnila. Právo smrti se začíná opírat o 

nároky moci, která pečuje o život a která se řídí tím, co si život nárokuje. Avšak jak je 

možné, že moderní války jsou masově krvavější než kterékoli jiné války předtím? 

Foucaultova odpověď je jednoduchá. Války se již nevedou ve jménu panovníka, nýbrž 

ve jménu všech, takže povstávají celé populace, aby se zabíjely ve jménu vlastního 

života. Tyto války vedou režimy jako správci života a přežití, těl a rasy, kteří se ve 

věku atomových hlavic, nebo řekněme možná v současných souvislostech - terorismu, 

řídí holou otázkou přežití. „Stala-li se snem moderní moci genocida národa, nejde tu o 

návrat starodávného práva zabíjet; je to proto, že moc se klade na rovinu života, 

druhu, rasy a masového fenoménu populace, a na ní se také vykonává.“
86

 Jedná se 

prostě o biologickou existenci populace. Podobným způsobem hovoří Foucault také o 

instituci trestu smrti, jenž je vlastně vykonáván ve jménu ochrany života, nebo o 

překvapení moderní společnosti z fenoménu sebevraždy, která jakožto starající se o 

život těžko takové chování chápe.    

     Druhý důsledek se týká významu biomoci pro vývoj kapitalismu. Foucault nevidí 

hlavní důvod pro zrození kapitalismu v protestantské etice jako Max Weber. Ve 

Foucaultově pojetí mohl kapitalismus vzniknout jen za přispění kontrolovaného 

zapojení těla do aparátu produkce a pomocí přizpůsobení fenoménů populace 

ekonomickým procesům. Vyžadoval jak posilování populace, tak také její využitelnost 

a kontrolu. Instituce zajišťovaly udržování výrobních vztahů, avšak anatomo- a bio-
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politiky, využívané rozmanitými institucemi, působily na samotné rovině 

ekonomických procesů, jejich vývoje a sil. Život vstoupil do dějin, takže jevy vlastní 

životu lidského druhu vstoupily do řádu vědění a moci. Biomoc se odrazila, a to podle 

Foucaulta poprvé v dějinách, v politice, na poli politických technik, což mu umožňuje 

představit svou koncepci moderního člověka.    

     Poslední důsledek se tedy týká samotného člověka. To, že moderní společnost je 

spjata s životem, znamená zároveň to, že jakožto druh vstoupil člověk do strategického 

programu politiků. Od Aristotela byl lidský jedinec tvorem nadaným jazykem a 

schopným politického života, avšak moderní člověk se stal živočichem v politice, 

v níž je jeho život jako živé bytosti zproblematizován. Tato transformace přinesla 

několik dalších důsledků. Takto nově nastolený problém člověka, jenž je ve dvojí 

pozici života, která jej klade vně dějin jako jejich biologické okolí a do nitra lidské 

dějinnosti, prostoupené jejími technikami vědění a moci, si vyžaduje nalezení nového 

modu vztahu dějin a života. Jiným důsledkem tohoto vývoje biomoci je narůstající 

význam normy na úkor právního systému. Právní systém, reprezentovaný konkrétními 

zákony, má za svou nejmocnější zbraň právo smrti pro ty, kteří jej nejhůře porušují. 

Jenže moderní moc se stará o život, a tudíž potřebuje mechanismy, které život udržují 

a v maximální míře pouze regulují. Taková moc nechce vládnout hrozbou smrti, nýbrž 

správně distribuovat možnosti živého, tedy klasifikovat, měřit, oceňovat či 

hierarchizovat. Tím samozřejmě nemá Foucault na mysli, že by zákony ztrácely na 

účinnosti nebo že by se vytrácela instituce spravedlnosti -  tresty smrti se vykonávají 

ve jménu života -, avšak zákony fungují stále více jako norma a právní instituce se 

stále častěji integrují do nejrůznějších aparátů, jejichž funkce je zejména regulační. 

Foucault tedy nehovoří pouze o disciplinární společnosti, ale také o normalizující 

společnosti, která je dějinným důsledkem technologie moci, která se soustřeďuje na 

život.  

     Jak by již mohlo být trochu zřejmé z části této práce, která se věnovala moci a 

bodům odporu, i proti této nové moci biomoci se zvedly síly odporu, jež se paradoxně 

opírají o to, co sama tato moc prosazuje: o život a člověka potud, pokud je živým 

tvorem. Velké zápasy se již nevedou ve jménu návratu nějakých starých práv, nýbrž za 
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život, jenž je chápán jako základní potřeba a konkrétní podstata člověka, který může 

naplnit své možné potence. „Život jako politický cíl byl v jistém smyslu vzat za slovo a 

obrácen proti systému, který se ujal jeho kontroly.“
87

 Život se stal hlavním uzlem 

politických bojů. Je důležitější i než samo právo, byť se tyto zápasy formulují právě 

jako otázky potvrzení práv – „právo“ na život, na zdraví, na štěstí.  
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2.4 Současný (postmoderní) dohled 

 

     Byly představeny dva popisy fungování dohledu v moderní společnosti. 

Dandekerův je jistou syntézou několika sociologických škol, zejména pak popisu 

fungování byrokratických struktur moderního podniku a státu z pera Maxe Webera a 

také moderního národního státu Anthony Giddense. Dandeker hlavně zdůrazňuje roli 

armády v šíření forem byrokratického dohledu napříč celou tehdejší společností. I 

když je Foucault přítomen i v Dandekerově eklektické práci, zejména v oblasti vnitřní 

bezpečnosti, byla jeho dílům, zejména kvůli důležitosti tohoto myslitele pro současná 

dohledová studia, věnována samostatná pozornost. 

     Oproti Weberovu pojetí je u Foucaulta moc mnohostí vztahů sil, je to hra 

permanentní transformace, proměna, hra bojů a neustálých střetávání, podpora, díky 

níž tyto vztahy vytvářejí série a systémy, nebo opozice, díky níž se izolují. Je to 

strategie, v níž se tyto vztahy sil realizují a krystalizují tak, že vznikají instituce a 

státní aparáty. Tato síla je vždy ve vztahu k jiným silám, a i když se šíří hierarchicky, 

není založena v nějakém centrálním bodu, z něhož by emanovala.  

      Foucault představuje tyto strategie moci na historických příkladech vzniku vězení 

a poté na sexualitě. Spatřuje paralely instituce vězení se systémem dohledu 

praktikovaným v továrnách, nemocnicích a armádě. Formy vědění jako penologie, 

kriminologie, medicína a vojenství, nejsou nějakými doplňky strategií moci, ale jsou 

přímo sociálními produkty technologií moci. Jeho zkoumání nástupu disciplinární a 

normalizované společnosti v západní Evropě začíná v klasickém věku 16. a 17. století 

(objevení těla jako stroje) a vrcholí v 18. a 19. století tím, jak dochází k nárůstu 

populace, urbanizace, industrializace a samozřejmě byrokracie. Dohled se stává 

základní součástí této moderní společnosti a proniká její celou sociální strukturou. Je 

možné ještě podotknout, že i Max Weber si uvědomoval význam disciplíny v moderní 

době.
88

 Ve své přednášce Socialismus ji však představuje jako specifickou součást 
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oddělení dělníka od pracovních prostředků a spojuje ji se vznikem moderního 

socialismu. Takto je ale disciplína vymezena pouze velmi úzce.
89

 

 

 

2.4.1 Deleuzova koncepce společnosti kontroly 

 

     Málokterý text, rozsahem nepřesahující pět normostran, ovlivnil dohledová studia 

způsobem jako Deleuzovo Postskriptum ke společnostem kontroly
90

, uveřejněný 

poprvé v květnu roku 1990 v L'autre journal. Deleuze zde využívá Foucaultových 

analýz, které dobře znal, čehož důkazem je jeho kniha jednoduše nazvaná Foucault
91

, 

avšak snaží se představit koncepci společnosti, která lépe odpovídá době, kdy své 

postskriptum psal.  

     Deleuze tvrdí, že disciplinární společnosti, popisované Foucaultem, dosáhly 

vrcholu ve 20. století. Vytvořily velká uzavřená prostředí, jimiž individuum prochází 

v průběhu svého života – rodina, škola, kasárna, továrna, nemocnice, popř. vězení. 

Každé takové prostředí má své zákony. Jejich ideální záměr byla jasná organizace: 

soustředit, uspořádat v čase a prostoru, organizovat produktivní síly. Deleuze uvádí, že 

podobně jako byly společnosti svrchovanosti nahrazeny disciplinárními společnostmi, 

jejichž cíle byly odlišné (vybírat dávky spíše než organizovat produkci, rozhodovat o 

smrti spíše než zajišťovat život), nastává po 2. světové válce konec disciplinárních 

společností, které nahrazují společnosti kontroly. Termín kontrola si podle svých slov 

vypůjčuje od Burroughse. Deleuze opírá své tvrzení o tomto přerodu o krize, které 

instituce uzavírání prožívají v druhé polovině dvacátého století. Krize rodiny, krize 

školství atd. a neustále nově oznamované reformy těchto institucí. Zdánlivé 

osvobozování od forem uzavírání však podle něj neznamená vítězství svobody, nýbrž 

nové mechanismy kontroly, které si nic nezadají s nejpřísnějšími formami uzavření. 

     Uzavřená prostředí jsou svým způsobem analogická. Akty kontroly jsou namísto 

toho neoddělitelné variace tvořící systém s proměnlivou geometrií, jehož řeč je 
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numerická. Deleuze upozorňuje, že nemusí být nutně binární. Uzavření přirovnává 

k formám a formování, zatímco kontrola, to jsou modulace, jakási sebedeformující 

forma. Tak například továrnu, kde je snaha o rovnováhu mezi maximálním výkonem a 

minimálními mzdami, nahradil podnik (dnes bychom mohli říct globální korporace), 

který mnohem více zavádí systém prémií, odměn za výkony, modulaci mezd, 

vnitropodnikovou rivalitu tak, aby byla nastavena jakási permanentní metastabilita. 

Podobně permanentní vzdělávání a průběžná kontrola nahrazují školu a zkoušku.  

     Ve společnostech kontroly se nikdy s ničím nekončí, neustále jsou udržovány 

metastabilní a koexistující stavy jedné a té samé modulace. Kafkův Proces je podle 

Deleuze na rozhraní těchto dvou společností, zdánlivé zbavení viny (mezi dvěma 

uzavřeními) a nekonečné průtahy (v průběžné variaci).    

     Pro dohledová studia je u Deleuze významný popis toho, jak došlo k přechodu od 

podpisu či rodného čísla, které v disciplinárních společnostech označuje individuum, 

jež tak lze odlišit od mas, k šifře, která umožňuje průchod, přístup k informacím. Už 

před sebou nemáme dvojici masa - individuum. Jak říká: „z individuí se stala dividua 

a z mas vzory, data, trhy nebo banky“.
92

 

    Deleuze přináší i další rozdíly mezi oběma typy společností. Peníze, mající 

v disciplinárních společnostech hodnotu založenou na zlatých rezervách, jsou ve 

společnostech kontroly založeny na směnných kurzech, modulacích, permanentní 

metastabilně trhů. Rozlišuje také stroje, příslušející k dané formě společnosti. Strojem 

společností svrchovanosti byly jednoduché stroje, páky, kladky a hodiny. Pro 

disciplinární společnost jsou charakteristické energetické stroje s pasivním 

nebezpečím entropie a aktivním nebezpečím sabotáže. Společnosti kontroly pak 

přísluší stroje informační – počítače, jejichž pasivním nebezpečím je rušení a aktivním 

pirátství a viry. Pro odlišení společností nachází i zvířecí příklady. Krtek, tvor 

uzavřených prostředí, je nahrazen hadem, který se vlní. Tím má však možná na mysli 

nás samé, způsoby jakými žijeme a jaké máme vztahy k druhým. I sporty se mění, 

surfing, vlnění všeho druhu, nahrazuje staré sporty.  
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     Podle Deleuze došlo k hluboké mutaci kapitalismu. Ten již není založen na výrobě 

v továrnách, ta se přesouvá do třetího světa, ale na výrobku, na jeho prodeji, na trzích. 

Jde o to nabízet služby, obchodovat s akciemi a měnami. Duší podniku se stalo 

oddělení prodeje a marketingu. Je to kapitalismus nadprodukce. Kontrola v něm je 

krátkodobá a proměnlivá, ale také kontinuální a neomezená. Člověk uzavřený se stává 

člověkem zadluženým. Deleuze prorokuje, že kontrola nebude muset čelit pouze 

stírání hranic, ale také explozi ghett a nouzových kolonií. 

     Představuje-li Deleuze svou koncepci společností kontroly pomocí jednoznačných 

kontrastů vůči společnostem disciplinárním a těch vůči společnostem svrchovaným, je 

možné vytvořit tabulku, a jednotlivé rozdíly přehledně uvést. O to se, samozřejmě 

s jistou mírou zjednodušení, pokouším v tabulce 2.  
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Disciplinární společnosti Společnosti kontroly 

18. století – 1. polovina 20. století od 2. poloviny 20. století 

Uzavírání Modulace 

Rodina, škola, kasárna, továrna, nemocnice, 

vězení 
Podnik 

Prostředí a způsoby dohledu analogické 
Akty kontroly jsou neoodělitelné variace, 

proměnlivá geometrie, řeč je numerická 

Peníze založené na zlatě Směnné kurzy, akcie 

Energetický stroj Informační stroj – počítač 

Podpis a číslo Šifra 

Hesla příkazu Hesla ke vstupu a přístupu 

Individuum a masy Dividua a vzory, data, trhy a „banky“ 

Člověk uzavřený Člověk zadlužený 

Krtek Had 

Staré sporty Surfing 

Kapitalismus výroby a vlastnictví 
Kapitalismus nadprodukce (prodej, služby) 

+ marketing 

 

Tabulka 2 - Rozlišení disciplinárních a kontrolních společností 
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2.4.2 Dohledová asambláž      

 

     Je patrné, že Deleuzův text není úplně klasickou akademickou prací. To ale asi 

nikdy nebylo Deleuzovým cílem. Svým způsobem se jedná spíš o manifest, jehož 

apelace byly v představeném výkladu záměrně ponechány stranou.  

     Uvádí-li Deleuze svou práci jako postskriptum, mělo by to znamenat, že něco 

k tomuto tématu již napsal. Nebudu zde zkoumat, na co přesně odkazuje, i když jeho 

Opus Magnum Kapitalismus a schizofrenie, napsaný společně s Félixem Guattarim, by 

jistě četné motivy poskytl.
93

 Využiji však toho, že určitým způsobem zvedají 

Deleuzem hozenou rukavici Kevin Haggerty a Richard Ericson, když představují 

právě na Deleuzově a Guattariho práci založenou koncepci dohledové asambláže.
94

 

Dalším, kdo na Deleuze a Guattariho navazuje, je pak William Bogard, jemuž se však 

pozornost dostane až na závěr části o teoriích dohledu.
95

 

     Haggerty a Ericson tvrdí, že staré formy dohledu byly převážně oddělené a 

nespojené. Dohled je prováděn v dané továrně, budově státní správy, vždy ale uvnitř 

nějak omezeného společenství. Takový dohled je disparátní, i když v souboru může 

tvořit něco jako Foucaultem popsanou disciplinární společnost. S využitím Deleuzova 

a Guattariho užití pojmu asambláž hovoří o nové formě dohledové asambláže, kdy se 

jednotlivé dohledové způsoby a systémy propojují a spojují. Tato asambláž funguje na 

tom, že abstrahuje lidská těla z jejich teritoriality a separuje je do sérií oddělených 

toků. Tyto toky jsou poté zvovu asamblovány do určitých data dvojníků (nikoliv nutně 

lidských), kteří mohou být pečlivě zkoumáni, kontrolováni a stát se cílem pro 

nejrůznější intervence. V tomto procesu dochází k rhizomatickému  zploštění 

hierarchie dohledu, při němž jsou skupiny, které byly původně vyňaty z rutinního 

dohledu, mnohem více monitorovány. Rhizom a rhizomatické myšlení odlišují 

Deleuze a Guattari od arborescentního, stromového, myšlení, které dominuje evropské 

tradici od starověku. Rhizom, to je podzemní stonek, výhonky, vedlejší kořínky, 

svazčitý kořen, oddenky, hlízy. Oproti jasně strukturovanému a přehlednému 
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arborescentnímu, jsou rhizomatická spojení náhodná, proměnlivá, heterogenní, 

multiplicitní a decentralizovaná.  “Rhizom nezačíná ani nekončí, je vždy ve středu, 

mezi věcmi, mezičlánek, intermezzo. Strom, to je příbuzenství, ale rhizom je 

spojenectví, jedině a pouze spojenectví. Strom vnucuje sloveso „být“, tkanivem 

rhizomu je spojka „a.. a… a…“.“
96

 

     Právě tato forma multiplicity je použita na tradiční pojmy forem státnosti. 

Asambláže sestávají z multiplicit heterogenních objektů, jejichž jednota je tvořena 

pouze faktem, že fungují společně. Jsou utvářeny oddělenými toky nekonečných řad 

fenoménů, jakými jsou lidé, znaky, chemikálie, vědění a instituce. Jednotlivé 

asambláže se skládají z jiných oddělených asambláží, které jsou samy multiplicitní. 

Asambláže jsou součásti státního aparátu, i když jej nesmíme vnímat v tradičním 

pojetí, jako např. u Maxe Webera. Forma státu je založena na sestavě operací, které 

jsou pro něj charakteristické, na schopnosti vytvořit sevřené fyzické a kognitivní 

prostory a schopnosti vytvořit procesy, které budou schopné zachytit toky. Jak 

Haggerty s Ericsonem citují: „Jedním ze základních úkolů státu je rýhovat prostor, 

nad kterým vládne, nebo používat hladké prostory jako komunikační prostředek ve 

službách rýhování.“
97

 Je to proces, při němž jsou narušovány a směrovány jinak 

svobodně proudící fenomény.  

     Za pomoci rozlišení toků a asambláží je také uveden rozdíl mezi silami a mocí. 

Toky existují před jakoukoliv konkrétní asambláží a jsou fixovány temporálně i 

prostorově právě asambláží. Síly sestávají z elementárních a tekutých fenoménů a 

z těchto fenoménů se odvozuje moc tím, jak zachycuje a rýhuje tyto toky. Tyto 

procesy se spojují do systému dominance, kdy se jinak tekuté a mobilní stavy stávají 

fixní do více či méně stabilních a asymetrických sestav, které umožňují někomu řídit a 

ovládat druhé.  

     Touha je tím, co zajišťuje tyto toky a poskytuje jim jejich stálost jakožto 

asambláže. U Deleuze a Guattariho je touha aktivní a pozitivní sílou, která existuje 

pouze v determinovaném systému. Je základem pro jakýkoliv sociální systém.  
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     Haggerty a Ericson se snaží ukázat, jak se řada tužeb v současné době aktivizuje a 

slouží k tomu, aby se spojila dohledová asambláž. Jde o tužby po kontrole, ovládání, 

bezpečnosti, zisku, zábavě atd. Odlišují svůj přístup od klasických zkoumání dohledu, 

která se snaží poukazovat na kumulativní nárůst dohledových praktik a upozorňovat 

na možnost ztráty občanských svobod a soukromí. V jejich pojetí je dohled živen 

touhou, která systémy propojuje – dohledová asambláž. Uvádí několik příkladů, jak se 

současný dohled propojuje v různých oblastech. Spíše než státně centralizovaný 

dohled typu Orwellovy Oceánie, se dohled šíří v rámci státu i mimo stát. Policie 

získává informace z vlastních systémů, ze systémů soukromých společností i ze 

systémů vlastněných jednotlivci, např. z kamerových systémů. Dnešní dohled získává 

informace odkudkoli. Již téměř neexistuje úkryt, pokud člověk nechce přerušit své 

každodenní aktivity jako nakupování pomocí kreditních karet, volání mobilním 

telefonem, surfování po internetu apod. „Propojování takových praktik do dohledové 

asambláže charakterizuje „zmizení možnosti zmizení“ – proces, díky němuž je stále 

více obtížné pro jednotlivce udržet svou anonymitu, nebo uniknout monitorování 

sociálních institucí.“
98

  

 

     

2.4.3 Postmoderní? 

 

     Při popisu dohledu v moderní době byly předvedeny základní koncepce z děl Maxe 

Webera, Christophera Dandekera a Michela Foucaulta. Gilles Deleuze posloužil jako 

příklad přechodu k současnosti, kterou má práce označuje za postmoderní, jelikož 

vcelku přehledně rezonuje právě svým vymezením vůči Foucaultově disciplinární 

společnosti. Mohlo by se však zdát, že Foucaulta řadím mezi moderní myslitele. To 

jistě nebyl můj záměr. Foucaultova metoda, a vlastně i koncepce moci, má mnohem 

blíže k Deleuzovi než k Weberovi a obecně získává spíše nálepku post-strukturalismu. 

Ve zkoumaných pracích se však věnuje právě dohledu v moderní době. 
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     Co se však myslí oním postmoderním? Jak můžeme definovat postmoderní dohled? 

A je vůbec možné jej takto jednoduše označit? 

     Jistým vodítkem pro odpověď na tyto otázky může být Lyotardovo zkoumání 

postmoderní doby, kterou charakterizuje jím popisovaný konec velkých metanarací, 

které vládly modernitě.
99

 Velké příběhy se vyčerpaly, ztratily svou legitimitu a 

postmoderní dnešek představuje otevřenou pluralitu. Podle Lyotarda došlo ke změně 

vědění se změnou společnosti, která vstoupila do postindustriálního věku, 

charakterizovaného nástupem nových technologií. Zde by s Lyotardem souhlasil 

David Lyon
100

 a i tato práce považuje nástup nových informačních technologií za 

základní vodítko pro odlišení moderního a postmoderního. 

     Někteří by však nesouhlasili. Habermas
101

 soudí, že moderní projekt založený na 

osvícenství ještě nebyl naplněn. Giddens
102

 hovoří o pozdní modernitě a podobně 

mluví také Ulrich Beck
103

. Jak říká Zygmunt Bauman: „Je to tedy ještě pes, nebo už je 

to kočka? Je svět, v němž žijeme, moderní, nebo postmoderní?“
104

 Sám přiznává, že se 

necítí být nějakým radikálním zastáncem jednoho z těchto táborů. Nicméně s tím, že 

se současný svět jeví jiný než svět moderní, souhlasí. 

     Pro Baumana je moderní svět modelován humanitními obory jako svět 

administrace, tj. správy
105

. Z toho plyne několik důsledků. Tento svět je celkem, 

totalitou, kterou je možné zkoumat. Je spojitý, má tvar a podobu mechanismu, jehož 

ideálem je fungování bez jakýchkoli vnitřních rozporů. Proto moderní svět řeší to, jak 

popřít odchylky od normy, deviace a nonkonformitu.
106

 Dále je tento svět projektem 

ve stavu realizace, tj. je situován v čase, který je současně časem kumulativním, 

orientovaným i finálním. Kumulace představuje možnost konsekventního postupu, 

plánování a rozkládání do jednotlivých stádií. Orientace umožňuje ostré rozlišení mezi 
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minulostí a budoucností. A je to i čas finální, který směřuje k nějakému cílovému bodu 

(ke konci dějin). Tento moderní projekt je projektem k dokonalosti. 

     Podle Baumana tkví největší a co do důsledků nejvýznamnější odlišnost naší doby 

v tom, že již o sobě nemyslí a ani nemůže myslet jako o projektu. Jednotu nahradil 

plurál, projekt nahradily projekty. Již se nepracuje na nějakém celku, projekty 

podlehly privatizaci, deregulaci a fragmentarizaci. „Postmodernita je vlastně pouze 

totéž, co zánik projektu – super-projektu, takového projektu, který nezná plurál.“
107

 

     Důvodů, proč k této proměně došlo, je mnoho a je možné je zkoumat z různých 

hledisek. Pro účely této práce je důležité hledisko moci, které Bauman mezi jinými 

zmiňuje. Univerzalita moderního projektu vyžadovala moc, která měla univerzální 

ambice. Takovou mocí byl stát. Moderní stát nahradil normativní prázdnotu, jež 

nastala po konci lokálních společenství, kdy fungovala sousedská kontrola a tradice. 

Stát ustavoval řád, opřený o zákonodárství a státní monopol donucovacích prostředků, 

vynucoval si loajalitu obyvatel a normoval jejich chování. Tato moc státu však dnes již 

neplatí. Trh, opřený nikoli o jednotnost, ale různost, o různost nabídek, stylů, zájmů 

apod., nahrazuje moc státu. Konzumerismus nahrazuje vynucování poslušnosti 

občana, reklama nahrazuje ideovou indoktrinaci, masová média nahrazují legitimizaci 

moci.  

     To má však zásadní důsledky na individuum a sociální život. Sociální život se dnes 

reprodukuje pomocí jiných prostředků, než tomu bylo v kolektivním prostředí řízeném 

státní byrokracií. Podle Baumana prošly mechanismy reprodukce sociálního života 

privatizací. To znamená, že stát se zřekl své odpovědnosti a donucovacích prostředků 

v oblasti sociální integrace a reprodukce a tyto ponechal hře individuálních a 

skupinových iniciativ. Procesy reprodukce dnes podléhají de-institucionalizaci, jsou 

výslednicí rozptýlených, živelných, zdola pocházejících snah, úsilí a rozhodnutí sebe-

tvořících a sebe-definujících individuí.
108

 To má však za následek i to, že celková tíha 

bytí padla na samo individuum, které bojuje za své sebeurčení a obává se vlastní 
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nepřiměřenosti a neadekvátnosti. Dozorce, mistr, učitel a jejich donucovací moc se 

vytrácí a člověk se stává samoukem, sám sobě je dozorcem, mistrem i učitelem. 

     Bauman shledává podobnost mezi touto privatizací zápasu s neurčitostí a trhem 

orientovaným na soukromou spotřebu. Již není potřeba donucovacích prostředků, 

nátlak byl nahrazen pokušením. Pokušení, které umožňuje osvobodit od nutnosti 

přemýšlet, které se samo jeví jako osvobození z uzamčení vězení, ale umí vázat snad 

ještě mnohem rafinovaněji. Člověk se stává sběračem prožitků. 

      A lze dodat, že s tím také nastupuje i nová forma dohledu, kterou moderní doba 

nezná. Dohled se nově zaměřuje na zákazníka, na toho, kdo si chce užívat. 

Samozřejmě, že státní dohled nezmizel, i když k tomu Baumanův výklad svým 

způsobem svádí. Bylo by však možné říci, že se postmoderní dohled také mnohem 

více zprivatizoval, tzn., pronikl do nových oblastí a zejména těch, které jsou digitálně 

zprostředkovány.  

   

 

2.4.4 Nový dohled 

 

     Až doposud jsem v souvislosti s moderním a současným dohledem psal o dohledu 

převážně z perspektivy autorů, kteří by sami sebe pravděpodobně neoznačili za 

akademiky působící v oblasti dohledových studií.
109

 Buď ještě obor dohledových 

studií neexistoval, nebo se dohledu věnovali jako součásti svých zkoumání 

společenských, kulturních, historických či filosofických. 

     Za jakýsi společný prvek, který bylo možné postihnout, můžeme považovat to, že 

v druhé polovině 20. století dochází k radikální proměně dohledových praktik a 

nárůstu dohledových kapacit. Dohled se rozšiřuje do nových oblastí a klíčovou úlohu 

v této změně hrají informační technologie, které jsou kombinací výpočetní a 

telekomunikační techniky. Znamená to, že bychom mohli hovořit o jakémsi 

technologickém determinismu, který vládne současnému dohledu? Jsou technologie 

tím, co vede k větší míře dohledu jaksi samy od sebe, nebo je to tak, že dohled pouze 
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využívá nových možností? A lze vůbec takto o dohledu jako jakési samostatné entitě 

hovořit, nebo je to jeden z projevů společnosti jako takové?  Svým způsobem na to 

odpoví následující pasáže, kdy obrátím svou pozornost k autorům, které již za 

akademiky působící v oblasti dohledových studií považovat můžeme. Zároveň se na to 

pokusím odpovědět v druhé části této práce, která se bude věnovat přímo 

technologiím, které se při dohledové praxi v současné době využívají. 

     Již v roce 1985 psal Gary T. Marx o konceptu společnosti dohledu ve svém článku 

v magazínu The Futurist „s výpočetní technikou se rozpadají poslední překážky na 

cestě k totální sociální kontrole“
110

. Dohledové společnosti nejsou podle Marxe 

totalitární, i když k tomu mají technické prostředky. Nepředstavují je ani nějaké velké 

státy dohledu, který by byl centralizovaný a hierarchický. Charakterizuje je intenzivní 

zájem o osobní údaje a touha ovlivňovat každodenní život. Dohled je disperzní do 

nejrůznějších oblastí společnosti a dohled státu nad občany se stává pouze jednou 

z mnoha těchto oblastí, kde jsou dohledové praktiky užívány.  

     Název této podkapitoly využívá termínu nový dohled (new surveillance), který 

pochází také od Gary T. Marxe. Poprvé jej použil ve své práci o utajených praktikách 

a akcích americké policie v osmdesátých letech minulého století.
111

 Při nich byly nově 

využívány informační technologie a Marx svá zkoumání v této práci zobecňuje na 

dohled státu nad občany a na obecnou povahu dohledu jako takového. Zároveň se 

zamýšlí nad tím, do jaké míry je vhodné toužit po maximálně bezpečné společnosti 

(maximum security society) a jaké důsledky může tato touha přinést. I v této knize 

jsou tedy technologie a jejich využívání ve společnosti klíčem k pochopení 

současného dohledu. Říká: „počítače kvalitativně změnily povahu dohledu – je rutinní, 

rozšířenější a více se prohlubuje“
112

. Tento nový dohled odlišuje od tradičního 

dohledu, který vládl před nástupem informačních technologií.   

     V roce 2002 se ke své koncepci nového dohledu Marx vrátil v článku What´s New 

About the "New Surveillance“?
113

 To, o čem psal v roce 1988, podle jeho názoru 
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nabylo na intenzitě. Informační technologie nově umožňují překonávat přirozené 

(vzdálenost, tma, kůže, čas, mikroskopická velikost) a zkonstruované (zdi, zalepené 

obálky) bariéry, které dříve chránily osobní údaje. Hned v úvodu své práce předkládá 

vcelku rozsáhlý výčet příkladů těchto nových technologií: video a audio dohled, 

senzory na teplo, světlo, pohyb, zvuk, čich, noční vidění, elektronické označování, 

biometrická zařízení (kontrola vstupu), testování na drogy, DNA analýza, monitoring 

počítačů včetně užívání e-mailů a webu, užívání počítačových technik jako expertních 

systémů pro srovnávání, profilování, data-mining
114

, zobrazování, síťovou analýzu a 

simulace.  

     Marx identifikuje tři obecné způsoby odezvy na proměny dohledu, zprostředkované 

novými technologiemi, které svým způsobem kritizuje. Jednak může někdo tvrdit, že 

se nic nového vlastně neděje, že všechny společnosti svým způsobem získávají a 

užívají osobní údaje a že se tudíž jedná o změnu stupně, nikoli však druhu. Opačný 

pohled představuje tvrzení, že žijeme v revolučních časech, kdy se zásadně mění 

hranice soukromého a veřejného, což je zastánci tohoto názoru vnímáno jako změna 

k horšímu. Tuto reakci představují tvrzení ve smyslu „je to nejhorší forma dohledu“ či 

„soukromí je mrtvé“
115

. Za jistý mezistupeň lze pak označit tvrzení, že jsou tyto 

technologie revoluční, nicméně způsob, jakým jsou užívány, reflektuje sociální a 

kulturní faktory. V tomto ohledu tudíž síly modernity fungují tak, aby rozšířily 

kontrolu individuí, proti čemuž je možné bojovat různými způsoby, aby se 

vybalancoval poměr dohledu a soukromí, potažmo míry svobody jednotlivce. Marx 

považuje všechny tyto reakce za vcelku příliš zobecňující a zkratkovité. Dohled je 

komplexní, dynamický a proměnlivý a nelze tudíž na něj reagovat pouze takto 

zjednodušeně.   

     Podle Marxe charakterizuje nový dohled na jedné straně to, že primát ztrácí 

vizuální dohled, který je mnohem více doplněn dalšími smysly. Na straně druhé, a to 

považuje za důležitější, jsou užívány technické prostředky, které extrahují nebo 

                                                 
114

 Data-mining je pojem, který v této práci záměrně nepřekládám, jelikož jsem nenalezl vhodný český 

ekvivalent. Mohlo by se použít dolování dat, ale nakonec jej raději ponechávám v anglickém originále. 

Jedná se o proces třídění dat tak, aby se mohly identifikovat vzory a nastavit vztahy. Příkladem data-

miningu je současný Customer Relationship Management (CRM). 
115

 To řekl také zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. 
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vytvářejí osobní údaje (data)
116

. Tyto údaje mohou být získávány od individuí či 

z kontextu. Je tedy možné překročit jakousi hranici daného. A tudíž nejen osoby, ale 

také systémy, se stávají terčem dohledu či přímo útoku na osobní údaje. 

     Marx uvádí několik příkladů: 

- sledování dětí na kamerovém systému během reklam v televizi nebo pomocí 

webového spojení do školky; 

- databáze zaměstnanců s uvedením jmen těch, kteří měli pracovní úraz; 

- video monitorovací systém v nákupním centru, který skenuje zákazníky a 

srovnává jejich obrazy se známými zloději; 

- vedoucí pracovník sledující e-mailovou a telefonní komunikaci na pracovišti; 

- karta (čip), která umožňuje zaměstnavateli permanentní dohled nad tím, kde 

zrovna pracovníci jsou; 

- skrytá kamera v bankomatu; 

- program, který sleduje počet úhozů na klávesnici, nebo který vyhledává 

klíčová slova a vzorce chování; 

- zařízení zobrazující teplo (thermovize); 

- zařízení na zjištění drog nebo alkoholu; 

- skener na mobilní komunikaci; 

- povinné poskytování vzorků DNA; 

- detektor lži; 

- identifikace volajícího u volaného (caller ID).
117

 

 

     Tento přehled poté dává Marx do souvislosti s tradičními formami dohledu a 

ukazuje, že byť se z tradičního dohledu mnohé neztratilo, byl v posledních letech 

výrazně doplněn o nové prvky. Následující tabulku uvádím vcelku a lze ji brát jako 

jistý kontrast ke srovnání disciplinární společnosti (Foucault) a společnosti kontroly 

(Deleuze) v tabulce 2 (viz výše).  

                                                 
116

 Termíny „osobní údaje“ a „osobní data“ jsou v této práci užívány jako synonyma. I když by bylo 

možné tyto pojmy rozlišit, například osobní údaje by byly všechny údaje odkazující k dané osobě, 

zatímco osobní data by odkazovala k pouze elektronickým datům, zdá se mi, že tyto termíny se 

v současné době nerozlišují.  
117

 (Marx, 2002 stránky 12-13) 
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     S vědomím toho, co již bylo prozkoumáno, je možné přistoupit k této tabulce 

trochu kritičtěji.  Marx nepovažuje svůj výčet za kompletní. Jsou to spíše jakési ideální 

typy, které by bylo možné rozšířit. Pro účely mé práce je však důležité si všimnout, že 

Marx nepracuje s termíny předmoderní, moderní a postmoderní. Je škoda, že se ke 

koncepcím Dandekera (Webera) či Foucaulta v této souvislosti přímo nevyjadřuje.  Je 

totiž otázkou, do jaké míry se jeho tradiční dohled rovná součtu popisů předmoderního 

dohledu, čili vztahům tváří v tvář, době svrchovaných vládců atd. a dohledu 

moderního, založeného na složkách, kartotékách a archivech, jež byly popsány u 

Webera, Foucaulta a Dandekera. Výše uvedená rozlišení v tabulce totiž mohou působit 

trochu matoucím způsobem, pokud bychom k nim neměli informaci, že se jedná o 

rozlišení, založená na užívání digitálních informačních technologií. Bylo by totiž 

možné si představit i podobné rozdíly mezi předmoderním a moderním dohledem. 

Nicméně Marx není úplně bez odpovědi. V dalších pasážích svého článku se totiž 

zabývá historickým vývojem dohledu a tak lze jeho přístup označit za výrazně 

diachronní. Dalo by se říci, že dohled je v jeho chápání spíše graduálním vývojem, 

kdy se nové a nové způsoby dohledu jaksi nabalují s tím, jak se stává i lidská 

společnost složitější. Pak je ale otázka, zda má smysl tabulka s takto příkrým 

rozlišením dvou fází tohoto vývoje. 
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Aspekt A. Tradiční dohled B. Nový dohled 

Smysly nerozšiřuje rozšiřuje 

Viditelnost (sběru dat, kdo 

provádí, kde a na čí příkaz)  
viditelné  neviditelné 

Souhlas menší podíl nedobrovolnosti větší podíl nedobrovolnosti 

Náklady (na jednotku dat) vysoké nízké 

Místo sběru a analýzy dat místně vzdálené 

Étos tvrdý (více nátlakový) měkký (méně nátlakový) 

Integrace 
sběr dat jako separátní 

aktivita 
sběr dat jako rutinní aktivita 

 Sběratel dat člověk, zvíře 
stroj (celkově nebo částečně 

automatický) 

Umístění dat u sběratele, místně u třetích osob, často migrují 

Načasování jeden bod nebo nesouvislé kontinuální (všudypřítomné) 

Časové údobí přítomnost 
minulost, přítomnost, 

budoucnost 

Dostupnost dat časté prodlevy dostupné v reálném čase 

Dostupnost technologií disproporčně dostupné elitám  
více demokratické, některé 

formy široce dostupné  

Objekt sběru dat individuum individuum, kategorie zájmů 

Komplexnost jedno měřítko více měřítek 

Kontext kontextový nekontextový 
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Hloubka méně intenzivní více intenzivní 

Rozsah (šíře) méně extensivní více extensivní 

Poměr znalosti o dohledu 

(dohlížený a dohlížitel) 

vyšší (co ví dohlížitel, ví také 

dohlížený) 

nižší (dohlížitel ví věci, které 

dohlížený neví) 

Identifikovatelnost objektu 

dohledu 
zaměření na známá individua 

zaměření také na anonymní 

individua, masy 

Zaměření na individua individua, síťové systémy 

Reálnost přímá reprezentace přímá a simulace 

Forma 
jedno médium (vhodné nebo 

narativní nebo numerické) 

vícero médií (včetně video 

a/nebo audio médií) 

Kdo sbírá data specialisti 
specialisti, rozšíření funkcí, 

self-monitoring  

Analýza dat 
těžké organizovat, ukládat, 

vyhledávat, analyzovat 

lehké organizovat, ukládat, 

vyhledávat, analyzovat 

Propojování dat 

oddělená, nekombinovatelná 

data (různý formát nebo 

místo) 

jednoduché kombinovat 

vizuální, auditivní, textová, 

numerická data 

Data komunikace těžší posílat a přijímat lehčí posílat a přijímat 

 

Tabulka 3 - Dimenze (aspekty) dohledu
118
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 (Marx, 2002 stránky 28-9) 
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     Marx si nevšímá pouze negativ spojených s technologiemi a dohledem, ale vnímá i 

to, co bychom s Lyonem mohli označit za druhou stranu téže mince. Vyzdvihuje totiž, 

jaký mají nové technologie přínos pro fungování společnosti, že mohou napomáhat při 

starosti o naše blízké a jejich všudypřítomnost v sobě svým způsobem ukrývá určitý 

demokratický potenciál (např. dnešní možnosti aktivizace na sociálních sítích 

nejrůznějších občanských hnutí). Ukazuje, že technologie mohou sloužit k získávání 

osobních údajů, ale také k jejich ochraně. Lidé přeci nejsou pouze pasivní příjemci 

všeho, co se jim nabídne, ale umí také klást odpor. Jedná se o jakýsi dialektický 

proces, v němž změny ve vzorcích chování a vývoj nových technologií vedou 

k novým pravidlům a technologiím, které kladou omezení. „Technologie jsou obojí – 

determinované i determinující.“
119

 Marx nám tudíž nakonec připomíná, že svoboda a 

ochrana soukromí jsou konec konců permanentním bojem za jejich hájení. 

 

 

2.4.5 Dataveillance 

 

     V přibližně stejné době jako Gary T. Marx přichází Roger Clarke
120

, australský 

vědec v oblasti výpočetní techniky, s termínem dataveillance (data-dohled)
121

, pomocí 

něhož se snaží postihnout, podobně jako Marx, onu zásadní změnu ve způsobech 

dohledu, kterou přinášejí nové technologie. Clarke tvrdí, že Orwellova televize 

(Telescreen), popsaná v knize 1984, která funguje obousměrně a je určitým 

synonymem našich obav z totalitních praktik, je v porovnání se schopnostmi nových 

technologií spíše podřadným technologickým nástrojem. Potenciál dataveillance 

netkví podle Clarka pouze v technologiích samých, ale v tom, že nabízejí téměř 

nekonečné možnosti konfigurací, které je možné k dohlížení použít. Již se nejedná o 

nějaký centralizovaný, ale disperzní dohled, založený na systémech, které 

                                                 
119

 (Marx, 2002 str. 25) 
120

 (Clarke, 1988) 
121

 Je na zváženou, zda tento termín překládat. Dovoluji si v následujících pasážích užívat jak 

anglického výrazu, tak mnou navrženého data-dohled, hlavně kvůli rozlišení termínů „osobní a masový 

data-dohled“. Šlo by jej také přeložit jako datový dohled, nicméně v obou případech nelze zachovat 

nahrazení onoho „sur“ ve slově „surveillance“ (pokud bych tedy nechtěl užít zavádějící výraz datahled). 
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zpracovávají osobní data, a tyto systémy jsou propojeny telekomunikačními sítěmi. 

Třetí základní komponentou data-dohledu je možnost identifikace a jejího ověření 

v takovýchto systémech, k čemuž slouží metody popsané dále.  

     Marxův přístup k popisu dohledu, proměněného novými technologie, byl veden 

prostřednictvím jeho zkoumání praktik státu při ochraně vnitřní bezpečnosti, tzn. skrz 

zkoumání praktik policejních. Clarkův přístup je jednak přímo z oblasti zkoumání 

technologií samých, ale významně se také zabývá ochranou soukromí jako takového. 

Zkoumat dohled prizmatem ochrany soukromí bývá mnoha teoretiky dohledu 

problematizováno
122

 podobně, jako je problematický sám koncept toho, jak soukromí 

definovat. I Clarke si uvědomuje abstraktnost tohoto pojmu. Je však nepochybné, že 

soukromí je důležitým prvkem při zkoumání dohledu. 

     Clarkův online přístupný úvod k dataveillance je sestaven z řady definic a tak se 

následující pasáže budou několika těchto definic držet.    

     Podle Clarka je soukromí: „zájem, který mají individua za účelem zajištění 

„osobního prostoru“, který je osvobozen od vměšování jiných lidí a organizací“
123

. 

Představuje, jak je soukromí pro člověka důležité psychologicky, sociologicky, 

ekonomicky a politicky. Je nesporné, že člověk potřebuje mít pocit svého privátního 

prostoru. Při svých vymezeních však Clarke často zaměňuje slovo soukromí se slovem 

svoboda.  

     Dále pak odlišuje několik dimenzí v oblasti soukromí, které zpřesňují takto obecně 

vymezený pojem: 

 

1. Osobní (tělesné soukromí) - souvisí s problematikou dárcovství orgánů, krve, 

sterilizace apod. 

2. Behaviorální - sexuální preference, politické aktivity, náboženské vyznání 

apod. 

3. Osobní komunikace - monitorování jinými osobami nebo organizacemi 

(interception privacy). 

                                                 
122

 Např. (Lyon, 1994)  
123

 (Clarke, 1997 str. 2) 
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4. Osobní data (údaje) – užívání údajů o osobách jinými individui nebo 

organizacemi (data privacy).
124

 

  

     Právě poslední dvě dimenze nabývají od 80. let minulého století na důležitosti. 

Ochrana soukromí ve smyslu zamezení tomu, aby někdo monitoroval osobní 

komunikaci, a ochrana osobních dat představují to, co Clarke označuje jako 

information privacy, což je termín, který nemá zcela přesný český ekvivalent. Snad 

bychom mohli s trochou zobecnění hovořit o ochraně osobních dat. Information 

privacy znamená: „zájem, který má individuum na kontrole, nebo přinejmenším 

výrazném ovlivnění nakládání s údaji o něm samém“
125

. 

     Clarke také vymezuje to, co znamená ochrana soukromí. Ukazuje, že soukromí je 

spjato se zájmy jednotlivců a skupin a tak ochrana soukromí je: „proces nalezení 

vhodné rovnováhy mezi soukromím a různými soupeřícími zájmy“
126

. 

     Již na začátku této práce jsem představil Clarkovu definici dohledu jakožto 

systematické zkoumání nebo monitorování jednání nebo komunikací jedné nebo více 

osob. Clarke však dále rozlišuje dva druhy dohledu: osobní a masový. Osobní dohled 

je dohled identifikované osoby. Obecně se může jednat o zkoumání či monitorování, 

ale může také představovat zastrašující prostředek, který má zabránit určitému jednání, 

nebo omezovat chování jednotlivce. Masový dohled je namířen vůči skupinám osob. 

Obecně může představovat zkoumání nebo monitorování, aby byly identifikovány 

osoby náležející do skupiny, která je zajímavá pro dohlížející organizaci. Může však 

také jít o zastrašující nebo odrazující prostředek. 

    Takto rozlišený obecný dohled poté Clarke dále specifikuje. Základní formou 

dohledu je tzv. fyzický dohled, který sestává z vizuálního a aurálního (audio) dohledu. 

Takový dohled může být přímý nebo zprostředkovaný nejrůznějšími zařízeními, jako 

např. dalekohledem, fotoaparátem, záznamovou technikou zvuku (štěnice, směrové 

mikrofony). Jako doplněk fyzického dohledu představuje dohled nad komunikacemi -  

                                                 
124

 (Clarke, 1997 str. 1) 
125

 (Clarke, 1997 str. 4) 
126

 (Clarke, 1997 str. 3) 
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odposlouchávání telefonů či sledování pošty. Podle Clarka se populární termín 

elektronický dohled týká rozšíření fyzického dohledu a dohledu nad komunikacemi.
127

 

     Tyto přímé formy dohledu jsou však v současné době doplněny sběrem a analýzou 

dat o subjektech dohledu a to přímo od nich nebo zprostředkovaně, např. od 

zaměstnavatelů, spolupracovníků, ale také od sousedů či známých. Objem takovýchto 

informací narůstá obrovským tempem a stává se hlavním zdrojem pro současný 

dohled. Jsou to systémy pro zpracování osobních dat (personal data systems). 

Představují novou formu dohledu, kterou Clarke označuje jako dataveillance (data 

surveillance), což je podle definice: „systematické užívání systémů zpracovávajících 

osobní data při zkoumání a monitorování jednání nebo komunikací jedné nebo více 

osob“
128

. Takový dohled je mnohem levnější než fyzický nebo elektronický dohled a 

tak se nelze divit, že se mnohem rychleji šíří, přičemž je mnohem více osob i skupin 

možné monitorovat.  

     Podobně jako u obecného dohledu, rozlišuje Clarke dva druhy data-dohledu 

(dataveillance): osobní a masový. Osobní data-dohled představuje systematické 

užívání systémů zpracovávajících osobní data při zkoumání a monitorování jednání či 

komunikací identifikované osoby. Může sloužit pouze k získávání informací o této 

osobě, ale také k jejímu zastrašování, a to jak v oblasti chování, tak také jednání. 

Masový dohled je zaměřen na skupiny osob a může sloužit k identifikaci osob, které 

do skupiny patří a podobně jako u osobního, také k jejich zastrašování. 

     Data-dohled užívá různé techniky. Patří mezi ně zejména ověřování identity na 

základě srovnání dat z různých systémů, zpracovávajících osobní data, srovnávání dat 

z různých systémů k získávání většího přehledu o jedincích či skupinách a profilování, 

které umožňuje rozlišovat a spojovat osoby a skupiny v rámci dohledových praktik. 

 

 

                                                 
127

 I když by se mohlo zdát, že termín fyzický dohled (physical surveillance) by měl odkazovat pouze 

k dohledu, který je prováděn přímo, je i v oblasti bezpečnosti (security) užíván termín fyzická 

bezpečnost (physical security) nejen pro mříže a zámky, ale také pro elektrickou (popř. elektronickou) 

zabezpečovací signalizaci, a do této oblasti spadají také kamerové systémy (CCTV) a systémy pro 

kontrolu vstupu (Access Control).  
128

 (Clarke, 1997 str. 6) 
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2.4.6 Superpanoptikon 

 

     Gary T. Marx přistupuje ke zkoumání nového dohledu z oblasti policejních praktik 

a obecněji dohledu státu nad občany. Jako klíčový moment pro změnu v nových 

dohledových praktikách označuje nástup informačních a výpočetních technologií 

podobně jako Roger Clarke, který však k dohledu přistupuje zejména ze zkoumání 

ochrany soukromí. I další teoretik dohledu, kterému se chci nyní věnovat, popisuje 

nástup nových technologií jako klíčový moment pro změnu, snad by bylo možné říci, 

dohledového paradigmatu. 

     Mark Poster jako znalec Foucaultova díla, ale také jako vědec zkoumající dohled 

v oblasti podnikání, tj. dohled zaměstnavatelů nad zaměstnanci, ale také firem nad 

zákazníky, který od počátku 20. století nabývá na intenzitě, hovoří o nástupu 

Superpanoptikonu
129

, jelikož panoptikální již nemá žádná technická omezení. 

Benthamův Panoptikon, který tak trefně využil ve svých analýzách Foucault, byl podle 

Postera stvořen pro průmyslovou kapitalistickou společnost. V dnešní době lidé sami 

participují na vlastní sebekonstituci jakožto subjekty v normalizujícím dohledu 

Superpanoptikonu.  

     Poster identifikuje v Superpanoptikonu dva ohledy technologie moci.  Na jedné 

straně tato moc vnucuje normu a disciplinuje subjekty tak, aby vyplňovaly formuláře, 

poskytovaly osobní údaje nebo používaly platební karty. Na straně druhé však také 

umožňuje vznik komplementárních dvojníků těchto subjektů, kteří jsou vytvářeni 

uměle v nejrůznějších databázích a tito dvojníci mají na život subjektů stále větší a 

větší vliv. Superpanoptikon jsou tedy databáze informací, které multiplikují individua, 

přičemž vytvářejí jejich datový obraz (data image). Proces stvoření těchto datových 

obrazů konstituuje novou formu nadvlády.  

     Poster rozpracovává Foucaultovo téma diskursu, aby jej mohl spojit s databázemi, 

které pro něj představují konfigurace jazyka. Subjekty jsou konfigurovány či získávají 

kulturní význam prostřednictvím jazyka. V moderním kontextu, kde je privilegováno 

individuální vědomí, to znamená, že člověk se nachází mezi opozity jako např. 

                                                 
129

 (Poster, 1989 str. 122) 
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svoboda/determinismus. Kulturní konstrukce subjektu indikuje, jak byl diskurs 

konfigurován jako forma moci, a moc chápána tak, že zčásti funguje skrz jazyk. 

Diskurs odhaluje svou moc tím, že umisťuje subjekt do vztahu se strukturami 

dominance, které pak mohou fungovat vůči němu samému. Moc Panoptikonu není 

jednoduše založena na tom, že by se někdo neustále díval. Je to spíše projev toho, jak 

celý diskurs a praxe systému doléhá na subjekt, jak jej konstituuje jako kriminálníka a 

normalizuje k tomu, aby se rehabilitoval. Podle Postera databáze vynáší panoptikální 

principy z vězení do většinové společnosti.  

    Databáze rozšiřují psané, odnímajíc psané více od autora. Databáze představují 

novou mobilitu, jelikož jsou přenositelné v prostoru, a novou trvanlivost, jelikož jsou 

uchovatelné v čase. Databázový text není ničí a je všech, je vlastněn institucemi, 

jakými jsou např. knihovna, podnik, nemocnice, a tím podle Postera zvyšuje moc 

těchto institucí. Na jedné straně lidé čas od času kladou odpor této moci, avšak na 

druhé straně této moci dohledu sami napomáhají tím, jak užívají mobilní telefony, 

internet, platební karty apod. 

     Databáze osobních údajů a dat spojují identifikující symboly jako např. rodné číslo 

s oddělenými záznamy o nejrůznějších aktivitách subjektu. Například soukromé 

společnosti sbírají osobní data zákazníků a informace o jejich nákupních aktivitách, 

aby mohly odvodit nákupní chování, které mohou třídit do skupin klientů, a cíleně pak 

zaměřovat své reklamní kampaně. Subjekt je multiplikován a decentralizován 

v databázi, což funguje tak, že vzdálené počítače automaticky ukládají, ověřují nebo 

srovnávají údaje, aniž by toho byl subjekt, čili individuum, sám přítomen. Databáze 

jakožto jazyk vykonává určité aktivity bez potřeby jakéhokoliv jiného zásahu. 

Počítače se stávají stroji, které produkují identity uložené v pamětích počítačů. Jak 

srovnává David Lyon: „Panoptikon produkuje subjekty s touhou ke zlepšení jejich 

vnitřních životů. Oproti tomu Superpanoptikon konstituuje objekty, individua 

s disperzními identitami, které mohou zůstat nevědomé toho, jak jsou jejich identity 

konstruovány počítačem.“
130
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2.4.7 Simulace a hyperdohled 

 

     Jakousi jinou syntézu na bázi Foucaultových a Deleuzových zkoumání, doplněných 

však o díla dalších myslitelů jako Paula Virilia, Michela de Certeau a hlavně Jeana 

Baudrillarda, přináší při zkoumání dohledu americký sociolog William Bogard ve své 

dnes již klasické práci Simulace dohledu: hyperkontrola v telematických 

společnostech
131

. Jsou technologie samy tím hlavním, co mění povahu současného 

dohledu? Nejedná se stále o ten stejný dohled, který je však schopen překonávat 

mnohem jednodušeji spaciální a temporální limity? Neměli bychom se pokusit 

nahlédnout tento současný dohledový stroj hlouběji? Podle Bogarda odhaluje Marxova 

koncepce nového dohledu pouze to, že dohled a dohledové kapacity jsou díky 

informačním technologiím mnohem schopnější, a také mocnější, nicméně nevidí tento 

systém, dohledový stroj v jeho chladné kráse, jako celek. A hlavně, podle Bogarda 

vůbec nevidí jeden důležitý aspekt současného dohledu – jeho simulativní stránku
132

. 

     Simulace je v Bogardově smyslu nahrazování skutečného virtuálním, neboli 

nahrazování reality elektronickými znaky/obrazy objektů a událostí
133

. Tohoto termínu 

užívá pro vcelku různé procedury, techniky a technologie. Jako příklady aplikace 

simulace uvádí zejména virtuální realitu, dále pak modelování komplexních 

fyzikálních, biologických a sociálních procesů, profilování, kybernetiku, miniaturizaci, 

tele-prezentace, klonování a další. Tak jako tomu často bývá, lze najít počátky 

simulačních technologií v armádním výzkumu, odkud se v posledních dekádách 

rozšířily i do běžného života, a to zejména v souvislosti s dostupností výpočetní 

techniky.  

     Podle Bogarda žijeme v telematické společnosti, která umožňuje jako nikdy 

předtím, překonávat prostorové limity. Ve své práci se zabývá vztahem dohledu a 

simulačních technologií. Ty dle jeho názoru umožňují hyperdohledovou kontrolu
134

, 

která neznamená pouze zvýšený dohled, ale dovedení dohledu na absolutní mez. Tato 
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 Připomínám však, že simulace je uvedena v Marxově výčtu nových technologií. 
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 (Bogard, 1996 str. 3) 
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 Bogard pravděpodobně navazuje termínem hyperkontrola na Deleuze. 
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mez, hranice či limita je imaginární linií, za kterou kontrola funguje, tj. v předstihu 

před sebou samou, kde se dohled, jenž je standardně technologií odhalování a 

zaznamenávání, vyvíjí v technologii pre-odhalování a pre-zaznamenávání. Jedná se 

tedy o takovou technologickou operaci, při které jsou všechny kontrolní funkce 

redukovány na modulace přednastavených kódů. Sám Bogard přiznává, že zde svým 

způsobem píše o science fiction v tom smyslu, že se snaží napínat své pojetí simulace 

na maximum. Pojednává tak o imaginárnosti dohledové kontroly, o snění nad tím, jak 

je možné úplně vše vidět, vše zaznamenávat, a to ještě před tím, než se to vůbec stane. 

Snaží se odhalit, jak toto imaginární cirkuluje jako jakýsi efektivní mechanismus 

v technologické evoluci současné kontroly. V obecném smyslu je simulace bodem, 

kde se imaginární a reálné překrývají, kde se vytrácí propast mezi virtuální a 

skutečnou kontrolou. Jak říká: „Pochopit simulaci dohledu znamená pochopit fiktivní 

a neomezené možnosti disciplíny v telematických společnostech.“
135

 

     Bogard navazuje ve své práci na několik myslitelů. Ona modulativnost, 

preemptivnost a zpětnovazebnost, o které hovoří také Deleuze, je odvozena z 

kybernetické teorie Norberta Wienera, který popsal zpětnovazebný mechanismus 

kybernetických systémů již v polovině 20. století a položil tak teoretické základy pro 

dnešní informační technologie. Ještě výrazněji však Bogard čerpá z díla Jeana 

Baudrillarda.   

     Simulace narušuje konvenční řád reprezentace, tj. vztah obrazu ke svému objektu 

(označujícího a označovaného). Za obrazem je pouze další obraz. Tento v sobě 

uzavřený, samoreferenční systém obrazů funguje svým způsobem pomocí procesu 

signalizace. Baudrillard jej nazývá „reprodukcí skutečného“ pomocí kódů a modelů. 

Simulace se snaží budit efekt skutečnosti, reálnosti, či dokonce nabízí jakousi 

redundanci, nadbytek skutečného, přičemž zároveň zakrývá jeho absenci. Hovořit o 

tom, že je něco skutečné či reálné, je zavádějící, neboť tento termín je sám součástí 

procesu kódování. Skutečné funguje pouze jako reference, jako odkaz v obecném řádu 

simulace. Skutečné je vždy již reprodukcí, a proto hovoří Baudrillard o hyperrealitě. 

Hyperreálné (kód, technologie signalizace), plně fungující v simulaci, dokonce 
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předchází skutečné. Podle Baudrillarda je simulace základním schématem 

postindustriální nebo informační společnosti, kterou Bogard označuje za telematickou, 

v níž vládne kód.         

     Současný řád simulace je dle Baudrillarda třetí fází vývoje logiky fungování 

zobrazování, obrazů či jinak řečeno umělých znaků, které nazývá simulakra. V první 

fázi, která charakterizuje předmoderní dobu, je obraz zpodobněním základní reality, 

jedná se o „dobré“ a „pravdivé“ zobrazení. V druhé fázi, moderní doba (průmyslová 

revoluce), obraz maskuje a překrucuje skutečnost. Jedná se o „zlý“ obraz, jehož 

příkladem je ideologická reprezentace, falešné zobrazování, rozšiřování kopií. Třetí 

fázi představuje proměna z období produkce do období simulace, kterou umožňují 

informační technologie. V ní obraz maskuje samu absenci základní reality. Vznikají 

znakové světy, které již nic neoznačují, pouze odkazují k jiným znakům. Simulace 

interagují s jinými simulacemi tak, že brání přístupu ke smyslovému a 

bezprostřednímu vnímání světa. Baudrillard dokonce hovoří o možnosti čtvrté fáze 

tohoto vývoje, jež je fantaskní představou toho, že budoucí simulace už nebude mít 

vůbec žádný vztah se skutečností, bude se jednat o čisté simulakrum. Jednalo by se o 

virtuální svět, kde bude zcela nemožné odlišit pravdu od fikce, reálné od nereálného.          

     Pro Bogarda je na těchto tezích o efektech virtuálních systémů v telematických 

společnostech důležité sledovat roli simulačních technologií při konstituci, neboli 

hyperrealizaci, sociálních vztahů, a odtud odvinout vztah simulace a dohledu. 

Simulace, vizualizace a hyperrealizace jsou pro něj v zásadě ekvivalentní termíny. 

Řečeno konkrétněji, simulaci dnes můžeme nalézt v globálních online službách, 

genetickém inženýrství, simulačních modelech, virtuální realitě apod. Zde získává 

dohled jakousi extatickou formu, kdy je možné kdykoli a velmi rychle získávat 

informace z obrovských databází, kdy je možné trénovat vojáky na simulátorech, vést 

války přes obrazovky pomocí satelitů a to v předstihu samotného boje, kdy může 

policie vytvářet z nejrůznějších databází profily tak, aby lépe zacílila na podezřelé, aby 

mohly školy profilovat studenty a jednodušeji rozhodovat o jejich budoucnosti, nebo 

kdy si již možná brzy budou moci rodiče určovat genetickou „historii“ svých dětí, 

která bude odpovídat normám na zdraví a krásu. V těchto případech určitá forma 
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kódované informace předchází samu událost za účelem toho, aby mohla řídit její 

výstup. Tyto technologie simulují dohled v tom smyslu, že předcházejí a zdvojují 

prostředky sledování. Tyto futuristické vize představují dohled bez omezení, vizibilitu 

v předstihu, transparentnost, sterilitu, svět bez rizik a tajemství, jehož příkladem může 

být svět filmu Minority Report
136

. Jak ale říká sám Bogard: „dohled bez limitů je 

přesně to, o čem je simulace.“
137

   

     Není to však úplně tak jednoduché. Bogard si uvědomuje, že simulace funguje 

zcela odlišně než klasický dohled. Není to metoda vystavení na světlo, odhalování 

nebo odkrývání. Jedná se o tvorbu kompletních scén, čistých fikcí, které nemají žádný 

vztah k realitě. Je-li dohled o tom, co je reálné, tzn. viditelné, slyšitelné, nebo jinak 

smyslově zaznamenatelné, jako např. dohled nad trestancem ve vězení, je simulace o 

hyperreálném, o tom co je více než reálné. Dohled odhaluje, ale simulace je spíše tím, 

co zakrývá. Dohled vždy vidí skrz a za něco, zatímco simulace je projekcí na něco 

(obrazovku). Sleduje-li někdo virtuální scénu, jeho sledování se nerovná dohledu nebo 

monitorování. Jedná se o simulaci dohledu, fikci dohledu, vztah, který nevytváří 

disciplínu, nýbrž simuluje disciplínu. Bogardovým úmyslem je tak identifikovat tyto 

paradoxní vztahy mezi simulací a dohledem a definovat, jak se tyto vztahy vytvářejí 

v telematických společnostech. 

     Simulativní dohled zároveň odkazuje k tomu, co Bogard nazývá paradoxem 

kontroly. Absolutní kontrola totiž zároveň znamená absenci kontroly. Dokonalá 

kontrola je zrušením kontroly. Funguje-li totiž systém kontroly ve smyslu Wienerovy 

kybernetické zpětné vazby podle přednastaveného kódování, reprodukuje stále pořád 

stejný kód, tj. možnost kontroly ruší samu sebe. Jedná se samozřejmě opět o 

imaginárnost této možnosti, nicméně dle Bogarda lze identifikovat takové příklady 

dokonalé zpětné vazby nebo snad by šlo říci smyčky.
138

 Podobně dohled jako 

prostředek zastrašování je v imaginárním simulovaném dohledu bezpředmětný, neboť 

preemptivnost, hyperizace, předprogramovatelnost kontroly zastrašování ruší. 

Simulativní dohled je ve své ideálnosti konečným řešením všech problémů, eliminací 
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překvapení a rizika. V takovém uspořádání se ztrácí i sama moc. Hierarchizovaná a 

přímá moc identifikovatelné nadvlády mizí. Moc je difúzní, rozpuštěná, což podle 

Bogarda připomíná Foucaultův diagram, nebo Deleuzův abstraktní stroj.   

     Bogard uznává, že takový koncept může vypadat podivně. Při simulaci jsou však 

dle jeho názoru strategické formy (ve Foucaultovském smyslu) a aplikace dohledu bez 

limitů. Jelikož je dnes stále více stránek lidského fungování – rozhodování, 

kalkulování, komunikace, sociální interakce, myšlení, vidění, cítění a představování – 

přesunuto online, a stále více moci předáváno virtuálním systémům – obrazovky 

nahrazují zkušenost, profilování řídí naše rozhodování – jsou dohledové aparáty 

mnohem rafinovanější a zároveň neviditelnější. Bogard hovoří o bionicko-strojové 

asambláži, síti počítačů, obrazovek, vstupních a výstupních bodů senzorů, softwaru, 

hardwaru, tělech jako zdrojích informací. Taková asambláž již nefunguje jako pouhá 

normalizace jedinců.  Jedná se o supernormalizaci a Bogard souhlasně připomíná 

Posterovu koncepci Superpanoptikonu. Foucaultem popsaná normalizace 

v disciplinárních společnostech, představující multiplicitu individualizujících a 

totalizujících praktik, je nahrazena supernormalizací, která redukuje všechny diference 

a podobnosti na modulace základních kódů.     

     Nové technologie virtualizují vnímání a zkušenost. Jejich způsob kontroly je 

kybernetický, nebo se spíš jedná o hyperkontrolu, ve které kód řídí interaktivitu 

organismu a stroje. Bogard upozorňuje, že je velmi těžké mluvit dále v souvislosti 

s těmito technologiemi pomocí klasických sociologických termínů, jakými jsou 

sociální kontrola, instituce, disciplína a vlastně i sám dohled. Je-li dohled simulovaný, 

neznamená to, že neexistuje nebo že neprodukuje nějaké materiální důsledky. 

Simulace není nějaký druh iluze. Simulace dohledu neznamená iluzi dohledu. 

Simulace se vždy snaží být „více reálnou než reálnou“, snaží se eliminovat a nikoli 

posilovat iluzi.  

     Bogard identifikuje čtyři důležité ohledy, které umožňují lepší pochopení toho, co 

myslí simulací dohledu. Deleuzovská inspirace je v nich velmi přítomná. 
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2.4.7.1 Transparentnost a mizení povrchu 

 

     V obecném smyslu je dohledový aparát tím, co umožňuje činit povrch 

transparentní. Systém vždy zajímá, co je na druhé straně povrchu, zkoumá zdravotní 

stav jedince, jeho prostředí a minulost (kriminální záznamy, majetek, politické a 

sexuální preference apod.). Dohled je tak technologií pravdy a hloubky. Kamery, 

mikrofóny apod. jsou tu od toho, aby nahradily horizontální toky po povrchu za fixní 

formy tak, aby se věci ukázaly takové, jaké jsou, aby se odhalila jejich podstata.    

     Simulace na druhé straně má jiný, nikoli opačný, vztah k povrchům. Nesnaží se 

tolik vidět skrz povrch jako spíš strukturovat vnímání po povrchu. Rozdíl je podobný 

jako mezi fotografickými a virtuálními obrazy, mezi reprezentačními a 

samoreferenčními systémy. V prvním případě je skutečné za obrazem, jenž slouží jako 

dokument. V druhém případě je reálné rekonstituováno jako vlastní obraz (identita 

reálného a jeho obrazu). Paradigmatem současné simulace je televizní obrazovka. Její 

ideální formou by bylo, kdyby sama obrazovka nebyla vidět. Simulace funguje tak, že 

dekonstruuje vlastní médium, povrch, a produkuje čistou, nezprostředkovanou událost. 

Takovým ideálním příkladem je podle Bogarda holopaluba (simulátor) z televizního 

seriálu Star Trek: The Next Generation, kde nelze odlišit simulaci od reality. 

     Dohled a simulace často fungují proti sobě, někdy se však vzájemně doplňují a 

někdy se dokonce dohled proměňuje v simulaci. Nejvyšší formou simulační 

technologie by byla taková, která samu sebe dokáže plně zakrýt. A tak paradoxně 

asambláž simulace podporuje jeden z primárních cílů dohledu, tj. zrušení zjevnosti 

toho, že tu vůbec nějaký dohledový stroj je. A nejen stroj, ale také sám dohlížitel, 

operátor, absentuje v takovém virtuálním systému. Příslibem virtuální reality ve své 

imaginární maximálnosti je tedy čistý dohledový stroj, kde je nejen povrch světa zcela 

transparentní (obrazy virtuální reality jsou čisté esence), ale povrch technologie a tělo 

dohlížitele, jenž se stává kyborgem, zcela mizí. To představuje nejvyšší možný stupeň 

dohledu. Již se nejedná o transparentnost, nýbrž o hypertransparentnost či 

Baudrillardovými slovy obscénnost. Vše je transparentní již od začátku, protože vše je 

již od začátku dané. 
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2.4.7.2 Sterilita 

 

     Již u Foucaulta jsme mohli vidět, že dohled je vždy snem o řádu. Řádný svět je 

čistý svět, je to svět sterilní. Podle Bogarda lze říci, že sterilita je biologickou analogií 

transparentnosti. Nečisté tělo je místem kontaminace, je napadáno bakteriemi a viry, 

jsou na něm vidět symptomy umírání. Zde zrušení povrchu odkazuje ke zrušení těla.  

     Pokud je dnes simulace základní technologií dohledu, pak lze považovat zkoumání 

genetické mapy člověka a pokusy o jeho klonování za jeden z příkladů tohoto vývoje. 

Biomedicínský dohled směřuje ke své limitě, jejíž hlavní hodnotou je sterilita, 

aseptický život, který je předvídatelný a čistý. Imaginárním osudem této touhy bio-

kyborg-technologií je konečné vyřešení opozice mezi životem a smrtí, život jako čistá 

funkce vlastního kódu a jeho fantastická hyperrealizace v klonování, genetickém 

vyčištění, totální tělesné protetice. Ve starém dohledu medicíny, o kterém mluví 

Foucault, není toto pnutí nikdy vyřešeno. Život je limitován smrtí, zdravé a žijící 

subjekty sledují a řídí nemocná a mrtvá těla. Čistá reprodukce je prvním a nejvyšším 

cílem simulační technologie. Jako příklad uvádí Bogard klon a CD. Podobně jako CD 

eliminuje šum vinylových desek, eliminuje klonování šum živých a pracujících těl. 

CD i klon jsou zcela čisté, protetické a profylaktické technologie. Je-li funkcí dohledu 

produkce sterilních prostředí, pak přináší jeho simulace v tomto smyslu vyšší úroveň – 

dokonalou desinfekci.  

 

 

2.4.7.3 Zlomy a toky 

   

     Vycházeje z Deleuze a jeho popisu „stroje touhy“, Bogard tvrdí, že bio-strojové 

asambláže jsou sériemi zlomů a toků (posunů v aktivitě, pohybu, energii a rychlosti) a 

dohledo-simulační asambláž v tomto smyslu není výjimkou.  

     Klasické dohledové technologie pracují s časem pohybu. Zaznamenávají toky 

událostí (pohyby, zvuky, rytmy, výkony), překládají aktivity (těl, osob, skupin, 

národů, populací) do informací, aby bylo možné je lépe kontrolovat, tj. spouštět je, 
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zastavovat, rozšiřovat, zrychlovat, zpomalovat, usměrňovat apod. Dohled využívá 

zlomy a přerušení k řízení toku a to pomocí zaznamenávání. Ve své základní podstatě 

je tak záznamovým strojem.  

     Simulace dohledu představuje jiný řád řízení toků, představuje zaznamenávání plus 

rekonfiguraci. Neoperuje na úrovni aktivit a událostí, nýbrž již na úrovni jejich 

dokumentace a záznamu. Je to operace na záznamovém povrchu, na vlastním médiu 

zaznamenávání. Již bylo řečeno, že simulace ruší povrchy, a je tomu tak i u povrchu 

zaznamenávání. Buď je záznamový povrch učiněn transparentním a tím neviditelným, 

nebo je tak rekonfigurován, že se stává zbytečným. V prvním případě simulace 

podporuje dohledovou funkci (CD například reprodukuje koncertní síň), ve druhém 

simulace subvertuje tuto funkci, vzápětí ji však násobí na vyšší úroveň (program a 

nikoli záznam reprodukuje koncertní síň). Máme tak před sebou dohled v čisté formě: 

vnímání ve své toužebně-snivé podobě, které vytváří toky a zlomy v tocích, a nikoli 

pouhé sledování; plnou kontrolu nad toky, které již nevyžadují monitorování, neboť 

překvapení jsou eliminována; extázi, radikální absorpci reálného do simulace. 

Simulace garantuje dohledu jisté toky napřed a umožňuje mu tak nebýt pouze 

reaktivní strategií, fungující na základě vstupních informací, získaných sledováním. 

Simulace dohledu je repeticí zaznamenávání. Ve své maximálnosti, ve své 

imaginárnosti, ve své limitě se jedná o repetici v předstihu, čistou repetici.          

    Podle Bogarda je příkladem takové repetice xerox. Skenovací zařízení představuje 

zároveň mechanickou kopírku, duplikátor. Bogard předpovídá, jak se jednou skener 

sám eliminuje v disperzní multiplicitě počítačů a sítí tak, že se dokumenty naskenují a 

počítače je automaticky rozešlou a zpracují, fungujíc kdykoli a kdekoli. Taková vize 

se již dnes v zásadě uskutečnila. Xerox je ve své ideální, imaginární formě indiferentní 

k originálům či kopiím, k tomu co je skutečné a co nikoliv. Vše se proměňuje v kopie, 

či lépe řečeno vše je již kopií. Originál bude a již byl repeticí. Obdobným příkladem je 

klonování. Klony jsou již naskenované, aby odolaly vadám a nemocem. Jejich geny 
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jsou nakonfigurovány vždy již předem. A jak Bogard dodává: „dohled identifikuje a 

sleduje rozdíly. Ale opravdu nedává smysl sledovat klon.“
139

  

     Bogard si však také všímá, že je-li něco zaznamenáváno, jedná se tak již o první 

pohyb v produkci simulace. Dokumenty, soubory, kopie i reprodukce jsou vlastně 

simulacemi. Například kamera dohledového systému nejen monitoruje, ale zároveň je 

součástí aparátu zaznamenávání, prostředkem zachycení a uložení obrazů/znaků, čímž 

zdvojuje a násobí své objekty. Stává se tak simulátorem. Bogard uznává, že i tato 

představa se může zdát přehnaná, nicméně trvá na tom, že pokud jsou vytvářeny 

kopie, představuje to narušení toku, jakousi změnu v pohybu a stvoření nového toku 

jakožto reprodukce. Podobným způsobem nahlíží také simulace, které samy 

představují záznamy, a to i když to, co zaznamenávají, jsou jen další záznamy, 

záznamy záznamů bez originálu. Tyto dvě funkce jsou podle Bogarda nerozlučně 

promíchané v každé asambláži, v každém soustrojí zlomů a toků. Je tak zbytečné 

pokoušet se vlastně oddělit dohled a simulaci, neboť jakýkoliv dohled je již svým 

způsobem simulací.
140

 Klasické zkoumání dohledu postihuje specifické technologie a 

praktiky dohledu. Je však třeba zkoumat, jak to, co je sledováno, je také 

zaznamenáváno, jak se zaznamenávání stává druhým stupněm repetice a 

rekonfiguračních technologií. Pouze tak je možné odhalit, jak funguje tento dohledový 

stroj v telematických společnostech.    

 

 

2.4.7.4 Imaginární anihiluje obraz 

 

     U Lacana je diskurs imaginárního organizován podle figury zrcadla, jehož 

povrchový odraz (reflexe) je zdrojem ztráty fundamentálního poznání (já jako jiný). U 

Bogarda je v případě simulačních systémů touto figurou obrazovka. Nejedná se o 

reflexi povrchu, nýbrž o jeho zrušení, o implozi já do jiného po tomto povrchu. Jak 
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 Bogard ponechává stranou, že klasický dohled je také svým způsobem interpretací. Ten, kdo dohlíží, 

vždy nějakým způsobem interpretuje to, co sleduje. Zaměřuje se na to, co má podle něj význam a 

ponechává stranou nezajímavé. Nicméně je pochopitelné, že v jeho imaginárním pojetí dohledu jako 

simulace nemá interpretace místo. 
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uvádí na příkladu z Baudrillarda, interaktivita lidí byla nahrazena interaktivitou 

obrazovek. Tzv. falešný obraz vytvářený v telematických společnostech, není vůbec 

falešný. Naopak, je pravdivější než pravda, reálnější než reálné: simulakrum. 

     Bogard vysvětluje, že jím užívané imaginárno není nějaká fyzická figura nebo 

ideologie. Toto imaginární je temporální orientace (budoucnost-minulost), bio-

strojová logika, virtuálně-materiální režim, „nemožné“ reálno. Sumarizuje to 

následující definicí ve třech krocích: 

 

1. Imaginárno (nemožné) dohledu je dokonalá expozice (vystavování se, 

odhalení) 

2. Imaginárno simulace je dokonalý dvojník (kopie) 

3. Imaginárno simulace dohledu je dokonalé zdvojování expozice, absolutní 

virtuální realita
141

    

  

     Je to představa (imaginace) čisté, neomezené kontroly ve své nejvyšší podobě, 

neomezený dohled, dokonalá simulace či ještě jinak řečeno utopie telematického řádu. 

V těchto světech se již nejedná jako u Foucaulta o strategie, ale o extázi kontroly, o 

hypervize, info-moc, éterickou policii. Objevují se tele-špióni a prostředí, kde nelze 

uniknout dohledu. Pro Bogarda je imaginárno oblastí fantastického řešení problémů 

postindustriálních společností, na které metody disciplinární moci nemají řešení. Jedná 

se o oblast, ve které společnosti simulují své vlastní prostředky kontroly. „Simulace 

dohledu je imaginárním řešením všech problémů disciplíny v postindustriálních 

společnostech (všech jejích nedokonalostí, neefektivity, neschopnosti vše 

zaznamenávat, vše vidět, být všude a vždy!). Od nynějška bude hyperkontrola 

virtuálních systémů řádem věcí.“
142

 

    V této hře telematických společností není žádný cíl či konec, neboť tato hra je vždy 

již předem skončená. Všechny možnosti jsou již předem dány. Zároveň je zde však 

nekonečno konců, protože tyto společnosti mohou simulovat jakýkoliv konec. Jedná se 
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o jakési černé díry, které mohou absorbovat všechny významy, obrazy či znaky. Hráči 

v této hře jsou kyborgové. Všichni dohlížitelé jsou zároveň dohlíženi, ti co řídí, jsou 

zároveň řízeni. Všichni mohou sledovat, řídit, střežit a ochraňovat a zároveň být 

subjekty těchto aktivit. Všichni jsou indiferentně a ekvivalentně součástí simulačně-

dohledové asambláže.  

    Jedná se ironickou utopii, a to nikoliv jen proto, že neomezený dohled není možný, 

nýbrž proto, že je skutečný pouze v simulaci. V dnešní době je skutečný pouze 

v systémech nepřetržité digitální komunikace a to ne jako prostředek porozumění, ale 

jako nezprostředkovaná bezprostřednost a blízkost vzdálených míst a časů, absolutní 

vláda nad rychlostí a vzdálenostmi, nepřetržitý přístup k jiným nevnímatelným a 

nereálným světům. Jak již bylo řečeno, virtuální realita je imaginárním řešením 

omezení, které představuje percepční kontrola. A paradoxem této utopie je to, že je 

zároveň plně realizovaná a zároveň zcela umělá.            

    Jak tvrdí Bogard, v určitém smyslu je toto vše docela hegeliánské, a tedy ne příliš 

postmoderní. Jedná se určitou moderní imaginárnost transcendence času, prostoru, 

života a smrti. Vše je završeno absolutním duchem na konci dějin. Připoj se a jsi tam, 

nebo tam je zde. Stiskni tlačítko a posuň čas nazpět či dopředu. Simulace ve smyslu 

percepční kontroly představuje velice zajímavý paradox času, neboť percepce vlastně 

nemá žádný čas v simulaci. V simulaci může být zároveň minulost, současnost i 

budoucnost. Výsledkem je dokonale řízené prostředí, ve kterém není vlastně žádné 

kontroly třeba. Na druhou stranu je zde však něco velmi ne-hegeliánského. U Hegela 

bylo téma absolutního ducha (subjektu) a konec dějin stále svázáno s lidstvím a 

nikoliv telematikou. Lidství, kumulace dějin ke svému vrcholu, je v simulaci 

nahrazeno kyborgem nebo klonem, tvorem, o kterém lze těžko říct, zda žije nebo je 

mrtvý. Kyborg nebo klon, naprogramované tělo, nemá dějiny. Pro Hegela by tak 

simulace znamenala spíš jakousi hrůznou nekonečnost, nekonečnost repetice.
143

  

     Bogard si sám klade otázku, zda je vůbec možné si přestavit takovou technologii. A 

odpovídá následovně: „Krátkou odpovědí je, že přinejmenším se o to musíme pokusit, 

jestliže chceme porozumět něčemu o silách, které dnes organizují telematické 
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společnosti. Musíme si takovou technologii představit v co nejvíce paradoxní podobě, 

tj. jako neexistující (nikdy neexistující, něco nepravděpodobného a nemožného) a jako 

něco, co vždy existovalo v hloubi naší technologické minulosti. Jediným základem pro 

takový druh reflexe je imaginace takové technologie, jak řídí svůj vlastní vývoj a 

fungování. Jak jsem řekl, vše může být simulováno. To je bizarní utopie plně 

realizované technologie repetice.“
144

   

     V další části své práce z roku 1996 se Bogard zaměřuje na to, jak se simulace 

dohledu naplňuje v pracovním prostředí, soukromém životě, válce a sexualitě. Práce, 

soukromí, válka a pohlaví se stávají hyperreálnými, z pracujících, vojáků, žen a mužů 

se imaginárně stávají kyborgové, tj. připojená, elektrifikovaná a kódovaná těla. Těmto 

analýzám se již podrobněji věnovat nebudu. 

 

     Lze ještě doplnit, že v roce 2006 se Bogard k tématu dohledu a simulace vrací
145

. 

Vcelku sebekriticky přiznává, že jeho největším omylem byl v jeho práci z roku 1996 

příliš silný důraz na imaginárno v dohledu, ke kterému se nechal inspirovat u 

Baudrillarda. Imaginární, které představuje snovou logiku dohledu, bezchybnou 

kontrolu, kontrolu v předstihu a tudíž konec jakékoliv kontroly. Zároveň přiznává, že 

Baudrillarda patrně špatně interpretoval, neboť u něj není simulace tolik imaginární. 

Jedná se spíš o hyperrealizaci obrazu, nebo zmizení toho, co separuje obraz od 

skutečnosti. A to jsou dvě rozdílné věci. Simulakrum není imaginární. Je více reálné 

než reálné, je „dokonalou vraždou reálného“, jelikož nová realita nahrazuje starou a 

nikdo nevnímá rozdíl. Nejedná se však o imaginárnost.       

     Svůj pohled tak Bogard později více opírá o Deleuze, potažmo práci Haggertyho a 

Ericsona, a tvrdí, že vývoj dohledu, který přechází od disciplíny ke kontrole, je možné 

lépe zachytit pomocí modelu destratifikace a restratifikace, deteritorializace a 

reteritorializace, dekódování a rekódování. Simulace dohledu není snem či 

imaginárním stavem dokonalé kontroly. Představuje reálné a nedokonalé strategie, 

které posunují sociální kontrolu za hranice systémů uzavření disciplinárních 
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společností. Simulace dohledu deteritorializuje prostor uzavření tím, že mu umožňuje 

fungovat „na dálku“ či bez ohledu na vzdálenost. Jedná se tak o telematické nebo 

virtuální uzavření. Kontrola se stala inklusivní, kontinuální a virtuální funkcí, zároveň 

molekulární a planetární. Již ji neomezují zdi a rozvrh. Již se nejedná o hierarchické a 

stratifikované sledování, centralizovanou moc. Uzavření je opuštěno ve prospěch 

simulované kontroly, která je mnohem jemnější a spletitější, než staré strategie 

omezené prostorem a časem. Klasickým příkladem tohoto přerodu je sledování vězňů, 

kterým je umožněno žít na „svobodě“ s náramky, které neustále monitorují jejich 

pohyb.  

     Oproti své původně radikálněji prezentované imaginární a snové simulaci dohledu 

až na samou mez tak Bogard uznává, že jsme svědky dematerializace kontroly, a i 

když má jistou imaginární logiku, jedná se plně o pozitivní pohyb ve vztahu 

k pozitivním formám dohledu. Tyto změny ve způsobech kontroly však neznamenají, 

že by ty staré (např. vězení) zcela zmizely. Mění se však diagram vztahů moci, tj. jak 

je kontrola organizována. I když jsou stále přítomné zdi uzavřených prostorů, 

komputerizace a biotechnologie mnohem více virtualizují prostor kontroly. 

    Mohlo by se zdát, že dohled představuje teritoriální dimenzi kontrolních asambláží 

a simulace deteritorializační aspekt, nicméně situace je, jak tvrdí Bogard, mnohem 

složitější. V praxi dohled a simulace, i když představují odlišné asambláže, vždy 

vzájemně implikují a komplikují vlastní operace a vývoj. Monitorování a 

zaznamenávání nevyhnutelně zahrnuje prvek neviditelnosti a modelování závisí na 

systematickém sběru a třídění informací. Mezi dohledem a simulací tak neexistuje 

jednoduše lineární vztah. 

    Je třeba také říci, že dnešní kontrola se již tolik nezabývá pravděpodobností a 

efektivností. Statistická kontrola je sice stále přítomná, nicméně již není tolik 

zaměřena na problém možného a reálného. Proč by měl někdo zkoumat, co je možné a 

jaké efektivní prostředky k tomu použít, když lze řídit virtuální. Virtuální reality jsou i 

nadále podle Bogarda řádem dnešních časů. Jedná se v nich o modelování, 

předprogramování a digitalizaci. Dnešní dohled zejména skenuje data a hledá deviace, 

které odporují simulovaným modelům. Již není tolik zaměřen na teritoria. Podíváme-li 
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se například na policejní dohled, je dnes zaměřen na simulovaný zločin, tj. na model 

delikvence a nikoli realitu. Tento model předstrukturovává oblast toho, jak zločin 

monitorovat a intervenovat vůči němu. 

    Cílem informačních a komunikačních technologií je tak kontrola, která je dokonale 

a neprodyšně schopná zachytit výstupy v předstihu. To je logika, kterou můžeme 

nalézt za takovými technikami, jakými jsou data-mining, profilování, klonování, 

simulační trénink apod. I když stále užívají statistiku, jejich cílem je projektovat 

dopředu tak, aby se eliminovaly nechtěné možnosti, aby se zabránilo problémům před 

tím, než vzniknou, tedy než se vůbec mohou problémy stát. A to je stále 

hyperkontrola, tj. absolutní vyřešení problému efektivity. Bogard však již tolik 

neakcentuje imaginárno, a tak ukazuje, že na druhou stranu, a nikoli v kontradikci 

k hyperkontrole, nic není konečné. I tyto systémy proaktivní reakce produkují jisté 

statistické nejistoty. Můžeme si tak opět připomenout oficiální zproštění viny a 

zároveň nekonečné protahování procesu v Kafkově díle. V Procesu není známo, proč 

je K. obviněn. V současné situaci však spíš odkazuje k nejasnosti, která sahá k zločinu 

jako takovému. Snad by bylo možné si představit Kafkou popisovaný svět ne tak 

vzdáleně tam, kde se zločinu dokonale předchází, kde vina a nevina ztrácí smysl, kde 

může být vše a nic zločinem. A tak zločin neexistuje z titulu disciplíny, která hledá, 

aby věděla a mohla kontrolovat, nýbrž z titulu simulace, která se odvozuje z modelu a 

činí tak svou existenci nerozhodnou.  

     Lze však dodat, že by bylo chybou snažit se imaginárnost a snovost zcela vypudit 

ze zkoumání dohledu. Koneckonců ti, kdo chtějí dohlížet, sní o tom, aby nemuseli 

sledovat, nemuseli reagovat, nemuseli střežit, dokonce ani nemuseli měřit a srovnávat, 

nýbrž aby mohli sedět v pozadí a nechat systém fungovat. 
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3 DOHLED A TECHNOLOGIE 

 

 

 

     Dohled je svým způsobem součástí lidského života odjakživa. Lidé se vždy nějak 

navzájem dohlíželi, ať už ve smyslu starosti o někoho, či soupeření v rámci dané 

komunity nebo mezi soupeřícími komunitami. Ale až moderní doba změnila dohled 

radikálně novým způsobem. Původně přímé praktiky dohledu, tváří v tvář, jsou spolu 

se vznikem byrokratického řízení státu, institucí i soukromých společností, nahrazeny 

praktikami novými, které lze najít v tom, jak je nově strukturován čas (rozvrh) a 

prostor (Panoptikon), v tom jak jsou nově užívány informace (kartotéky, rejstříky, 

složky) a v tom, jak disciplína a normalizace slouží k řízení a ovlivňování jednotlivců i 

skupin obyvatel. James Rule hovoří v této souvislosti o proměně světa běžných 

událostí, kde jsou lidé a jejich vztahy přímo spjati s vnímáním a zkušeností, v papírový 

svět formálních dokumentů, které slouží k verifikaci, sankcionování a obecně tak 

k substanciaci světa běžné zkušenosti
146

. Podobným způsobem již Harold Innis 

popisoval proměnu komunikace mezi lidmi od vyprávění, kde dochází k ústnímu 

předávání tradice mezi generacemi, k psaní, které umožňuje zachytit čas do hmotného 

záznamu historie, a tisku, jenž umožňuje spoutat prostor tím, jak dokáže šířit ideje. Jen 

pro úplnost se Innis dále věnuje telegrafu a telefonu.
147

 Tím jsme se však trochu 

vzdálili dohledu. Co se jej týká, byl v první teoretické části tento přechod představen 

zejména v teoriích Maxe Webera a Michela Foucaulta. 

    Od druhé poloviny 20. století jsme svědky jakéhosi nového paradigmatického 

posunu v tom, jak dohled funguje. Již v moderní době byl dohled projevem 

komplexních faktorů ve společnosti, které se však nyní mnohem více násobí, 

rozrůzňují do předtím nedotčených, či ne tolik dotčených oblastí, a zároveň se 

dohledové systémy jako nikdy předtím propojují navzájem. Důležitou úlohu v tom 

hraje nástup informačních technologií, tj. výpočetní a telekomunikační techniky. To 
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však neznamená, že by staré, moderní a také ty předmoderní, dohledové praxe zcela 

zmizely. Jak však podotýká Deleuze prožívají tyto instituce uzavírání jako věznice, 

škola, kasárna, rodina, jakousi krizi, kdežto nové formy dohledu doslova „kvetou“. 

Souvisí to s tím, že tyto nové technologie nejsou přijímány pouze negativně, ale 

naopak jsou často velice oblíbené a některými nadšenci dokonce zbožňované, zejména 

ty z komunikační oblasti (internet, sociální sítě, mobilní komunikace), ale své nadšené 

zastánce mají i např. kamerové systémy. Je však třeba upozornit, že ne všechny 

informační technologie jsou technologiemi dohledu. Tyto technologie dohled spíš 

umožňují, aniž by to byl jejich primární úkol. Např. ani internet, ani mobilní telefon 

nejsou ve své základní funkci technologiemi dohledu, ale lze je k dohlížení použít. 

Současný dohled je tak prováděn zejména sběrem (data-mining), analýzou, 

srovnáváním a profilováním dat, která jsou dostupná globálně, tj. téměř odkudkoli a 

téměř bez časových omezení. Tato data jsou zajímavá nejen pro státy, ale také pro 

soukromé společnosti a jednotlivce. Informace se staly komoditou a nejinak je tomu i 

v případě dohledu. Dohled se stal důležitou součástí komodifikace. Tento posun 

k nové formě dohledu jsem se pokusil popsat v první části této práce na základě 

několika teorií: Deleuzově teorii společnosti kontroly a na ní založené koncepci 

dohledové asambláže Kevina Haggertyho a Richarda Ericsona;  teorii nového dohledu 

Gary T. Marxe; teorii Rogera Clarka, jenž onen přechod k dohledu založenému na 

sběru a zpracování dat nazývá dataveillance; teorii Marka Postera, který ono 

propojování dohledových systémů (databází) označuje pojmem Superpanoptikon; až 

po samu imaginární mez dohledu, kterou William Bogard představuje při své 

tematizaci simulace a hyperreality, jež vychází z díla Jeana Baudrillarda. 

     Tento teoretický vstup do oblasti dohledových studií, představený na popisu 

časového rozlišení dohledu na předmoderní, moderní a postmoderní a k tomu přidané 

základní koncepce, které toto rozlišení podporují, měl umožnit základní orientaci 

v tom, co vše může pojem dohled představovat. V dalších kapitolách se již důraz 

přenese přímo do oblastí, kde se s dohledem můžeme setkat, co to znamená pro 

člověka jako takového a nakonec jaká etická úskalí jsou s tím spojena. Než se však 

k tomu dostaneme, bude vhodné se trochu blíže seznámit s technologiemi, které jsou 



 

93 

k vykonávání dohledu používány. Speciální pozornost pak bude věnována kamerám a 

kamerovým systémům, jež jsou často vnímány jako markantní příklad dohledových 

technologií. 
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3.1 Jsou technologie nebezpečné? 

 

     Co je blízké a co vzdálené? ptá se Martin Heidegger ve své přednášce Věc z roku 

1950.
148

  Vzdálenosti v čase a prostoru se natolik zmenšily, že vše je, dalo by se říci, 

kousek. Zkrátily se trasy našeho cestování, film, rozhlas a televize nám přináší 

vzdálené světy až domů. Zároveň ale Heidegger ukazuje, že už nejsme schopni 

postihnout to, co je nám skutečně blízké. Jak naznačuje název jeho přednášky, je to 

„věc“, které se dále věnuje. Tímto směrem se však tato práce ubírat nemůže a nebude. 

     Nicméně otázka po blízkosti a vzdálenosti souvisí s tím, co Heidegger tematizuje o 

něco později v roce 1953 v přednášce, nazvané Otázka techniky.
149

 Na jedné straně zde 

představuje, v jakém smyslu je instrumentálně-antropologické vymezení pro moderní 

techniku, které ji vnímá jako prostředek k určitým cílům
150

 a jako konání člověka, 

nepřesné, i když potvrzuje, že moderní technika je svým způsobem stále 

instrumentální. Na straně druhé ukazuje, jak se moderní technika, tj. bytnost moderní 

techniky, liší od starořeckého významu slova technikon, které patří k techné. Techné 

souvisí s krásným uměním (poiésis), ale zároveň je jedním ze způsobů odkrývání 

(alétheuein), tedy pravdy. V tomto smyslu je techné to, co poskytuje výskyt (her-vor-

bringen). Novost moderní techniky je podle Heideggera v tom, že je jiným typem 

odkrývání. Nerozvíjí se směrem poskytování výskytu (poiésis), nýbrž následovně: 

„Odkrývání vládnoucí v moderní technice je vymáhání (Herausfordern), které 

požaduje od přírody, aby dodávala energii, jež jako taková může být těžena a 

hromaděna do zásoby.“
151

  Moderní technika je to, co si přírodu zjednává (bestellen), 

stanovuje ji (stellt) jako něco, co je podrobováno vymáhání, co je možné dobývat. 

Heidegger uvádí několik příkladů tohoto moderního stanovování, třeba postavení 

elektrárny do toku Rýna. Tím, kdo toto vymáhající zjednávání vykonává, je člověk. 

Jenže i člověk se stává tím, kdo je sám vyzván, je na něm požadováno, aby vymáhal a 

těžil přírodní energie. Existuje tedy nějaký vymáhavý nárok, který vede člověka 
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 Heidegger ukazuje, jak instrumentalita souvisí s kauzalitou, zejména na učení čtyř příčin: „…kde 

panuje instrumentalita, tam vládne příčinnost, kauzalita.“ (Heidegger, 2004 str. 9) 
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k tomu, aby takto konal. Heidegger to popisuje následovně: „Onen vymáhavý nárok, 

který člověka soustřeďuje k tomu, aby to, co se odkrývá, zjednával jako použitelný stav 

zásob, pojmenujeme tedy nyní slovem Ge-stell, ustanovující zjednávání.“
152

 Gestell 

představuje shromáždění všech těch stanovování (stellen), která na člověku požadují, 

aby skutečné odkrýval na způsob vymáhání, dobývání a zjednávání zásob 

připravených k použití. Gestell podle Heideggera vládne bytnosti moderní techniky, i 

když sám není něčím technickým. A člověk není schopen zaujmout ke Gestellu nějaký 

dodatečný vztah, neboť je vždy již pod tlakem takového vymáhání. Gestell je údělem 

(Geschick) moderního člověka.  

     V tomto údělu vidí Heidegger největší nebezpečí a to ve dvou ohledech. Jelikož se 

člověka neskryté týká už výlučně jako použitelný stav, stává se i člověk samotný 

takovýmto pouze použitelným stavem. To je vcelku paradox, neboť moderní člověk se 

cítí jako pán přírody. Novověká fyzikální teorie přírody (přírodověda), která připravila 

cestu pro Gestell, mu je v tomto nápomocna. Člověk se vnímá jako pán přírody do té 

míry, že získává dojem, jakoby se už nesetkával s ničím jiným, než co by nebylo jeho 

dílem. Jenže podle Heideggera se člověk už není schopen setkat ani se sebou samým. 

Ono vymáhání Gestellu už totiž ani nevnímá. Gestell však neohrožuje člověka jen 

v jeho vztahu k sobě samému a ke všemu, co jest, ale zároveň zamezuje jakémukoliv 

odkrývání jako takovému. Gestell ohrožuje samu lidskou svobodu, schopnost být 

otevřen odkrývání. Gestell zamezuje jak skýtání výskytu (her-vor-bringen), tak 

odkrývání jako takovému, a s ním i to, kde se uděluje a osvojuje neskrytost, tzn. 

pravda. „Gestell zastiňuje lesk a vládu pravdy.“
153

  

     Shrnu-li to, pak podle Heideggera není nebezpečná sama technika, nebezpečí 

nepřichází od strojů a technických aparatur, ale bytnost techniky (Gestell). Záchranu 

z údělu Gestellu vidí v návratu k tomu, co bylo již dříve představeno jako součást 

techné – umění (poiésis). 

     Toto zkrácené představení Heideggerovy tematizace techniky samozřejmě není 

přímo o dohledu. Musím přiznat, že si nejsem jist, zda se někdy přímo k problematice 
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dohledu výslovně vyjádřil. Nicméně je zde umístěno ze dvou důvodů. Za prvé je tato 

Heideggerova přednáška významným motivem pro mnohé teoretiky, kteří se 

technologiím a také dohledu věnují. Za druhé, něco o dohledu se přece jenom můžeme 

dozvědět, jelikož i dohled je otázkou techniky, ba co víc, jak jsme mohli vidět u 

mnohých autorů, jsou nové technologie jedním z klíčů pro pochopení současného 

dohledu. Samozřejmě Heidegger se nevyjadřoval tolik k výpočetní a telekomunikační 

technice. Ale jak otázka techniky, tak problematizace zkracování vzdáleností, o které 

hovoří v předešle uvedené přednášce, naznačuje, že jeho tematizování není úplně 

mimo téma této práce. Je samozřejmě složité roubovat téma dohledu na Gestell. 

Možná by ale šlo říci, že i dohled vykazuje něco z Gestellu. I když bych se nerad 

pouštěl přímo do filosofického tematizování bytnosti dohledu, lze několik poznámek 

říci.    

     Jednak je třeba zmínit, že dohled má v sobě cosi vymáhavého (Herausfordern) 

podobně jako Gestell. Nejrůznější systémy a aparáty stále vyžadují osobní údaje. 

Chceme-li si něco koupit, chceme-li vyřídit něco na úřadě nebo chceme-li jít do práce, 

vždy je po nás vyžadováno, abychom poskytovali údaje o nás samých, nebo abychom 

tyto údaje byli schopni ověřit. Kromě vymáhání dohled sám sebe často skrývá. 

Funguje jako jakási síla
154

, či mnohost vztahů sil, o níž hovořil Foucault, která, i když 

vlastně deklaruje, že se snaží vše odkrývat, vynášet na světlo, samu sebe, a to, jak 

funguje, skrývá. I dohled se někdy jeví jako tajemství. Současný dohled je totiž 

mnohem víc o tom, že člověk neví, že je dohlížen, a to i v případě že na dohledu 

aktivně participuje (interaktivita). Je součástí nejrůznějších dohledových asambláží. Je 

součástí soukolí zpětné vazby, které se snaží permanentně reprodukovat předem 

nastavený kód. Jeho datoví dvojníci obíhají svět bez jeho vlastního vědomí. Člověk se 

nesetkává pouze se svými díly, jako jsme viděli u Heideggera, ale dokonce také se 

svými dvojníky, kteří jsou odvozeni z jeho vlastního fyzického i tvořivého bytí a kteří 

už bez jeho vlivu spoluurčují jeho život.  
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     Hovoří-li Heidegger o nebezpečí, pak mluví Paul Virilio přímo o bombě či dokonce 

o dvou bombách – informatické a genetické.
155

 I u Virilia můžeme nalézt téma toho, 

jak se v současné době díky technologiím nejen zkracují časová a prostorová omezení, 

ale zejména jak se vše zrychluje. Odtud jeho dva slavné termíny: dromologie, která 

vystihuje vztahy společnosti k fenoménu rychlosti jako takovému, a dromokracie, jež 

představuje využití vysokých rychlostí ve prospěch získání a udržení moci, či 

kolonizaci nových prostorů.  Rychlost je ve Viriliově smyslu charakteristická pro 

postindustriální společnosti. Rychlost je všude. Rychlost ničí skutečnost a nechává ji 

mizet. Rychlost je zdrojem virtualizace světa, která byla popsána výše na dílech 

Baudrillarda a Bogarda. 

     Podle Virilia je nezbytnou součástí moderních technických vynálezů, ale možná 

vlastně jakéhokoliv technického prostředku fakt, že s tím, jak zjednodušují a zároveň 

mění lidský život, nesou v sobě i možnost katastrofy. Vynález lodi je také vynálezem 

ztroskotaného vraku, vynález lokomotivy je zároveň vynálezem vykolejení, vynález 

automobilu je také vynálezem autonehody. Technika je tedy dvojznačná, podobně jako 

byl za dvojznačný označen i dohled na začátku této práce.
156

 Znamená to však, že 

bychom měli opustit technologie a navrátit se někam nazpět? Virilio tento pohled 

nesdílí. Považuje však za důležité upozorňovat na skrytá nebezpečí, která tyto 

technologie přinášejí. Ta současná nebezpečí totiž nejsou tak zjevná, jako když se 

potápí loď nebo vykolejí vlak. 

     Kde je však ono nebezpečí, nebo, přistoupíme-li na Viriliův slovník, ona bomba? 

Podle Virilia se moderní věda stala techno-vědou, smíšením operačního nástroje a 

výzkumného bádání. Zcela se odpoutala od svého filosofického základu a zabývá se 

pouze bezprostřední účinností. První bombou, kterou tato techno-věda přinesla, bylo 

nebezpečí úplného zničení planety pomocí radioaktivní energie – atomová bomba. 

Tato hrozba nezmizela, ale byla v poslední době rozšířena dalšími nebezpečími 

s rozvojem informatiky, robotiky a genetického inženýrství.  
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     Tato techno-věda přispívá k zrychlování reality, neboť vše je přítomné na dálku. 

Čas mizí a nastupuje telepřítomnost. S tím, jak mizí vzdálenosti, se zároveň více 

rozpíná obraz prostoru. Televize a informační kanály nastupují na místo reality. Virilio 

hovoří o TELEDOHLEDU, o tom, že můžeme ze svých domovů dohlížet na celý svět 

a že máloco je dnes schopné uniknout tomuto zpracování skutečného. Ba co víc, lidé 

sami otevírají své domovy pomocí webových kamer veřejnosti. Možnosti transparence 

klasické televize, která informuje z veřejného prostoru, i když o soukromých 

záležitostech, jsou tak rozšířeny do těch nejsoukromějších míst našich životů – domů a 

bytů. Thomas Mathiesen označuje tento aspekt dohledu za Synoptikon, kdy mnozí 

sledují několik málo „vyvolených“
157

. Je však třeba poznamenat, že tento nový druh 

pohledu dokázalo staré médium, jakým je televize, uchopit, a objevila nový prostor 

„zábavy“ - reality show.   

     Globalizace tak podle Virilia představuje dva komplementární aspekty: za prvé 

redukci vzdáleností vyplývající z časové komprese dopravy a přenosu; za druhé 

generalizaci teledohledu. Tato všeobecná vizualizace je významným aspektem 

virtualizace současného světa. Lze poznamenat, že i když je zvuk, tj. mluvené slovo, 

součástí této vizualizace a je tedy přesněji audiovizualizální, je obraz její primární 

komponentou. Také proto bude dále věnována samostatná pozornost kamerám a 

kamerovým systémům.  

    Ona bezprostřednost informací, která zachvátila naší planetu, v sobě skrývá riziko 

informatické bomby, která, jak říká Virilio: „…dokáže rozbít mír národů 

prostřednictvím interaktivity informace.“
158

 Nejvýraznějším příkladem této hrozby je 

dle Virilia kyberterorismus, ale bylo by možné sem řadit také hackerství, kyberzločin, 

direkt marketing a zároveň v této souvislosti uvádí nové metody dohledu jak ze strany 

státu (např. dohled nad mobilitou), tak soukromých společností (reklama), což dle jeho 

názoru v sobě skrývá výrazné nebezpečí pro další fungování současné společnosti jako 

takové. „Jedná se o figury univerzálního voyeurismu, jenž směřuje pohled všech 

k privilegovaným „vyhlídkám“. Toto náhlé zmnožení vyhlídek jen ohlašuje budoucí 
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„prodejní vyhlídky“ poslední globalizace, globalizace pohledu jednotného oka. … 

Čím více se svět scvrkává relativistickým účinkem telekomunikací, tím násilnější a 

prudší jsou srážky situací, jejichž rizikem je ekonomický a sociální KRACH, jenž by 

jen navázal na VIZUÁLNÍ KRACH onoho „trhu s viditelným“, na kterém je virtuální 

bublina finančních trhů (vzájemně propojených) vždy jen fatálním důsledkem vizuální 

bubliny politiky, jež se stala zároveň PANOPTICKOU a KYBERNETICKOU.“
159

  

     Virilio věští, že tato nová KYBER-OPTIKA bude znamenat zásadní proměnu staré 

estetiky, která vzešla z evropské modernosti, a zároveň změní samu etiku západních 

demokracií. Nové audiovizuální informační on-line dálnice mohou směřovat 

k podpoře přímé demokracie, ale zároveň mohou vést k mediální live demokracii, 

která bude fungovat obdobně jako měření sledovanosti komerční televize či průzkumů 

veřejného mínění. Jednalo by se o jakousi automatickou virtuální demokracii. To má 

jistou souvislost s výše uvedenou kybernetickou zpětnou vazbou. Takto fungující 

model je totiž založen na tom, že lidé získávají informace z těchto globálních kanálů, 

podle nich jednají, můžeme-li hovořit o jednání, a tím se drží systém v jakémsi 

zpětnovazebném permanentním chodu. Vzpomeňme na ideální reprodukci kódu u 

Deleuze a Bogarda. Ale stroj, který takto funguje, se vlastně nehýbá. Tato globální 

rychlost telekomunikací může vést k totální nehybnosti, tj. sterilitě pohybu a zároveň 

univerzální přítomnosti. „TADY už neexistuje, všechno je TEĎ.“
160

 

     Atomovou a informatickou bombu doplňuje ještě Virilio demografickou či 

genetickou bombou. Rozluštění genetického kódu, jemuž napomohla výpočetní 

technika, otevírá cestu k nové eugenice, která v rámci lidské reprodukce umožní 

umělý výběr lidského druhu namísto přírodního výběru. Podobně jako se geneticky 

modifikují plodiny, věští Virilio budoucnost TRANSČLOVĚKA, který bude mnohem 

lépe přizpůsoben jak životnímu prostředí, které se bude patrně stále více zhoršovat, tak 

bude splňovat i jiná kritéria jakými jsou výkon a krása.  
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     Kdo viděl film Gattaca
161

, ví, o čem je řeč. Tento film je o společnosti, kde nikoli 

třída, kasta nebo zásluhy, nýbrž genetický kód určuje sociální postavení. Název filmu 

je odvozen od prvních písmen základních stavebních kamenů genetického kódu (G, A, 

T, C). Hlavní hrdina, který byl stvořen tzv. od Boha, tedy nikoli pomocí genetické 

manipulace, pracuje ve firmě, která organizuje lety do vesmíru. Vzhledem ke své 

genetické výbavě však může vykonávat pouze podřadnou práci jako úklidový 

personál, i když je jeho životním snem výpravu do vesmíru podstoupit. Děj filmu je o 

tom, jak překonat své vlastní předurčení, které ve společnosti, kde jsou jednoduše 

spočítatelné životní šance, žádné šance nenabízí, a naopak toto předurčení jednotlivce 

diskriminuje.  

     Genetická a informatická bomba přináleží podle Virilia k jednomu „zbraňovému 

systému“, který charakterizuje naši budoucnost. Odlišuje tři dimenze látky, které 

spoluurčují historické konflikty, jež v boji o tyto látky dominovaly. Pro hmotu byla 

charakteristická masová válka velkých invazí starověku až po nedávnou dobu. Válka o 

energie souvisí s vynálezem střelného prachu, jaderných zbraní i silného laseru. 

Budoucí informační válka souvisí s tím, co již dříve zavedla špionáž a policejní dohled 

a co dnes díky globalizaci informací může fungovat celoplanetárně. „Nikoli „vlastní 

válka“ s nulovým počtem mrtvých, nýbrž „čirá válka“ s nulovým počtem narozených 

určitých druhů, které zmizí z BIO-diverzity živého. Válka zítřka a v tomto bude 

srovnatelná s „byrokratickými zločiny“ minulosti – se tedy bude odehrávat 

v uzavřených kancelářích, zato však s laboratořemi otevřenými zářné budoucnosti 

transgenových druhů, které by se měly lépe adaptovat na znečištění těsné planety 

zavěšené v telekomunikačním éteru.“
162

 

     Vrátíme-li se nyní k tématu této podkapitoly, jak tedy odpovědět na otázku, zda 

jsou technologie nebezpečné? Patrně jsou. Skrývají v sobě jak možnost odcizení 

člověka sobě samému, jakousi ztrátu autenticity bytí, tak fyzické nebezpečí nehody i 

příštích válek. Neměli bychom však zapomínat, že technologie zbavují lidský život 

námahy, umožňují komunikaci na úrovni, která zde ještě nikdy nebyla a skrývají i 
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jakýsi demokratizační potenciál rovného přístupu k informacím. V tomto smyslu lze 

připomenout, jak současné technologie umožňují šíření informací a organizaci 

protestních hnutí v autoritářských režimech Severní Afriky a na Blízkém východě. A 

tak mají technologie stále velmi blízko k Prométheovu ohni. Skrývají v sobě jistý 

prvek božského, s kterým není radno si zahrávat. Umí zahřát a zastrašit dravou zvěř, 

ale také zapalovat města a ničit nepřítele. 

 

 

3.2 Interaktivita a digitální uzavření 

 

     Nedávná smrt Steva Jobse, spoluzakladatele firmy Apple a velkého vizionáře 

interaktivních technologií, poukázala na to, jak jsou tyto technologie nedílnou součástí 

našich životů. Internet, e-mail, sociální sítě (web 2.0) a k tomu možnost být připojen a 

v kontaktu téměř kdekoliv na světě pomocí mobilních zařízení změnily nejen naše 

sociální interakce, ale také možnosti současného dohledu. Původně otevřená 

architektura kyberprostoru, považovaného mnohými nadšenci za snad jediné svobodné 

místo, byť původně stvořené za peníze americké armády, získala záhy původně 

nepříliš zřejmé komerční, státní i soukromé využití a ve všech těchto rovinách 

umožnila také nové formy dohledu.
163

   

     Mark Andrejevic hovoří v této souvislosti o vzniku digital enclosure
164

, což je 

termín, který jako první použil právník James Boyle k popisu toho, jak se informace 

původně určené pro širokou veřejnost stávají stále více „uzavřenější“ pouze do 

digitální podoby, která je často enkryptovaná.
165

 Andrejevic ho však užívá v širším 

významu. Podle něj se jedná o digitální interaktivní říši, kde každá aktivita a transakce 

vytváří digitálně zpracované informace o sobě samé. Do češtiny je možné přeložit 

tento termín jako digitální uzavření, obklopení či snad dokonce jako digitální zajetí. I 

když název enclosure evokuje jakési prostorové ohrazení, je aplikovatelný také na 

virtuální prostory. Každé naše připojení k internetu, telefonní rozhovor, použití 
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kreditní karty apod. generuje tyto informace, které je možné uchovávat v nejrůznějších 

databázích. Tyto informace je však možné v databázích nejen ukládat, ale také třídit, 

srovnávat a zejména je dnes možné s nimi obchodovat. Informace a databáze se tak 

staly důležitou komoditou, či jak říká Vincent Mosco kybernetickou komoditou
166

.  

     Jak už se to v této práci stává téměř pravidlem, je i současná interaktivita, po vzoru 

dohledu a technologií, přijímána v zásadě dvěma způsoby. Na jedné straně se můžeme 

setkat s nadšenci, kteří si užívají nové pole možností, jež interaktivní technologie 

přinášejí, a možnost absolutní kastomizace, tedy úprav na přání zákazníka, vyzdvihují 

„demokratičnost“ interaktivity, díky níž má každý rovný přístup ke sdíleným 

informacím a může se svobodně vyjadřovat - například v případě estetického zážitku 

digitálního umění, kdy je člověk jak tvůrcem (nebo spolutvůrcem), tak příjemcem 

uměleckého prožitku. Nebo v ní spatřují na politické úrovni novou možnost 

spravedlivého sdílení moci a alternativu k hierarchickému způsobu řízení. Autoři jako 

například Celia Pearceová, hlásající novou formu socialismu, Howard Rheingold, 

hovořící o možnosti přímé demokracie založené na občanech, či Derrick de Kerchove, 

tvrdící, že výrobní prostředky jsou konečně v rukách dělníků, neskrývají své povětšině 

levicové a idealistické smýšlení.
167

 Na druhé straně se můžeme setkat s kritickým 

zkoumáním interaktivity, které si všímá nejen kladů, ale také možných negativ, která s 

sebou interaktivita přináší. K takovým myslitelům je možné řadit i Marka 

Andrejevice. 

     Andrejevic se zdráhá jednoznačně definovat interaktivitu jako takovou. Raději se 

zaměřuje na kontradikce a pnutí, které na jedné straně souvisí se slibem interaktivity, 

tedy příslibem rovnovážného dělení moci a obohacení z komunikace, a praxí, která 

vede k cílenému dohledu. Interaktivita je cílem jeho zkoumání, neboť hraje hlavní roli 

v tom, jak současné komunikační technologie (IT/ICT) mění média, ekonomii a tudíž i 

sociální vztahy. Je však kritický ke snaze, označovat digitální revoluci za vítězství 

demokracie. Všímá si toho, že interaktivita není pouze symetrickým vztahem sobě 
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rovných participantů, ale spíše asymetrickým vztahem, kde, jak se říká, někdo tahá za 

delší a někdo za kratší konec. 

     Na začátku mé práce byly odlišeny tři oblasti, kterým se Andrejevic ve svém 

výzkumu interaktivity a dohledu věnuje. Tyto tři oblasti jsou výrazně ovlivněny 

současnými interaktivními médii. Jedná se o komerční, politickou a soukromou 

(laterální) sféru. I když to částečně předznamená témata, jimž se budu věnovat dále, je 

vhodné zde na tyto interaktivní konsekvence upozornit. 

     Při zkoumání interaktivity v komerční sféře Andrejevic začíná analýzou práce 

Fredericka Taylora, kterého je možné považovat za otce tzv. „vědeckého řízení“ 

(scientific management) a který se snažil o aplikaci vědeckých poznatků na řízení 

lidských zdrojů, efektivity a ziskovosti. Tyto metody využíval na přelomu 19. a 20. 

století, ale byly směrovány hlavně na management zacházení s dělníky, kteří se stávali 

objekty vědění a manipulace. S příchodem 20. století si Andrejevic všímá toho, jak 

začala být ekonomika závislá na konzumu a nakupování se stalo zábavou a naplněním 

tužeb. Od monitorování dělníků na pracovišti se tak zájem posunul k monitorování 

zákazníků. Zvýšila se potřeba dozvědět se, co vlastně zákazníci chtějí, co se jim líbí, a 

tudíž stoupala závislost na zpětné vazbě. K tomu sloužila první komunikační média 

jako rádio, telefon a později televize a k nim připojené audiometry, peoplemetry a 

podobně. V dobách, kdy se Taylor pokoušel sbírat data o dělnících, byla tato práce 

značně složitá. Nástup masmédií tuto práci ulehčil, nicméně skutečnou revoluci, kdy je 

možné získávat informace rychle a levně, přinesla teprve nová interaktivní média. 

     Jeden příklad: v roce 2005 spustila firma Nike interaktivní marketingovou kampaň 

NIKE iD Web site, kde si mohou sami zákazníci nadefinovat, jaké boty si přesně přejí. 

Je jim nabídnuta absolutní svoboda vyjádřit svou individualitu v tom, jaké barvy 

budou jejich boty mít, včetně osobní iD značky, řekněme například „BOTY FHS UK“. 

Tuto kampaň doprovázel v USA slogan „NIKE iD is your chance to be a NIKE 

designer“. Kromě vyjádření individuality je zde vyzdvihován demokratický charakter 

této služby, neboť skutečně každý se může stát návrhářem obuvi. Tato kastomizace 

skrze interaktivitu má však i svá omezení. Nike cenzuruje to, co si zákazníci nechají 

uvést jako svou individuální značku na své boty. Svobodě tak někdo klade určité 
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meze. Důležitější je však uvědomit si, že Nike se při online objednání dostává k 

osobním údajům zákazníků, zná jejich preference, což lze využít i v budoucnu, 

popřípadě prodat tyto informace další společnosti. Navíc zákazníci věnují svůj čas 

navrhování svých bot, což by standardně musel dělat někdo, kdo je za to placen. 

Velice jednoduše se tak jisté povinnosti převádí na spotřebitele samého a téměř nic to 

nestojí.  

     Interaktivní média jako internet či sociální sítě značně proměňují soudobý 

marketing. Co však posunuje interaktivitu ještě dále, jsou mobilní technologie. Podle 

Andrejevice je pro současný digital enclosure charakteristická de-diferencicace práce 

a zábavy díky tomu, že můžeme být stále online a interaktivní. Rozlišuje dvě úrovně 

digitální de-diferenciace:  

 

1. Spatiotemporální mezi prostory práce, zábavy a domova. 

2. Mezi akty produkce a spotřeby.
168

 

 

Nejenže můžeme pracovat a bavit se odkudkoli na světě, ale digitálně zprostředkovaná 

interaktivita odhaluje produktivní charakter spotřeby, kdy každá transakce generuje 

informace, které mohou být koupeny a prodány jako komodita. Stáváme se aktivním 

publikem, které je stále více závislé na sítích. Andrejevic nastiňuje současnost a 

možná i blízkou budoucnost, kdy tzv. smart clothes, oblečení vybavené interaktivními 

technologiemi, automobily, nebo jednou možná dokonce i lidská pokožka či 

implantované přístroje, budou tvořit jistý mobilní interface, který bude sloužit jako 

navigace v informacemi přeplněném digitálním uzavření. Budou nás zásobovat 

informacemi a současně informace od nás permanentně získávat a vysílat. Andrejevic 

využívá Benjaminových rozborů pařížských arkád a představuje jejich přerod v 

digitální arkády, které již nejsou omezeny sklem a ocelí nákupních center, ale mohou 

fungovat kdekoli včetně přírody. Digital enclosure je tak zejména komerční a jako 

takový ruší příslib rovnosti a dělby moci.  
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     I v oblasti médií se Andrejevic drží hlavní teze, že využití interaktivity v mediálním 

světě charakterizuje asymetrie. Nástup internetu, sociálních sítí (tzv. web 2.0), reality 

show, mobilních telefonů, webových kamer apod., značně otřásl pozicí klasických 

médií, jakými jsou noviny, rádio a televize. Tyto nové interaktivní technologie 

umožňují divákům, aby se stali aktéry her a představení, které je mají bavit. Podobně 

jako v případě navrhování bot se tak stávají spoluproducenty zábavy, což činí zdarma, 

nebo za to dokonce platí peníze (např. formou SMS hlasování). Zpětná vazba se tak 

stává integrovanou součástí procesu produkce, čímž se v tomto kybernetickém kruhu 

daří redukovat nečekané události a zvyšuje se možnost uspokojení diváků, které lze 

opět podobně jako u zákazníků považovat za určité interaktivní dělníky. Jedná se tedy 

o „produktivní spotřebu“, kdy se výroba a spotřeba propojují. Jsou to ale tvůrci 

pravidel her, kdo do nich vnáší své základní představy a požadavky.  

     V oblasti politiky si Andrejevic všímá dvou témat. Jednak války, která významně 

ovlivňuje vnitřní i zahraniční politiku Spojených států amerických několika posledních 

let. Za takovou interaktivní válku, která je online, přístupná od stolu, považuje stále 

probíhající válku proti terorismu. Americké Ministerstvo vnitřní bezpečnosti 

(Department of Homeland Security) spustilo kampaň „buď připraven“ (Readiness 

Campaign), v níž apeluje na občany, aby se stali vojáky z domova. Občanský voják se 

stává analogií participujícího zákazníka a interaktivita je zde strategií pro získávání 

informací, při níž se občané identifikují s příkazy těch, kdo mají moc. A co víc, data 

získaná pro komerční účely lze kombinovat a srovnávat s daty získanými přímo státem 

a pak je použít k profilování a třídění osob i skupin občanů. Andrejevic si všímá, že 

participace při obraně je dvojího druhu: 

 

1. Interpasivita, kdy jsou data o všech možných transakcích, nákupech a 

pohybech ukládána do databází. 

2. Interaktivita, kdy jsou občané vyzýváni k aktivní spolupráci při běžném životě 

doma, v práci či ve škole.
169
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     Vzniká tak určitý superpanoptikon, o kterém hovoří Mark Poster, databáze 

databází, v níž se shromažďují digitální záznamy.
170

 Ze spousty „Malých Bratrů“ 

vzniká jeden „Velký Bratr“. Moc interaktivity se zdvojnásobuje, když vláda 

subkontraktuje  programy a řízení databází u soukromých firem, čímž vzrůstá 

nebezpečí, že data deklarovaná k odhalení teroristů budou použita k jiným účelům, 

jelikož práce s digitálními daty je relativně jednoduchá.  

      I při rozboru interaktivity v „běžné“ politice se Andrejevic drží převážně 

amerických reálií, například když tvrdí, že demokraté jsou dobří v sociálních sítích 

(Facebook, Twitter ad.) a republikáni v marketingu. Politika obecně však vstoupila do 

světa databází, do oblasti asymetrického sbírání dat, data-miningu (dolování dat) a 

cíleného marketingu. Funguje zde stejná asymetrie jako v případě komerční oblasti, 

tedy akumulace detailních informací, kombinovaná ideálně s nedostatkem informací o 

alternativách na straně konzumentů. Například firma zkoumající veřejné mínění – 

Knowledge Networks – využívá 40 000 domácností, kterým nabízí web TV zdarma za 

to, že věnují jejím dotazům 10 minut týdně. Digitální TV a internet přichází s 

interaktivními technologiemi pasivního sběru dat, které slibují větší pokrytí a snížené 

vědomí publika o monitorovacích praktikách. Výsledkem je tedy pasivní forma 

interaktivity, kterou Slavoj Žižek zjednodušuje na interpasivitu.
171

 Stroj dělá tuto 

interaktivitu za nás, sledující jsou aktivní tak, že vždy poskytují informace, ale 

nekriticky a bez znalosti, co se s těmito informacemi děje. Co je důležité, politické 

kampaně pak závisí na této předkritické a pasivní formě participace, která tvoří 

zpětnou vazbu celého systému. Andrejevic se proto ptá, kam s pomocí interaktivity v 

politice směřujeme. K posílení demokratické participace na moci, nebo k 

centralizované kontrole? Odlišuje participaci významově plodnou a plnohodnotnou od 

pouhopouhé zpětné vazby spotřebitele nebo občana. Tento politicko-marktingový 

model interaktivity pak vede ke třem konsekvencím:  

 

1. Dezagregace občanů. 
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2. Podpora třídění a vyloučení v přístupu k informacím. 

3. Normalizace dohledu jako legitimního politického prostředku.
172

    

 

     Poslední oblast, jíž se Andrejevic věnuje, jsou formy laterálního či peer-to-peer 

dohledu, kdy má běžný člověk možnost využívat interaktivní technologie k dohledu 

nad svými blízkými, přáteli, spolupracovníky či potenciálními partnery a podobně. 

Strategie dohledu a sběru dat se tak přesouvají do oblasti osobních vztahů, kde vlastně 

přináší zcela nové pojetí toho, co chápeme pod pojmy soukromí, sebeprezentace a 

anonymita. A co víc, podporují asymetrické formy sběru dat, které replikují model 

komerčního a politického dohledu, kdy sledovaní nevědí o tom, že jsou sledováni, a to 

vše ve jménu efektivity a bezpečnosti. Andrejevic představuje dohled rodičů nad 

dětmi, k čemuž dnes mohou sloužit nejen mobilní telefony, navigace, ale ve 

Spojených státech amerických se například nabízejí i přenosné analyzéry hlasu 

fungující jako detektory lži. Dále představuje dohled v oblasti seznamování se na 

internetu, kdy jsou používány vyhledávací technologie k tomu, aby se dotyční 

dozvěděli o svém online protějšku co nejvíce a nenechali se tzv. „napálit“. Systém 

však může nabídnout nejen informace o tom, kdo protějšek je, ale také co si přeje, jaké 

jsou jeho preference, a poskytnout mu tak to, po čem touží, čímž dochází k jisté 

racionalizaci, či dokonce vědeckému managementu, v „procesu“ seznamování. 

Dohledové metody však lidé používají i vůči přátelům a spolupracovníkům. Nahlíží 

dotyčným do jejich mobilních telefonů, e-mailů či si o nich vyhledávají informace na 

internetu. To vše jsou formy dohledu, které lze provádět buď formou „do it yourself“, 

nebo si na ně lze najmout nějakou soukromou společnost, často fungující online, která 

mnohými informacemi disponuje a asi nikdo neví, jak je získala. Andrejevic odhaluje 

v interaktivitě běžných životů jistý voyeurismus, kdy je „Velký Bratr“ nahrazen 

spoustou „Malých Bratrů“.  
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3.3 Příklad CCTV 

 

     Současné technologie, které zkrátily časoprostorová omezení přirozeného světa a 

zároveň zrychlily jeho puls, jsou jak celebrovány, tak i kritizovány a některými lidmi 

dokonce zatracovány. Je však zřejmé, že jakási implicitní či explicitní idea pokroku 

bude i nadále posouvat hranice technologií dále a je asi naivní se tomu vzpírat. 

Současný dohled je v tomto smyslu možné chápat jako sociotechnický problém, kdy 

se technologie a potřeba dohledu vznikající ve společnosti na základě individuálních i 

skupinových úzkostí, rizik a jiných potřeb, vzájemně determinují. Je však na kritickém 

myšlení, aby nebezpečí, která technologie a dohledové snahy přinášejí, analyticky 

popsalo a pokusilo se na ně poukázat.  

     Zabývá-li se nějaká akademická práce technologiemi, sama si klade jisté omezení 

v tom, že její příklady a závěry ztratí rychle na aktuálnosti, neboť technologický vývoj 

jde velice rychle dopředu. Bylo by možné pokusit se podat jakýsi aktuální kompletní 

přehled dohledových technologií, ale na druhou stranu se s nimi v této práci průběžně 

setkáváme a vlastně je možné říci, že jakékoli zařízení, které nějakým způsobem 

generuje informace, odkazující k jisté osobě, je možné za technologii dohledu 

považovat. Připomeňme si výčet dohledových technologií od Gary T. Marxe a je 

zřejmé, že jeho příklady by bylo možné rozšířit a hlavně konkretizovat do mnohem 

větších detailů. Například sociální sítě, fungující jen několik posledních let, 

představují opravdu nový a významný prvek v možnostech dohledu.  

     I přes toto riziko ztráty aktuálnosti bych se nyní rád zaměřil na technologii, kterou 

mnozí považují za jakýsi explicitní příklad dohledu, s kterým se minimálně ve 

městech, na cestách, ale také stále více i na venkově a v soukromí setkáváme každý 

den. Jedná se o kamery či spíše kamerové systémy. Mým záměrem je pokusit se o 

terénní výzkum do světa kamer. Budu se ptát, jak tyto systémy fungují, k čemu slouží, 

proč je po nich poptávka a na koho jsou vlastně zaměřeny. Zároveň se pokusím o 

jakousi genealogii kamerových systémů, kterou teoreticky opřu o dílo Michela 

Foucaulta a Gillesa Deleuze. 
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     Množství kamer ve veřejném i soukromém sektoru za posledních 20 let 

exponenciálně narostlo. Kamery již nejsou doménou důležitých státních institucí, bank 

či podniků, kde je třeba chránit informace nebo cennosti, ale pronikly výrazně do 

dopravy, škol, nemocnic, kanceláří, restaurací, barů, atd. Jaký je pro to důvod? Jakoby 

se původně architektonicky uzavřená prostředí, která popisoval Foucault, ale i 

prostředí nová, jako ulice a dopravní uzly, staly cílem pro permanentní dohled. Je 

možné připomenout, že podle Foucaulta je snem o disciplinární společnosti město 

nakažené morem. Nepřinášejí ale samy kamery jakýsi mor do našich měst? Mor, který 

dokáže rozčlenit ulice a veřejná prostranství podle jistých kvalitativních definic 

nebezpečí? Anebo jsou naopak kamery tak „dobré“, že opravdu zabraňují krádežím, 

přepadením a jiným projevům „špatného (zlého)“ chování? Fungují jako jakési pasivní 

varování „tady to nedělej!“, snad podobně jako se kdysi napichovaly hlavy nepřátel na 

kůly nebo věšely celé mrtvoly a vystavovaly jako varování na hradbách hradů a měst, 

nebo mají přímo schopnost jakési aktivní ochrany?  Kdo jsou ti, na které jsou 

zaměřeny, kdo jsou ti, kteří si vyžadují jejich instalace a kdo jsou ti, kteří pracují u 

jejich monitorů a obrazy z kamer sledují a případně zpracovávají? Je vcelku 

překvapivé, že odpor vůči kamerám není ve společnosti příliš velký. Čím je to dáno? 

Když se někoho zeptáte, zda chce, aby jej sledovaly kamery na ulicích, většinou 

respondenti odpovědí spíše záporně. Zeptáte-li se ale, zda mají být instalovány kamery 

na exponovaných místech, kde často dochází ke krádežím, většina respondentů 

odpoví, že ano. Do jaké míry tedy mění kamery naše subjektivní pojetí toho, co dnes 

znamená veřejný prostor? Právě tyto otázky budou nyní předmětem následující části 

mé práce.  

     Hned zkraje je však třeba konkretizovat několik termínů. Mluvím-li zde o 

kamerách, mám na mysli zejména ucelené kamerové systémy a méně pak webové 

kamery, i když, jak bude snad zřejmé, se dnes tyto rozdíly částečně stírají. V názvu 

této podkapitoly je uvedena zkratka CCTV, která představuje anglický výraz pro 

uzavřený televizní okruh (Closed Circuit Television), který se česky také překládá 

jako průmyslová televize. Tyto termíny se pro kamerové systémy stále používají, i 

když je patrné, že o uzavřenosti se v současné době již nedá příliš hovořit. Podobně 
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jako u jiných dohledových technologií znamenala i u kamerových systémů digitalizace 

radikální proměnu, kterou se pokusím dále popsat. Pro účely této práce tak budu 

používat výraz kamerový systém pro jakýkoliv systém, který sestává z kamery či 

kamer a nějakého záznamového (nahrávacího) zařízení. Nutno říci, že existují také 

alternativní názvy jako video systém, video dohled nebo dokonce vizuální dohled. Pro 

úplnost pak ještě dodávám, že webové kamery často žádné záznamové zařízení 

nemají, a právě v tom se odlišují od kamerového systému. 

     To, co představuje výraz CCTV, je vhodný název pro „staré“ systémy, které 

sestávají zejména z analogových kamer a klasických videorekordérů na magnetické 

pásky (Video Cassete Recorder – VCR). Tyto systémy budu nazývat analogové 

kamerové systémy. S příchodem digitalizace je možné dnešní kamerové technologie 

označit za digitální kamerové systémy, avšak je nutné podotknout, že existují ve dvou 

základních typech. Buď stále využívají analogové kamery, ale záznam je převáděn do 

digitální podoby pomocí počítače, který je vybaven příslušným hardwarem a 

softwarem, a jedná se tak vlastně o digitální videorekordér – DVR, popř. pomocí 

enkodéru, který je sám bez záznamu, ale umožňuje přímý přenos dat z kamer po síti na 

nějaký videoserver. Tyto digitální videorekordéry a enkodéry jsou připojitelné do sítě 

a lze je vzdáleně monitorovat i ovládat pomocí doplňkových softwarů, které se 

většinou nazývají Viewer. Nebo již samy kamery digitalizují obraz, mají vlastní IP 

adresu a záznamové a monitorovací zařízení může být jakýkoliv počítač, network 

videorekordér – NVR, kdekoli na síti.  

     Současné kamerové systémy však již často nefungují pouze autonomně, ale bývají 

propojeny s dalšími technologiemi fyzické bezpečnosti, jako např. systémem kontroly 

vstupu (SKV) nebo elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS). Ba co víc, stále více 

se stávají součástí jiných technologických systémů, které využívají databáze záznamů 

z kamer do vyšších nadstaveb (systémy pro správu budov, docházka do zaměstnání, 

požární signalizace, identifikace řidičů, identifikace hledaných osob apod.). K tomu 

lze ještě dodat, že dnešní kamerové systémy jsou dostupné téměř odkudkoli pomocí 

mobilních technologií, a tak není problém například sledovat online dění 

v posluchárně vysoké školy na mobilním telefonu kdekoli na světě. 
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3.3.1 Fotografie 

 

     Používání fotografie k potírání kriminality je téměř stejně staré jako sám její 

vynález. Již v polovině 19. století byli fotografováni vězni v anglických věznicích za 

účelem jejich identifikace, ale také, aby je bylo možné lépe třídit podle jejich 

fyzického zevnějšku, z čehož byla snaha odvozovat jakési vzory kriminálního zjevu. 

Nicméně tyto praktiky byly lokální a nebyly vůbec centrálně řízené shora. Ocitl-li se 

vězeň po svém propuštění v jiné věznici, jeho původní fotografie zde nebyla. To se 

však mělo časem změnit. Již roku 1869 implementovala Metropolitní policie 

předchozí návrhy na zavedení centrálního registru recidivistů a roku 1875 zahrnoval 

tento registr celkem 117 586 jmen. Stát tak získal mocný prostředek k identifikaci a 

klasifikaci delikventů, kteří se do věznic pravidelně navraceli.
173

 

     I tento původní registr se však potýkal s několika problémy, z nichž 

nejvýznamnějším byla různorodost způsobů, jakými byly fotografie pořízeny. 

Podobný problém řešili také Francouzi, dokud nenavrhl Alphonse Bertillion v roce 

1872 standardizované fotografické postupy tak, aby byla užívána stejná ohnisková 

vzdálenost, neměnné světlo a vzdálenost fotografovaného delikventa. Zároveň zavedl 

fotografování z profilu a zepředu, aby byl dotyčný jedinec lépe identifikovatelný. 

Jenže i tento nový systém stál brzy před jiným problémem. Záznamů rapidně 

přibývalo a tak bylo časem složité se v nich vůbec vyznat a rozumně jich užívat. 

Například v Anglii přibývalo po roce 1875 každý rok přibližně dalších 30 000 

záznamů. Byl to opět Bertillion, kdo se ujal řešení tohoto problému. Dokázal to díky 

kombinaci fotografií s antropologickými měřeními a klasifikačním systémem, který 

byl založen na statistickém konceptu „průměrného člověka“. Výsledný kriminální 

záznam sestával ze dvou fotografií (zepředu a z profilu), jedenácti standardních 

měření, která zahrnovala výšku těla, obvod hlavy, délku levé nohy, pravého ucha a 

předloktí. Zároveň zde byl prostor pro textový popis jiných výrazných odlišností. 

Bertillion spočítal, že možnost dvou individuí, kteří by měli shodné antropologické 

parametry, byla 1 ku 4 milionům. Následně rozdělil těchto jedenáct klasifikačních 
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údajů do jasně charakterizovaných skupin a rozdělil tak celý archiv. To co předtím 

trvalo týden, bylo nyní nalezitelné během minut. Tento systém se brzy rozšířil do 

celého světa. Významným doplňkem se mu pak staly otisky prstů, jejichž objevitelem 

pro kriminologii byl Francis Galton. Byly tak významným doplňkem, že na začátku 

20. století vytlačily antropologická měření, která se stala příliš komplikovaná a pro 

celý registr zbytečně zaplňující. Pro úplnost lze ještě dodat, že Bertillion nečinil nějaké 

jednoznačné závěry z údajů, které systém registru získával o charakteru těchto 

individuií, kdežto Galton byl jedním z průkopníků hledání „typického kriminálníka“ a 

sám spoluzakládal eugenické hnutí, které si vytklo za cíl eliminaci těchto „typů“ ve 

společnosti. 

 

 

3.3.2 Analogový kamerový systém 

 

    U Michela Foucaulta jsme mohli vidět, jak dispozitiv Panoptikonu, tj. přímého 

dohledu, disciplinuje vězně a stává se jistým architektonickým vyjádřením způsobu 

dohledu a normalizace v celé společnosti, což bylo markantní v institucích, které 

Deleuze označil za instituce uzavírání – vězení, nemocnice, továrna, rodina. 

Zůstaneme-li v prostředí kriminologie, pak zavedení fotografie představuje novou 

možnost v klasifikaci delikventů, což souzní s tím, když se hovoří o vrcholu 

disciplinárních společností v 19. a minimálně v první polovině 20. století. 

     I když je fotoaparát schopen zachytit obraz subjektu, má své výrazné limity. Je 

třeba jej převést pomocí chemických procesů na chemicky upravený papír a odtud ho 

již nelze nijak dále zpracovat. Teprve až kamera měla přinést radikální proměnu a 

umožnit rutinní monitorování vzdálených míst. Bylo však třeba počkat na vynález 

televize, která se stala komerčně funkční v třicátých letech minulého století. 

Pravidelné vysílání BBC začalo 02. 11. 1936.
174

 I tak ale bylo stále třeba film 

vyvolávat. Teprve vynález videopásky a nahrávání na kazetový videorekordér (VCR) 

v šedesátých letech přineslo novinku v tom, že již nebylo potřeba záznam z kamer 
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chemicky vyvolávat, a tak se mohlo rozšířit levné a jednoduché zaznamenávání a 

možnost přehrávání záznamů. Jak říkají Norris a Armstrong: „Tak se zhruba po 130 

letech od vzniku fotografie mohl realizovat její vskutku panoptický potenciál.“
175

 Nyní 

již bylo možné propojit kamery do centrální místnosti, někdy označované jako velín, 

kde bylo možné, aby jedna osoba sledovala na obrazovkách vzdáleně vše, co kamery 

zaznamenávaly. A i když by se obsluha plně nevěnovala tomu, co se na obrazovkách 

dělo, nudila se či dokonce spala, budou kamery stále a bez protestu zaznamenávat vše, 

co se v jejich zorném poli odehrává. V roce 1967 pak představila firma Photoscan 

první komerčně využitelný analogový kamerový systém pro maloobchodní sektor, 

čímž odstartovala šíření kamer do většiny oblastí dnešního života. Tyto systémy se 

samozřejmě zdokonalovaly co do kvality kamer a záznamových zařízení. Černobílé 

systémy byly nahrazovány barevnými, nová zařízení jako sekvenční přepínače, děliče 

obrazu (označované také jako kvadrátory), multiplexery (či také multiplexory), 

křížová spojovací pole (maticové přepínače), přinášela nové možnosti v konfiguraci a 

obsluze těchto systémů. Jejich základní princip však zůstal až do devadesátých let 

minulého století nezměněn. 

     Podívejme se nyní konkrétněji, jak takový analogový kamerový systém funguje. Při 

monitorování více kamer je zejména z ekonomických důvodů potřeba zobrazovat na 

jednom monitoru a jednom videorekordéru obraz z těchto kamer. V takovém případě 

je třeba mezi monitorem a videorekordérem použít zařízení, které zabezpečí vhodné 

přepínání, nebo současné zobrazování obrazu z více kamer. 

     Nejjednodušším takovým zařízením je sekvenční přepínač, který umožňuje 

zobrazovat na jednom monitoru obraz z daných kamer postupně po sobě – viz obr. 4. 

Zvolený vstup je možné volit ručně, nebo automaticky s naprogramovanými 

sekvencemi přepínání jednotlivých vstupů. Technicky vyspělejší přepínače umí 

zobrazovat čas a přiřazovat názvy nebo jiné popisy snímaných záběrů. Děliče obrazu, 

nazývané také kvadrátory, umožňují zobrazení záběrů z více kamer, většinou čtyř nebo 

osmi na jednom monitoru – viz obr. 5. Technicky vyspělejší zařízení s kvalitním 

záznamem, které umožňuje nejen sekvenční přepínání a rozdělení obrazu, ale také 
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další funkce jako ovládání kamer klávesnicí, přibližování obrazu aj., a které je přímo 

propojené s videorekordérem, se nazývá multiplexer – viz obr. 6. Toto zařízení 

funguje i jako součást dnešních digitálních videorekordérů. Analogové multiplexery se 

používaly většinou ve variantách pro 8 nebo 16 kamer. Fungují ve dvou základních 

variantách. Jednodušší, označovaná jako Simplex, je vybavena jednou obrazovou 

pamětí, což znamená, že pokud je v činnosti záznam na videorekordér, přístroj není 

schopen zároveň zobrazovat záběry z více kamer na jednom monitoru v jednom 

momentu. Druhá varianta, označovaná jako Duplex, obsahuje dvě obrazové paměti, 

což umožňuje nahrávat na videorekordér a zároveň může obsluha operativně pracovat 

se záznamy v tzv. živém módu. Jen pro úplnost dodávám, že existují i varianty Triplex 

a Pentaplex, ale ty již více náleží k oblasti digitálních zařízení. Pro rozsáhlé analogové 

kamerové systémy se užívají tzv. křížová spojovací pole, často označovaná jako 

maticový přepínač nebo také videomatice, videoústředna (anglicky matrix switcher) – 

viz obr. 7. Zjednodušeně řečeno umožňuje analogový maticový přepínač přepojit 

libovolnou kameru s libovolným monitorem. 

     Jak již bylo řečeno, byl po dlouhá léta záznamovým zařízením analogových 

systémů videorekordér, nahrávající záznam na magnetickou pásku. Od padesátých let 

minulého století se používaly magnetické pásky 1“-Type C. V roce 1969 přišla na trh 

firma Sony s kazetami U-Matic, které výrazně zjednodušovaly obsluhu. Ale až 

v sedmdesátých letech se objevily nové zjednodušené formáty, které se stály komerčně 

dostupné. Jednalo se o dva systémy. První, označovaný jako Betamax, představila opět 

společnost Sony. Měl kvalitnější záznam, ale díky lepší obchodní politice svého 

konkurenta, který svůj formát nabídl za lepších podmínek, se nedokázal prosadit. 

Oním konkurentem byl systém VHS od společnosti JVC, jenž se začal masově šířit po 

celém světě, a po 20 let ovládal hlavně domácí, ale i profesionální video. Lze ještě 

doplnit, že firma Sony později přišla s profesionální verzí svého systému, který byl 

označován jako Betacam. V roce 1979 se ještě pokusila firma Philips prosadit se svým 

systémem Video 2000, ale ani tomu se to nepodařilo. 

     VHS kazety představovaly vcelku jednoduché technické řešení a daly se jednoduše 

přetáčet. Standardní pásky umožňovaly zaznamenat obrazový signál v trvání 120 - 480 
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minut. U analogových kamerových systémů se nejvíce používaly pásky pro záznam 

180 minut. Pro nahrávání se ukázaly jako nejvhodnější zejména pomaloběžné 

videorekordéry (tzv. Time Lapse), které se od standardních videorekordérů pracujících 

v normálním (SP) nebo pomalém (LP) režimu liší především možností nastavení 

jiných rychlostí záznamu oproti standardním 50 půlsnímků za sekundu. Pomaloběžný 

videorekordér vždy zaznamenává jeden snímek (dva půlsnímky), pak se na čas zastaví 

a po určitém zpoždění, které se rovná počtu snímků, které se mají vynechat, 

zaznamená další snímek a takto se to dále opakuje. Tak je možné nahrát na kazetu se 

záznamem 180 minut, tj. 3 hodiny až 12, 24, 72, 120, 168, 960 hodin.  

     Je patrné, že záznamová schopnost analogového kamerového systému se tedy 

odvíjí od zvoleného časového režimu videorekordéru, předepsaného času archivace, 

který si stanovuje uživatel, a nezapomeňme na to, že kazety časem ztrácejí na kvalitě 

obrazu a je tedy třeba je vyměňovat. V závislosti na typu pásky umožňují 10 – 20 

přepisů. Pro příklad lze uvést, že při režimu timelapse, záznam 24 hodin, archivaci 1 

týden, nepřetržitém provozu a 10-ti násobném přepisu pásky, je třeba 8 kazet na týden, 

tzn. že je třeba pásky vyměnit každých 80 dnů. Celkem je tedy třeba cca 50 kazet 

včetně rezervy na 1 rok provozu. Při režimu timelapse, záznam 168 hod. (týden), 

archivaci 1 měsíc, nepřetržitém provozu a 10-ti násobném přepisu pásky, je třeba na 1 

měsíc 5 kazet, tzn. že je třeba pásky vyměnit za 50 týdnů. Včetně rezervy je v tomto 

režimu potřeba cca 7 kazet.
176

      

     Jak je snad z uvedeného popisu zřejmé, i přes to, že analogový kamerový systém 

představoval převratnou technickou novinku, měl také svá výrazná omezení. I když je 

možné přenášet signál z analogových kamer bezdrátově, je to velice nákladné. Proto 

jsou kamery většinou propojeny se zobrazovacími a záznamovými zařízeními pomocí 

kabelů, nejčastěji koaxiálním kabelem. To však znamená, že analogové kamerové 

systémy jsou omezeny místně, tj. na daný objekt. Přenos záznamu na jiné místo 

znamená vzít nahrávku na videokazetě a fyzicky ji přenést a pustit na jiném 

videorekordéru. Zároveň se zde ale setkáváme s podobným problémem jako u 

registrů fotografií zločinců, tedy s velkým množstvím záznamů a problémem 
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identifikace. I když je videopáska skvělé médium oproti filmovému pásu, je nepříliš 

dobrým médiem pro klasifikaci, srovnávání a identifikaci. Hledá-li obsluha nějaký 

záznam, znamená to projít všechny pásky, které k uvedenému hledání mohou 

přináležet. Jejich objem a časová náročnost tak mohou představovat značný problém 

pro jakékoliv smysluplné vyhledávání. Svým způsobem si tak určitý důležitý význam 

zajišťuje operátor (dozorce), který může být do určité míry nápomocen tím, že si 

některé okolnosti bude pamatovat.         

     Lze konstatovat, že analogový kamerový systém má opravdu velmi blízko 

k modelu Panoptikonu, jen s tím rozdílem, že zůstaneme-li u modelu vězení, pak 

dozorce nemusí sledovat vězně přímo z centrální věže, ale z „pohodlí“ dohledového 

pracoviště. Zároveň má tu výhodu, že zde existuje zařízení, které je schopné vyvolat 

zpět minulost toho, co se na obrazovce dělo. Kapacita takové paměti je samozřejmě 

závislá na zvoleném režimu nahrávání a množství pásek, které je schopna dotyčná 

osoba či organizace pro takový účel uvolnit. Při užití pomaloběžných videorekordérů 

je záznam nutně sekvenční, a tudíž není nikdy zcela reálnou kopií reality. 

 

 

3.3.3 Digitální kamerový systém 

 

    Mnohé problémy analogového kamerového systému se daří řešit pomocí 

digitalizace, tj. převodu původně analogového obrazového signálu do číslicové 

podoby a v ukládání na digitální záznamová média, zejména pevný disk, v digitálním 

videorekordéru (DVR). K této digitalizaci může docházet již v samotné kameře, 

pomocí nějakého dalšího zařízení jakým je enkodér, který umožňuje přenos signálu po 

síti, nebo v koncovém digitálním záznamovém zařízení. Buď to jsou specializované 

digitální videorekordéry určené přímo pro záznam kamer (DVR, popř. síťové NVR), 

nebo standardní počítače, vybavené kartou s videovstupy a příslušným softwarem. 

Tato zařízení v sobě většinou zahrnují i funkci multiplexeru. Aby bylo možné 

s digitalizovanými daty pracovat, je třeba, aby byly digitální údaje komprimovány. To 

umožňují kompresní algoritmy jako M-JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, 
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MPEG-7, MPEG-21 a další. Zařízení, které kompresi a dekompresi provádí, se nazývá 

kodek (codec = COmpressor – DECompressor). Kodek transformuje obrazový signál 

na datový tok a naopak datový tok na obrazový signál. Názvy některých kodeků jsou 

odvozené od algoritmů, které užívají. Pro digitální kamerové systémy se v současné 

době užívají zejména MJPEG, MPEG-4, H.264. 

     Za jednu z nejvýznamnějších výhod digitálních kamerových systémů je 

považována možnost jednoduchého přenosu dat pomocí drátových a bezdrátových sítí. 

Je tak možné mít záznamy z kamer dostupné kdekoliv, kde je některá z těchto sítí 

dostupná. Jak uvádí Mark Andrejevic, takových míst začíná být méně a méně. 

Stáváme se stále více obklopeni digitálním uzavřením a kamery jsou schopné být 

kdekoli s námi. Zároveň se na ně můžeme také odkudkoli podívat. Schéma řešení 

digitálního kamerového systému je tak oproti Panoptikonu mnohem více podobné 

rhizomu, který popisuje Gilles Deleuze. Nejedná se již o nějaký centralizovaný velín, 

ale rhizomatickou decentralizaci, která umožňuje vidět téměř cokoli a odkudkoli 

v reálném čase skrz síť switchů, routerů a serverů, jejichž variabilita je téměř 

nekonečná.  

     Digitalizovaná data jsou nejen jednoduše přenositelná, ale také mnohem lépe 

analyzovatelná pomocí dalších podpůrných softwarů, které schopnosti digitálních 

kamerových systémů posouvají mnohem dále. Takové softwary umožňují detekci 

pohybu, identifikaci poznávacích značek automobilů, rozpoznání obličejů atd.
177

. 

Mohou být součástí záznamového zařízení s příslušným softwarem či přímo 

integrovány do IP kamery. Už i ty dnes bývají vybaveny přídavným analytickým 

procesorem, který dokáže v reálném čase detekovat v obraze různé vzorce chování 

osob nebo předmětů. Tím se nemyslí pouze jednoduchá detekce na úrovni sledování 

jednotlivých bodů (pixelů) v obraze, ale algoritmus, integrovaný přímo do procesoru v 

kameře, který sleduje pohyb a třeba počítá množství osob, je schopen odhalit 

vandalismus, detekuje podezřelé předměty jako odložené kufry apod. Jiný příklad 

poskytuje nedávno otevřený lyžařský vlek na Klínovci, jenž využívá vstupní systém 

s kamerou, která snímá obraz člověka s platnou permanentkou, a rozhoduje zejména 
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podle velikosti dané osoby a barvy oblečení o tom, zda se jedná o dospělou osobu 

nebo dítě pro případ, že by si dospělá osoba koupila dětskou permanentku, a zároveň 

hlídá, zda se stále jedná o totožnou osobu či nikoliv, neboť permanentka je 

nepřenosná. Tím se provozovatel snaží zabránit na našich horách oblíbenému 

přeprodávání permanentek před uplynutím jejich platnosti. 

      Tyto algoritmy pro detekci změn v obraze proto rozděluji do tří vývojových 

stupňů: 

 

1. Sledování změn v obraze, kde se něco hýbe. 

2. Pokročilá detekce změn v obraze, kde je možné sledovat, odkud kam se něco 

hýbe. 

3. Inteligentní analýza obrazu, kde je možné sledovat, kam se co pohybuje a 

k tomu další atributy, jako například, že už to tam hodinu stojí. 

    

     Tyto pokročilé algoritmické funkce slouží ke dvěma hlavním účelům. Za prvé, 

pokud je taková změna v obraze zaznamenána, může se systém přepnout do 

citlivějšího záznamu z kamery tak, aby bylo později možné lépe obrazy analyzovat. 

Lze tak šetřit nároky na datové sítě a toky, pokud se na záběrech zrovna nic neděje. Za 

druhé, takto analyzované údaje lze použít dále ke konkrétním akcím. Bylo uvedeno 

několik příkladů, kdy mohou napomoci k identifikaci zlodějů, vandalů či teroristů 

apod. Dnešní kamerové systémy se však nesnaží pouze analyzovat vyloženě zlé 

úmysly, ale také chránit. Tak jsou například vyvíjeny stále propracovanější algoritmy 

pro detekci sebevražedných tendencí v metru či na železnici, kdy lze z chování osob 

na nástupišti odhalit jejich záměry, nebo detekovat požár či výbuch pomocí analýzy 

obrazu.     

     Takto digitalizovaná a analyzovaná data lze pak ještě i dále kombinovat 

s jakýmikoli jinými databázemi. V takovém případě je Bertillionův statistický 

klasifikační systém nahrazen statistickým zpracováním pomocí algoritmů s využitím 

digitálních databází. Principy jsou však podobné: měření, klasifikace, indexace a 

srovnávání. Výrazně se však změnila rychlost, s jakou toho lze dokázat, a mnohé 
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zajišťují stroje automaticky bez lidského faktoru. Spojují-li se tyto databáze do vyšších 

celků, nejedná se jen o jakési rhizomatické propojení, ale také o jakýsi 

Superpanoptikon Marka Postera, o němž byla řeč výše. 

     Pro lepší představu rozlišení analogových a digitálních kamerových systémů 

uvádím následující sérii mnou navržených obrázků. 
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Obrázek 4 - Kamerový systém se sekvenčním přepínačem 
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Obrázek 5 - Kamerový systém s děličem obrazu 
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Obrázek 6 - Kamerový systém s multiplexerem 
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Obrázek 7 - Kamerový systém s křížovým spojovacím polem 
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Obrázek 8 - Digitální kamerový systém 
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Obrázek 9 - Příklad řešení: Panoptikon a analogový kamerový systém 
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Obrázek 10 - Příklad řešení: Superpanoptikon a digitální kamerový systém
178
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 Centralizovaná struktura je pouze jednou z možností uspořádání. Má naznačit možnost vzdáleného 

dohledu. Digitální systém může vypadat také jako rhizomatické uspořádání. 
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3.3.4 Kamery, Panoptikon a veřejný prostor 

 

     Mnozí teoretici dohledu v posledních dvaceti letech odkazují k Foucaultem 

analyzovanému modelu Benthamova Panoptikonu a snaží se do této figury nebo na 

této figuře založit popis současného dohledu. Výše uvedené srovnání analogového 

kamerového systému a Panoptikonu šlo svým způsobem v těchto šlépějích. U 

digitálního kamerového systému jsem si dovolil tvrdit, že způsob dohledu má již 

mnohem blíže k rhizomu a Deleuzově pojetí společnosti kontroly než k Panoptikonu 

disciplinární společnosti.  

     Je však třeba být opatrný při takovýchto generalizacích. Říci, že analogový 

kamerový systém odpovídá modelu Panoptikonu, si vyžaduje určitou konkretizaci. 

Foucault využil Benthamova nápadu, aby ukázal jistý architektonický model 

disciplinární společnosti, který produkuje poslušná individua. I když kamerové 

systémy využívají vizuální dohled a centrální monitorování, nelze jednoduše říci, že 

fungují stejně jako Panoptikon a vedou ke stejným cílům. Podobně je třeba být 

obezřetný u digitálních kamerových systémů, které, i když jsou spíše rhizomatické a 

záběry lze sledovat téměř odkudkoliv, bývají většinou připojeny do nějakých 

centrálních pracovišť.  

     Zůstaneme-li však u Foucaulta, je třeba se pozastavit nad tím, zda kamerové 

systémy opravdu fungují jako Panoptikon. Vyvolávají kamerové systémy stav 

permanentní a vědomé viditelnosti, která umožňuje jistou automatickou disciplinární 

funkci moci? Snad by bylo možné říci, že v uzavřených prostředích jakými jsou 

věznice, školy, nemocnice a kanceláře tomu tak být může (viz obrázek 9). Otázkou 

však je, do jaké míry odpovídá model Panoptikonu kamerovým systémům 

provozovaným ve veřejném prostoru. Lidé na veřejnosti nejsou tak bezmocní, jako 

když nemají šanci vyhnout se kamerám v uzavřených prostorech. Mohou své aktivity 

přesunout právě mimo dohled kamer. Ono automatické fungování moci však také 

vyžaduje, aby si subjekty dohledu byly vědomy toho, že jsou pod dohledem. To se 
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však ve veřejném prostoru úplně neděje. Jak ukazují některé studie
179

, pouze zhruba 

1/3 osob je si na veřejnosti vědoma toho, že jsou sledováni kamerami.  

     Další důležitou otázkou při srovnávání Panoptikonu a kamerových systémů je, kdo 

vlastně jsou subjekty dohledu. Je-li někdo uzavřen ve vězení, je vcelku patrné, že se 

jedná o osobu, která již byla nějakým způsobem klasifikována jako delikvent. Tato 

klasifikace subjektů je vcelku jednoduchá v prostředích, kde je nějak regulován vstup 

a výstup. Na každého může existovat složka s údaji, které mohou napomáhat 

automatickému fungování mocenských vztahů. Ve veřejném prostoru je však problém, 

jak odlišit osobu nějakým způsobem „deviantní“ od osob konformních. Vzpomeneme-

li si na záběry teroristů z útoků v New Yorku, Madridu a Londýně, jen velmi těžko by 

z nich někdo mohl odvodit, co hodlají učinit. Je však pravda, že tento prvek může být 

se stále inteligentnějšími systémy, které budou srovnávat pořízené záběry 

s nejrůznějšími databázemi, časem překonán. Od této budoucnosti jsme snad ještě dost 

vzdáleni. Důležitou schopností kamerového systému tak zůstává, že umožňuje zpětně 

přehrát starší záznam a tak napomoci ke zpětné identifikaci.  

     S tím, jak není možné identifikovat, kým subjekty dohledu na veřejnosti jsou, 

souvisí důležitá role operátorů, kteří veřejné kamerové systémy obsluhují. Jelikož jsou 

tito operátoři vystaveni obrovskému množství neidentifikovatelných mas, vyvstává 

zde problém, který u Panoptikonu není obsažen. Jedná se o to, jakým způsobem vybrat 

ty, kterým je třeba věnovat bližší pozornost. Dohlížející pracovníci jsou těmi, kdo 

v každodenním provozu musí selektovat, kdo je vhodným cílem detailního sledování 

(např. pomocí zoomování, přičemž uniká pozornost jiným osobám) a kdo nikoli. Při 

zkoumání kamerových systémů je tak vhodné se ptát:  

 

1. Jak operátoři rozlišují, kdo je vhodný a kdo nikoliv k detailnímu sledování?  

2. Je to založeno na chování těchto osob, a pokud ano, jaké toto chování musí 

být? 

3. Je tento výběr založen na jejich vnímání odlišností ve věku, rase nebo pohlaví?  

4. Nebo je tento výběr čistě náhodný?
180
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     Právě na tyto otázky se pokusili odpovědět Clive Norris a Gary Armstrong ve své 

dnes již slavné studii z roku 1999. Při výzkumu ve třech operačních centrech 

kamerových systémů ve Velké Británii, kde byly sledovány kamery umístěné v 

obchodním domě ve velkoměstě, na náměstí s trhem v menším městě a na rušné ulici v 

centru města, prokázali, že většina operátorů neměla nijak stanoveny postupy, koho 

nebo co vlastně mají sledovat. Tito operátoři tak sami vybírali cíle svého sledování 

podle toho, které sociální skupiny považovali za nejvíce „deviantní“. Většinou se tak 

zaměřovali na muže a z této skupiny pak převážně na mladé muže černé barvy pleti. I 

když někdy sledovali přímo nějaké kriminální jednání, často bylo toto zaměření a tedy 

vlastně jakési předchůdné podezření bez jakéhokoli jiného důvodu. Je tak možné 

zobecnit, že operátoři kamerových systémů si do své práce promítají svá vlastní pojetí 

sociální nebezpečnosti podle pohlaví, rasy a věku. A dodejme, že práce těchto 

operátorů není nijak dobře placena, a proto se často jedná o osoby s nižší úrovní 

vzdělání. 

     Kamerové systémy ve veřejném prostoru si cosi panoptikálního ponechávají, ale 

zároveň se od modelu Panoptikonu odlišují. Sledovaná populace zde není 

institucionalizována, není součástí nějaké kartotéky nebo oficiální klasifikace a 

mnohem méně se zde také setkáváme s konformitou. U veřejných kamerových 

systémů, nebo u nás označovaných jako městské kamerové dohlížecí systémy 

(MKDS), je tak třeba se ptát, kdo podporuje jejich instalace, zda jsou populární či 

naopak nepopulární a kdo definuje pravidla toho, jak budou tyto systémy 

provozovány. 

 

 

3.3.5 Kamerové konsekvence 

 

     Kamerový systém je jednou z nových technologií, které rozšiřují možnosti dohledu. 

Po představeném popisu toho, jak takový systém funguje, je možné se nyní zaměřit na 
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sociální, ekonomické a politické důvody a konsekvence, které s sebou tyto systémy 

přinášejí.  

    Jak jsme mohli vidět u Dandekera a Foucaulta, dohled se stal důležitou součástí 

moderní společnosti. Souvisí to nejen se změnami v armádě či ve způsobech trestání, 

ale obecně s celkovou proměnou společnosti, která procházela mimo jiné 

industrializací a nárůstem počtu lidí, kteří se stěhovali do měst. Anonymita těchto 

nových obyvatel měst byla v lokálních vesnických či maloměstských komunitách 

nemožná. Tato anonymita na jedné straně podporovala individualizaci, autonomii a 

osobní svobodu jednotlivců jako nikdy předtím, ale na druhé straně podporovala vznik 

společnosti cizinců, o které již hovořil Georg Simmel
181

, a zároveň podporovala jakýsi 

strach z jinakosti. V takovém prostředí, kde se vytrácí důvěra, narůstají požadavky na 

zvýšení dohledu nejrůznějšími způsoby.    

     Jak ukazují Norris a Armstrong,
182

 v takových podmínkách se stává řízení možných 

rizik proaktivní spíše než reaktivní. Systémy dohledu včetně kamerových systémů se 

nastavují tak, aby bylo možné předem odhalit možné nebezpečí. Proto se stávají 

důležitější podezřelé scény z kamerových systémů jako odložené kufry, dlouho 

zaparkované automobily tam, kde normálně dlouho nestojí, fotbaloví fanoušci, kteří 

by mohli vyprovokovat násilnosti, teenageři v nákupních centrech, kteří si zjevně 

nechtějí nic koupit a zabíjejí čas, popř. chtějí něco ukrást, apod., než to, aby se 

následně pouze snažilo zjistit, kdo mohl být možným pachatelem. Norris a Armstrong 

uvádí tuto proměnu ve vnímání možností kamerových systémů v souvislosti s tím, co 

Feeley a Simon označují za změnu paradigmatu v diskursu trestního systému, kdy je 

stará penologie nahrazena novou.
183

 Podle jejich teorie byla stará penologie zaměřena 

na identifikaci jednotlivého zločince za účelem toho, aby mu byla dokázána vina a 

nalezen vhodný trest i možný způsob nápravy. Nová penologie se oproti tomu zabývá 

technikami, které identifikují, klasifikují a řídí skupiny rozčleněné podle úrovní 

nebezpečnosti. Není založena na individualizovaném podezření, nýbrž na 

pravděpodobnosti toho, že by dotyčný mohl být pachatelem. Spravedlnost se stává 
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pojistně matematickou záležitostí, více ji určuje hodnocení rizik než identifikace 

specifického kriminálního chování. Výsledkem této změny je to, že se více setkáváme 

s předběžným zadržením, profilováním delikventů a obecně se zvýšenými technikami 

dohledu.      

 

 

3.3.6 Kamerové systémy, politika a média 

 

     Zaměřme se nyní na to, jak je to s podporou kamer ve společnosti. Opět budu 

vycházet z klasické studie Norrise a Armstronga
184

. I když byl tento výzkum proveden 

pouze v prostředí Velké Británie, jsou mnohé postřehy dle mého názoru západním 

společnostem společné. 

      Podle výzkumů, které si nechávala zpracovat různá města ve Velké Británii 

v průběhu devadesátých let minulého století, byla podpora kamerových systémů na 

veřejných místech více jak 60%, často však i více jak 80%. Například Cambridge 

64%, Glasgow 69%, Britghton 86%, Sutton 85%. Jak uvádí Norris s Armstrongem, 

bylo však při bližším zkoumání zjištěno, že mnohé z těchto výzkumů nebyly 

provedeny příliš vědecky a mnohé si organizovala města sama. Byly velmi slabě 

metodologicky podchyceny a většinou tam, kde byl výsledek pro zavedení 

kamerových systémů vysoký, bylo nalezeno nejvíce chyb. Nicméně tyto výzkumy 

byly politickými reprezentacemi vzaty jako silný argument pro zavedení kamerových 

systémů do měst.  

     Při této příležitosti je však třeba se ptát, odkud se vlastně ve společnosti bere názor 

na to, zda kamerové systémy jsou správnou volbou či nikoli. Je nepochybné, že 

důležitou roli v tom hraje politický diskurs, nesmíme však zapomínat také na 

významnou roli médií. Obě tyto oblasti významně přispěly k nárůstu kamerových 

systémů. V tomto politicko-mediálním diskursu se totiž začaly v devadesátých letech 

množit dramatické příběhy o tom, jak kamerové systémy fungují. Například zprávy o 

tom, jak se v Kings Lynn snížila kriminalita na automobilech o 97% a v Airdrie o 
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95%, nebo jak byly díky kamerám zadrženy stovky zlodějů v Newcastlu, prošly 

většinou britských médií.
185

 Těchto dat se chopily firmy, nabízející kamerové systémy 

a marketingově jich začaly významně používat, čímž se tyto informace udržovaly při 

životě. V tomto diskursu však neproběhla nějaká hlubší analýza toho, zda se například 

kriminalita pouze neposunula do jiné oblasti města, nebo zda když klesl jeden typ 

kriminality, nenarostl naopak jiný. To se částečně změnilo v roce 1995, kdy britské 

Ministerstvo vnitra publikovalo studii o třech případových studiích CCTV. Dvě 

vycházely z dat uvedených pro Kings Lynn a Newcastle, které pouze opakovaly již 

dříve uvedené skutečnosti, ale neposkytly důslednější analýzu. Třetí studie o 

kamerovém systému v Birminghamu byla výrazně propracovanější a ke kamerovým 

systémům mnohem kritičtější co do jejich efektivity. V zásadě tvrdila, že CCTV má 

malý vliv na snížení kriminality. Míra kriminality se totiž nesnížila, ale dokonce 

narostla a transformovala se. V zónách, kde byl kamerový systém, skutečně některé 

formy kriminality poklesly, ale hned mimo dosah CCTV výrazně narostly. V případě 

Birminghamu narostla kriminalita okolo zóny A, tj. centra, kde byl instalován 

kamerový systém, dokonce třikrát.
186

     

     Jisté je, že média napomáhají určité formě mýtizace kamerových systémů. 

Zaměříme-li se na televizi, je zřejmé, že jak kamerové systémy, tak televize mají 

velmi mnoho společného. Televize i kamerový systém jsou vizuální média a svým 

způsobem umějí i kooperovat. Jak říkají Norris a Armstrongem, jedná se o „… 

perfektní manželství. Manželství, které může zastřít rozdíl mezi zábavou a zprávami; 

mezi dokumentem a spektáklem a mezi voyeurismem a aktuálními otázkami.“
187

 

     Kriminalita a kriminální drama samozřejmě již od počátku tvoří důležitou součást 

televizní produkce, ať už ve formě filmů, seriálů nebo zpravodajství. Nicméně od 

šedesátých let 20. století nabízí televize nový formát, který se ve Velké Británii 

nazýval „Police Five“.
188

 Jednalo se o pětiminutový program, kde byla pomocí 

rekonstrukcí a sestavených portrétů žádána veřejnost o pomoc při hledání pachatelů 
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nebo jiných osob. Lidé měli možnost přímo zvednout sluchátko telefonu a zavolat 

policii nové informace, jež by mohly vést ke zdárnému dopadení či nalezení těchto 

osob. V roce 1984 se tento program změnil na „Crimewatch“, který běžel v širším 

formátu každý měsíc. Tyto pořady známe i z našeho českého prostředí. Z dob 

socialismu si můžeme pamatovat pořad „Federální kriminální ústředna pátrá“, dnes lze 

na kanálu ČT1 sledovat pořad „Na stopě“. Záběry z kamerových systémů se staly 

důležitou součástí těchto pořadů. Ve Velké Británii se rozšířily tyto formáty pořadů i 

do místních televizí a občanům je nabízena finanční odměna za informace vedoucí 

k dopadení pachatelů trestných činů.  

     V roce 1989 nasadila americká televize Fox nový druh pořadu, který zločince 

nehledá, ale ukazuje, jak s nimi policie přímo bojuje. Záběry z kamer policie nebo 

kamerových systémů, které jsou v místě zločinu, odhalují čirý spektákl potírání 

zločinu. Ve Velké Británii byly od devadesátých let podobnými pořady „Crime Beat“ 

na BBC nebo „Eye Spy“ na ITV.
189

 Bylo v nich možné sledovat nejen práci policie, 

ale také samotný zločin, nahraný na kamerový systém. Všechny tyto pořady podporují 

myšlenku, že kamerové systémy fungují. Bez nich bychom nebyli schopni vidět, co 

zločinci dělají. Ale již to, že byli zachyceni kamerami, představuje jistou formu 

vizuálního zadržení, které je jakousi předběžnou fází skutečného fyzického zadržení 

delikventa. Jak uvádí Norris s Armstrongem: „Zpráva je zcela jasná: CCTV funguje, 

protože odrazuje od zločinu, pokud neodrazuje od zločinu, pak umožňuje nasazení 

policie a zadržení podezřelého, a pokud nevede k přímému zadržení, jestliže policie 

nezná identitu pachatele, pak ji může poskytnout veřejnost. A tento důkaz je předložen 

před vlastní oči diváků.“
190

  

     Jak je patrně zjevné, Norris s Armstrongem jsou kritičtí k masovému nasazování 

kamerových systémů. Lze samozřejmě namítnout, že kamerové systémy v určité míře 

v potírání kriminality jistě fungují. Není však od věci se hlouběji zaměřit na to, jak 

tento fenomén ve společnosti funguje a zda je akceptace kamer vedená kritickou 

reflexí, nebo spíše pasivním přijetím. Neustálé opakování vizuálních příběhů, které 
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implicitně ukazují, jak jsou kamerové systémy úspěšné, v sobě skrývá jakousi 

svůdnost vizuálním zaujetím, které aplikaci těchto systémů o to více podporuje. Je 

však třeba mít na paměti, že to, co je nám v těchto pořadech ukázáno, bylo pečlivě 

vybráno tak, aby nejen podpořilo dopadení pachatelů, popř. jaksi skrytě podporovalo 

nasazování kamer, ale také aby se mohla sama policie ukázat v určitém světle. Jak ale 

víme, technologie jako kamera, která je schopná přinést důkaz, se může obrátit i proti 

policii samotné. Vzpomeňme na bouře vyvolané již několikrát ve Spojených státech 

amerických poté, co byla policie nahrána při nějakém brutálním útoku. To nám jen 

připomíná, že technologie mají v sobě jistou dvojznačnost a mohou se obracet i proti 

těm, kdo je ponejvíce podporují. 

     Výše uvedeným popisem jsme se dotkli toho, jak může být kamerový systém 

námětem „dobrého příběhu“ a může se tak stát významnou událostí, které se s chutí 

chopí média. A je nesporné, že média mají jistou edukativní funkci, či minimálně 

ovlivňují veřejné mínění, a to jak zvolenou formou, tak také obsahem. Tím se 

dotýkáme nejen vztahu kamerových systémů a médií, ale obecně toho, jak fungují 

média a moc. Je zřejmé, že v případě CCTV se nacházíme mezi několika diskursy, 

které mohou nabývat tu silnější, tu slabší, pozici. Na jedné straně lze hovořit o 

diskursech, jakými jsou boj s kriminalitou či otázka bezpečnosti, na straně druhé o 

občanských právech, svobodě a právu na soukromí. Média samozřejmě nejsou 

pouhými loutkami nějakých mocenských zájmů, nicméně je vhodné si všímat toho, jak 

média strukturují produkci zpráv a jak reprodukují jednotlivé zájmy, jejichž nositelé 

spolu mocensky soupeří. 

     Norris a Armstrong se v souvislosti s tištěnými médii zabývají tím, jak v britských 

novinách přibylo během devadesátých let 20. století množství článků, které referují o 

kamerových systémech. Například Guardian uvedl v roce 1993 pouze 15 příběhů, 

v roce 1994 jich bylo 46 a v roce 1995 již 50. Podobný nárůst lze vysledovat i u 

regionálních novin, kde je dokonce tento námět ještě častější. Jaký je pro to důvod? 

Jednoduše řečeno, příběhy s tématikou kamerových systémů se dobře prodávají. Jsou 

vždy aktuální a často relevantní právě na dané komunální úrovni. Celoplošné deníky 

se těmto místním příběhům tolik nevěnují, ale někdy se i tam dostanou, nebo se zaměří 
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na příběh, který místní omezení svým námětem překonává. Kamerové systémy jsou 

mediálně vděčné také proto, že v sobě skrývají potenciál pro dramatickou zápletku, 

která se velmi jednoduše popisuje. Jsou-li kamery součástí nějakého boje, jakým je 

kupříkladu boj s kriminalitou, je takový článek jednoduše zajímavější. Podobné je to 

také s tím, že u kamerových systémů lze představit příběhy, kde jsou nějaké výsledky, 

jako již výše uvedené „kamery snížily kriminalitu o x %“. Nezapomeňme také na to, 

že tyto příběhy se dotýkají toho, co publikum obecně přitahuje. Často zde bude násilí, 

ale můžeme se setkat také se sexualitou, a to jak v případě sexuálních deliktů, tak např. 

veřejného obnažování. Setkáme se zde také s celebritami  show businessu a politiky, 

zvlášť když je někdo takový zachycen kamerou při nějakém chování, které lze 

považovat za skandální. Všechny tyto atributy činí kamerové systémy pro média 

zajímavé a i začínající žurnalista je schopen takové téma jednoduše uchopit a 

přitažlivě zpracovat. Není bez zajímavosti uvést, že v případě debat o nasazování 

kamerových systémů v britských městech bývali místní novináři vždy zváni 

k veřejným prezentacím o záměrech instalovat tyto systémy.  

     Norris a Armstrong provedli v této souvislosti detailní analýzu tří místních 

tiskovin, které vycházely každý týden v městech Windsor, Eton a Maidenhead. 

Zaměřili se na to, komu a do jaké míry je umožněno v těchto příbězích hovořit. Z níže 

uvedené tabulky je patrné, kolik citací náleží přímým zastáncům kamerových systémů, 

a kolik dalším osobám. Jak je vidět, výraznou převahu mají ti, kdo podporují zavedení 

kamer na veřejná prostranství.  
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Status hovořící osoby Počet citací Procenta všech hlasů Procenta kumulativně 

Místní radní 

Policie 

Místní úředníci 

Občané 

Podnikatelé 

Nezávislí 

Ostatní 

Celkem 

 

28 

23 

19 

8 

7 

3 

3 

91 

 

31% 

26% 

21% 

9% 

8% 

3% 

3% 

101% 

31% 

57% 

78% 

87% 

95% 

98% 

101% 

 

Pozn: 101% kvůli zaokrouhlování 

 

Tabulka 4 - Role osob a frekvence citací v článcích o CCTV
191

 

 

 

     V těchto článcích pak Norris a Armstrong ještě identifikují tři hlavní témata, která 

zde dominují. Je zde zdůrazňována efektivita kamerových systémů, které redukují 

kriminalitu a strach z ní, jsou zde bagatelizovány námitky vůči tomu, že se kriminalita 

pouze přesune o kus jinam, a nakonec se zde tvrdí, že „vaše svobody jsou u nás 

v bezpečí“.          

     Z výše uvedených konsekvencí kamerových systémů a mediálního a politického 

diskursu je patrné, že kamerové systémy mají v těchto diskursech spíše podporu, a 

tudíž se není třeba divit, že také převažující podporu veřejnosti. Je zajímavé, že právě 

ve Velké Británii je nejvíce instalovaných kamer na světě v přepočtu na počet 

obyvatel. Jak uvádí David Lyon, během jednoho pracovního dne jste zde kamerami 

zachyceni v průměru 300-krát
192

. Je třeba podotknout, že této situaci ve Velké Británii 

nahrává až donedávna velmi liberální politika vůči omezování kamerových systémů 
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jak na veřejnosti, tak v privátních objektech. Pro srovnání lze dodat, že i když je i v 

České republice kamer stále více, je naše právní úprava vcelku přísná, a i když to ne 

všichni provozovatelé vědí, je třeba každý kamerový systém, který nahrává, tj. ukládá 

záznam na nějaké médium, ohlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

     Neměli bychom však také zapomenout na to, že kamerové systémy umožňují 

politickým reprezentacím, aby mohla být přenesena zodpovědnost za problém bezpečí 

na někoho jiného, tedy spíše na něco jiného - kamery. Stane-li se někde na veřejnosti 

nějaký zločin a nebude tam instalován kamerový systém, je možné očekávat vlnu 

kritiky občanů, proč nebyly alespoň nainstalovány kamery, když tam nemohou být 

policisté neustále. Z hlediska politických reprezentací se tak zdá, že aplikace 

kamerového systému do města může představovat jakési předběžné vykoupení 

z možných problémů odkazem na jinou instanci. I když je nepochybné, že kamerové 

systémy mohou pomoci s dodatečným odhalením pachatelů i s identifikací možného 

problematického chování, je třeba si uvědomit, že nemohou nikdy zcela zabránit 

zločinu nebo teroristickým útokům. A je zároveň třeba si uvědomit, že instalace těchto 

systémů je prováděna z veřejných zdrojů, které pak není možné použít někde jinde. 

 

 

3.3.7 Budoucnost kamerových systémů 

 

     Kamerové systémy jsou vizuální médium, které do určité míry fascinuje, podobně 

jako je fascinující fotoaparát, jenž je schopen zachytit okamžik, nebo televize, která 

umožňuje sledovat reálné dění i bavit. Kdo někdy seděl v dohlížecím centru velkého 

kamerového systému (např. MKDS), mohl nabýt dojmu, že může vše sledovat 

z jakéhosi božského pohledu. Dnešní kamery mají velmi dokonalé zoomy, jejichž 

pomocí je možné sledovat detaily na velké vzdálenosti a operátoři si tak mohou 

přibližovat konkrétní obličeje osob a detaily jejich chování. Každému, kdo v takovém 

centru byl, však záhy také dojde, jak je tato práce jednotvárná a nudná. U systému, 

který sleduje veřejné prostory, se možná ještě na záběrech něco děje a je možné 

s jejich pomocí například operativně přivolat policii při odhalení kapesní krádeže, ale 
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u kamerových systémů, instalovaných v soukromých objektech, je stereotypnost této 

práce velmi vysoká. 

     I když je otázkou, do jaké míry mohou kamerové systémy jednoduše vyřešit 

problémy kriminality, přičemž vyvolávají důležité otázky v oblasti ochrany soukromí, 

spravedlivého přístupu, korektnosti a rovnosti, zdá se, že i nadále budeme stále více a 

více kamerami obklopováni. Několik důvod jsme mohli vidět výše a lze je nyní 

zrekapitulovat.  

     Za prvé, negativa kamerových systémů jsou přehlušena příběhy o jejich úspěšném 

využití, které se objevují v tištěných i vysílaných médiích a které s radostí využívají 

firmy, jež s touto technikou obchodují.  

     Za druhé, instalace těchto systémů podporují politické reprezentace, které mohou 

jednoduše prokázat, jak dělají něco pro ochranu občanů. To platí i v soukromé sféře, 

kde manažeři zodpovědní za bezpečnost rádi předají ochranu osob do rukou techniky. 

S tím souvisí, že oblasti, kde kamerové systémy nejsou, se dostávají pod tlak, aby také 

tam byly kamery instalovány. Mnohá města, soukromé společnosti i privátní osoby 

tzv. chtějí jít s dobou. 

     Za třetí, i když je otázkou, do jaké míry mohou kamerové systémy snižovat 

kriminalitu, je nepochybné, že mají jistý zastrašovací účinek a zejména mohou být 

velmi dobrým prostředkem při vyšetřování statisticky nepříliš častých, ale závažných 

kriminálních činů jakými jsou terorismus, vraždy či znásilnění. Různé databáze dnes 

mohou být propojovány dohromady tak, aby bylo možné srovnávat a profilovat data 

z několika zdrojů a kamery se zdají být jednou z důležitých komponent těchto 

vyšetřování. Kromě toho mohou být kamery velmi nápomocné při zásazích policie či 

jiných složek ochrany obyvatelstva, kdy je s jejich pomocí možné detekovat aktuální 

stav bezpečnostní situace. Tak je například policie schopna s pomocí kamer vidět, 

kolik osob je právě účastno nějaké krádeže, nebo zda proti sobě stojí dvě skupiny 

fotbalových fanoušků, a podle toho vyslat odpovídající množství zasahujících 

policistů, ale mohou také pomoci při povodních či jiných přírodních katastrofách. 

Kamery tak mohou, podobně jako třeba mobilní telefony, životy zachraňovat a 

zároveň sloužit jako prostředky dohledu. 
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     Chce-li se někdo zamýšlet nad budoucností techniky, pouští se vlastně do oblasti 

science fiction. Je otázkou, do jaké míry je něco takového možné v akademické práci, 

ale i přes to si něco takového dovolím. Nebude se jednat pouze a jen o čiré spekulace, 

nýbrž o pokus poukázat, jakým směrem se oblast kamerových systémů může ubírat. 

     Předně je třeba říci, že u kamerových systémů budeme patrně stále více svědky 

systémové integrace a prolínání těchto technologií s technologiemi jinými. Kamerové 

systémy jsou dnes součástí databázových celků, kde probíhá algoritmicky 

zpracovávané analyzování, klasifikování, srovnání a profilování. Tyto systémy 

umožňují kvalitativně lépe sledovat individua téměř bez omezení v prostoru a 

rekonstruovat jejich pohyb i v čase. Vylepšení se můžeme dočkat v oblasti analýzy 

obrazu, kde bude kladen důraz na identifikaci osob ze záznamu obličejů a analýzu 

pohybu osob i věcí. Stále dokonalejší budou systémy pro rozeznání poznávacích 

značek automobilů, aby byla možná jejich identifikace i za zhoršeného počasí a tmy. 

Systémy tak budou moci reagovat na pohyb či naopak na nepohybování se objektů, na 

jejich velikost, rychlost a směr pohybu. To bude znamenat, že budou schopny 

automaticky monitorovat komplexní scény a spouštět výstrahu či jiná bezpečnostní 

opatření, pokud nastanou předdefinované kolizní situace.    

     Kamerové systémy budou také stále více přítomny v našich přenosných digitálních 

zařízeních, odkud budeme schopni sledovat vybrané kamery. Zároveň budeme moci 

poskytovat obraz od nás samých do jakéhokoli jiného systému. Popustím-li uzdu své 

fantazii, lze si představit, že kamery budou možná nějakým způsobem 

implementované do lidského těla člověka a třeba bude jednou možné nahrát si celý 

svůj život na nějaký záznam. Doufejme, že pokud k tomu dojde, bude to probíhat spíše 

dobrovolně než nedobrovolně. Jednoznačně ale budou kamery stále více součástí 

našeho digitálního uzavření, o kterém hovořil Mark Andrejevic.  

     Pro blízkou budoucnost je možné spekulovat o tom, zda se časem kamerové 

systémy neposunou do oblasti 3D, podobně jako se tak děje v současné době u 

standardních televizí. Kamerové systémy by se tak staly součástí virtuálních realit, kde 

by bylo možné rekonstruovat kompletní scény. Bylo by k tomu třeba pokrýt dotyčné 

prostředí jako celek. Lze si také představit celkové pokrytí naší planety kamerami 
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podobným způsobem, jakým Google již vybrané oblasti zmapoval, přičemž by 

inteligentní software mohl mnohé sám „doretušovat“. Snem provozovatele 

kamerového systému je totiž dokonalá kopie reality, kterou je možné kdykoliv 

zrekonstruovat puštěním záznamu. 

     S vizemi těchto budoucích celoplanetárních pokrytí jakýmsi vševidoucím okem se 

můžeme setkat v literatuře, zejména pak v science fiction. Je třeba říci, že humanitní 

obor dohledových studií je svým způsobem výrazně těmito vizemi inspirován. 

Samozřejmě mezi klíčové autory patří Franz Kafka a George Orwell, ale lze uvést také 

mnoho dalších jako např. Aldous Huxley, Bob Shaw, Philip K. Dick, David Brin, 

Isaac Asimov, Arthur C. Clarke a z nedávné doby např. Catherine O´Flynn nebo Cory 

Doctorow. Co se týká kamerových systémů, nebo přesněji vizuálního dohledu, je 

klasickým příkladem takového zařízení Orwellův Telescreen, který umožňuje 

obousměrný přenos, tj. jak to, že se divák může dívat na televizi, tak permanentní 

sledování diváka.
193

 Jiným příkladem takové technologie je „Slow Glass“, který 

popsal Bob Shaw nejprve ve své práci Light of Other Days, později rozvinuté v 

Burden of Proof a Other Days, other Eyes.
194

 Tato technologie umožňuje vidět 

minulost pomocí speciálního skla, jímž zpomaleně prochází obraz. Zpomalovací skla 

jsou vyráběna v různých provedeních pro různě vzdálenou minulost a jsou jimi 

pokryty velké části veřejného i soukromého prostoru. „Záznam“ je to však pouze na 

jedno použití, tedy v určitou chvíli lze vidět, co se v určitou dobu přesně stalo. V 

Shawově vizi jsou tato skla užívána jako důkazní materiál jak při běžných, tak i 

závažných policejních případech. V Burden of Proof se tak čeká několik let na to, aby 

byla dokázána vina pachatele vraždy. Podobnou technologií je „WormCam“ v knize 

Light of Other Days od Arthur C. Clarka a Stephena Baxtera, která umožňuje 

celoplanetární dohled.
195
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 (Shaw, 1972) 
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 (Clarke, a další, 2000) 
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3.3.8 Digital Signage 

 

     Bylo by samozřejmě možné zde uvést mnoho dalších příkladů sci-fi technologií 

nejen z knih, ale také z filmů. To však není cílem této práce. Na závěr této kapitoly o 

kamerách bych se rád ještě zmínil o jedné technologii, která s kamerami stále více 

souvisí a o níž zde řeč ještě nebyla. Jedná se o Digital Signage, což je termín, který 

není příliš známý, a přitom se s touto technologií takto označovanou často setkáváme. 

Digital Signage je systém digitálních zobrazovacích zařízení převážně ve veřejně 

přístupných prostorech, jejichž účelem je obvykle zobrazení nejrůznějších informací 

nebo navigačních plánů. Své uplatnění však tato technologie našla zejména v reklamě. 

Jedná se o ony dnes již velmi rozšířené obrazovky (LCD, LED, plazma, projektory), 

které můžeme najít ve veřejných budovách, hromadné dopravě, čekárnách a zejména 

v obchodech a nákupních centrech. Stále více se s nimi setkáváme také na ulicích, kde 

nahrazují klasické plakáty a papírové billboardy. Jsou to tedy ony obrazovky 

nejrůznějších provedení, které nás informují o dopravě na dálnicích, nádražích a 

letištích, řídí pořadí čekatelů na úřadech a v bankách, navigují a informují nás 

v nemocnicích, muzeích, galeriích a zábavních parcích. Zároveň nám nabízejí 

nejrůznější zboží a služby a jsou tak součástí reklamních kampaní. Tyto reklamy se 

mohou stále opakovat ve smyčkách nebo měnit podobně jako v televizi podle toho, 

kolik vysílacího času reklamy si dotyční klienti pronajmou.  

     Technologie Digital Signage je sestavena z několika částí, které představuje jedna 

nebo více obrazovek, jeden nebo více přehrávačů a řídící server. Tato zařízení mohou 

být sloučena v jednom a fungovat lokálně, nebo mohou představovat složité 

technologické systémy. Jak jednoduché, tak i složité, systémy mohou být řízeny 

místně nebo vzdáleně přes síť a hlavní výhodou je možnost jejich řízení po internetu. 

Tato technologie stále více vytlačuje statická informační a reklamní zařízení, neboť 

umožňuje okamžitou změnu obrazové informace bez složitého zásahu, jakým je třeba 

lepení plakátu či vyřezané grafiky, zobrazení různých informací po sobě a vkládání 

dynamických spotů a upoutávek. Zároveň je tato technologie vizuálně působivější a 

umožňuje zobrazení i ve tmě bez osvěcování. 
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     Chtělo by se říci: a kde je ten dohled? Kde jsou ty kamery? Odpověď zní: právě 

uvnitř těchto obrazovek. Nejnovější technologie Digital Signage začínají cíleně 

sledovat své diváky.  Tím se myslí, že je do těchto obrazovek zabudována kamera a 

velmi inteligentní software, který se snaží podle nejrůznějších algoritmů, o nichž byla 

řeč výše u digitálních kamerových systémů, analyzovat, kdo jsou ti, kteří se právě před 

touto obrazovkou pohybují, a podle toho cíleně zaměřit svou reklamu na obrazovce. 

Takový software opět provádí klasifikaci a profilování, zaměřuje se na barvu pleti, 

věk, postavu, oblečení apod. Cíl je podobný jako u algoritmů, které u sociálních sítí, 

vyhledávačů a e-mailových poskytovatelů nepřetržitě sledují komunikaci a podle toho 

kastomizují své reklamní bannery. U Digital Signage je tento model obdobný, jen se 

nevyužívá obsahu komunikace, nýbrž obrazového materiálu. Je-li například osoba, 

stojící před takovouto obrazovkou, vyhodnocena jako obézní, může jí být přímo 

nabídnut přípravek na snížení váhy, nebo reklama na nedaleké fitness centrum. 

Vypadá-li naopak tato osoba jako sportovec, může jí být představena aktuální nabídka 

slev v nedalekém obchodu se sportovními potřebami.  

     I když je tato technologie ještě v plenkách, zdá se, že budeme časem mnohem více 

atakováni takovouto přímou reklamou. Opět to připomíná film Minority Report
196

, kdy 

je hlavní hrdina po vstupu do obchodu osloven holografickou ženou, která ho přivítá a 

zeptá se ho, zda se mu minule koupená trička líbila. Nutno podotknout, že v tomto 

filmu je spouštěcím komunikačním mechanismem nabízené reklamy oční sken, který 

okamžitě ověří socio-ekonomický status dotyčné osoby, a nikoli kamera. I tak je 

princip v zásadě podobný. To, že Digital Signage vysílá a zároveň sleduje, co se před 

obrazovkou děje, také značně připomíná již zmíněný Orwellův Telescreen. 

     Je otázkou, do jaké míry budou tyto technologie užívány i nadále a jak moc se 

budou rozšiřovat. Není totiž vůbec složité, aby tyto systémy také obrazy z kamer 

archivovaly a mohly být využívány nejen k dodatečným analýzám kvůli prodeji zboží 

a služeb, ale také k ochraně majetku a osob, tj. k potírání kriminality a ochraně před 

terorismem, což jsou nejčastější argumenty pro instalace kamerových systémů. Skýtají 

však mnoho otázek stran práv na ochranu soukromí a je zjevné, že se s těmito 
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 Minority Report, režie: Spielberg, S., USA, 2002 
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otázkami budeme spolu s technologickým pokrokem setkávat stále častěji. Stojí 

technologie opravdu za to, abychom mohli být kdykoli lokalizováni, sledováni a 

potenciálně mohl být zrekonstruován téměř celý náš život? Technologie nejen lidský 

život ulehčují, ale také do něj výrazně zasahují a mění ho. Reklamní společnosti by 

rády věděly co nejvíce o lidech, na které cílí své kampaně, aby zbytečně nemrhaly 

prostředky a nabízely pouze to, co dotyčné osoby skutečně mohou chtít. Nejen však 

obor reklamy, ale i státy, nejrůznější soukromé společnosti, zájmové organizace i 

jednotlivci budou i nadále toužit po osobních údajích a je hlavně na regulatorních 

omezeních, která jim budou v těchto snahách bránit. 
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4 OBLASTI DOHLEDU, IDENTITA A ETIKA 

 

 

 

     Dohledová studia jsou multidisciplinární obor. Setkávají se zde filosofové, 

sociologové, antropologové, historici, právníci, kriminologové, biologové i odborníci 

na technické obory. Tato práce si vytkla za cíl prozkoumat toto multidisciplinární pole 

v několika ohledech, z nichž část již byla zpracována. Jednak jsem se pokusil 

představit relevantní teorie, které se touto oblastí zabývají. Tyto teorie jsou převážně 

z humanitních oborů a dohled vnímají často spíše kriticky. Jako jisté metodologické 

vodítko pro rozčlenění těchto teorií byl dohled rozdělen po časové linii na před-

moderní, moderní a postmoderní. Poté jsem se pokusil ukázat současné výpočetní, 

informační a telekomunikační technologie jako klíčový prostředek, který povahu 

současného dohledu radikálně mění, i když staré formy jistě zcela nezmizely. Jako 

vhodný příklad pro představení takové technologie byly využity kamerové systémy, 

které pro mnoho lidí znamenají symbol dohledu, který se neustále více šíří jak do 

veřejného, tak také soukromého prostoru. S kamerami se stále více setkáváme na 

ulicích, v dopravních prostředcích, ve veřejných budovách, kancelářích, nákupních 

centrech, ale také v prostředích, která jsou určena pro zábavu, a v neposlední řadě i ve 

zcela soukromých objektech jakými jsou domy nebo byty. Jak tvrdí Clive Norris a 

Gary Armstrong, kamerové systémy nejsou nějaký všelék na problém kriminality, 

přičemž představují mnohé etické problémy zejména v otázkách rovného a 

spravedlivého přístupu k těm, kdo jsou dohlíženi. Přitom jsou ale vcelku populární. 

Jako odpověď na otázku proč tomu tak je, předkládají několik důležitých důvodů. 

Negativa těchto systémů jsou zeslabena argumenty a kampaněmi firem, jež tyto 

systémy nabízejí, a médii. I policie a političtí představitelé rádi předvádějí, jak úspěšné 

tyto systémy jsou a jak vhodně místní municipality investují. A je nesporné, že tyto 

systémy umožňují dopadení pachatelů závažných trestných činů, byť jim nejsou 

schopny zcela zabránit. Zdá se však, že se lidé cítí s kamerami ve větším bezpečí. To 
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platí zejména ve Velké Británii, která je největším světovým trhem kamerových 

systémů na světě. Podle údajů z roku 2004 je zde instalována 1/5 všech světových 

kamer, přičemž váš obraz je během jednoho běžného pracovního dne zaznamenán 

zhruba 300 krát.
197

   

     I když už byly v úvodu a také dále představeny základní oblasti, kde se s dohledem 

můžeme setkat, a to zejména v členění podle Davida Lyona a Marka Andrejevice, 

pokusím se nyní ještě jednou tyto oblasti představit konkrétněji. Zároveň bude vhodné 

zaměřit se na dvě témata, která s oněmi oblastmi dohledu úzce souvisí. Za prvé se 

jedná o oblast médií a zábavy, za druhé o mobilitu, která se stala jedním z klíčových 

námětů pro pochopení současného globálního světa a zároveň dohledu. Poté se již 

v závěrečné části pokusím zaměřit detailněji na etické problémy, spojené s dohledem, i 

když si troufám říci, že jsou v této práci obsaženy průběžně, neboť vlastně jakákoliv 

forma dohledu budí etické otázky. 

     Ještě předtím bych však rád upozornil na dva termíny Davida Lyona, které 

s oblastmi dohledu úzce souvisejí. První představují souřadnice
198

 a druhý prosakující 

nádrže
199

. 

     Jak již samo slovo dohled evokuje, jedná se často v případě dohlížení o činnost 

vizuální. Nicméně i poslech či spíše odposlech, představuje formu dohlížení. Kromě 

těchto nejčastějších smyslových činností je však dohled od moderních časů spojen 

také se záznamem a zpracováváním údajů, nejprve v kartotékách a archivech, později 

ve výkonných databázích výpočetní techniky. Důležitou součástí dohledu jsou ale 

souřadnice. Kdokoliv, kdo může určit čas a místo události nebo nějaké aktivity, má 

jakýsi klíč k dané situaci. Tyto údaje jsou schopné odhalit mnohé a je-li možné je 

třídit, analyzovat a kombinovat s jinými údaji, pak představují nejen klíč, ale spíš 

bránu do „cizích světů“. 

      Klasicky byly tyto údaje zajímavé pro státní aparáty získávající informace o svých 

občanech nebo o citlivých záležitostech jiných v rámci mezinárodního soupeření. 

Záhy se k nim přidali zaměstnavatelé, kteří brzy zjistili, jak důležité je mít lepší dohled 
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nad svými zaměstnanci. 20. století pak přineslo novinku, která objemem dohledové 

kapacity velmi rychle dohnala své dva předchůdce. Jedná se o dohled nad zákazníky. 

Od dob, kdy američtí marketingoví specialisté začali užívat geo-demografické 

údaje
200

, zejména poštovní směrovací čísla (v USA ZIP Code), k třídění obyvatel 

podle nejrůznějších kritérií, k čemuž se později přidalo sledování pomocí internetu a 

v současné době mobilní telefony, RFID čipy a další bezdrátové technologie, rostl 

dohled v této oblasti raketovým tempem. Tyto technologie však samozřejmě 

nevyužívají pouze marketingoví stratégové, ale opět také státní aparáty i 

zaměstnavatelé. Pomocí takovýchto souřadnicových systémů je tak možné kontrolovat 

kudy a jak dlouho jedou nákladní vozy nějaké dopravní společnosti, nebo sledovat 

podezřelé osoby při jejich pohybu.  

     Při kombinaci nebo asambláži dohledových systémů se takovými souřadnicemi 

stávají jakékoli osobní údaje, od rodného čísla, přes obraz z kamerového systému, po 

DNA dotyčného jednice. Osobní údaje mohou představovat byrokratický záznam, 

finanční údaj, mohou být zaslány jako informace např. e-mailem, nebo být součástí 

nějaké transakce. Týkají se místa, času, těl, informací a komunikací. 

     Právě ona kombinace nebo asambláž nejen dohledových systémů ale hlavně oblastí 

dohledu, je to, co se snaží Lyon vystihnout termínem prosakování nádrží (Leaky 

Containers). Původně byl dohled sledováním fyzických osob. S příchodem modernity 

začal být dohled více závislý na abstraktních osobních údajích a mnohem více se 

specializoval do jednotlivých oblastí, jaké představuje například výběr daní nebo 

pracovní prostředí továrny. To, co se odehrávalo v jednom sektoru, mělo však 

zřídkakdy vliv na jiný sektor. Nádrže dohledu, jak jim Lyon říká, byly velmi těsné. 

Dnešní situace se zásadně změnila v tom, že tyto nádrže (oblasti dohledu) prosakují 

jedna do druhé. Záznamy z kamer veřejných i soukromých systémů, údaje z platebních 

transakcí, údaje z mobilní komunikace, záznamy z počítačů apod. mohou být využity 

například při hledání pachatelů zločinů. Údaje o dluzích v různých soukromých i 

státních databázích mohou zabránit poskytnutí dalšího úvěru jinou organizací.    
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     Samozřejmě to umožňují informační a komunikační technologie. Lyon ale 

zdůrazňuje, že se nejedná o nějaký technologický determinismus. Zároveň poukazuje, 

že nežijeme v nějaké totalitární nebo striktně hierarchické společnosti. Společnosti 

dohledu se rozvíjejí a mění komplexně prostředky a způsoby technologickými, socio-

kulturními a politicko-ekonomickými, přičemž dohled je v těchto společnostech také 

limitován, a to jak legálně, tak také společensky. Podle Lyona je však hlavní příčinou 

pro prosakování těchto nádrží a tedy nárůst dohledu kombinovaný vliv deregulace a 

řízení rizik. 

     Od 80. let minulého století dochází k ekonomické deregulaci, která znamená 

přenesení některých funkcí státu na soukromé společnosti. Například bezpečnostní 

firmy přebírají některé služby, které dříve vykonávala policie. Zároveň se průběžně 

stírá rozdíl mezi tradičními ekonomickými sektory, řízenými a vlastněnými veřejně 

(stát) a soukromě (komerční). Vlády se snaží snižovat schodky veřejných financí a tak 

předávají nejen své funkce, ale také privatizují do té doby státní organizace. Při tom 

všem narůstá přesun databází z veřejného sektoru do soukromého, přičemž objem dat 

v těchto soukromých databázích rapidně narůstá. I stát však využívá těchto databází ke 

svým účelům, a tak prosakování nádrží nabírá na obrátkách.  

     Zejména v oblasti boje s kriminalitou, ale také třeba v oboru pojišťovnictví a 

poskytování úvěrů, se stále více setkáváme s přístupy, které mají omezovat rizika. 

Lyon
201

 vychází z tvrzení Ulricha Becka, že nejlepší metodou pro řízení rizik je, aby 

žádná rizika nenastala. To však předpokládá rizikům předcházet a k tomu je třeba co 

nejvíce informací. Řízení rizik tak podporuje dohledové praktiky. Podle Lyona má 

riziko dvě tváře podobně jako dohled. Na jedné straně se každý snažíme snižovat 

rizika toho špatného, co nás v životě může potkat. Na straně druhé však může toto 

riziko souviset se zvýšeným dohledem, který zasahuje do soukromých životů a může 

je výrazně ovlivňovat. Dohled se tak stává nástrojem výběru, inkluze a exkluze a tudíž 

může vést až k sociálnímu vyloučení a diskriminaci.  

 

 

                                                 
201

 (Lyon, 2001 str. 46) 



 

148 

4.1 Oblasti dohledu 

 

 

4.1.1 Armáda a zpravodajské služby 

        

     I když staré armády včetně té římské využívaly strategii, taktiku i disciplínu, nebyl 

až do zhruba 16. století kladen takový důraz na efektivitu útvarů, jež by využívala 

systematický a pečlivý vojenský výcvik. Vojáci se nově stali cílem soustředěného 

dohledu, jejich život byl mnohem více kontrolován a jejich výcvik a koordinace měly 

směřovat k dokonalé funkci, napodobující fungování stroje. S touto novou armádou 

souvisel vznik důstojnických hodností s jednoznačně vymezenými pravomocemi a 

odpovědnostmi včetně vizuálního rozlišení uniforem. Ty se pak začaly lišit podle 

jednotlivých armád barevně, aby bylo zřejmé, kdo ke které straně patří. Jak jsme mohli 

číst u Christophera Dandekera, tato racionalizace a byrokratizace stála nejen u zrodu 

moderních armád, ale také u zrodu moderního národního státu a kapitalistického 

podniku. 

     Uspořádání jednotlivců v této hierarchii nebylo nijak náhodně strukturováno. 

Dokonce i ve vojenských táborech byly stany postaveny tak, aby odpovídaly hierarchii 

funkcí. Vyšší důstojníci měli výhled na vstup a sklad zbraní, nižší důstojníci 

kontrolovali jim podřízené šarže a takto se to sestupně opakovalo až po nejnižší stupeň 

vojáků. Tak byl tábor pečlivě rozčleněn za účelem co nejlepšího dohledu a zároveň 

umožňoval co nejefektivnější tok příkazů a informací mezi jeho jednotlivými 

částmi.
202

 Vojenský tábor svým způsobem připomíná model Panoptikonu, podobně 

jako továrna nebo nemocnice. Jedná se o jednoznačné architektonické rozčlenění, 

umožňující přehled i kontrolu.     

     I později přispívaly armády k rozvoji dohledu. Například mobilizace v době války, 

zejména druhé světové, umožnila aplikaci mnoha dohledových praktik i mimo oblast 

armády a ty se později v dobách míru udržely. Lze zmínit bezpečnostní kontroly 

v dopravě, zavádění identifikačních prostředků jakými jsou občanské průkazy a pasy, 
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zdravotní kontroly bojeschopného obyvatelstva, které se později rozšířily na celou 

populaci apod. Důležitým získávalo zjistit, kdo je „náš“ a kdo „náš“ není. Tyto 

praktiky měly nejen odhalovat skryté agenty, ale postihovaly i celé skupiny obyvatel. 

Nejsmutnějším příkladem takového vztahu k „nepříteli“ v demokratických zemích 

bylo zacházení s původně japonskými obyvateli v USA a Kanadě za druhé světové 

války. A samozřejmě je třeba připomenout praktiky nacistického režimu, který 

dokázal určité lidi označit nášivkami, proměnit v čísla a poté je systematicky 

likvidovat. 

     Samozřejmě tyto nové dohledové praktiky nesměřovaly pouze dovnitř vlastních 

území, kde měly bojovat proti vnitřnímu nepříteli, ale také za vlastní hranice. Zejména 

ve dvacátém století vyvinula špionáž mnoho nových způsobů a systémů, jak se 

dozvědět co nejvíc informací o protivníkovi, ale také jak proti němu účinně bojovat. 

Tyto systémy znamenaly velký rozvoj nových technologií, které poté překonaly 

aplikovatelnost pouze pro zpravodajské účely. Vzpomeňme na vynález radaru, 

zařízení pro přenos signálu, nebo dešifrovací zařízení, jakým byl první počítač 

v Bletcheley Park, který prolomil šifrovací systém německé armády, nazvaný Enigma. 

Tyto technologie stály u zrodu výpočetní a telekomunikační techniky. Z nedávné 

minulosti je pak možné zmínit satelitní systémy, které umožňují nejen stále lépe vidět, 

co se na zemi děje, ale také navigovat. Systém GPS je přece původně armádním 

systémem, stejně jako internet, který se původně jmenoval Arpanet a financovala ho 

americká armáda jako systém pro decentralizovanou komunikaci pro případ 

nukleárního útoku.     

     Kromě výše zmíněného se válka stala také permanentním stavem, který se ve 

společnosti vyvolává záměrně, byť přímé ohrožení nějakou armádou nenastává. Již 

v dobách studené války se státy vzájemně držely v permanentním napětí, které 

umožňovalo ospravedlňovat různé zásahy do soukromí. Samozřejmě na straně železné 

opony to souviselo s celkovou totalitní povahou politického systému, ale podobné 

strategie byly užívány i na Západě. Vzpomeňme na hon na komunisty v USA 

padesátých let minulého století. Odtud pravděpodobně plynou další války, které vlády 

vyhlašují nejrůznějším problémům, s nimiž se potýkají – válka chudobě, korupci, 
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drogám, terorismu apod. Tyto války umožňují vládám v jisté míře udržovat jakousi 

krizovost situace, která je schopna ospravedlňovat zvláštní prostředky. Vzpomeňme na 

opatření, přijatá mnohými státy po útocích na USA 11. září 2001. Byla všechna 

bezpečnostní opatření vlád opravdu zapotřebí, nebo se možná tak trochu hodila nejen 

vládám, ale také mnohým soukromým zájmům k prosazení některých opatření? Jen 

v oblasti bezpečnostních technologií, jakými jsou bezpečnostní rámy na letištích, 

kamerové systémy, analytické softwary bezpečnostních rizik apod., zažily mnohé 

firmy velký nárůst tržeb. O pozdějších invazích do Iráku a Afghánistánu ani nemluvě. 

Tím samozřejmě nechci říct, že by vlády na takové útoky, jaké proběhly v USA, 

neměly reagovat. Podobně jako dohled sám se však i zde jedná o otázku vhodné míry 

a schopnosti kritické reflexe, která zhodnotí klady i zápory takových opatření.  

     Současné armády prožívají další velkou proměnu, která souvisí s komputerizací a 

digitalizací technologií. Klíčovou složkou současného vedení boje jsou informace. 

Jejich získávání slouží preventivně k snižování rizika útoku nepřítele, ale zároveň se 

války přesunuly přímo do kyberprostoru a tak se armády musí výrazně personálně 

měnit od fyzicky vycvičených bojovníků ke specialistům, kteří sedí u obrazovek 

počítačů. 

 

 

4.1.2 Státní administrativa 

 

     Již od svých počátků se snažily nejrůznější typy státních zřízení získávat informace 

o svých občanech, k čemuž byly užívány různé techniky, zejména pak sčítání lidu. Ve 

starověkém Římu byly tyto údaje využívány k odvodům branců do armády a daňovým 

účelům. Stát tak získával záznamy o jménech, bydlištích a majetku a tím byl schopen 

rozdělit obyvatele do nejrůznějších skupin a populaci podle toho regulovat. U Fustela 

de Coulanges se můžeme v knize Antická obec
203

 dočíst, jak důležité bylo pro římské 

občany prokázat, že pocházejí z původních patricijských římských rodin, což mělo při 

stále narůstajícím počtu obyvatel za následek vznik sociálních problémů, neboť si tyto 
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rodiny nárokovaly řídící funkce. Obecně státu takovéto sčítání umožňovalo určit, kdo 

je domácí, kdo přistěhovalec, kdo dočasný návštěvník či nelegální cizinec. Svým 

způsobem tak stát vytvářel pomocí sčítání lidu občany své země jako takové. 

     S příchodem moderní doby se tyto techniky zjišťování, zaznamenávání a 

regulování racionalizují, což odpovídá výkladu, který byl věnován Weberově pojetí 

dohledu a modernity. Nejen se však stát racionálně „stará“ o své občany, ale 

racionalizace a dohled proniká také do jeho byrokratického fungovaní. Obecně lze říci, 

že racionalizace a dohled jdou v moderní době ruku v ruce. Je však třeba také 

připomenout Foucaultovy analýzy o sílící disciplinarizaci a normalizaci.  

     Způsoby klasifikace obyvatel se staly klíčové pro řízení moderních států. Umožňují 

vést evidenci občanů, mít o nich přehled a tím jim také v demokratických 

společnostech zaručit jejich práva, jako například volební právo. Kdo je občanem 

státu, získává automaticky práva a povinnosti z toho vyplývající. Sčítání lidu jsou 

využívána ke statistickým účelům, jež mohou napomáhat strategiím vlád k lepšímu 

životu svých obyvatel. Jak již ale bylo zmíněno v případě nacistického Německa, 

může vést takováto racionálně-klasifikační síla spojená s ideologií k hrůzným koncům. 

Není také bez zajímavosti připomenout, že kombinace moderního státu a dohledu 

poskytla námět pro Orwellovo 1984 a Kafkův Proces. 

     V současné době využívají státy stále více informační technologie, aby se jejich 

fungování ještě více racionalizovalo a aby také občané měli jednodušší přístup ke 

státním úřadům (e-government). Nejrůznější rejstříky, kartotéky a archivy se 

přesunuly do centrálních registrů počítačových databází a jednotlivé úřady se snaží 

tyto databáze propojovat tak, aby se nejen zjednodušila administrativa, ale také aby 

byly informace státu dokonalejší a přehlednější. Stát je tak schopen pomocí moderních 

technologií získávat a vyhodnocovat informace o svých občanech a mít tak mnohem 

lepší přehled než kdy předtím, ale zároveň je schopen díky těmto technologiím 

fungovat lépe pro občana. Opět jsou zde technologie dvojznačné, tj. nelze je označovat 

pouze za negativní.  

     I v našem prostředí se však setkáváme s kontroverzními tématy, která se těchto 

snah týkají. Můžeme připomenout debaty při posledním sčítání lidu v České republice, 
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kdy mnozí odpůrci namítali, že stát většinu údajů, které požaduje, má. Nebo národní 

zdravotnický informační systém, v němž by měly být podle návrhu Ministerstva 

zdravotnictví ČR povinně veškeré zdravotní údaje pacientů.
204

 Jak budou v takovém 

systému ohlídány přístupy těch, kdo budou s těmito informacemi nakládat, a bude 

možné garantovat, aby někdo citlivých osobních údajů o zdraví nezneužil? Podobnou 

kauzu představuje pražský projekt hromadné dopravy Opencard, který kromě svých 

korupčních rozměrů vyvolal otázky ohledně toho, proč potřebuje naše hlavní město 

znát tolik osobních údajů o svých pasažérech a proč si o tuto kartu musí žádat i ti, kteří 

mají jízdné zadarmo. Podobná debata proběhla před několika lety také v Londýně 

ohledně podobného projektu Oystercard. Tato kauza se však dotýká ještě něčeho 

jiného. Veřejná instituce si na vybudování a spravování takového systému najímá 

soukromou společnost, jež se všemi těmito osobními údaji pracuje. Je nutné klást si 

otázku, do jaké míry je taková veřejná instituce jako městská samospráva schopna 

ohlídat, co se s těmito údaji děje. Zvlášť, když to vypadá tak, že není schopna ohlídat 

ani veřejné peníze. Tento trend je však vcelku obecný. Stále více dochází k privatizaci 

veřejného prostoru do rukou soukromých společností. Mnozí mohou namítat, že je stát 

špatný správce, a jistě je na tom kus pravdy. Je ale otázkou, do jaké míry se má stát 

zbavovat svých povinností právě v takových oblastech, jakými jsou třeba osobní údaje 

a tedy oblast soukromí. 

     Je však také třeba připomenout, že stát ochranu osobních údajů hájí a podporuje. 

V naší republice je to zejména v dikci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Byla-li řeč o 

kamerových systémech, tak je třeba říci, že česká praxe, kdy musí být každý kamerový 

systém, který archivuje záznam, u tohoto úřadu registrován, je ve světovém srovnání 

velmi přísná. Tento úřad se vyjadřuje také k výše uvedeným kauzám a je možné 

připomenout i mnoho dalších jako např. správní řízení kvůli sběru citlivých osobních 

informací při mapování ulic v Praze pro službu Street View americké společnosti 

Google, nebo nedávné řízení se společností T-Mobile ohledně služby GPS Locator. 
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 Systém podobný nechvalně známým zdravotním knížkám IZIP, které nejsou povinné. 
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4.1.3 Pracovní prostředí 

 

     Ruku v ruce se státním aparátem a armádou je pracovní prostředí oblastí, kde 

nikoho nepřekvapí, že je nad pracovníky vykonáván dohled. Každý, kdo je někým 

zaměstnáván, očekává, že bude nějakým způsobem sledován a minimálně jeho práce 

nějakým způsobem vyhodnocována a podle toho také ohodnocována.  V češtině sice 

nemáme tak zjevné odkazy k dohlížení u funkcí řídících pracovníků a jejich náplně 

práce jako třeba v angličtině, byť jsou mnohé výrazy do češtiny přejímány –  

supervisor, overlooker, monitoring – je zde však často zdůrazňována jejich nadřazená 

úloha – ředitel, vedoucí, mistr, předák apod.  

     Pracovní prostředí v sobě také zahrnuje jisté panoptikální příznaky, ať již v podobě 

starých manufaktur a továren, nebo současných open space kanceláří, kde má pouze 

řídící pracovník prosklenou kancelář tak, aby zaměstnanci neslyšeli a případně 

neviděli, co se tam děje, ale aby mohl dotyčný sledovat všechny ostatní. Mimochodem 

Jeremy Bentham získal svůj nápad na ideální architektonické řešení vězení 

(Panoptikon) od svého bratra Samuela, který tak plánoval systém kontroly 

zaměstnanců v továrně.
205

 Kromě prostorového členění, které s sebou moderní doba 

přinesla, je také třeba připomenout časový rozvrh, jenž ohraničuje pracovní život 

v čase a jednoznačně ho strukturuje, i když se dnešní pracovní doba stále více 

uvolňuje. Možná, že to souvisí s principem modulace, o kterém hovořil Gilles 

Deleuze.
206

   

     Příkladem nového raně-moderního přístupu k zaměstnancům poskytuje Josiah 

Wedgwood, který založil svůj původně malý cechovní obchod s keramikou v roce 

1759.
207

 Wedgwood vnímal velký potenciál pro své výrobky v imperiálně rozpínající 

se Velké Británii. Rozhodl se tak rozšířit výrobu do velké manufaktury, nicméně brzy 

se setkal s problémem, jak získat kvalifikovanou pracovní sílu. Většina potenciálních 

dělníků byli bezzemci a nevolníci, kteří byli zvyklí na volnější pracovní tempo a časté 

svátky. Wedgwood proto sepsal knihu instrukcí, která, obdobně jako vojenský řád a 
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výcvik, stanovovala základní úkoly a povinnosti zaměstnanců. Například pití alkoholu, 

hazard a hrubá mluva byly zakázány. Záhy také zavedl systém docházky, kdy museli 

všichni pracovníci vkládat lístky se svými jmény do schránky u hlavního vstupu. 

Zároveň rozdělil pracovní funkce tak, aby byla jasně definovaná náplň práce a upravil 

výrobní procesy za účelem zvýšení produktivity výroby. Principy podniku, jakým byl 

ten Wedgwoodův, se brzy rozšířily do celého západního světa a lze říci, že vládly až 

do minulého století. 

     Další osobou, která zasáhla do pracovního prostředí tak, jak ho dnes známe, je muž, 

jenž proslul tím, že stál nad dělníky se stopkami a měřil dobu každého jejich pohybu, 

aby omezil zbytné pohyby a nalezl ty nejefektivnější. Jedná se o zakladatele 

vědeckého řízení Fredericka Winslow Taylora, který využil metodologii empirických 

věd a přenesl ji do prostředí masové průmyslové výroby. Taylorovým cílem byla 

maximální efektivita. Tu považoval za důležitou jak pro dělníky, tak i zaměstnavatele. 

Efektivní masová výroba v jeho pojetí produkuje levné výrobky, které si mohou 

dělníci koupit, čímž se z dělníků stávají zákazníci, jejichž životní úroveň stoupá, což 

vede k všeobecné prosperitě.
208

    

     Taylorův přístup k dělníkům, jimž se věnoval převážně, ale i ostatním 

zaměstnancům, byl komplexní. Nezajímal se pouze o to, zda jsou fyzicky schopni 

svou práci provádět, ale zajímala ho i jejich minulost, prostředí, z kterého pocházejí, 

jejich tužby a sny. V tom všem spatřoval možnost, jak dělníky motivovat k vyšším 

výkonům. Významným prvkem jeho metody tak byl maximální sběr informací na 

všech úrovních podniku, přičemž se nezdráhal ty zaměstnance, kteří s ním odmítali 

spolupracovat, propustit. Tato sebraná data hrála klíčovou úlohu v jeho vědeckém 

přístupu k řízení podniku, který se týkal řídících pracovníků, kteří mají dohled nad 

ostatními, přes rozdělení výrobních postupů na nejmenší jednotky, po nalezení co 

nejefektivnějších a nejlevnějších způsobů výroby. Důležitou úlohu v tom hrálo 

rozdělení pracovních náplní tak, aby jeden pracovník dělal nejlépe stále stejnou práci, 

což později proslavil zejména Henri Ford a jeho první výrobní linka na automobily. 

      Zásady Taylorova vědeckého přístupu k řízení lze shrnout následovně: 
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1. Nahradit pracovní postupy, založené na zkušenosti, postupy, založenými na 

vědeckém zkoumání. 

2. Vědecky vybírat, školit a rozvíjet všechny zaměstnance a ne je pasivně nechat, 

aby se školili sami. 

3. Poskytovat detailní instrukce a vykonávat dohled nad každým zaměstnancem a 

plněním jemu svěřených úkolů. 

4. Rozdělit práci rovnoměrně mezi řídící pracovníky a dělníky tak, aby mohli 

řídící pracovníci aplikovat zásady vědeckého řízení při plánování práce a 

dělníci vykonávali takto svěřené úkoly.
209

  

 

     V Taylorově pojetí se zaměstnanci na pracovišti stávají objekty vědění, 

manipulace, disciplíny a řízení, jak jsme mohli sledovat v analýzách Michela 

Foucaulta. Takový systém vyžaduje někoho, kdo by nad nimi dohlížel a vlastního 

výrobního procesu se nezúčastňoval. Sám Taylor však považoval neosobní charakter 

svého vědeckého přístupu za formu demokracie na pracovišti. Není to totiž manažer, 

kdo rozhoduje, ale „kodex pravidel“ (a code of laws), před kterými jsou si všichni 

v podniku rovni. Tato pravidla jsou podle Taylora vědecky odvozena přímo 

z pracovního prostředí a zabraňují arbitrárním a tyranským aktivitám, které by mohli 

vedoucí pracovníci vůči svým podřízeným vykonávat. Je však samozřejmě nutné 

dodat, že tato pravidla nejsou předmětem nějaké kolektivní vůle či legislativního 

procesu. Pro příklad je však možné doplnit, že Taylor byl pomocí své vědecké metody 

schopen dokazovat, jak zvedání mezd dělníkům může mít negativní dopad na jejich 

pracovní výkonnost, neboť by mohli začít pracovat nepravidelně, více zahálet, 

přehnaně utrácet a vést prostopášný život. Na druhou stranu měla jeho metoda 

problém stanovit, jaká tedy má být optimální mzda.    

     Dohled v Taylorově smyslu neznamenal pouze přímý dohled nad pracovníky a 

snahu nalézt nejvýkonnější výrobní procesy, ale také sběr dat, jenž se v jeho pojetí 

blíží sběru demografických informací. Jeho metoda tak anticipuje demografické 
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výzkumy, které později začnou využívat marketingové a propagační společnosti, jež si 

dohledové praktiky nad zákazníky záhy rychle osvojí. V Taylorově pojetí je tento sběr 

dat o zaměstnancích v jejich prospěch, což přejímají i reklamní společnosti v tom 

smyslu, že informují zákazníky o novinkách na trhu. Mark Andrejevic to popisuje 

následovně: „Taylor začal s překonáváním rozdílu mezi racionalizací práce a 

spotřeby, mezi disciplínou a vztahy s veřejností, mezi užívání informací jakožto formy 

nátlaku na pracovišti a jejich využíváním jakožto strategie pro manipulaci se 

zákazníky.“
210

         

     Svým způsobem lze říci, že Taylor předběhl svou dobu. Základní principy jeho 

teorie jako systematický proces dezagregace, vytváření databází, které sbírají a třídí 

informace, se dočkaly plnohodnotného naplnění až s příchodem digitální éry.  Některé 

ze způsobů monitorování, sběru a třídění dat, které vyžadoval, byly ve své době hlavně 

velmi nákladné, ale dnešní doba tato omezení překonala a mnohé z takových systémů 

fungují zcela automaticky bez potřeby lidského zpracování. 

     Dnešní dohled na pracovišti v mnohém navazuje na disciplinarizaci, racionalizaci a 

vědecký přístup moderní doby, je však mnohem sofistikovanější díky současným 

technologiím, které umožňují jednodušší sledování zaměstnanců a jejich výkonů. Od 

docházkových systémů, přes kamerové systémy, sledování online aktivit po vzdálené 

sledování pomocí mobilních a lokalizačních technologií, všude se setkáváme 

s podobnou ideou dohledu, který však nabral na intenzitě. Současný dohled nad 

pracovníky se však hlavně odpoutal od prostorových a časových omezení, 

definovaných architektonicky například Panoptikonem a v případě času rozvrhem, 

s čímž jsme se mohli setkat u Foucaulta. Dnešní zaměstnanci musí také počítat s tím, 

že než budou do zaměstnání přijati, budou podrobeni nejen vstupním pohovorům a 

ověřování dovedností, musí doložit čistý rejstřík trestů a potvrzení o zdravotní 

způsobilosti, ale že všechny tyto údaje se budou ověřovat také externě, tj. hlavně 

v jiných databázích a dojde také k prověření na internetu a sociálních sítích. Toto 
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rozšíření pracovního dohledu nazývá Gary T. Marx novým managerialismem
211

, který 

dle jeho názoru sleduje vše, co se hýbe. 

      

 

4.1.4 Policie a kontrola kriminality 

 

     Dohled a policie mají k sobě samozřejmě velmi blízký vztah. Standardní náplní 

policie je sledování osob, které jsou nějakým způsobem podezřelé, že spáchaly, nebo 

by snad mohly spáchat, nějaký trestný čin. Funkce policie byla do moderní doby 

součástí vojenských složek, které bránily jak vnitřní, tak vnější bezpečnost. Časem se 

však vyčlenila jako samostatná jednotka, která se zaměřila na bezpečnost vnitřní a boj 

s vnějším nepřítelem ponechala armádě. Její vznik souvisí zejména s narůstajícím 

počtem obyvatel měst během průmyslové revoluce, který mezi mnohým způsobil 

odcizení jejich obyvatel, nárůst nedůvěry, a tudíž vyšší potřebu kontroly a dohledu. 

K tomu, aby mohla bezpečnost nad občany prosazovat, samozřejmě potřebovala znát a 

také „vidět“, co se v jejím „rajónu“ děje. 

     Idea ideálního města je velmi stará. Již od dob Babylonské věže, která asi jako 

první zaznamenává zmatení jazyků i národů na jednom místě, se město stávalo 

námětem mnoha experimentů sociálních, politicko-ekonomických i architektonických. 

Zejména pak starověké Řecko i Řím řešily nárůst obyvatel měst a lze říci, že vznik 

filosofie a starověkých institucí do jisté míry souvisí s těmito proměnami společnosti. 

Platónova Ústava není pouze hledáním ideální obce, v které by filosof nemusel zemřít, 

nýbrž mohl vládnout, ale obecně snahou nalézt nějaké ideální uspořádání, které si 

s sebou evropská tradice nese v celé historii a nutno dodat se všemi pozitivy i 

negativy.
212

 

     Geometrie prostoru starověkých měst měla svůj smysl. Aténská polis je rozdělena 

na prostor Akroplis, odkud vládnou bohové a zejména bohyně Athéna, a agoru, kde si 

vládnou a spravují věci veřejné lidé sami. I římská města byla většinou situována 
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s centrální pozicí Pantheonu, který vytváří implicitní pocit nastaveného řádu. Tato 

důležitost centra vydržela u evropských měst až do současnosti, i když bohy nahradila 

spíš nákupní a zábavní centra. Vcelku zajímavý protiklad této evropské centralizaci 

představují americká města, organizovaná přehledně do strukturální podoby sítě 

s rovnoběžnými ulicemi. Ať již centralizovaná nebo síťová, obě formy v sobě skrývají 

řád a přehlednost. 

    S moderním městem, technickým pokrokem a ideou dokonalé viditelnosti souvisí 

vznik veřejného osvětlení, které umožňuje život města i v noci. Paříž se stala prvním 

městem světla již na konci 17. století, kdy policejní ředitel Nicolas de la Reynie nechal 

instalovat tisíce luceren na hlavních ulicích.
213

 Brzy ji následovala většina měst 

Evropy včetně Prahy. Veřejné osvětlení umožňovalo nejen noční život, ale mělo 

zejména napomoci zvýšení bezpečnosti. Nedávná doba pak přidala 

k architektonickému řádu veřejného prostranství a možnosti vidět v noci to, že tato 

veřejná prostranství jsou schopna vidět své obyvatele, a to pomocí kamerových 

systémů.    

     Moderní policie a zejména různé tajné policie brzy pochopily význam získávání, 

třídění a archivování informací (viz kapitola o fotografii). K získávání informací byli 

využíváni informátoři a nejrůznější způsoby nátlaku. Jak bylo možné vidět na příkladu 

studií Gary T. Marxe z 80. let minulého století, v tehdejší době se práce policie 

výrazně mění, když začíná užívat nové technologie - zejména video a audio zařízení - 

k sledování podezřelých jedinců, získávání informací a důkazů. Do práce policie se 

svým způsobem dostaly špionážní praktiky. Marx varuje před tím, že tyto nové 

technologie zvyšují množství informací, které je možné na jednotlivce získat, čímž se 

vytváří obrovské databáze záznamů, jež slouží k predikci jistých forem chování. 

Mohou tak ovlivňovat rozhodování o životech jednotlivců a omezovat jejich životní 

šance.
214

 Richard Ericson a Kevin Haggerty navazujíc svým způsobem na 

sociologické práce Ulricha Becka, v této souvislosti poukazují na to, že se ještě více 
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vytrácí důvěra ve společnosti, a mnoho regulatorních funkcí přebírají technologie.
215

 

Sám diskurs sociologie, který se dle jejich mínění dříve zaměřoval na deviaci, kontrolu 

a řád, je nahrazen zaujetím vůči riziku, dohledu a bezpečnosti. Poukazují například na 

to, jak se dnešní policejní hlídky staly jakýmisi mobilními kancelářemi, odkud je 

možné být online připojen k nejrůznějším databázím. Je možné ověřovat identitu, 

poznávací značky automobilů a na základě těchto informací rozhodovat o případném 

zadržení dotyčné osoby. Tyto komunikační systémy pracují s rizikem, a tudíž se 

nezabývají morálním diskursem deviace, nýbrž kalkulací pravděpodobností. 

Skupinová kategorizace nahrazuje donucovací metody kontroly, což znamená, že 

všichni jsou podezřelí, dokud systém nepotvrdí, že je možné povolit vstup, umožnit 

začlenění, nebo potvrdit zákaz. To, co je možné, se definuje dohledovým systémem, 

který využívá profily osob. Policejní dohled se tak stává jakousi kontrolou na dálku – 

vzdálenou kontrolou. A nutno dodat, že podobné je možné říci o kamerových 

systémech.  

     Současné potírání kriminality je spojeno s novou penologií, která se zabývá 

technikami, které identifikují a klasifikují skupiny obyvatel rozčleněné podle úrovní 

nebezpečnosti, která kalkuluje riziko pomocí algoritmických metod. Není založena na 

individualizovaném podezření, nýbrž na pravděpodobnosti toho, že by dotyčný mohl 

být pachatel. Spravedlnost se stává pojistně matematickou záležitostí, více ji určuje 

hodnocení rizik než identifikace specifického kriminálního chování. Výsledkem této 

změny je to, že se více setkáváme s předběžným zadržením, profilováním delikventů a 

obecně se zvýšenými technikami dohledu. Blíží se více modelu preventivních aktivit, 

představených ve filmu Minority Report
216

. Tedy takových aktivit, které dokážou 

zabránit zločinu, ještě než se stane. K tomu je však třeba vysoká míra dohledu, pokud 

nemáme někoho, jako v tomto filmu vystupující tušitele.   
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4.1.5 Spotřeba a marketing 

 

     Na první pohled by se možná mohlo zdát, že oblast konzumu nepředstavuje oproti 

armádám, zpravodajským službám či policii nějakou významnou oblast dohledu. 

Nicméně v minulém století se v rámci marketingu zboží a služeb staly jména a osobní 

údaje zákazníků velmi cennými a vlastně se samy o sobě proměnily v komoditu, 

se kterou se čile obchoduje. Tyto osobní údaje a informace o transakcích, které s nimi 

souvisí, se zároveň staly důležitými zdroji informací pro státní úřady a policii při 

odhalování nejrůznějších zločinů.        

     Rozvoj užívání dohledových praktik při prodeji zboží a služeb začíná ve dvacátých 

letech minulého století ve Spojených státech amerických, které představují Mekku 

marketingu až do dnešní doby. Marketingoví specialisté jako Alfred Sloan navázali na 

práci Fredericka W. Taylora, ale svůj zájem zaměřili od dělníků k zákazníkům. Sloan 

pracoval u General Motors a byl prvním, kdo začal používat metody vědeckého řízení 

pro marketing, a zároveň jako jeden z prvních zkoumal chování zákazníků.
217

 

Informace, získané při prodeji, byly srovnávány a tříděny tak, aby se vytvořily profily 

klientů. Později k tomu byla najata firma IBM, specializující se na služby 

managementu dat. Všechny tyto demografické a socio-ekonomické informace byly 

využívány k tomu, aby se zjistilo, jak komunikovat s klienty a dosáhnout toho, že si 

koupí dotyčný výrobek. Svým způsobem tak dohledové praktiky v oblasti spotřeby 

nepředstavují pouze jakýsi sociální management, ale hraničí se sociální kontrolou. 

     Samozřejmě vznik výpočetní techniky posunul možnosti marketingu výrazně 

dopředu. Od osmdesátých let 20. století se hovoří o databázovém marketingu, který je 

schopen zpracovávat obrovská kvanta informací, jež se od klientů získávají. Začínají 

se používat poštovní směrovací čísla jako jeden z důležitých profilačních mechanismů, 

který je schopen geograficky rozčlenit zákazníky do skupin podle toho, zda žijí 

v oblastech s vyšší či nižší životní úrovní.  

     Jedním z průkopníků v oblasti dohledových studií, který se zaměřil na vztah 

dohledu a spotřeby je Oscar H. Gandy. Jeho dnes již klasická práce, nazvaná Panoptic 
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Sort,
218

 spojuje rozdělující a třídící aspekty Panoptikonu se způsoby profilování 

zákazníků. Gandy ukazuje, jak tyto technologie umí diskriminovat určité skupiny 

zákazníků a jiné naopak zvýhodňovat. Tyto systémy identifikují jedince, kteří sdílejí 

určité atributy, jež z nich činí potenciální zákazníky a eliminovat ty, kteří vhodní 

nejsou. Nebo jinak řečeno, tyto systémy umí zákazníky rozdělit do skupin podle 

atraktivity. Tak například bonitní klienti získávají větší slevy, je jim věnována osobní 

péče, mohou nakupovat i v jiných než otvíracích hodinách apod. Voláte-li dnes na 

zákaznickou linku ze svého mobilního telefonu a dotyčná firma má vaše číslo 

evidované, můžete se díky svému profilu dovolat mnohem dříve asistence, nebo také 

mnohem déle čekat. Záleží jen na tom, co váš profil o vás říká. Gandy hovoří o vzniku 

masového dohledu (mass surveillance), jenž se dotýká všech, kdo při svém 

nakupování zanechávají nějakou informační stopu. A jelikož v současné době používá 

převážná část obyvatel světa platební karty, je většina jeho obyvatel také předmětem 

těchto dohledových praktik. Susanne Lace k tomu ve své studii o dohledu nad 

zákazníky ve Velké Británii dodává: „Zjistili jsme, že lidé s omezenými příjmy platí při 

pořizování zboží a služeb víc, nebo dostávají méně.“
219

 

     Další významný průlom v oblasti marketingu nastal s příchodem internetu. Tento 

prostor, původně oslavovaný pro svůj svobodný charakter, se brzy stal cílem značné 

komercializace. Informace o vyhledávání, spojené s geo-demografickými údaji, 

poskytují mnohem větší objem dat, než kdy předtím. Lze tak lépe sledovat preference 

zákazníků, jejich volby a historii. Internet slouží jako prezentační prostor firem jako 

takových, jako prostor, kde mohou zákazníci vyhledávat, což lze algoritmicky 

zpracovat a obratem využít při nabídce služeb a zboží, kde mohou zákazníci 

nakupovat, přičemž lze sledovat jejich aktivity, i jako prostor, kde se lidé baví, 

zejména pomocí sociálních sítí, a přitom o sobě zanechávají velké objemy informací. I 

ty lze okamžitě algoritmicky zpracovávat a cíleně tak nabízet reklamu, nebo lze tyto 

údaje prodat dalším společnostem. Je možné při této příležitosti připomenout, že vše 

co se umístí na stránky největší sociální sítě Facebook, ke které se v polovině roku 

                                                 
218

 (Gandy, 1993) 
219

 (Lace, 2005 str. 221) 



 

162 

2011 připojovalo zhruba 700 milionů uživatelů a brzy pravděpodobně dosáhne 

miliardy, je majetkem této společnosti.    

     Je-li databázový marketing první fází dohledu nad zákazníky, kde asistují počítače, 

a online monitoring fází druhou, pak třetí představují mobilní a lokalizační 

technologie, které umí technologie propojit bez prostorových omezení. Mark 

Andrejevic hovoří v této souvislosti o mobilní komerci či také m-komerci, již lze 

považovat za součást interaktivní komerce - i-komerce.
220

 Již dnes je teoreticky možné 

sledovat přesný pohyb zákazníků a je možná jen otázkou času, kdy se nám na našich 

mobilních telefonech budou zobrazovat reklamy na blízkou restauraci. Najít si však 

tuto restauraci sám, nebo si pomocí iPhonu zobrazit na mapě své kamarády v různých 

podnicích večerní zábavy, je již běžnou součástí služeb mobilních operátorů. 

     V podnikatelské sféře se dnes také můžeme setkat s termínem CRM (Customer 

Relationship Management) - řízení vztahů se zákazníky. Jedná se databázové 

technologie založené zejména na data-miningu, tj. shromažďování, zpracování a 

využití informací o zákaznících. Tyto technologie umožňují poznat potřeby, přání a 

nákupní zvyklosti zákazníků a podporují oboustrannou komunikaci mezi firmou a 

jejími klienty. Jsou součástmi komplexních informačních systémů firem za účelem 

udržení konkurenceschopnosti na trhu. 

     Dnešní firmy se nesnaží pouze prodávat zboží a zahltit jím trh, ale snaží se 

kastomizovat, personalizovat a uspokojovat tak jednotlivé požadavky klientů. V tomto 

duchu se orientuje i propagace na jednotlivé zákazníky, k čemuž slouží třídění, 

profilování a algoritmické zpracovaní online systémů. Další způsoby, jak takto 

oslovovat klienty, představují nejrůznější věrnostní a slevové programy, k nimž jsou 

vydávány karty podobné těm platebním, jen s tím rozdílem, že se na nich evidují 

všechny nákupy, za což je klient nějakým způsobem odměněn, nejčastěji ve formě 

slevy. Platí za to však poskytnutím svých osobních údajů.  
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4.1.6 Média 

 

     Role médií byla v této práci již několikrát popsána. Jednak při popisu interaktivity 

a poté při popisu kamerových systémů. Je nepochybné, že média s dohledem souvisí, a 

je jistě třeba rozlišovat mezi médii klasickými jako noviny, rádio a televize a novými 

elektronickými médii. Obecně však lze říci, že média jsou tu proto, aby zprávy a 

informace přinášela, bavila a sloužila k reklamním účelům. Zdá se, jakoby tyto čtyři 

oblasti byly oddělené, a dohled v každé z nich představoval něco jiného, nebo 

fungoval jinak. 

     Zaměříme-li se na stránku informativní, je nepochybné, že se zde nejvíce můžeme 

setkat s mocí. Jak se říká, média mají moc. V případě kamerových systémů bylo na 

studii Cliva Norrise a Gary Armstronga představeno, jak mohou média fungovat při 

podpoře instalací kamerových systémů ve veřejném, ale přeneseně také v soukromém 

prostoru. Média sama však mohou k tomu, aby informovala, využívat různé dohledové 

praktiky. Mohou přinášet důkazy o nejrůznějších politických kauzách, přičemž 

využívají skrytá audio-vizuální záznamová zařízení, což se setkává s uznáním a je to 

považováno za jeden z pilířů demokracie, mohou však také pořizovat takové záznamy 

protizákonně, jak tomu bylo při nedávné kauze News of the World. Specifickým 

příkladem získávání informací a zejména fotografií jsou paparazziové, i když v tomto 

případě, a obecně v případě bulváru, se pohybujeme spíše na hraně oblasti poskytování 

zpráv a zábavy.  

     Je třeba také dodat, že současná online média a zejména sociální sítě jsou důležitou 

komunikační platformou a mají výrazný demokratizační a aktivizační potenciál, který 

jsme mohli sledovat v případě poltických změn ve státech Severní Afriky a na 

Blízkém Východě, ale např. také při nedávném pohřbu Václava Havla (18. 11. 2011). 

Kdokoliv je dnes schopen s využitím online technologií umístit na síť nějakou 

informaci, zvukový či filmový záznam. I když to samozřejmě znamená obrovské 

informační zahlcení, mohou takové informace výrazně ovlivňovat veřejnou aktivitu a 

mínění lidí. 
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     Hovoří-li se o dohledu, mnoho lidí v té souvislosti napadne jakási forma 

voyeurství. Hovoříme-li ale o médiích, mluvíme spíše o viditelnosti, vystavování se, 

exhibicionismu. Mnozí teoretici dohledu navazují na Foucaultovu tematizaci 

Benthamova Panoptikonu. Thomas Mathiesen však přišel v souvislosti s masovými 

médii s obrácenou koncepcí – Synoptikonem.
221

 Mathiesen Foucaultův popis 

disciplinární společnosti nezavrhuje, ale dodává, že současná masová média vrací do 

hry spektákl. Argumentuje, že nežijeme pouze ve společnosti dohledu, kdy jednotlivec 

nebo úzká skupina osob sleduje ostatní, ale také ve společnosti pohledu (viewer 

society), kdy velké množství osob sleduje jednotlivce nebo malé skupiny osob. 

Mathiesen tvrdí, že obě formy - Panoptikon i Synpotikon – se v současné společnosti 

doplňují. Podle Davida Lyona toho byl zřejmým důkazem televizní záznam z útoku 

11. září 2001 na World Trade Center v New Yorku.
222

 Tento útok byl připraven tak, 

aby dosáhl co největšího mediálního pokrytí. Miliony lidí sledovali hrůznou událost 

v přímém přenosu. Časové zpoždění mezi útoky na první a druhý mrakodrap umožnilo 

médiím, aby se dostaly na místo události i s potřebnou technikou a efekt přímého 

zasažení, včetně následného zřícení obou věží, byl opravdu maximální. Teroristům se 

v tomto případě podařilo získat obrovské množství diváků a média tuto hrůznou 

zkušenost umocňovala jejím následným neustálým opakováním. Avšak média v tomto 

případě měla i další efekt. Tento zážitek, který se dotkl nitra pravděpodobně většiny 

obyvatel minimálně západního světa, umožnil politickým reprezentacím, aby 

ospravedlnil jejich následující kroky. Média svým permanentním opakováním této 

události napomohla ovlivnit veřejné mínění v tom smyslu, že je třeba zvýšit 

bezpečnost, tj. že je třeba více dohledu, aby se něco podobného neopakovalo a aby 

byli strůjci těchto útoků nalezeni a poraženi. Několik málo osob tak získalo podporu 

v tom, aby mohly více dohlížet nad ostatními. Synoptikon a Panoptikon jdou ruku 

v ruce. 

     Synoptikon funguje také v oblasti zábavy. Již zmíněný bulvár by bylo možné 

považovat spíše za zábavné médium, kdy jsou získávány informace zejména o 
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celebritách a nejlépe nějaké kompromitující. V posledních několika letech ale objevila 

masová média, hlavně televize, kouzlo reality show, kdy bychom mohli říci podle 

názvu jedné z nich, že se lidé baví v přímém přenosu na úkor několika málo 

„vyvolených“. Dohled není jen prostředkem regulace a disciplíny, ale stává se také 

objektem touhy. Dohled je zábava. Ironicky se první z těchto show, která odstartovala 

boom pořadů, kde vystupují neprofesionální herci, jmenovala Big Brother. Dotyční 

účinkující však do ní šli dobrovolně, pravděpodobně s touhou být jako bulvární 

celebrity a obecenstvo s chutí rozhodovalo o jejich dalších osudech. Jedná se zde tak i 

o jistou míru interaktivity, za kterou je obecenstvo dokonce ochotno platit, například 

formou poplatků za SMS hlasování. V reality show se pod taktovkou médií setkává 

exhibicionismus s voyeurstvím. Je však třeba se zamyslet, zda mají takovéto pořady 

také nějaký dopad na vnímání dohledu jako takového. Je možné, aby se tímto 

způsobem dohled ve společnosti jaksi normalizoval? Zdá se, že současná konzumní 

pop kultura minimálně otvírá pořady, jakými jsou reality show, nová pole, jak 

můžeme dohled vnímat. 

     Třetí oblast představuje to, z čeho získávají média primárně své financování: oblast 

reklamy a propagace. Média představují jistý rámec, v němž jsou vůči jejich 

příjemcům vysílány explicitní, ale také implicitní, sdělení, která spoluvytváří současný 

svět konzumu. Zároveň ale média sledují své obecenstvo a monitorují jeho chování a 

preference tak, aby byla schopná poskytnout to, co mají lidé rádi, a svým zadavatelům 

reklam potřebné informace. Jak říká Mark Andrejevic: „Není přehnané říci, že 

sledování populace se stalo ekonomickou živou mízou komerčních masových médií.“
223

 

Na jedné straně média nejen poskytují informace, ale také zkoumají, jaké informace 

lidé preferují a co se tzv. prodává. Na druhé straně, média monitorují své diváky, aby 

bylo možné inzerentům říci, co lidé chtějí. Tak například mnohá média poskytují 

informace o počtu a demografickém složení svých čtenářů, posluchačů a diváků 

včetně jejich případných preferencí. A tito diváci se stávají sami o sobě komoditou, o 

kterou jeví zájem jak média, tak sami inzerenti (firmy).  
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     V tomto vztahu k cílové skupině čtenářů, posluchačů a diváků se stará masová 

média jako noviny, rozhlas a televize od nových, zprostředkovaných po síti, nijak 

výrazně neliší. I když se často hovoří o demokratickém potenciálu nových médií, 

v případě reklamy závisí všechna média nějakým způsobem na zpětné vazbě, o které 

byla řeč v případě kybernetické interaktivity. Rozdíl je pouze v technologickém 

přístupu, jak toho dosahují, přičemž je možné říci, že nová média to mají mnohem 

jednodušší, neboť zde více fungují stroje pracující automaticky. 

     Podíváme-li se trochu do historie médií, pak je v případě novin a časopisů možné 

zjistit, kdo je čte, různá. Na jedné straně zde máme regionální tisk, u kterého se 

očekává, že ho čtou místní lidé a budou zde proto tematizovány lokální události. U 

celostátních tiskovin je to samozřejmě složitější, nicméně každé tiskoviny se 

minimálně nějak profilují a nějaké přímé údaje lze zjistit alespoň od předplatitelů. 

Zároveň díky tomu, že si je musí lidé fyzicky koupit, lze ověřovat kolik, kde a kdy se 

jich odebralo. 

     Vynález rádia umožnil přenos informací opravdu v masovém měřítku, ale zároveň 

učinil možnost zjistit, kdo poslouchá, opravdu problematickou. Svým způsobem tak 

stálo rádio před stejným problémem jako masová produkce zboží: Kdo rádio 

poslouchá? Kdo zboží kupuje?  Reklamy byly vysílány do éteru, ale nikdo zpočátku 

nevěděl, kdo je přijímá. Příjemci byli jaksi neviditelní a nemluvili zpět. Byl to až 

vznik samostatného oboru pro vytváření analýz sledovanosti, kdo se o tento problém 

postaral, ale impuls k tomu dali sami posluchači pomocí média, které je samo o sobě 

mnohem starší. Jak uvádí Mark Andrejevic, skutečný průlom nastal, když si lidé po 

reklamní kampani na kosmetické výrobky firmy Mineralava napsali do rádia o 

fotografie herečky Marion Davies, která v ní vystupovala. Inzerentům a 

marketingovým odborníkům došlo, že pomocí dopisů se toho mohou o posluchačích 

mnohé dozvědět. Lidé si psali nejen o fotografie, ale také o to, co chtějí poslouchat, a 

brzy tak mohl vzniknout asi nejznámější příklad zpětné vazby rádia - žebříček 

hitparády. Například v roce 1929 obdržela americká NBC 1 milion dopisů a o rok 
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později již dvojnásobek.
224

 Smyslem tohoto systému tak bylo, že jedno médium 

jednosměrně a plošně vysílá a pomocí jiných médií získává informace zpět od 

vzdálených posluchačů. Reklamní specialisté zjistili, že když pošlou poštou fotografii 

nějaké celebrity za vyplněný dotazník, mají přesně ty informace, které potřebovali. 

Záhy se také prosadily další způsoby získávání dat jako telefonní průzkumy a 

automatická záznamová zařízení. Například jeden z průkopníků průzkumu trhu - 

Archibald Crossley, který je považován za původce termínu rating, jenž je v současné 

době často zmiňován v souvislosti se světovou ekonomickou situací, provedl v roce 

1929 průzkum trhu pro společnosti David Baking Company a Eastman Kodak pomocí 

31.000 telefonních rozhovorů. Dodejme ještě, že tento inovativní odborník na 

průzkum trhu obdržel cenu od Harvard Business School za svůj výzkum nákupního 

chování podle zkoumání odpadků, které lidé vyhazovali.
225

      

     Takto popsanou zpětnou vazbu od posluchačů je možné označit za aktivní a 

probíhá s jejich souhlasem. Lidé sami píší dopisy, sami souhlasí s tím, aby byli 

telefonicky oslovováni a odpovídali na dotazy. Tak tomu bylo až dokud Atrhur C. 

Nielsen Sr. nevynalezl pasivní technologii, která kontinuálně sbírá data o tom, co lidé 

rádi poslouchají a později v případě televize, co rádi sledují. V případě rádia se jednalo 

o tzv. audiometry a v případě televize o tzv. peoplemetry. Tyto audiometry byly 

nastaveny tak, aby zaznamenávaly rádia, která byla v určitou dobu poslouchána, a 

v případě peoplemetrů, na jaký kanál se dotyčný dívá a zároveň také, kdo z rodiny se 

právě dívá. S těmito zařízeními fungují rádio a televize dodnes, jen se jejich 

schopnosti podstatně vylepšily. Existují například technologie, které umí sledovat 

tváře těch, kdo se dívají, popř. jejich pohyb po domě pomocí RFID čipů, a podle toho 

určovat, zda se dotyční opravdu dívají na to, co v televizi běží, a zda tomu věnují 

pozornost.  

     Je třeba dodat, že výše popsaný vývoj masových médií platí spíše pro Severní 

Ameriku než Evropu, kde sice fungují podobné mechanismy, ale jsou častěji 

spravovány veřejnými institucemi, neboť jsou zde veřejná média mnohem silnější.         

                                                 
224

 (Andrejevic, 2007 stránky 84-85) 
225

 (Andrejevic, 2007 str. 86) 



 

168 

     Samozřejmě, že zasílání dopisů, telefonování a zkoumání odpadků je časově i 

finančně mnohem náročnější, než současné automatické formy monitorování čtenářů, 

posluchačů a diváků, což odpovídá sledování zákazníků pomocí kreditních a 

klubových karet, čárových kódů, online nákupních firem atd. Zůstaneme-li ale u 

médií, pak lze říci, že většina masových médií jako tiskoviny, rádio a televize se 

časem také přenesla do online prostoru, kde vytváří své jakési paralelní kopie, které 

umožňují jednoduché vyhledávání informací a často také mnohá individuální 

nastavení. O současných online médiích lze říci vlastně to samé jako v případě online 

marketingu. Čtenáři, posluchači a diváci jsou vlastně zákazníci, vůči nimž jsou 

užívány stejné formy dohledu, tj. profilování, třídění a automatické zpracování pomocí 

algoritmických programů tak, aby jim bylo možné nabídnout kastomizované reklamy 

na zboží a služby. Na tomto principu funguje většina komerčně fungujících online 

médií od vyhledávačů po sociální sítě v nejrůznějších variantách. Údaje, které 

získávají, mohou nejen cíleně užívat pro reklamní kampaně svých inzertních klientů, 

ale také jim tyto údaje prodávat. 

 

 

4.1.7 Globalizace a mobilita 

 

     V současné době se stal dohled globálním fenoménem, jenž je spojen s rostoucí 

mobilitou. Získávání a zpracovávání osobních údajů a informací překročilo nejen 

hranice jednotlivých oblastí dohledu, o nichž Lyon hovoří jako o nádržích, které stále 

více prosakují, ale také hranice států. Digitální technologie umožňují přenos dat, 

týkajících se občanství, zaměstnání, spotřeby a cestování, v reálném čase. Nejsou to 

však tyto technologie samy, kdo takový stav zapříčinil, nýbrž podpora, které se jim 

dostává jak od soukromého sektoru včetně společností, které je vyvíjejí, tak také od 

sektoru veřejného. Státy se snaží maximálně zabezpečit ochranu občanů, globální 

společnosti prodávají své výrobky a služby na globálních trzích a lidé sami rádi cestují 

a objevují nová místa.  
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     Globalizace představuje nárůst nejrůznějších toků: lidí, informací, financí, 

technologií, idejí, obrazů, symbolů apod., ale také samotného dohledu, jeho způsobů a 

praktik. Dohled je využíván k tomu, aby tyto toky monitoroval a zpracovával podle 

zájmu těch, kdo dohlíží. Zejména datové toky se tak stávají základem pro různé 

způsoby organizace v rámci globálního světa, který pomocí informačních a 

komunikačních zařízení svět na jedné straně spojuje a zkracuje v něm vzdálenosti, na 

druhé se ale také pro některé skupiny uzavírá a vylučuje je z těchto možností. 

Současný dohled však nejen sleduje minulost těchto toků, ale snaží se předpokládat 

jejich budoucnost. Vlády států se snaží automaticky odbavovat lidi na hranicích, které 

překračují turisti, obchodníci a migranti. Snaží se eliminovat přístup osobám bez 

příslušného povolení a zejména těm lidem, kteří by se mohli pokusit o nějaké 

nežádoucí jednání, jakým je zejména terorismus. Zaměstnavatelé sledují své 

zaměstnance ve vzdálených pobočkách či na pracovních cestách. Marketingová 

oddělení a firmy sledují zákazníky, aby využily jakékoliv možnosti k případnému 

prodeji. Dohledové strategie, metody a praktiky se tak díky globalizaci posilují a 

zároveň se s globálními korporacemi a díky mezivládní kooperaci po světě šíří. 

Dohled se tak unifikuje podobně, jako se po světě rozmnožují pobočky globálních 

firem s jednotnými produkty (McDonald). Například dohled na mezinárodních 

letištích je na všech kontinentech v zásadě podobný. Je však třeba podotknout, že se 

nejedná o nějaký globální jednotný dohled či snad globální Panoptikon. Podobně jako 

jsou různé přístupy k zaměstnancům v rozvinutém a rozvíjejícím se světě, tak se i 

dohledové praxe přizpůsobují místním podmínkám. Zároveň je třeba dodat, že 

globalizace neznamená pouhou westernizaci. Globální toky se šíří z různých zdrojů a 

různými směry podobně jako Deleuzem popisovaný rhizom. Jsou-li Spojené státy 

americké domovinou velkých globálních firem, jakými jsou například v ITC oblasti 

Microsoft, Google a Facebook, pak velká část vývoje a produkce kamerových systémů 

pochází podobně jako u jiné elektroniky z Asie. 

     S dohledem a globalizací souvisí různé druhy témat a problémů, mezi nimiž 

dominují imigrace, mezinárodní politika a bezpečnost. Klíčová je zde potřeba určit, 

kdo je osobou akceptovatelnou k překračování hranic a kdo nikoli. Jak říká Zygmunt 
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Bauman, ne každý může být turista.
226

 Didier Bigo zavádí v této souvislosti další 

z panoptikálních neologismů: Banoptikon, který lze těžko přeložit tak, aby byla 

zachována souvislost s Panoptikonem, a tak jej zde nepřekládám, byť trochu 

počešťuji.
227

 Bigo uvádí, že si termín ban (zákaz) půjčuje z oborů mezinárodních 

vztahů (international relations) a bezpečnostních studií (security studies). Vyjadřuje 

jím stav nouze, pohotovosti či mimořádné události, jakou byly například útoky na 

Spojené státy americké v roce 2001. Tento stav umožňuje vládám označit nepřítele, 

vůči kterému je třeba bojovat, a spolu s ním také možný okruh podezřelých či 

potenciálně nebezpečných jedinců. Banoptikon tak vyjadřuje dispozitiv stavu, kdy 

jsou někteří jedinci pod větším dohledem než ostatní, přičemž jejich možnosti cestovat 

jsou značně omezené. V USA byl například po útocích 11. září 2001 vydán seznam 

osob, kterým bylo zakázáno létat.
228

     

     V úvodu této práce jsem představil, co zahrnuje studijní cesta stran osobních údajů. 

Na tomto místě lze nyní mou zkušenost zobecnit. Podle Světové organizace 

cestovního ruchu při OSN (UNWTO) je turista člověk, který cestuje z místa trvalého 

pobytu do nějaké cílové destinace nejméně na 24 hodin a maximálně na 1 rok, přičemž 

z toho nemá finanční příjem.  Za turisty jsou také považováni obchodní cestující, 

účastníci konferencí a různí experti, kteří jsou vysíláni ze svých domácích zaměstnání.  

Migranti, sezónní dělníci a brigádníci, být turisty podle této definice nemohou. Je 

zřejmé, že pro turisty a obchodníky je svět otevřen jako nikdy předtím. Zároveň jsou 

ale vnější hranice stále více nepropustné a hlídanější. Hranice se staly privilegovanými 

místy regulace, přičemž o Evropě a Severní Americe se často říká, že představují 

jakési uzavřené pevnosti, do nichž není jednoduché se zvenku dostat. Tyto oblasti na 

jedné straně řeší nelegální imigraci, na druhé však neustále vyžadují levnou pracovní 

sílu.      

     Mobilitu je možné v souvislosti s dohledem rozdělit na dvě oblasti: fyzickou a 

virtuální. Mluvíme-li o ní v globálním kontextu, pak se v prvním případě jedná o 

překračování hranic fyzickými osobami, které jsou k tomu vybaveny příslušnými 
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oprávněními, jakými jsou pasy, víza a občanské průkazy, nebo se naopak snaží tyto 

hranice překročit bez těchto povolení. Druhá se týká virtuálního překračování hranic 

díky přenosu informací, které k fyzické osobě nějak odkazují. Různé teoretické 

koncepce v oboru dohledových studií představují tyto odkazy jako dividua, datové 

obrazy, datové dvojníky, digitální osoby apod. Hranice samy tak můžeme rozlišit na 

fyzické a virtuální. První umožňují nebo zabraňují fyzickému vstupu, k čemuž slouží 

prostředky fyzické bezpečnosti, jakými jsou závory, skenery, kamery apod. Druhé 

představují programy a databáze, které k fyzickému světu odkazují.   

     Mobilita však neznamená pouze překračování hranic v globálním kontextu. O 

mobilitě můžeme hovořit také v kontextu lokálním. Dnešní dohledové technologie 

jsou schopné sledovat pohyb osob i věcí pomocí mobilních, geolokačních (GPS) a 

RFID zařízení v reálném čase. Zároveň můžeme vidět dohledové technologie na 

dálnicích a ostatních komunikacích, kde dohlíží nad plynulostí provozu, porušováním 

pravidel či vybírají mýtné. Pomocí nových karetních systémů pro hromadnou dopravu, 

jakými je například známá pražská Opencard, je možné sledovat pohyb osob ve 

velkoměstech. Existuje-li zařízení, které je schopné určit souřadnice určité osoby, pak 

se de facto jedná o potenciální technologii dohledu. 

 

 

4.1.7.1 Letiště 

 

     Od útoků na Spojené státy americké v roce 2001 je významným argumentem pro 

zvýšený dohled nad globálními toky terorismus. I když se svět potýkal s terorismem 

v druhé polovině minulého století téměř neustále - lze připomenout OOP, IRA, RAF, 

Rudé Brigády, Světlou Stezku, útoky na Tokijské metro v roce 1995 apod. - nebyl 

dohled a ochrana před terorismem až do těchto útoků tak globální. Snad jedinou 

kampaní, která přesahovala hranice národních států, byla válka proti drogám. Díky 

těmto útokům se pozornost zaměřila zejména na bezpečnost letišť. Podobně jako u 

kamerových systémů, které jsem popsal podrobněji, zaměřím nyní svou pozornost na 

jedno místo, kde se stýkají mnohé dohledové praxe i technologie.   
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     S jistou nadsázkou lze říci, že, je-li Panoptikon ideálním architektonickým 

modelem pro disciplinární společnost a moderní dohled, můžeme pro současný svět 

hovořit v podobném duchu o letišti. Na letišti se prolínají všemožné dohledové 

praktiky a technologie. Stát zde kontroluje překračování hranic, globální firmy zde 

nabízejí své zboží a služby a přitom je na tomto místě klíčová bezpečnost. 

     Mark Salter identifikuje na letišti čtyři hlavní funkce, s nimiž se musí vypořádávat: 

1. letový provoz, 2. provoz terminálů, 3. provoz carga, 4. letová bezpečnost.
229

 Letový 

provoz musí zajišťovat pohyb letadel, jejich vzlety a přistání, tankování palivem, 

catering, odmrazování apod. Provoz terminálů zajišťuje odbavování, nakládání se 

zavazadly, bezpečnostní kontroly, kontrolu vstupu, provoz obchodů. Provoz carga 

zahrnuje sklady, manipulační techniku a kontroly zboží. Letová bezpečnost je pak 

základní prioritou všech aktivit, které na letišti probíhají. Odpovídá jí jak sama 

architektura letiště, tak standardní procesy a plánování postupů v případě 

mimořádných událostí. Letiště je tak značně komplexní prostor, kde jsou odpovědné 

osoby pod silným tlakem, aby vše probíhalo hladce, efektivně a bezpečně. Přitom se 

však musí vyrovnávat s narůstajícím množstvím pasažérů i zboží, kontrolou 

kriminality (zejména pašování), nebezpečím teroristických útoků a s tím souvisejícím 

tlakem na zlepšování a zavádění nových bezpečnostních standardů.    

     Globální toky jsou na letištích snad nejmarkantnější. Představují jakési oázy 

ekonomického růstu a volného obchodu. Jsou zde obchody předních světových značek 

včetně reklam, lidé sledují na obrazovkách globální televizní kanály, všude okolo 

můžeme vidět, jak někdo právě pracuje na počítači či telefonuje mobilním telefonem 

či se zde lidé prostě a jen baví. Mnohé z těchto aktivit zanechávají informační stopy, 

jež jsou zajímavé pro dohledové systémy. Marc Augé popisuje tento prostor jako 

supermoderní ne-místo konzumu.
230

 Lidé zde pouze procházejí, není zde žádná 

kontinuita, nefunguje zde dostředivost, kterou mají centra měst. Zároveň jsou to místa 

velmi zranitelná, neboť podaří-li se někomu zaútočit zde, nebo později v letadle, jsou 
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důsledky katastrofální. Proto je zde klíčové sledování pohybu osob a jejich 

identifikace.  

     Někteří lidé považují letiště za romantické místo, odkud se vydávají na vysněné 

dovolené nebo vzdálené cesty. Letiště je však také prostor neustálého bezpečnostního 

kontrolování. Jsou zde přísně odděleny jednotlivé zóny, do kterých mohou pouze 

určité jednoznačně definované skupiny osob rozdělené zejména na cestující a různé 

druhy personálu (obchody, bezpečnost, odbavovací a palubní personál, zavazadla, 

letový provoz apod.). Je zde několikrát ověřována identita těchto osob i toho, co mají 

u sebe či co s sebou vezou, k čemuž slouží identifikační doklady a nejrůznější skenery. 

Identifikace osob je na letištích a obecně na hranicích primární. V tomto smyslu lze 

považovat vznik pasu za klíčový nástroj státní moci, jak pohyb osob regulovat. Není 

proto divu, že současné technologie, které jsou schopné využívat biometrických údajů, 

se stále více uplatňují i v těchto dokladech. Letištní personál je namísto pasů vybaven 

přístupovými kartami, které mohou být doplněny osobními kódy, čtečkami očních 

skenů nebo otisků prstů. Zároveň je provoz na letištích sledován bezpečnostními 

kamerami, jejichž operátoři hledají jakékoliv známky podezřelého chování, podezřelé 

předměty či hledané osoby, nebo to činí tyto kamerové systémy pomocí 

algoritmických programů samy a obsluhu na to upozorní. K tomu je zde vykonáván i 

fyzický dohled ze strany policie, někdy doplněný psím doprovodem. 

     Letiště funguje jako jakési síto, jímž jsou lidé prosíváni, přičemž jim je umožněn 

vstup, stávají se potenciálními zákazníky letištních obchodů a služeb, ale mohou být 

také vyhodnoceni jako potenciální hrozba. I letecké společnosti rozlišují pasažéry do 

různých tříd, přičemž ti, kdo vlastní letenku do business třídy nebo mají kartu do 

nějakého salonku letecké společnosti, si mohou užívat většího komfortu, než ostatní 

pasažéři, které většinou čekají nějaké fronty. Někteří pasažéři, kteří se přihlásí do 

příslušného programu daného letiště a jeho ochrany, přičemž poskytnou více osobních 

údajů a prochází například skenováním očí nebo kontrolou otisků prstů, mohou 

využívat zrychlené odbavení a vyhnout se tak mnohým frontám. Těmto novým 

metodám na hraničních přechodech se obecně říká chytré hranice (smart borders).  
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     Systémy identifikace převádějí lidská těla do informace, kterou je možné okamžitě 

zpracovat a rozhodnout tak o dalším osudu dotyčné osoby. Tyto systémy jsou 

propojené s jinými databázemi a při tomto zpracování dotyčné informace třídí, 

kategorizují a profilují. Jejich úkol je maximálně zrychlit procesy odbavování a 

kontroly, čehož dosahují díky tomu, že rozdělují osoby do skupin podle jejich profilů a 

přiřazené míry nebezpečnosti. Jak ukazuje v návaznosti na Deleuze Peter Adey
231

, 

letiště se tak stávají dohledovými stroji, asamblážemi, kde se kombinují technologie a 

informace, jež jsou získávány od lidských zdrojů. Nejedná se zde však pouze o 

profilování, ale zároveň o simulaci. Lidé jsou skenováni jako čárové kódy za účelem 

lepší organizace a pohybu po letišti, k čemuž slouží simulační modely. Tato lepší 

organizace a pohyb mají vést celkově k rychlejšímu odbavovaní a přepravě. A tento 

požadavek na rychlost pak Abey na jiném místě spojuje s dromologickou povahou 

současného světa.
232

  

     I Mark Salter využívá ve svých analýzách Delezovy a Viriliovy teorie, nicméně 

hovoří o letišti také v jiné souvislosti. Podle něj je letiště přechodová instituce, jež je 

rozdělena do tří sfér.
233

 Neskrývá přitom svou inspiraci z koncepce přechodových 

rituálů Arnolda van Gennepa. Podle Saltera jsou přechodové rituály formou sociálního 

třídění a vyloučení. To znamená, že regulují, kdo může a nemůže být přijat do 

komunity. První sférou (preliminární) je architektura letiště tvořená odletovou halou, 

kde se lidé třídí k odletu, a příletovou halou, v níž se lidé třídí podle občanství, a to 

v zásadě na místní občany, cizince a uprchlíky. Tyto prostory jsou prostory opuštění 

původního místa, ale ještě nepřijetí do místa nového. Druhou sféru (liminální) nazývá 

Salter sférou zpovědní (konfesní). Zde jsou lidé po příletu dotazováni odkud, kam a 

proč cestují, přičemž jsou zkontrolovány jejich doklady. Třetí sféru (postliminální) 

popisuje Salter jako sféru hyperdokumentu, kde jsou jedny údaje srovnány s jinými 

údaji a profilem, jenž určuje míru nebezpečí. Srovnávají se tak tělo-biometrika-

záznamy. Po zdárném zkontrolování všech údajů může být dotyčná osoba vpuštěna a 

tedy přijata do daného státu.  
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4.2 Identita a etika 

 

 

4.2.1 Mizející těla 

 

     Podle Davida Lyona je pro společnosti dohledu typické mizení těl.
234

 Těla mizí, 

když se věci dělají na dálku. Toto mizení těl začalo v moderní době s tím, jak se stále 

více informací přenášelo jiným způsobem než osobním stykem tváří v tvář. Od 

masového užívání písma v kartotékách a archivech, přes vynález prvních 

komunikačních technologií jakými jsou telegraf a telefon po dnešní digitálně 

zprostředkované komunikační a informační technologie, se tento jev stále 

intenzifikuje. Je tak možné nejen telefonovat, ale celé oblasti aktivit, jakými jsou 

práce, studium a zábava, lze dnes provozovat tak, aniž by člověk musel opustit svůj 

domov. Můžeme však také sledovat, jak se dnes snaží některé komunikační prostředky 

tuto ztrátu těl kompenzovat tím, že se nepřenáší pouze písmo a hlas, ale také obraz 

lidí, s kterými se komunikuje. Příkladem jsou videokonference, při kterých je možné 

nejen poslouchat, co kdo říká, ale také sledovat gesta čili nonverbální komunikaci. 

Úspěch sociálních sítí, hlavně Facebooku, do jisté míry souvisí právě s tím, že je zde 

možné umisťovat také fotografie. Podobné oblibě se těší umísťování videí na internet. 

A i takový „smajlík“ v e-mailu se snaží být jakousi malou tváří v textu. To 

samozřejmě neznamená, že by tyto technologické prostředky byly schopné tělo 

nahradit, nicméně lze očekávat narůstající míru virtualizace našich kontaktů, které 

budou chtít tělo co nejvíce imitovat. 

     V tradičních společnostech jsou si lidé blízcí fyzickým kontaktem tváří v tvář, který 

zaručuje elementární důvěru. Pokud hned při prvním kontaktu nedojde ke konfliktu, 

pak je tato základní důvěra stvrzena nějakým fyzickým gestem, jaký představuje 

pozdrav, podání rukou, nebo třeba polibek, popřípadě darem. Způsoby integrace se 

začaly radikálně měnit s příchodem moderní doby, kdy transportní a komunikační 

prostředky umožnily lidem vyšší mobilitu a kdy mnohé instituce začaly 
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zprostředkovávat jejich vztahy. Podpis se stal důležitým prvkem garance identity, 

kterou začaly tyto instituce akceptovat. Nejmarkantněji je to známo z bank, které 

užívají podpis jako garanci identity ještě dnes. Jinou takovou garanci představuje 

rodné číslo. Moderní instituce a technologie tak rozšířily možnosti lidského jednání, 

jež může fungovat na dálku, přičemž důležitou komponentou těchto aktivit je právě 

nějaký doklad, důkaz či známka důvěry, kterou od fyzických gest převzal podpis a 

číslo. Závěrem druhé poloviny minulého století nabralo mizení těl na obrátkách s tím, 

jak akceleroval rozvoj komunikačních a informačních technologií. E-mail, internet, 

mobilní komunikace, platební karty a další technologie rozšířily možnosti 

zprostředkování našich vztahů ještě více, takže změnily tradiční i moderní formy 

integrace a interakce. Tyto netělesné vztahy již nejsou založeny lidskou pamětí, ale 

staly se součástí databází a propojených sítí výpočetní a komunikační techniky. 

Doklad důvěry již nezakládá podpis a číslo, nýbrž šifra, heslo či kód.     

     S výše načrtnutým vývojem souvisí významně právě dohled. V moderní době 

nabírá na intenzitě díky tomu, že vytrácející se osobní důvěru nahrazuje neosobním 

ověřováním důvěry. Tato neosobní důvěra je tvořena ověřováním identity jako takové 

a informacemi, které se k dané identitě vztahují. A je zřejmé, že tyto informace jsou 

stále více uloženy mimo vlastní lidské tělo. Dohled se tak vlastně stal prostředkem, jak 

netělesné vztahy udržovat, neboť jak již bylo řečeno, dohled je dvojznačný a nikoli 

pouze negativní. Je samozřejmě třeba podotknout, že naše životy nejsou pouhou 

chimérou, která se odehrává v nějakém virtuálním světě. Osobní vztahy ze světa 

nezmizely a snad ani nezmizí. Mizející těla jsou však jistě trend, jenž na intenzitě 

nabírá. A lze v této souvislosti možná zaspekulovat a říci, že neustále v médiích 

zmiňovaná chatrnost a obezita dnešních těl západní společnosti do určité míry souvisí 

také s tím, jak v naší společnosti těla mizí. K tomu být spojen na dálku již totiž není 

třeba se pohybovat. 
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4.2.2 Tělo 

  

      Je to ale s mizením těl opravdu tak, jak bylo popsáno? Vždyť přece Foucaultova 

analýza směřovala jednoznačně na výrobu a výcvik poslušných těl v disciplinární 

společnosti. Moderní doba se v jeho pojetí snaží, aby tělo bylo produktivní i podřízené 

zároveň. V Panoptikonu je přece dohled nad těly přímý a má sloužit k jakémusi 

zvnitřnění dohledu a disciplíny v mysli odsouzeného. Tyto aspekty se však nevylučují. 

Těla jsou v moderní době cílem přímého dohledu, ale zároveň se informace, které 

k fyzickým jedincům odkazují, stávají druhým nástrojem tohoto přímého dohledu. 

Moderní dohled dohlíží nad tělem, myslí a využívá k tomu vědění. Či ještě jinak 

řečeno, tělo je na jedné straně oblastí dohledu, na druhé existují reference k tomuto 

tělu: jméno, rodné číslo, občanský průkaz, pas, apod. Rejstříky, kartotéky a archivy 

představují odkazy k fyzickým jednotlivcům. Pro dnešní dobu je však mizení těl 

patrnější současně s tím, jak se těla stávají nejen cílem dohledu, odkazem 

k jednotlivci, nýbrž také zdrojem informací.   

     Dnešní identifikace není pouze otázkou občanských průkazů, pasů, rodných čísel, 

šifer, hesel a kódů. Novým faktorem, který se objevil jako další ze zdrojů 

k identifikaci, se stalo samo lidské tělo či lépe řečeno to, co lidské tělo může k těmto 

účelům nabídnout: zejména DNA, otisky prstů, oční sítnice a duhovka, tělesné 

tekutiny, tvar obličeje, modulace hlasu atd. Svým způsobem to však také není nic 

nového. Na příkladu využití fotografie ke kriminálním účelům byly 

představeny antropometrické údaje jako klíč ke klasifikaci a identifikaci zločinců. 

Současné využívání lidského těla k dohledovým účelům však výrazně překračuje 

hranice pouhého kriminálního využití. Z těla odvozené informace slouží k podobným 

účelům jako mnohé jiné způsoby dohledu. Třídí a klasifikují, rozhodují o způsobilosti 

a nezpůsobilosti, začleňování a vyloučení. Tělo již nemusí být sledováno, neboť 

dohled se mu dostává pod kůži. Byla-li řeč o dohledu v dnešním globalizovaném světě 

a o tom, jak překračuje hranice států, můžeme nyní tedy říci, že překračuje také 

hranice lidského těla. Rozšiřuje se tak nejen v makroskopickém, ale také 

mikroskopickém měřítku.  
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     Tělesný dohled se rozšířil do všech oblastí dohledu. Slouží jak ve veřejném, tak i 

soukromém sektoru, nejen u policie, v armádě a zpravodajských službách, ale také na 

pracovištích a zatím v omezené míře v oblasti spotřeby a marketingu, nicméně i zde se 

dá očekávat rychlejší nárůst těchto technologií. 

     Primárně jsou biometrické systémy využívány ke kontrole vstupu a přístupu do 

fyzických ale také virtuálních prostředí. Vzhledem k ceně sice zatím k těmto účelům 

stále dominují hesla, digitální klíče, kontaktní a bezkontaktní karty, ale v oblastech, 

kde je vyžadována opravdu vysoká míra zabezpečení, např. zpravodajské služby, jsou 

již tyto technologie standardem. Tyto systémy jsou většinou počítačové skenery, nebo 

tzv. čtečky, připojené k řídicímu systému, jenž je spravován počítačem s databází, 

která ověřuje biologické údaje vůči digitálnímu záznamu se stejnými 

charakteristikami. Tělo se tak v těchto systémech stává heslem. A nutno podotknout, 

že tyto systémy již dnes nejsou pouhými přístupovými systémy, ale součástí vyšších 

nadstaveb, které jsou schopné srovnávat více informací. Například přístup k počítači 

může být ověřen s tím, zda dotyčná osoba prošla přístupovým systémem v objektu 

s biometrickou čtečkou a zda obraz tváře z kamerového systému odpovídá dotyčné 

osobě.   

     V případě biodohledu se však nejedná pouze o identifikaci k přístupu. Příkladem 

užívání biodohledu v pracovním prostředí jsou testy na užívání alkoholu nebo drog. I 

standardní zdravotní prohlídka před nástupem do zaměstnání je svým způsobem 

formou dohledu. 

     Tělesné údaje a zejména profil DNA může sloužit také k prediktivním účelům a 

v budoucnu by mohl stále více spoluurčovat lidské životy a jejich potenciál. Již dnes 

se vede veřejná debata, do jaké míry mohou tyto údaje využívat pojišťovny. Pojištění 

má k životu přece velmi blízko. Musí ho totiž nějakým způsobem ocenit. A 

pravděpodobně nebude trvat dlouho, kdy se o tyto údaje začnou zajímat i 

zaměstnavatelé. Genetický profil by se tak mohl stát standardní přílohou curricula 

vitae.  
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4.2.3 Identifikace 

 

     Rozpoznání identity člověka závisí na čtyřech faktorech: tělu, paměti, právech a 

povinnostech.
235

 Při každodenních lidských setkáních je tělo základní prostředek 

komunikace s druhými. Tuto důležitost tváře a těla můžeme nalézt například v díle 

Emmanuela Lévinase
236

. Že je život vskutku náš, dokládáme dále jeho historií čili 

pamětí. V ní se seskupuje minulost jednotlivce a tou je schopen dokládat své já. 

Kromě těla a paměti je však od člověka také cosi společensky očekáváno. Člověk má 

sociální závazky a povinnosti. Na druhé straně mu jsou v současné době také 

garantována základní práva, na která se může kdykoli odkazovat. Právě tato práva 

vznikala současně s moderní dobou a vývojem moderního státu. Aby však mohla být 

tato práva garantována, musí být lidé také nějakým způsobem registrovaní a 

identifikovatelní. K tomu musí poskytnout své osobní údaje a potřebné informace, jež 

jsou schopné je doložit. Právo a svoboda mohou být v moderním státě garantovány 

pouze výměnou za určitou část dohledu ze strany státních úřadů. Tuto logiku přejímá i 

soukromý sektor, kde lze garantovat služby pouze výměnou za nějakou míru 

identifikace a tudíž potenciálního dohledu. K tomu jsou z obou sfér, tedy státní i 

soukromé, vydávány doklady, jež identitu dokládají. Tyto doklady mohou také sloužit 

k vzájemnému podporování identity jedince. Jak upozorňuje David Lyon, James Rule 

napočítal v 70. letech minulého století těchto základních dokladů v USA šest: rodný 

list, řidičský průkaz, číslo sociálního zabezpečení, pas, výpis z účtu a platební karta.
237

 

Tyto doklady lze považovat za stále platné i v současné době, přičemž v našem 

prostředí by číslo sociálního zabezpečení patrně nahrazovalo rodné číslo a pas by byl 

doplněn občanským průkazem, vůči kterému je anglosaský svět stále v opozici. Tyto 

doklady však jistě od té doby prošly několika změnami a hlavně získaly mnohé 

ochranné prvky proti zneužití. Z papírových dokumentů se stávají plastové kartičky, 

osobní údaje jsou doplňovány údaji biometrickými a všechny tyto informace jsou 

postupně přenášeny z písemné podoby do podoby elektronické, uložené na čipu nebo 
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v datovém souboru. Jak jsou tyto dokumenty důležité pozná každý, když se ztratí, 

nebo je někdo ukradne.  

     Dnešní způsoby identifikace představují komplex způsobů, které kombinují 

jednotlivé možnosti od jména, přes podpis, číslo a dokument po biometrickou 

informaci. Komunikační a informační technologie umožnily obrovské přesuny těchto 

komplexních osobních údajů a návazných informací, jež zahrnují finanční, lékařské a 

jiné citlivé záznamy. To nahrává osobám, které se snaží tyto informace zneužít. 

V takovém případě hovoříme o krádeži identity. Tento zločin je jedním z nejrychleji 

narůstajících typů kriminality na světě, přičemž zahrnuje různé způsoby provedení, 

zejména kopírování platebních karet na bankomatech, e-mailové a internetové útoky 

(phishing, pharming), nebo vloupání do cizího počítače či sítě (hacking). Lze si však 

představit i kompletní krádež lidské identity, jaká byla představena ve filmu Síť.
238

 

Z tohoto důvodu jsou dnešní digitální podpisy různými způsoby enkryptované a 

využívají často větší množství metod ověření identity či příkazu k nějaké akci (např. 

platební příkaz). Právě v této oblasti je možné, že budou biometrické údaje stále 

častěji využívány k ověřování identity, nicméně tím se také otevírají dveře pro další 

možnosti zneužívání, které mohou být vůči potenciálním obětem mnohem 

invazivnější. 

 

 

4.2.4 Soukromí a transparentnost 

 

     Debaty o dohledu a ochraně osobních údajů se často odkazují na soukromí a právo 

na soukromí. Termín soukromí je však značně obecný a v různých kulturních 

prostředích může představovat něco jiného. Okcident je například zaujat soukromím 

v koupelně, na toaletě a vlastně dům jako celek je často připodobňován k jakémusi 

nedobytnému hradu soukromí. Naopak v Indii provádí lidé osobní hygienu často pod 

širým nebem v řekách a mnohdy se jedná o zcela veřejné a společné koupání. Mít 

soukromí často znamená mít možnost žít v jakési vlastní bublině. Znamená to také 
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možnost, aby mě všichni nechali tzv. „na pokoji“. Samozřejmě se však toto vnímání 

liší i v případě západních zemí. Jiným příkladem jsou mzdy, o kterých se stále ještě 

moc veřejně nemluví. To platí hlavně ve střední Evropě. Oproti tomu v anglosaských a 

severských zemích jsou veřejně přístupné informace o výši mezd častějším jevem a v  

Japonsku je zveřejňování mezd zcela běžné.
239

      

      Lidé vnímají soukromí různými způsoby, které se liší podle kontextu, situace a 

také doby. V širším slova smyslu soukromí poskytuje a chrání individuální autonomii 

a komunikaci s blízkými i cizími osobami. Co se týká komunikace, tak je třeba 

podotknout, že ještě před dvaceti lety bylo vcelku složité někoho okamžitě kontaktovat 

na dálku. Pevné telefonní linky a pošta zaručovaly vcelku omezené možnosti kontaktu, 

neboť vždy směřovaly pouze na jedno místo, kde dotyčný zrovna nemusel být. Dnešní 

mobilní telefony, e-mail, sociální sítě a internet z nás učinili téměř kdykoli dosažitelné 

a také dohledatelné jedince. Naše komunikační kapacity se tak mnohonásobně 

navýšily, ale zároveň umožnily, aby se více provozovaly na dálku a redukovaly tak 

nutnost osobního kontaktu. Spolu s tím, jak se naše identity stále více disperzně šíří 

mimo nás samé, tak lze v určitém smyslu hovořit o konci soukromí, neboť se vytrácí 

místa, kde by bylo možné se skrýt před sítěmi umožněným a algoritmicky 

zpracovávaným dohledem.   

     Roger Clarke rozlišuje čtyři dimenze soukromí: tělesnou, behaviorální, 

komunikační a dimenzi nakládání s osobními údaji. David Lyon tuto klasifikaci 

přejímá a v souvislosti s elektronickým zpracováváním osobních údajů ji rozšiřuje na 

oblastí pět, přičemž Clarkovo vymezení jednotlivých oblastí upravuje následovně: 

 

1. Tělesné soukromí – zahrnuje údaje, které mohou být extrahovány z těla, nebo 

představuje sledování fyzického těla.  

2. Komunikační soukromí – vyplývá z demokratického ideálu svobody slova, 

nebo práva mlčet. 

3. Informační soukromí – souvisí s jakýmikoliv textovými nebo numerickými 

údaji, jež se vztahují k identifikovatelné osobě. 
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4. Teritoriální soukromí – souvisí s představou, že existuje prostor, kde je 

nevhodné sledování. 

5. Obrazové soukromí – týká se kontroly nad šířením obrazů nebo vizuálního 

zobrazení dotyčné osoby.
240

 

 

     Ať chceme nebo nechceme, dohled se stal integrální součástí současné společnosti. 

I když je pro dnešní dobu typická individuace toho, jak se k nám instituce vztahují, 

s čímž souvisí také individualizovaný a kastomizovaný dohled, na což sami 

odpovídáme zvýšeným individualismem, soukromí jako by se spíš vytrácelo, než 

posilovalo. Současný dohled má však daleko k tomu, aby byl nějakým neutrálním 

procesem, který se jakoby děje sám od sebe. Stále ještě je vykonáván někým, nebo je 

zde minimálně někdo, kdo nastavuje základní parametry toho, jak bude fungovat, 

načež běžnou praxi pak přebírají stroje. Nedílnou součástí tohoto dohledu jsou 

nejrůznější způsoby kategorizace, profilování a zacházení s jedinci, které se liší podle 

socioekonomického statusu, pohlaví, věku, rasy, náboženského vyznání, místa bydliště 

apod. Sociální třídění a exkluze tak představují aspekty dohledu, které přesahují 

pouhou oblast soukromí a práva na soukromí. Otázka soukromí je spjatá 

s individualismem dnešní doby, ale větší riziko než narušování soukromí představují 

klasifikační a profilační procesy, které vedou k zvýhodňování jedněch na úkor 

druhých, což může mít závažné důsledky pro samu povahu demokracie západního 

světa. S tím možná souvisí obecný přerod sociálního státu, jenž se snaží pokrýt 

základní potřeby valné většiny obyvatel, přičemž se výrazně zadlužuje a využívá 

k tomu plošných dohledových mechanismů, k bezpečnému státu, jehož aktuálnost 

nastoupila zejména po teroristických útocích na Spojené státy americké v roce 2001, a 

který reaguje na zvýšená bezpečnostní rizika současného světa. Je-li základním 

problémem dnešního státu bezpečí, pak je také třeba jasně odlišovat, kdo je tím, kdo je 

nebo může být nebezpečný. S tím však souvisí otázka, kdo jsou ti, kteří definují tato 

klasifikační, profilační a případně vylučovací pravidla? Kdo definuje tyto kategorie a 

podle jakých měřítek? A je někdo, kdo sleduje ty, kteří sledují ostatní? 

                                                 
240

 (Lyon, 2007 str. 175) 



 

183 

     Je zřejmé, že minimálně v případě státu by tyto dohledové stanovy měly podléhat 

demokratickému procesu vládnutí. Jak bylo možné vidět na příkladu studie Norrise a 

Armstronga
241

 stran kamerových systémů ve Velké Británii, bývá však často 

definování těchto pravidel ponecháno těm, kdo právě mají tu moc dohlížet. Nebudu se 

zde nyní snažit popsat právní rámec toho, jak je možné v dnešní demokratické 

společnosti dohlížet a jak přesně je tato činnost kontrolována. Již byl v případě České 

republiky zmíněn Úřad pro ochranu osobních údajů, do jehož gesce to primárně spadá. 

Rád bych se však zaměřil na obecnou povahu takového nakládání s osobními údaji, 

které ovlivňují naše životy více než kdy předtím.  

     Je samozřejmě možné říci, že za osobní údaje musí být odpovědný každý člověk 

individuálně. V případě vztahu se státním aparátem na výběr příliš nikdo nemá. Ze 

zákona je povinen pořizovat si identifikační doklady a poskytovat vyžadované 

informace, například při sčítání lidu nebo daňové kontrole. Podobně musíme 

poskytovat osobní údaje při nástupu do zaměstnání. Tato požadavky jsou ale 

regulovány zákony a je možné je demokraticky měnit. Je však pravda, že zejména 

zákazníci, uživatelé moderních technologií či sociálních sítí, mají své osobní údaje 

v rukou mnohem více a je tedy na nich, aby s nimi také podle toho nakládali. Podle 

Davida Lyona by měly být součástí provozování dohledu transparentnost, otevřenost a 

odpovědnost za to, co se s takovými údaji děje.
242

 A to platí jak pro veřejnou, tak také 

soukromou, sféru. Tím není myšleno, že by se absolutní transparentnost měla stát 

nějakým všeobecným jednotícím požadavkem na to, co s dohledem dělat. Jsou oblasti, 

kde je třeba dohled provádět skrytě, ale mělo by to být vyváženo odpovědným 

přístupem a kontrolními mechanismy. Je třeba, aby existoval přístup k tomu, jaké jsou 

důvody pro dohled a jaké jsou způsoby, kterými je prováděn. Tato transparentnost je 

důležitá z několika důvodů. Za prvé, veřejné i soukromé organizace mají stále větší 

potřebu po osobních údajích, což souvisí se systémovou integrací a asambláží 

dohledu, kdy data získávají i organizace, které k nim nemají primární přístup. To má 

hluboké socioekonomické konsekvence, zejména v oblasti pracovního prostředí a 
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spotřeby. Za druhé, transparentnost je důležitá, protože jsou v sázce osobní data, která 

umožňují sociální třídění, exkluzi a diskriminaci. A za třetí je důležitá, protože se týká 

fyzických lidských bytostí, jejichž soukromí, svoboda a důstojnost mohou být 

ohroženy. Abstraktní statistické a algoritmické kategorie ovlivňují reálné životy 

občanů, pracovníků, zákazníků, cestujících, podezřelých delikventů, migrantů apod. 

Vzdálenost a odstup, které dohledové systémy umožňují, mohou také přinášet 

zvýšenou míru nelidského zacházení, zneužívání či dokonce násilí. Vztahování se 

k číslům a osobním údajům nahrazuje osobní kontakt tváří v tvář a paradoxně čím více 

je viděno pomocí dohledu, tím méně jsou viděny fyzické osoby. Transparentnost a 

otevřenost jsou tak cestou k tomu, aby ti, kdo jsou dohlíženi, měli možnost ovlivnit, 

zda dotyčné způsoby dohledu jsou nebo již nejsou akceptovatelné.             

  

 

4.2.5 Etika, technologie a dohled 

 

     Současný dohled má sklon k potírání blízkosti, tj. vztahů tváří v tvář. Tím není 

myšleno, že by dohled tváří v tvář zmizel, nebo že by zde bylo nějak nostalgicky 

vzpomínáno na staré časy osobního dohledu nebo vzájemného dohledu v malých 

společnostech. Je však jednoduší pro dohlížitele využívat osobní údaje, které odkazují 

k jednotlivci a zamítnout ho pak v zaměstnání, poslat ho do vězení, lákat ho na zboží a 

služby či mu zakázat vstup do země, pokud není třeba jednat s dotyčnou osobou přímo 

tváří v tvář. Podobně je jednodušší využívat vojenské dohledové systémy k útokům na 

nepřítele, který je vidět přes obrazovky, např. pouze jako zdroj tepelného záření.   

     V této souvislosti upozornil britský teoretik informačních technologií a dohledu 

Lucas D. Introna
243

 na dílo Emmanuela Lévinase, jež by mohlo být vodítkem 

k hlubšímu pochopení etických úskalí současného dohledu. Byla-li řeč u Martina 

Heideggera o blízkosti a o tom, že se v jeho pojetí z naší blízkosti ztrácí bytí věci, pak 

lze říci, že u Lévinase je tím blízkým nikoli věc, nýbrž Druhý. Setkání s Druhým u 

Lévinase zakládá etiku, jež předchází ontologii. 
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     Lévinasovo dílo je v českém prostředí vcelku známé. Přeloženy jsou jeho základní 

práce až po jeho první hlavní knihu Totalita a nekonečno
244

, včetně výběru z jeho 

díla
245

. Za jeho druhou nejvýznamnější práci bývá považována kniha Jinak než být 

aneb za hranice esence
246

, která do češtiny přeložena doposud nebyla. 

 

 

4.2.5.1 Richard A. Cohen – etika a kybernetika v Lévinasově ohledu 

 

     Než se však dostanu k samotnému Intronovi, rád bych zde uvedl pohled na etiku a 

kybernetiku podle Richarda A. Cohena, který se ke staršímu Intronovu pojetí také 

vyjadřuje. Richard A. Cohen je americkým filosofem, který se věnuje Lévinasovu dílu 

a mimo jiné napsal předmluvu k anglickému vydání Jinak než být. Ve svém příspěvku 

Ethics and cybernetics: Levinasian reflections
247

 z roku 2000 se Cohen kriticky 

vyjadřuje jednak k Inronovu chápání kybernetiky v Lévinasově kontextu, jenž podle 

něj vnímá současné technologie negativně, neboť vztahy tváří v tvář potírají, a zároveň 

se kriticky vymezuje vůči Sherry Turkle, která oslavuje současné technologie, jež 

umožňují nové formy osobnosti, které jsou decentralizované, multiplicitní, a které 

nemohou být odpovědné tak, jako integrální já starých filosofických koncepcí, což 

v jejím pojetí umožňuje nové možnosti, jak chápat svobodu. 

     Cohen klade zásadní otázku, zda výpočetní a telekomunikační technologie 

produkují radikální transformaci lidství, nebo zda jsou pouhým dalším instrumentem, 

nástrojem či prostředkem ke zpracovávání a přenosu informací a obrazů, což je ve své 

podstatě morálně neutrální a může nabývat jak pozitivních, tak také negativních, 

rozměrů. Podle Cohena současné technologie žádnou fundamentální revoluci 

v lidských záležitostech nepřinesly. Jsou jen pokračováním dlouhé historie vývoje 

komunikačních technologií, mezi jejíž hlavní milníky patří vynález knihtisku, 

telegrafu, telefonu, rádia, televize, počítače atd. Rozdíl však vnímá pouze kvantitativní 
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a nikoli kvalitativní. Ano, narostla rychlost, s jakou komunikační technologie pracují, 

a zároveň uznává, že se také zvyšují možnosti anonymní komunikace, kdy není zcela 

jasné a ověřitelné, kdo je na druhé straně. Podobně i dopravní možnosti dnešního světa 

pouze kvantitativně zrychlují a zjednodušují cestování, nicméně nic jiného nepřináší. 

Jak říká: „Technologický pokrok je pouze o tomto: kvantitativní rozvoj v rychlosti, 

replikaci, miniaturizaci apod. Na informačních technologiích nevidím nic radikálně 

nového nebo nějakou unikátní hrozbu, popřípadě přínos.“
248

   

     Podle Cohena hovoří Lévinas o etice nikoli v termínech svobody a autonomie, 

nýbrž ve smyslu extrémní blízkosti Druhého. Morální Já přejímá odpovědnost za 

Druhého, substituuje starosti Druhého a bere je na sebe, stává se rukojmím za 

Druhého. Tato blízkost, jež klade druhého na první místo, je zdrojem morální povahy 

Já. Jedná se o morální sensibilitu, smyslovost či vnímavost, která je odlišná od 

sebevědomého a sebestředného Já či vědomí, které vládne západní filosofické tradici. 

Jak cituje z Jinak než být: „Tím, že jsme začali se sensibilitou interpretovanou nikoliv 

jako vědomí, ale jako blízkost, hledali jsme v řeči kontakt a smyslovost za šířením 

informací, snažili jsme se popsat subjektivitu jako neredukovatelnou na vědomí a 

tematizaci. Blízkost se vyjevuje jako vztah ke Druhému, který nemůže být rozložen do 

obrazů, nebo představen jako téma.“
249

 V tomto smyslu rozlišuje Lévinas rozmluvu, 

řeč (dire) od řečeného (dit). Cohen na tomto rozlišení ukazuje, že pokud přemýšlíme o 

informačních technologiích ve smyslu obrazů, oběhu informací či něčeho, co je 

uchopeno jako téma (dit), pak se jedná o chybnou kategorii, ve které není možné 

uvažovat o etice, neboť ta je možná pouze v případě rozmluvy (dire).  

     Následně ukazuje, že Turkle a Introna myslí o kybernetice právě tímto způsobem 

jako o informacích, obrazech a tématech. Turkle oslavuje svobodné šíření informací, 

diferenční hru znaků, nekonečnou variabilitu, která přináší absolutní svobodu. Podle 

Cohena tak navazuje na radikální estetický relativismus reprezentovaný Nietzschem, 

Wittgensteinem, Derridou, Deleuzem a Rortym. Avšak v jeho pojetí zašla příliš 

daleko, neboť zaměňuje teorii za realitu či přesněji redukuje realitu na teorii. Celá 
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realita přeci není relativní, multiplicitní, fragmentární a dočasná, nýbrž tato relativita 

platí pouze ve vymezeném prostoru, který se v jejím pojetí odehrává zejména na 

obrazovce. Cohen upozorňuje, že je třeba rozlišovat mezi virtuální realitou a 

skutečným světem, a tedy také mezi morální svobodou ve fantastickém světě a 

morálními omezeními reálného světa. Podle něj je Lévinasův přínos zejména v tom, 

když představuje, že pokud zůstaneme na poli epistemologie a ontologie, budeme se 

vždy potýkat s relativismem, neboť se nikdy nesetkáme s tím skutečně základním a 

reálným, tj. etikou. Rozdíl mezi vzhledem a realitou musí být chápán jako rozdíl mezi 

sférou epistemologie (řečené, šíření informací, tematizace, obrazy) a nároky morálky 

(rozmluva, blízkost, být pro Druhého, substituce). Jak Cohen říká: „Na tomto základě 

je Já schopno rozlišovat mezi virtuální realitou a „skutečnou“ realitou – obrazovky od 

křiků (screens from screams)“
250

.           

    Cohen interpretuje Intronu v tom smyslu, že pokud je třeba k Dobru morální 

odpovědnost za Druhého, jež je možná pouze v blízkosti tváří v tvář, pak jsou 

informační technologie vlastně proti etice a možnost etického vztahu ruší. Kybernetika 

je odmítnutím jinakosti Druhého. Svým způsobem a vcelku paradoxně se tak pomocí 

Lévinase dostává Introna blízko Heideggerovi, který hovoří o nebezpečí techniky. 

Nicméně v jeho pojetí technika nezahaluje bytí, nýbrž možnost setkání s Druhým. 

Podle Cohena však Introna nedoceňuje Lévinasovo rozlišení mezi rozmluvou (dire) a 

řečeným (dit), přičemž přisuzuje technologiím jakýsi ontologický status, jakoby měly 

svůj vlastní život a negativní osud. Introna přisuzuje současným technologiím 

kvalitativní změnu oproti předchozím stádiím, s čímž Cohen nesouhlasí. Podle něj 

není potřeba abecedy nebo obrazovky k tomu, aby Já ztratilo vztah k Druhému tváří 

v tvář. Já je schopné zrušit vztah k Druhému, i když se s ním fyzicky setká, a tak jej 

popřít. Jak ale připomíná, síla tváře je morální a nikoli ontologická, já může zabít, ale 

nemělo by. Jinak řečeno, Já může vždy objektivizovat Druhého, čímž se z tváře stává 

maska. Jak ale Cohen zdůrazňuje, řečené vždy nepřímo odkazuje k rozmluvě, k tváři, 

je stopou autorova podpisu, ručního i strojového písma či emailu. Zdroj vší signifikace 

neleží v řečeném, ve vztahu znaků ke znakům, nýbrž mnohem hlouběji v morálním 
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významu tváře, která zavazuje. A technologie včetně těch výpočetních a 

komunikačních zůstávají nástroji, umělou inteligencí, která není lidská a není schopná 

morální smyslovosti. 

     Podle Cohena zlo není zlem kybernetiky nebo technologií, které zastiňují bytí, není 

to ani nějaká okluze bytí, nýbrž odmítnutí jinakosti Druhého. Je nesporné, že současné 

technologie umožňují mnohem větší míru anonymity a tudíž podporují míru tohoto 

odmítnutí. Na druhé straně však podle Cohena také zvyšují možnosti kontaktu 

s druhými, skutečné komunikace a mezilidských vztahů. Ať tak či onak, i když je 

možné, že budou technologie brzy vybaveny biologickými tkáněmi, podobně jako jsou 

lidé vybavovány plastovými, kovovými či jinými materiály, bude jim chybět lidská 

sensibilita, sociální vnímání a tudíž smysl pro etiku. Počítače nejsou v blízkosti, i když 

jsou vzájemně propojené, protože jim chybí morální vnímavost a cítění. Je pravda, že 

se můžeme setkat v různých sci-fi příbězích s postavami, které toto odlišení překračují, 

jako např. postava Data v seriálu Star Trek. Právě to však podle Cohena potvrzuje, že 

když se jedná o mezní situace života, je třeba se také rozhodnout, zda před sebou 

máme Druhého či nikoli, zda máme vůči takové bytosti prvotní a nesmazatelný etický 

závazek. To, co konstituuje lidskost člověka je právě tato schopnost být nablízku, být 

eticky vztažen k Druhému, který nemůže být převeden na obraz, stát se nějakým 

tématem, být objektivizován. Být Já znamená být pro Druhého. Etika není nějakým 

přílepkem již konstituovaného bytí, nýbrž začátkem a zdrojem tohoto bytí. Pouze z 

morální citlivosti, která je spjata s bezprostředními závazky a odpovědnostmi, pouze 

v reálném životě morálních imperativů, které jsou pod či za virtuálním životem 

obrazovek, pod či za oběhem informací, je Já schopné odhalit důvod a ospravedlnění 

toho, co by se normálně stalo teatrálním šířením informací a obrazů. Bytí se stává 

morálním a spravedlivým, když je schopno této primární etické citlivosti, když 

nachází sebe sama jako toužící po neukojitelné touze být pro Druhého. Jak říká Cohen: 

„Člověk není stroj, který by byl naprogramován slovy Bible nebo jinými sakrálními 
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texty.“
251

 Naopak, člověk je schopen využít strojů k tomu, aby sloužily Druhým a 

spravedlnosti.  

     Cohen dodává, že i když naše lidská sensitivita vychází ze vztahu k Druhým, šíří se 

vůči všemu stvořenému, tj. živému i neživému. Navíc, v dnešní době se etická 

dimenze lidské blízkosti odehrává pomocí komunikačních prostředků, které umožnily 

počítače, mobilní telefony, dopisy a lidské výtvory. Proto Cohen říká, že tvář může být 

dopis i email.
252

 Počítače jako takové, stejně jako ostatní nástroje však nejsou ani 

dobré ani zlé. Tvář je tím, co protrhává tuto morální neutralitu. Na jedné straně pak 

mohou zachraňovat životy a na druhé například narušovat soukromí. Jsou to však lidé, 

či obecněji ti, jimž bylo dáno etické vnímání, kdo způsobují dobro a zlo. „Jsme 

svobodní v tom odpovědět Druhému nebo se k němu otočit zády, a pokud si zvolíme 

otočení zády, pak se nemůžeme schovávat za obrazovkou počítače více, než když se 

schováme za vlastní Mercedes nebo za bránu vlastního panství.“
253

               

     Cohen však připomíná, že jak sofistikovaná manipulace informacemi, tak skoro 

nepřetržitá globální transparentnost a demokratičnost, které počítače umožňují, nám 

nabízí velkou možnost zvýšené morální citlivosti, jež může vést k šíření globální 

humánnosti. Je si však vědom, že tato transparentnost může vést nejen dobrým 

směrem, ale také k totalitarismu, s nímž jsme se mohli setkat v minulém století. O to 

víc se tak jedná o otázku lidství jako takového a o to, jakým směrem se odpovědně 

vydá. 

 

 

4.2.5.2 Lucas D.  Introna – tvář a interface 

 

     Cohenova kritika vůči Intronovi je založena na tom, že Introna dle jeho názoru 

chybně přisuzuje technologiím jako takovým negativní hodnocení, jakoby technologie 

samy měly nějakou bytnost. Je pravda, že to u Introny takto bývá a často je v jeho 

pracích kombinováno čerpání jak z Heideggera, tak z Lévinase, čemuž se Cohen 
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vzpírá. Je zde však jeden detail, kterému se Cohen ve svém výše představeném 

výkladu nevěnuje, a tím je odkaz na třetího. Jak uvádí Lévinas v Totalitě a nekonečnu: 

„V očích Druhého na mne hledí kdosi třetí – řeč je spravedlnost“
254

. V Jinak než být 

pak dodává: „… spravedlnost zůstává spravedlností pouze ve společnosti, kde není 

rozdíl mezi těmi, kdo jsou blízcí a těmi kdo jsou vzdáleni …“
255

. Epifanie tváře otevírá 

v řeči lidství, jsou zde však přítomni i jiní za tváří Druhého, čímž přichází k řeči 

spravedlnosti. Tvář je odkazem na třetího a otevírá tak možnost lidského bratrství. 

     Introna se právě v tomto smyslu, tedy odkazu na třetího, zamýšlí nad významem 

současných výpočetních a komunikačních technologií, jejichž společným 

jmenovatelem je interface a obrazovka. Podle něj znamená postupná invaze obrazovek 

do našich životů významnou sociální proměnu a tím ovlivňuje také naše etické 

vnímání. Na jedné straně si všímá, jak nás obrazovky od druhých vzdalují, na druhé 

jak se pomocí těchto technologií rapidně zintenzivňuje naše komunikace s druhými, 

s čímž souvisí také mnohem větší tlak na naše odpovídání vůči druhým a potažmo tak 

odpovědnost. Například takové každodenní vyřizování emailové korespondence dnes 

nutí člověka k tomu, aby filtroval, vůči kterým zprávám má odpovídat a vůči kterým 

nikoli. Tlak toho, že vůči někomu odpovídat odmítám, přitom však přetrvává. Dostát 

všem nárokům druhých je i v této praxi téměř nemožné. 

     Obrazovka je tím, co primárně z informačních technologií vnímáme. Před 

obrazovkou můžeme pasivně ležet a nechat se bavit, může nás informovat na 

nádražích či letištích a můžeme s její pomocí komunikovat s druhými. Obrazovka 

zpřítomňuje, ukazuje a vystavuje to, co bylo předtím vybráno, zachyceno, 

procesováno, organizováno, strukturováno a nakonec re-prezentováno. Obrazovka 

také umí zaujmout naší pozornost, i když se na ní primárně nehodláme dívat. Na 

Heideggerově užívání starořeckého pojmu aletheiá, který zároveň představuje 

skrývání i odkrývání, Introna představuje, že obrazovka má vždy nějaké neviditelné 

pozadí. Za obrazovkou se dějí věci, o kterých ten, kdo se na ní dívá, neví. 
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     V Lévinasově smyslu představuje Introna obrazovku podobně jako Cohen. 

Obrazovka odhaluje svět, který je již nějakým způsobem tematizovaný, 

objektivizovaný, jedná se o již řečené (dit). Introna se však ptá, jaký má obrazovka 

význam, mluvíme-li o tváři a odkazu ke třetímu. Tvrdí, že morální význam obrazovky 

je dvojznačný. Obrazovka může pohltit tvář ve své re-prezentaci, vzdalovat nás od 

Druhých, kteří narušují svobodu egoistického a ateistického Já. Dnešní míra mediace a 

re-prezentace je pomocí informačních a výpočetních technologií na mnohem vyšší 

úrovni, než kdy dříve. Zároveň však může obrazovka oznamovat a připomínat, že jsou 

zde třetí. Obrazovka jaksi multiplikuje třetí. 

    Introna to pak vysvětluje ve dvou ohledech. Na jedné straně může být tento postoj 

zdrojem politiky a na druhé spravedlnosti. Na obrazovce je tvář (face) „odtvářněna“, je 

mezi dvěma tvářemi a vytváří tak interface. Toto odtvářnění Druhého však může podle 

Introny znamenat vstup třetích, což vytváří nový symetrický a rovný vztah. Na jedné 

straně tak umožňuje politiku, kdy Já přistupuje ke všem stejným způsobem, kteří jsou 

rovně re-prezentováni, a Já kalkuluje možnosti pro svá rozhodnutí. Na druhé straně je 

však třeba mít na mysli Lévinasova slova, že: „Spravedlnost není možná bez Já, které 

ji činí tak, že se nachází v blízkosti.“
256

. Každé rozhodnutí Já je etické trauma, protože 

v očích Druhého jsou přítomní i třetí. Ale pouze tímto způsobem je spravedlnost 

možná. 

 

 

4.2.5.3 Data-Druhý 

 

     Cohenovy a Intronovy interpretace Lévinasova díla v souvislosti se současnými 

výpočetními a informačními technologiemi sice nejsou přímo o dohledu, ale díky 

tomu, že je současný dohled právě pomocí těchto technologií intenzivní, umožňují 

nový pohled také na problematiku dohledu. Je asi pravda, že hovořit o těchto 

technologiích a dohledu v Lévinasově kontextu znamená vstup na značně tenký led. 

Na závěr této práce se však o takový krok pokusím. 
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     Nejsem si podobně jako u Heideggera jistý, zda se někdy Lévinas k dohledu 

vyjadřoval. Lze spekulovat, zda by Heidegger vnímal dohled jako jistou formu 

Gestellu. Je jistě pravda, že dohled v sobě má cosi vymáhavého. Jsou po nás 

vyžadovány osobní údaje, informace, vzorky a otisky našich biologických já. Zároveň 

nás současný dohled staví (stellen) do určitých pozicí, profiluje a kategorizuje do 

nejrůznějších skupin. U Lévinase by dohled možná spíše souvisel s pohledem 

Druhého, potažmo pohledem toho, kdo je nekonečný, kdo je stopou, která se zračí ve 

tváři Druhého – Bůh. Ještě v této práci nebyla řeč o tom, že dohled má v určitém 

smyslu souvislost s představou jakéhosi božího oka, které nad vším dohlíží.  Zároveň 

by u Lévinase mohl dohled odkazovat ke starosti o Druhého v onom pozitivním 

smyslu, který v Lyonově pojetí může dohled nabývat, a v tom si Lyon patrně rozumí 

s Cohenem.     

     Je zde však možná ještě jedna interpretace. U Cohena se lze setkat s myšlenkou, že 

tvář může být dopis i email. Je možné se ptát, zda by Lévinas s takovým tvrzením 

souhlasil, a osobně si myslím, že takto obecně spíše nikoli. Zkusme ale vzít do úvahy 

Lévinasovo rozlišení dire a dit a souhlasit, že komunikace, jakou je email, dopis či 

třeba telefonní rozhovor, splňuje podmínku přímé řeči, tedy skutečné rozmluvy. 

Probíhá ale dohled takto přímo? Je dohled přímou komunikací? I když si dohlížený 

myslí, že je dohlížen, často o tom nemá jistotu, jestli tomu tak skutečně je. Benthamův 

Panoptikon je právě na této permanentní viditelnosti, ke které ani nemusí docházet, 

založen. Současné technologie tuto panoptikalitu dotahují k dokonalosti, neboť fungují 

automaticky a vyžadují operátora pouze k tomu, aby dohledový systém nastavil a 

vyhodnotil to, co systém zaznamenal či zanalyzoval podle zadaných algoritmů.  

    U nejrůznějších teoretiků dohledu se můžeme setkat s tím, jak se naše identity 

v současné době disperzně šíří virtuálními prostory. Deleuze hovoří o tom, že se 

vytváří dividua
257

, Lyon mluví o datovém obrazu (data image)
258

, Clarke o digitální 

osobě (digital persona)
259

, Haggerty a Ericson o datovém dvojníkovi (data-double)
260

. 
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Všechny tyto koncepce se snaží ukázat, že člověk již není pouze námětem debat 

druhých, že informace o něm samém nejsou uloženy jen v archivech a kartotékách, ale 

že velká část jeho identity je umístěna mimo reálný svět a přitom o reálném životě 

v mnohém rozhoduje. Je možné říci, že oblast dohledu tedy spadá spíše do oblasti 

řečeného (dit). Podle Cohena je tak oblastí, kde je etika nemožná. Co by ale Cohen 

řekl o sociálních sítích, jakou je například Facebook? Je zde komunikace přímá, jedná 

se o rozmluvu, řeč (dire), nebo je spíš oblastí řečeného (dit)? Tím, že se naše životy 

stále více odehrávají přes nějaký interface, kde již není komunikace přímá, ale přitom 

je pro naše životy bytostně důležitá, je možné také přemýšlet o tom, zda koncepcím 

datových obrazů a dvojníků nechybí také protiklad v data-Druhém. Nevyžaduje nově 

formovaná oblast virtuálního svou vlastní etiku, která by mohla být založena na data-

Druhém? Není potřeba, aby každý, kdo vstupuje do virtuálních světů, do světů, které 

zprostředkovávají stroje, nezačal uvažovat o všech těch obrazech a informacích o 

druhých jako o stopách Druhého, jako o data-Druhém? Zlo i dobro je možné konat 

v reálném i virtuálním světě. I obraz může zabíjet. Je pravda, že reálně dopadne vždy 

na reálného Druhého, nicméně možná bychom měli více přemýšlet o tom, že jeho 

otisky ve virtuálním světě, ve světě dit, bude možná třeba právě jako data-Druhého 

vnímat a rozšířit tak etickou vnímavost i do těchto světů.   

     Není ale zásadní omyl v tom, vnímat u Lévinase řeč (dire) jako nějakou přímou 

komunikaci? Etický vztah přeci není u Lévinase založen tím, že s Druhým začnu 

opravdu přímo komunikovat. Již v Totalitě a nekonečnu je sama tvář tím, kdo hovoří, 

kdo Já uvádí do etického vztahu, a to ještě před tím než cokoliv nahlas vysloví. „… 

tvář je původní výraz, je to první slovo: „nezabiješ“.“
261

 V Jinak než být k tomu 

Lévinas dodává: „Řeč (dire) je jistě komunikace, ale jako podmínka pro jakoukoliv 

komunikaci, jako vystavení se.“
262

 Řeč je ta nejpasivnější pasivita, je to vystavení se 

Druhému, jenž subjekt již před jakoukoliv komunikací problematizuje a eticky 

zavazuje. Je to anarchická řeč, je to blízkost Druhého, je to bytí pro Druhého: 

substituce. Jak ale v tomto kontextu chápat někoho takového jako data-Druhý? Není 
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pak o data-Druhém zbytečné hovořit? Není data-Druhý tváří, jak o tom hovoří Cohen, 

když mluví o e-mailu a dopisu jako o tváři? Právě zde si dovolím nesouhlasit. Lévinas 

říká: „Etika je duchovní optika.“
263

 E-mail ani dopis nejsou tvář. Jsou stopou Druhého, 

probouzí-li etickou vnímavost. E-mail i dopis mohou nabývat podoby dire i dit. Data-

Druhý je stopou Druhého a může být zdrojem toho, abychom informace o druhých a 

jejich osobní údaje přestali vnímat jako pouhé znaky, nýbrž jako eticky zavazující 

stopy druhých. 
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5 ZÁVĚR 

 

 

 

     V úvodu předložené práce jsem si položil otázku, zda žijeme ve společnosti, která 

by kromě jiných přívlastků mohla být označena jako společnost dohledu. Je patrné, že 

na tuto otázku neexistuje jasná odpověď se stanovením nějaké přesné míry. Proto jsem 

navrhl prozkoumat tento fenomén a zejména jsem chtěl ukázat, co pojem dohled 

představuje, jaké teorie jej v současné době relevantně popisují a v jakých oblastech se 

s ním můžeme setkat či jakých oblastí se nejvíce dotýká. Druhým problémem, na který 

jsem se zaměřil, byla etická úskalí a dopady dohledu na lidské životy. 

     Podle Davida Lyona je dohled „soustředěná, systematická a rutinní pozornost, 

věnovaná osobním údajům za účelem ovlivňování, řízení, ochrany a směrování.“
264

 

Dohled není v jeho pojetí jednostranně negativní, nýbrž dvojznačný. Na jedné straně je 

vyjádřením starosti o někoho, koho chceme chránit, o koho pečujeme a staráme se. 

Tak dohlížíme nad svými dětmi, nemocnými, seniory, tedy obecně druhými, na kom 

nám záleží nebo kdo naší pomoc potřebují. Na druhé straně představuje dohled 

činnost, o kterou jako subjekty dohledu nežádáme ale která je nutnou součástí 

organizace společnosti, aby mohla smysluplně fungovat, i našich osobních vztahů. 

Dohled se tak stává prostředkem řízení a ovlivňování ze strany veřejných institucí, 

soukromých organizací i jednotlivců. Onou hranicí mezi pozitivním a negativním 

vymezením dohledu je tak míra toho, kdy lze považovat dohlížení a užívání osobních 

údajů jako akceptovatelné a kdy již nikoli. Nebo jinak řečeno, kdy je taková činnost 

negativním zásahem do soukromí a důstojnosti subjektů dohledu. 

     V Lyonově pojetí se s dohledem setkáváme v pěti základních oblastech: 1. armáda 

a zpravodajské služby, 2. státní administrativa, 3. pracovní prostředí, 4. policie a 

kontrola kriminality, 5. spotřeba a marketing. Mark Andrejevic v souvislosti se 
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zkoumáním dohledu a interaktivity redukuje tento výčet na oblast politickou, 

komerční a laterální, přičemž ta poslední v Lyonově výčtu není explicitně zmíněna. 

     Studium dohledu (Surveillance Studies) je multidisciplinární obor, který se 

rozvinul za posledních dvacet let zejména v anglosaských zemích. Setkávají se zde 

filosofové, sociologové, antropologové, historici, právníci, kriminologové, biologové i 

odborníci na technické obory. Abych představil základní teorie, které se dohledu 

věnují, využil jsem metodologicky Lyonova diachronního rozlišení dohledových 

vztahů na předmoderní, moderní a postmoderní.  

     Předmoderní dohled se odehrává tváří v tvář, tj. pomocí lidských smyslů, převážně 

však vizuálně. Praktikován je většinou nesystematicky, místně a v dané přítomnosti. 

Funguje jak symetricky, například v malých komunitách, tak také asymetricky, 

například ze strany svrchovaného pána nad poddanými nebo nějakého pověřence, 

který dohlíží na práci a výkony ostatních. Za předmoderní formu dohledu lze také 

považovat různé metody sběru informací o nepříteli, který je však také vykonáván 

osobně, a to i v případě zajištění nějakých písemných informací. Tomuto typu dohledu 

byla věnována menší pozornost, neboť většina teoretiků dohledu se soustředí zejména 

na moderní a současný dohled. 

     Moderní dohledové metody jsou zejména racionálnější a zprostředkovány různými 

mediátory. Užívají matematické metody, opírají se o archivy, rejstříky a kartotéky, 

odehrávají se v přítomnosti, ale hledí také do minulosti, neomezují se pouze na určité 

místo, ale také na celek, zejména národ. Moderní dohled má sklon k inklusivitě, 

podporuje stejnost, uniformitu a homogenitu. Teoreticky byl popsán na dílech 

Christophera Dandekera, jenž vychází zejména z pojetí dohledu u Maxe Webera, 

jemuž byla věnována samostatná pozornost, Anthony Giddense a Michela Foucaulta. 

Za důležitý původ moderního dohledu označuje Dandeker racionalizaci a 

byrokratizaci armád, což se v jeho pojetí přeneslo do moderní státní správy a 

kapitalistického podnikání. Dále byla věnována pozornost samotnému Micheli 

Foucaultovi, jenž je mnohými teoretiky dohledu považován za analogii Darwina, tj. 

zakladatele dohledových studií, díky jeho pronikavým analýzám moci, disciplinarizace 

a normalizace moderní doby, která začíná zhruba v 17. století a vrcholí v 19. a první 
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polovině 20. století. Tomuto časovému rámci odpovídá také zde užité rozdělení na 

předmoderní, moderní a postmoderní dohled. Při popisu Foucaultových analýz byl 

kladen důraz zejména na jeho pojetí biomoci v ohledech anatomo-politika (disciplína) 

a bio-politika (regulace). Nechybí také známý architektonický model disciplinární 

společnosti, který Foucault nalézá v Benthamově Panoptikonu. 

     Postmoderní (současný) dohled je zejména digitálně zprostředkovaný pomocí 

informačních technologií, tj. výpočetní a telekomunikační techniky. Je založený na 

sledování aktivit a chování, k čemuž jsou využívány všemožné osobní údaje včetně 

biometrických dat. Je výrazně orientován do budoucnosti, aby umožňoval případná 

preventivní opatření. Zaměřuje se jak na mikro prostor (tělo), tak také na makro 

prostor (globální svět). Namísto moderní inklusivnosti podporují současné systémy 

dohledu exklusivnost, tj. odlišují kdo má a nemá jistá oprávnění. V teoretické rovině 

byl současný dohled představen zejména pomocí Deleuzovy koncepce společnosti 

kontroly, na něj navazující teorií dohledové asambláže Kevina Haggertyho a Richarda 

Ericsona, na teorii nového dohledu Gary T. Marxe, teorii data-dohledu Rogera Clarka, 

teorii superpanoptikonu Marka Postera a simulační charakter současného dohledu až 

na samou mez imaginace byl představen pomocí teorie hyperdohledu Williama 

Bogarda.  

     Současný dohled je převážně technologicky zprostředkovaný. Nutně tak klade 

otázku po významu techniky v našich životech. Jsou technologie nebezpečné? Svým 

způsobem na to odpovídají Martin Heidegger a Paul Virilio v pasáži, která je 

předmluvou mého zkoumání kamerových systémů. Zjednodušeně řečeno, pro 

Heideggera tkví bytnost moderní techniky v Gestellu, ve stanovování a vymáhání, 

které podle jeho názoru zakrývá skutečné bytí. Virilio si všímá toho, že technologie 

jsou podobně jako dohled dvojznačné, tj. na jedné straně život ulehčují, ale na druhé 

jsou vždy také vynálezem katastrofy.  

     Mark Andrejevic při svém zkoumání interaktivity dochází k závěru, že současné 

technologie kolem nás vytvářejí jakési digitální uzavření (digital enclosure). Je téměř 

nemožné v dnešní době nezanechávat digitální stopy, přičemž se to děje jak pasivně 

(interpasivita), tak také aktivně (interaktivita). Interaktivita a technologie napomáhají 
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smazávat rozlišení mezi prostory práce, zábavy a domova a zároveň mezi akty 

produkce a spotřeby. To má zásadní vliv na změny, které se odehrávají v oblastech 

komerce, politiky i mezilidských vztahů.  

     Jelikož je technologií, které se k dohledu dají využívat, velké množství, zvolil jsem 

jako příklad pro bližší představení takové technologie kamerové systémy, neboť jsou 

pro mnoho lidí symbolem dohledu, který se neustále více šíří jak do veřejných, tak 

také soukromých prostorů. V jejich popisné části jsem uplatnil Foucaultovy, 

Deleuzovy a Posterovy analýzy, když byly analogové kamerové systémy 

připodobněny k modelu Panoptikonu, jenž je platný pro uzavřená prostředí, zatímco 

digitální kamerové systémy připomínají rhizomatické uspořádání (cloud) nebo model 

Superpanoptikonu. Digitální data jsou nejen jednoduše přenositelná, ale zároveň jsou 

analyzovatelná pomocí algoritmů, jež umožňují pokročilé funkce kamerových systémů 

a propojitelnost s jinými dohledovými systémy. Na základě studie Cliva Norrise a 

Gary Armstronga byly dále představeny sociální, politické a ekonomické důvody a 

konsekvence užívání kamerových systémů. Dovolil jsem si také trochu popustit uzdu 

fantazii a představil možnou budoucnost kamerových systémů včetně technologie 

Digital Signage, která se stále více snaží kamerových systémů využívat.         

     Oblasti dohledu, představené v pojetí Davida Lyona a Marka Andrejevice, nejsou 

nějaké striktně oddělené oblasti. Naopak, pro současný dohled je typické prolínání 

těchto oblastí, tzn. přenos osobních údajů z jedné oblasti do dalších. Například policie 

využívá údaje ze soukromých kamerových systémů, od mobilních operátorů, a 

poskytovatelů platebních karet. Současný dohled lze však identifikovat nejen ve výše 

uvedených oblastech, ale také v případě médií, jež by sice mohly patřit do oblasti 

marketingu či politiky, nicméně jejich postavení je specifické. Média poskytují 

zprávy, přináší informace, zároveň však baví a přitom všem slouží k reklamním 

účelům. Je samozřejmě nutné odlišovat klasická média od nových elektronických a 

zároveň veřejná od soukromých.  

     V souvislosti s dohledem je v případě médií třeba zmínit dvě věci. Jednak koncepci 

Synoptikonu, kterou představil Thomas Mathiesen jako jistý protiklad Foucaultova 

pojetí Panoptikonu. Mathiesen tvrdí, že současná masová média vrací do hry spektákl. 
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Argumentuje, že nežijeme pouze ve společnosti dohledu, kdy jednotlivec nebo úzká 

skupina osob sleduje ostatní, ale také ve společnosti pohledu, kdy velké množství osob 

sleduje jednotlivce nebo malé skupiny osob. Příkladem je zejména silný zájem médií o 

celebrity nebo reality show. Podle Mathiesena se tak obě formy - Panoptikon i 

Synpotikon - doplňují. Zároveň je třeba zmínit, že sama média užívají dohledových 

praktik, a to jak k získávání informací, tak také vůči svým příjemcům.   

     Dohled také úzce souvisí se současnou globalizací a mobilitou. Získávání a 

zpracovávání osobních údajů a informací překročilo nejen hranice jednotlivých oblastí 

dohledu, ale také hranice států. Digitální technologie umožňují přenos dat, týkajících 

se občanství, zaměstnání, spotřeby, cestování apod., v reálném čase. Zároveň 

umožnily internet, email a sociální sítě mnohem intenzivnější kontakt mezi lidmi 

navzájem, který je však možné monitorovat. Nejsou to však tyto technologie samy, 

kdo takový stav zapříčinil, nýbrž podpora, které se jim dostává jak od soukromého 

sektoru včetně společností, které je vyvíjejí, tak také od sektoru veřejného. Státy se 

snaží maximálně zabezpečit ochranu občanů, globální společnosti prodávají své 

výrobky a služby na globálních trzích a lidé sami rádi cestují a objevují nová místa. 

Letiště se stalo novým klíčovým uzlem dohledu a jako architektonický model 

nahradilo na první příčce dohledu Foucaultem popisované vězení moderní doby. 

     S dohledem a globalizací souvisí několik problémů, mezi nimiž dominují imigrace, 

mezinárodní politika a bezpečnost. Didier Bigo zavádí v této souvislosti další 

z panoptikálních neologismů - Banoptikon. Vyjadřuje jím stav nouze, pohotovosti či 

mimořádné události, jakou byly například útoky na Spojené státy americké v roce 

2001. Tento stav umožňuje vládám označit nepřítele, vůči kterému je třeba bojovat, a 

spolu s ním také možný okruh podezřelých či potenciálně nebezpečných jedinců. Vůči 

těm je pak možné aplikovat zvláštní zacházení a například jim neumožnit cestovat. 

      Jaký má dohled dopad na jednotlivce, na subjekt dohledu? U Foucaulta je možné 

sledovat, jak je tělo v moderní době předmětem výroby a výcviku, jak je tělo 

disciplinováno. Duše je jakýsi korelativ technologie moci nad tělem, je trvale 

produkována okolo, na povrchu i uvnitř těla fungováním moci, která například u soudu 
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vynáší rozsudky, ve vězení dozoruje, v kasárnách vycvičuje apod. Tak se disciplína 

v těle pomocí duše zvnitřňuje. 

     Podle Davida Lyona je ale zároveň pro společnosti dohledu typické mizení těl. Těla 

mizí, když se věci dělají na dálku. Toto mizení těl začalo v moderní době s tím, jak se 

stále více informací přenášelo jinak než osobním stykem tváří v tvář. Od masového 

užívání písma v kartotékách, rejstřících a archivech, přes vynález prvních 

komunikačních technologií jakými jsou telegraf a telefon po dnešní digitálně 

zprostředkované komunikační a informační technologie se tento jev stále intenzifikuje. 

Je tak možné nejen telefonovat, ale celé oblasti aktivit, jakými jsou práce, studium a 

zábava, lze dnes provozovat tak, aniž by člověk musel opustit svůj domov. Naše 

kontakty se mnohem více virtualizují pomocí různých interfaců. U různých teoretiků 

dohledu se tak můžeme setkat s koncepcemi, které hovoří o tom, že naše identity se 

v současné době disperzně šíří virtuálními prostory. Deleuze hovoří o dividuu, Lyon o 

datovém obrazu, Clarke o digitální osobě, Haggerty a Ericson o datovém dvojníkovi. 

     Původní důvěra společností, kde se vztahy jedinců odehrávají tváří v tvář, se 

postupně v moderní době narušuje. S tím souvisí i potřeba garance identity dotyčných 

osob. Tyto způsoby ověřování se dostávají mimo fyzické tělo, jsou uloženy 

v rejstřících a dokládány osobními doklady, jakými jsou občanské průkazy, pasy, 

rodné listy, rodná čísla apod. V současné době se tyto známky důvěry podporují hesly, 

šiframi a kódy. Novým faktorem, který se objevuje jako další ze zdrojů k identifikaci, 

je pak samo lidské tělo, jeho DNA, otisky prstů, oční sítnice a duhovka, tělesné 

tekutiny apod. Všemi těmito směry se vydává i dohled.  

     Debaty o dohledu a ochraně osobních údajů se často odkazují na soukromí a právo 

na soukromí, což je značně obecný termín, který nabývá různých podob v různých 

kulturách. Lidé vnímají soukromí různými způsoby, které se liší podle kontextu, 

prostředí, situace a doby. V širším kontextu soukromí poskytuje a chrání individuální 

autonomii a komunikaci s blízkými i cizími osobami. V Lyonově pojetí můžeme 

hovořit o soukromí tělesném, komunikačním, informačním, teritoriálním a obrazovém. 

     Dohled se stal nevyhnutelným aspektem současné společnosti. Jeho nedílnou 

součástí jsou nejrůznější způsoby kategorizace, profilování a zacházení s jedinci, kteří 



 

201 

se liší podle socioekonomického statusu, pohlaví, věku, rasy, náboženského vyznání, 

místa bydliště apod. Sociální třídění a exkluze tak představují aspekty dohledu, které 

přesahují pouhou oblast soukromí a práva na soukromí. Otázka soukromí je spjatá 

s individualismem dnešní doby, ale větší riziko představují klasifikační a profilační 

procesy, které vedou k zvýhodňování jedněch na úkor druhých, což může mít 

důsledky nejen na jejich životy, ale také společnost jako celek. Aby k negativním 

důsledkům nedocházelo, je třeba na jedné straně klást nadbytečnému a invazivnímu 

dohledu regulatorní omezení, a na druhé straně vyžadovat maximální transparentnost, 

otevřenost a odpovědnost za to, co se při dohledu a z něj získanými osobními údaji 

děje.  

     Abych mohl v této práci sestoupit až k samotným základům etické sensibility, která 

by mohla platit i pro oblast dohledu, obracím se v jejím závěru k dílu Emmanuela 

Lévinase. Je-li v Lévinasově myšlení Druhý zdrojem etického vnímání a oni třetí ve 

tváři Druhého zdrojem pro spravedlnost, a to do takové míry, že je otřesena autonomie 

subjektu, který se v blízkosti Druhého stává za Druhého odpovědným, stává se 

rukojmím Druhého, substituuje Druhého, pak je třeba se ptát, do jaké míry mohou tyto 

koncepce platit i v technologiemi zprostředkovaném přirozeném světě, který má svůj 

virtuální protějšek téměř stejně nekonečný, jako je on sám. Jako jisté vodítko je tak na 

závěr uvažováno o možnosti myslet někoho takového, jakým je data-Druhý. 
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