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Abstrakt
V tomto kvalitativním výzkumu jsem analyzoval dvě diskuse počítačových geeků, vztahující
se k možnosti uplatnění distribuované verzovací platformy GiHub v legislativním procesu. V
teoretické části jsem se zabýval standardním pojetím technologií na Západě a alternativními
sociálními teoriemi technologií. Dále jsem situoval geeky do odpovídajícího politického
kontextu. Geekové se definují na základě svého vztahu k počítačovým technologiím, sami je
programují a jsou kolektivně jejich autory. Ve výzkumné části analyzuji jejich diskusi z
pohledu sociotechnické imaginace, abych zjistil, jakým způsobem rozumí artefaktům, které
vytvářejí, jak se skrze technologie vztahují ke společnosti a jakou roli v jejich politice
technologie hrají. Skrze zkoumání sociotechnické imaginace se pak pokouším propracovat k
jejich předporozumění světu a zjistit, jakým typem aktéra pro ně technologie jsou. Tato
zjištění dávám do kontextu se standardním přístupem k techologiím a nastiňuji změny, které
se oproti standardnímu narativu objevují. Zároveň analyzuji procesy, které se v sociální
imaginaci geeků odehrávají, když se snaží o propagaci vlastních forem spolupráce skrze
fetišizaci technologií.

Abstract
In this qualitative research I analysed two on-line discussions of "computer geeks" about a
possible implementation of a distributed version control system called GitHub into the
process of law-making. In the theoretical chapter I recapitulated how technology has been
traditionally approached in Western Culture and how it it approached in newer social theories
of technology. Then I presented geeks in their political context. Geeks define themselves in
relation to computer technology, they program the technology, they are it's authors. In reseach
chapter, I analyse their discussion using the social imaginary concept to find out how they
understand the artifacts they make, how they relate to society through technology and what
role tehcnologies play in their politics. Through investigating this sociotechnical imaginary, I
tried to arrive at an understanding of their world and an understanding of what kind of actor
technology is for them. I relate these findings to the way technology has been traditionally
approached in Western Culture and tried do shed light on some of the changes the Standard
Narrative has undergone in their imagination. At the same time, I analyse the processes at
work in geeks' imaginary while they proselytize a "technology" as their own fetishised
relationships.
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1. Úvod
„Můžeme se stát otroky algoritmů, jimž nebudeme rozumět?“ 1 zní nedávný novinový
titulek a nahrává mi tak k napsání úvodu této práce. Problematiku vztahu k tzv. ne-lidským
aktérům – kupříkladu ke školním, státním nebo zábavním informačním systémům, k elektronickým přístrojům, které nám někdy ulehčují život a někdy naopak kladou odpor – znají
lidé z první ruky. A jak vidíme, reflexe této problematiky se začíná objevovat i v běžném
tisku. Jak vztah k informačním systémům, k algoritmům, či k naprogramovaným artefaktům
chápat? Jak se překlenout přes zjednodušující chápání technologií, které nám buď říká, že
jsou to ‚prostě jen nějaké věci‘, anebo nás naopak vede k domněnce, že takovéto artefakty
jsou něčím ‚magickým‘ a s definitivním vlivem na nás?
V této bakalářské práci nejprve zkoumám, jakým způsobem se dají technologie ve
vztahu ke společnosti chápat (využívám Pfaffenbergerovy [1988, 1992] koncepty ze sociální
antropologie technologií), jak o nich obvykle přemýšlíme a jak o nich přemýšlet jiným,
v oboru sociologie vědy a technologií rozvíjeným způsobem (využívám konceptů STS, Actornetwork theory, Activity theory). Následně prozkoumávám skupinu tzv. geeků (na pozadí
Keltyho [2005] výzkumu rekurzivní veřejnosti), která je velmi specifická tím, že
naprogramované artefakty vytváří a dlouhodobě o nich diskutuje. Jak tito geekové –
programátoři, inženýři, počítačoví nadšenci – svému vztahu k technologiím rozumí? Došli ve
svém uchopení dál než jiná část veřejnosti? Přetrvává u nich standardní narativ, v jehož rámci
na Západě technologie obvykle chápeme? A může nám porozumění způsobu, jakým se
k technologii geekové vztahují říct něco o tom, zda je obava o život v područí algoritmů
oprávněná?
Geekové (programátoři) spolupracují na vývoji softwaru využívají důmyslně
naprogramovaných softwarových platforem (např. GitHub2), které jim umožňují efektivní,
transparentní a otevřenou spolupráci na jejich projektech. V roce 2012 proběhla mezi geeky
několikaměsíční diskuse, jejímž tématem byla možnost zavedení takovéhoto systému do
oblasti legislativy, umožňující širší populaci se na její tvorbě podílet, anebo ji mít alespoň pod
kontrolou. K této diskusi jsem přistoupil jako k sociální imaginaci a představy geeků, které se
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Můžeme se stát otroky algoritmů, jimž nebudeme rozumět, varuje expert na nová média. MF
Dnes. 12. dubna 2013.
2
http://github.com/

4
objevily ve vztahu k možnému budoucímu i aktuálnímu využití této technologie, jsem
analyzoval.
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2. Teorie
V teoretické části práce se zabývám nejprve vybranými sociologickými přístupy
k technologii, následně pak sociologickým uchopením programátorsko-inženýrské, „opensource“ kultury takzvaných počítačových „geeků.“ Teoretický přehled proměňujícího se
chápání vztahu společnosti a technologie a následná charakterizace světa „geeků“ mi budou
východiskem pro výzkumnou část práce, ve které zkoumám, zda a jak geekové svůj vztah
k technologiím reflektují, co pro ně technologie znamená, a jak vztah mezi technologií a
společností chápou.

2.1. Technologie
Abych mohl zkoumat, jakým způsobem geekové chápou otázku vztahu technologie a
společnosti, zaměřím se nejprve na standardní uchopení této otázky v období modernity a na
několik vybraných sociálních teorií technologií. Předpokládám, že v sociální imaginaci –
„představách“ geeků o technologii – naleznu prvky těchto teorií explicitně vyjádřené, nebo že
se při hlubší analýze jejich imaginace ukáží jako v ní implicitně obsažené – ať už se jedná o
prvky západního narativu o vztahu technologie a společnosti, nebo o přístup k technologii
jakožto určitému typu aktéra.

2.1.1. Sociální antropologie technologií – Pfaffenberger
Brian Pfaffenberger se na přelomu 80. a 90. let 20. století zabýval sociální antropologií
technologií a studoval zavádění zavlažovacího systému na Srí Lance. Z jeho práce využívám
charakterizaci

„standardního

pohledu“

západní

společnosti

na

technologii,

pojmy

technologického determinismu a somnabulismu, fetišizace a sociotechnického systému.
2.1.1.1. „Standardní pohled“ na technologii
Jak by se dal obecně charakterizovat pohled moderní společnosti, a to jak laiků, tak i
mnoha teoretiků, na technologie? Pfaffenberger mluví o standardním pohledu (standard view)
[Pfaffenberger 1992: 493-513], což je podle něj jeden z hlavních narativů moderní
společnosti. Tento narativ shrnuje do třech základních axiomů: 1) Nutnost je motorem
pokroku, 2) Vzhled artefaktu je jen otázkou stylu, a 3) Jednosměrnost pokroku od
jednoduchých nástrojů ke komplexním strojům. Tyto tři axiomy nyní přiblížím. Podle
standardního pohledu čelil člověk v průběhu historie výzvám a aby přežil, musel přijít

6
s různými vynálezy. „Lidé potřebují vodu, vykopou si tedy studně, přehradí řeky, vymyslí
hydrauliku. ... Pokud se potřebují rychle pohybovat, vymyslí lodě, vozíky, povozy, kola, auta,
letadla a kosmické lodě.“ [Pfaffenberger 1992: 495] Prostředí tlačí na člověka a ten svými
vynálezy zvyšuje svou darwinistickou zdatnost. Určitá potřeba tedy dohání člověka
k vymýšlení různých technologií. Dále se tvrdí, že každý (technický) artefakt má jednak
nějaký primární účel, který plní požadovanou funkci, a jednak určitý styl, což je něco
povrchního, plnícího symbolickou nebo dekorativní funkci. Člověk si své nástroje dekoruje,
přizpůsobuje, ale hlavní je pouze jejich funkce zvyšující lidskou adaptaci a šanci na přežití.
Každá technologie pak byla objevena a je používána, protože nejlépe plní zadaný účel. „Když
se tedy podíváme zpět v čase na materiální působení člověka, uvidíme, jakým problémům
čelil a jak je technicky vyřešil. Vidíme, jak člověk pronikal hlouběji do přírodních zákonů, a
kumuloval technické vynálezy ... – od doby Kamenné, přes dobu Železnou a Bronzovou
dospěl až k době Informační – ... od primitivních sensomotorických dovedností (od technik)
k rozvinutým systémům objektivních, lingvisticky kódovaných znalostí o přírodě a jejím
potenciálu (k technologii).“ [Pfaffenberger 1992: 494]
Důsledkem rychlého nárůstu technologického vědění v průběhu Průmyslové revoluce
byl nástup věku strojů – posun od využívání technik, které jsme mohly kontrolovat a které
byly autentické, k technologii, která ovládá nás. „Naše kultura se tak stala kulturou
neautentickou, kde převládají reifikované obrazy technologií,“ uzavírá Pfaffenberger nástin
základního narativu Západu. [Pfaffenberger 1992: 495]
2.1.1.2 Technologický determinismus a technologický somnabulismus
Západní představu technologie podle Pfaffenbergera ovlivňují dva základní „mýtické“
a zdánlivě protikladné pohledy, které nazývá technologický determinismus (podle Langdona
Winnera) a technologický somnabulismus. Technologický somnabulismus říká, že vztah
člověka k technologii ‚je přece jasný,‘ – výroba technického artefaktu zajímá pouze techniky
a inženýry, kteří mají odpovídající znalosti, využití technického prostředku je pak
neproblematickou záležitostí – vzít nástroj, použít, odložit. Technologie je chápána jako
morálně a eticky neutrální, její důsledky závisí pouze na jejím použití. [Pfaffenberger 1988:
238-239] „Technologický somnabulismus nás vede ... k slepému příjetí jakékoliv technologie,
kterou mocní lidem podstrčí. Jakmile se ale technologie integruje do našeho života, vytváří
jiný, nový svět. Lidské volby a rozhodnutí jsou zde zamaskované, a zdá se tedy, že
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technologie funguje mimo lidskou kontrolu, že ztělesňuje výsledky nevyhnutelného,
automatického procesu.“ [Winner 1977, 1986 in Pfaffenberger 1988: 238]
Proti technologickému somnabulismu, kde

technologie znamená eticky neutrální,

přímočaré vyrábění a používání, stojí technologický determinismus, v němž je technologie
nahlížena jako „vlivný, autonomní aktér, který stanovuje vzorce lidského sociálního a
kulturního života.“ [Pfaffenberger 1988: 239] Tato pozice je často zastávána implicitně,
někteří ji však hájí přímo – jednak v tvrzení, že technologie je aplikací vědeckých poznatků, a
jednak v pohledu, že technologie je autonomní silou a „jakmile ji jednou začneme využívat,
její organizační imperativy si vyžádají upřednostnění technických norem efektivity a
ziskovosti oproti alternativám jako jsou zdraví pracovníků, bezpečnost nebo zachování
životního prostředí.“ [Pfaffenberger 1988: 239]
2.1.1.3 Fetišizace
Podle Pfaffenbergera oba uvedené naivní pohledy na technologii – determinismus i
somnabulismus – podceňují či zakrývají sociální vztahy existující v oblasti technologií.
Z jejich pohledu je nám ukrytá celá síť sociálních a politických vztahů, které jsou
s vytvářením technologie spojeny, a které jsou jí zároveň ovlivněny. V západní kultuře je
podle něj technologie považována za odtělesněnou entitu či nezávislou proměnnou, zatímco
politika a sociální vztahy jsou proměnné závislé. Podle Pfaffenbergera se nám zde ukazuje
technologie ve své fetišizované formě – „to, co je ve skutečnosti produktem vztahů mezi lidmi
se nám jeví ve fantastické formě jako vztah mezi věcmi.“ [Pfaffenberger 1988: 242] Fetišizací
komodit se zabýval Marx a Pfaffenberger mu přisuzuje antropologický vhled, že „západní
ideologie objektů dělá sociální vztahy, ze kterých technologie vyrůstá a ve kterých je nutně
ukotvená, neviditelnými.“ [Pfaffenberger 1988: 242]
2.1.1.4 Sociotechnický systém
Vůči narativu standardního pohledu staví Pfaffenberger koncept sociotechnického
systému. Pomocí něj můžeme vysvětlit, jak lidská společnost koordinuje materiální,
symbolickou a rituální rovinu do jednoho fungujícího systému. Vztah technologie a
společnosti může být podle Pfaffenbergera v některých případech jednoduchý a
neproblematický, podle něj se ale ukazuje, že technologie s sebou nenesou žádné nutné
důsledky ve formě sociální nebo kulturní evoluce. Nová technologie přínáší nové možnosti,
avšak odpověď na otázku zda a jak jsou lidé schopní se mobilizovat, vytvořit nové cíle a
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konceptualizovat nastalou situaci, je nepředpověditelná. [Pfaffenberger 1988: 242]
Sociotechnický systém předkládá „univerzální koncept lidské technologické aktivity, kde jeho
jednotlivé prvky – komplexní sociální struktury, systémy neverbálních znalostí, pokročilá
jazyková komunikace, rituální koordinace práce, pokročilá výroba artefaktů, propojení
různých typů sociálních a nesociálních aktérů a společenské využívání rozličných artefaktů –
tvoří jednotný komplex, který je zároveň adaptivní i expresivní.“ [Pfaffenberger 1992: 513]

2.1.2. Actor-Network theory
Teorie sítě aktérů (Actor-Network theory, dále ANT) vychází z oboru Science &
technology studies a práce Latoura, Callona a Law, od něhož se však odlišuje svou materálněsémiotickou metodou – mapuje vztahy mezi věcmi a koncepty v jedné rovině. „Lidské a nelidské, významové a materiální, velké a malé, makro a mikro, sociální a technické, přirodní a
kulturní – to jsou některé z dualismů, kterých se náš přístup zbavuje.“ [Law 2009: 147] Studie
využívající ANT pracují s několika základními principy analýzy – zkoumají sémiotickou síť
vztahů, jejíž prvky se navzájem definují a formují, zkoumají aktéry heterogenně, ať už jsou to
lidé nebo ne, a dávají důraz na materialitu, ne pouze „sociální“ úroveň. [Law 2009: 146]
Z pohledu ANT analýzy tedy není rozdíl mezi lidskými a ne-lidskými aktéry. Lidé jsou
výsledkem vztahů, které zahrnují jak lidské, tak ne-lidské aktéry, zatímco sítě objektů mohou
zároveň zahrnovat lidi. Například vysvětlením úspěchu Portugalců při budování koloniálního
impéria je z pohledu ANT síť vztahů zahrnující „lodě, plachty, námořníky, navigátory,
zásoby, koření, vítr, mořské proudy, astrolaby, hvězdy, zbraně, hvězdné mapy a dary.“ [Law
2009: 146]

2.1.3. Activity theory
„Teorie aktivity,“ (Activity Theory, dále AT) která se dostala do povědomí v 70.
letech skrze práci Alexeje Leontieva a později rozvíjena Bonnie Nardim, je podobně jako
ANT využitelná pro etnografické a případové studie. Současná formulace teorie aktivity
nevztahuje – podobně jako ANT – schopnost jednání pouze na lidské aktéry, rozšířený pojem
aktérství podle ní dovoluje bohatší pohled na žitý svět. Schopnost věcí nějakým způsobem
jednat se v současnosti projevuje například v antropomorfizaci počítačů a v metaforickém
jazyku, který lidé používají k popisu chování strojů. Podle AT zároveň každý takovýto aktér
má vliv, který při jeho vytváření nebyl zamýšlen a čím více je takovýchto aktérů přítomno,
tím pravděpodobněji vyvstanou nějaké neočekávané důsledky. [Kaptelinin, Nardi 2006: 251]
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Teorie aktivity se od ANT odlišuje jednak v asymetrickém pojetí aktérů – trvá na dichotomii
subjektu a objektu, kde objekty nejsou schopny na základě svých potřeb jednat záměrně – a
jednak v rozpracovaném modelu úrovní aktérství, jenž je tak spíše škálou než atributem, který
je nebo není přítomný. [Kaptelinin, Nardi 2006: 247] AT rozpracovává také pojetí artefaktů
jako speciálního druhu aktérů, kteří jsou produktem „kulturních potřeb“. Zejména
programovatelné artefakty se ukazují jako vysoce efektivní a inteligentní, nemohou však
rozhodovat o tom, co chtějí, nemohou vytvářet vlastní záměr. Takovéto artefakty existují
zatím pouze v „narativním univerzu“ lidské představivosti. [Kaptelinin, Nardi 2006: 250]

2.1.4. Antropomorfizace počítačů
Jedním z výsledků již starší experimentální sociálně-psychologické studie interakcí
počítačů a lidí bylo zjištění, že uživatelé počítačů aplikují sociální pravidla v interakci
s počítači, přičemž zároveň tuto skutečnost reflektují a považují ji za nevhodnou. Uživatelé
reflektují, že stroje nemají pocity, jáství, pohlaví, ani lidské motivy jednání, přesto lidé za
určitých podmínek jednají, jako kdyby počítače tyto atributy měly. [Nass et al. 1994]

2.2. Geekové
Výzkum, který zde prezentuji, byl prováděn v kultuře, či komunikačním prostoru
takzvaných „geeků“ – programátorů, inženýrů, hackerů, anarchistů, liberálů, příznivců opensource, free-culture hnutí, příznivců pirátských stran či elektronické demokracie. Jak by se
dala geekovská kultura charakterizovat a co je z pohledu mého zkoumání významné? Nejprve
se budu zabývat Keltyho [Kelty 2005] studií geeků a jeho pojmem rekurzivní veřejnosti, poté
se zaměřím na vztah geeků k právu a dále naznačím, jaký mají vztah k současným politickým
hnutím.

2.2.1. Geekové jako rekurzivní veřejnost
Zatímco pro antropology jsou často středem zájmu pojmy jako rasa, gender, identita,
moc, či suverenita, pro inženýry, programátory a podnikatele, kteří se podílejí na vytváření
technické infrastruktury internetu to jsou pojmy jako „otevřenost, modularita, důvěra,
transparentnost, bezpečnost.“ [Kelty 2005: 185] Pro sociální skupinu geeků je podle Keltyho
její definitivní charakteristikou tzv. rekurzivnost – „je to skupina lidí vytvořená na základě
hlubokého, sdíleného zájmu o technické a právní možnosti svého vlastního spolčování,“ –
nazývá ji tedy rekurzivní veřejností. [Kelty 2005: 185] „Když geekové diskutují, je to jednak
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diskuse o tom co je správné a pravdivé, jednak ale také diskutují o internetu jakožto technické
infrastruktuře a o právním aspektu toho, že tímto způsobem vůbec mohout diskutovat ...
Kromě toho, že se baví o infrastruktuře a o pravidlech, považují zároveň za svaté právo na
možnost přepisovat nebo reimplementovat základní ‚protokoly‘ (pravidla), základní software,
který dává internetu jeho strukturu. Stejně tak považují za zásadní, aby jednotlivci a skupiny
měli právo soukromě reimplementovat právní režimy, které jim to umožní. Nejsou to z jejich
strany ani plané řeči, ani však nepopisují, jaký internet ‚opravdu je‘ – je to jejich imaginace
toho, co podle nich dává internetu jeho současnou podobu a jak by měl vypadat v budoucnu.
... Techniky a principy používané k vytváření softwaru nebo implementaci síťových protokolů
přitom u těchto informátorů nejsou odlišné od představ a principů týkajících se sociálního a
morálního uspořádání.“ [Kelty 2005: 186] Základním principem geekovské rekurzivní
veřejnosti je otevřenost. „Pokud protokoly a software nejsou otevřené a přístupné, tato
konkrétní veřejnost nemůže existovat. Tento „závazek k otevřenosti“ je podobný J. S. Millově
verzi liberální společnosti, ve které se všechny myšlenky mohou volně pohybovat, protože
tím vyjdou najevo a posílí se ty nejlepší.“ [Kelty 2005: 187]
Součástí sociálních teorií internetových geeků jsou představy „singularity,“ –
momentu v dějinách, kdy rychlost vývoje technologie přesáhne lidskou schopnost se jí
přizpůsobit, rozumět ji, nebo ji zastavit – představy o autonomii technického pokroku
(transhumanismus), který nemůže řídit žádná centrálni autorita, představy o rychlosti vývoje
informačních technologií (‚Moorův zákon‘ o multiplikaci výpočetního výkonu), o tom, že
internetové technologie se budou rozvíjet rychleji než zavedené obchodní a sociální instituce,
a že je potřeba vytvořit síťovou technologii, která bude odolná vůči útokům ze strany
národního práva. Ne všichni „geekové“ těmto představám věří, nicméně je to součást jejich
imaginace a tato témata jsou z mnoha pohledů diskutována. [Kelty 2005: 195] Pro geeky je
internet v podstatě místem svobody a nezávilosti – z jednoho pohledu je to dáno samotnou
infrastrukturou sítě, která má být odolná proti útokům, proti cenzuře, z druhého pohledu je
toto stanovisko samotnými geeky kritizováno, když říkají, že infrastruktura sama nezajišťuje
nevyhnutelnou otevřenost internetu a že technologie může být prostřednictvím zákonných
regulací upravena a stát se tak uzavřenějši (jako to vidíme u vztahu totalitních režimů
k internetu). [Kelty 2005: 195-196]
V imaginaci geeků je důležitý pojem spustitelnéo kódu (running code). Ten je důležitý
v jejich argumentaci, kdy používají jednak argumentaci slovy, zásadnějši je však „argument
kódem“ – implementace nějakého řešení do kódu. Technické řešení prostřednictvím algoritmu
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je nadřazené právnickým „rituálům“. Politický jazyk podle geeků postrádá funkčnost a
přesnost, kterou kód disponuje. Kód je na hranici mezi ‚pouhými řečmi‘ a činností ve světě,
který nějakým způsobem organizuje. Společenské struktury (například korporace) jsou
některými geeky vnímány jako neflexibilní sada vztahů a praktik, protože vyžadují závazek
lidí, vyžadují čas a kapitál, zatímco sítě a software mohou být podobně konkrétní a propojovat
čas, lidi a kapitál, jsou však flexibilnější, je možné je měnit a přeprogramovávat. Jedná se tedy
o imaginaci, kterou je možné měnit nejen v představách vyjádřených řečí nebo texty, ale je
možné ji měnit přímo přepsáním kódu, vytvořením nové implementace a tedy vytvořením
nové sítě vztahů. Tento generativní potenciál internetu pro vytváření různých více či méně
úspěšných forem vztahů je něco pro geeky velmi cenného a v rámci své sociální imaginace se
snaží tuto technickou a právní otevřenost ospravedlňovat. Podle Keltyho tedy rovina sociální
zahrnuje pro geeky jak interakce osobní, tak i heterogenní vztahy mezi různými formami
softwaru, síťovými protokoly a různými právními a regulačnimi opatřeními. Technický
software a sítě, které zprostředkovávají internetovou propojenost jsou v rámci jejich imaginace stavěny na roveň rodině, příbuzenství, státu či korporacím. [Kelty 2005: 201-203]

2.2.2. Geekové a právo
Jakým způsobem se geekové staví k právnímu řádu a co pro ně právo znamená
v souvislosti s jejich politickými názory? Hnutí open-source softwaru se od počátku
profilovalo v opozici k přílišnému omezování ze strany copyrightových zákonů, které chtěly
mít zdrojové kódy pod kontrolou – některé zdrojové kódy pracující s kryptografií byly
v americkém právu dokonce považovány za druh munice. Počátkem 90. let došlo k explicitní
formulaci tzv. copyleftu, který měl z pohledu programátorů zajistit, že open-source software
bude po problémech, kterými prošel v 80. letech z právního hlediska v pořádku. Dalším
hlavním střetem geeků a zákonů došlo v roce 1999, kdy byl norským teenagerem vytvořen
program na prolomení ochrany DVD nosičů. V letech 1999-2003 na základě toho probíhala
mezi příznivci open-source softwaru debata o vztahu zdrojového kódu a práva na svobodu
vyjadřování, což jsou dvě témata v současné sociální imaginaci geeků pevně spojená. Je opensource zdrojový kód způsobem vyjadřování? A vztahuje se na něj tedy právo na svobodu
projevu? Tyto snahy prozatím nebyly přeměněny v platné zákony, v rámci open-source a free
software komunity však zanechaly pevně zakořeněnou představu, že toto spojení existuje.
Hackeři a geekové jsou díky svému oboru zájmu, který vyžaduje dlouhodobé soustředění na
detailní práci s textem, schopní dobře pronikat do oblasti práva a tímto způsobem jako
skupina reprezentovat své zájmy. [Coleman 2009] Skrze (amatérské) pokusy o ovlivnění
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práva a právní spory o postavení zdrojového kódu na přelomu tisíciletí se tak tento vztah stal
součástí jejich sociální imaginace.

2.2.3. Geekové a příbuzná politická hnutí
Politické ambice geeků jsou v současné době vyjadřovány skrze tzv. Free culture
hnutí, které bylo v roce 2004 předmětem stejnojmenné knihy Lawrence Lessiga3. Podle
dosavadních průzkumů je to velmi nejednotné hnutí a jeho zastánci mají velmi odlišná pojetí
toho, co „free culture“ znamená. Je to hnutí, které nějakým způsobem reprezentuje tzv. peerto-peer infrastrukturu, alternativní copyrightové licence, různé studentské a knihovnické
organizace, sítě internetových ‚blogů‘ a lokálních skupin programátorů a hackerů.
Nejviditelnější formou politické reprezentace Free culture hnutí je švédská Pirátská strana,
která se v roce 2009 dostala do Evropského parlamentu. V politice hájí možnost neomezeného
sdílení souborů na internetu a podporuje alternativní copyrightové licence [Morell 2010: 6-9]
Jednou z iniciativ švédské Pirátské strany je platforma „Liquid democracy4,“ která se
v principu zabývá podobnými otázkami jako geekové, jejichž diskuse analyzuji, konrétně
možnostmi online demokratického rozhodování. Tato snaha není zdaleka jediná svého druhu,
v rámci výzkumu jsem se setkal s nejméně třemi dalšími podobnými projekty, z nichž
všechny se zabývaly nějakou novou formou demokratické spolupráce, nebo byly založeny na
vizi elektronické demokracie (zde by se k diskusi nabízelo další široké téma e-governmentu).
Pirátská strana byla založena v roce 2009 i v ČR a má podobné směřování a program jako
Pirátská strana ve Švédsku. [Brunćlík 2010] Původně iniciativa úzké skupiny programátorů a
inženýrů týkající se adekvátní právní reprezentace jejich činnosti tak od 90. let posílila a
s rozvojem internetu a počítačové gramotnosti našla své politické vyjádření a příznivce i
v mnohem širších sociálních vrstvách.

3

Lessig, Lawrence. 2004. „Free culture: How big media uses technology and the law to lock
down culture and control creativity.“ Penguin.
4
http://liquidfeedback.org/

13

3. Výzkum
3.1. Vymezení výzkumu
Čím se ve svém výzkumu zabývám? Zajímá mě odpověď na otázku, jakou roli hraje
technologie v sociální imaginaci geeků – co technologie pro geeky znamená, jak vstupuje do
jejich představ o politické budoucnosti, zda pro ně technologie představuje nějaký typ aktéra a
jakým způsobem vztah technologie a společnosti chápou. Uvažují deterministicky, anebo
vnímají souhru technologického a politického? Do jaké míry je jejich imaginace
sebereflexivní? Kulturou geeků a některými možnými náhledy na technologii jsem se zabýval
v teoretické části práce. V této části přiblížím, jakým způsobem výzkum sociální imaginace
provádím.

3.2. Zdroj dat
Jako zdroj dat pro výzkum využívám obsah dvou internetových diskusí5, kde geekové
debatují o možnosti zavedení distribuovaného verzovacího systému do tvorby zákonů. Jejich
diskuse se odvíjely od přednášky „mediálního teoretika“ Claye Shirkyho v rámci
přednáškového cyklu TED Talks6. [Shirky 2012] Shirky se v přednášce věnuje politickým
možnostem softwarové platformy GitHub. Git v názvu odkazuje k ‚distribuovanému
verzovacímu systému,‘ což je algoritmus či systém využívaný při vývoji softwaru, umožňující
programátorům simultánně spolupracovat na vývoji programového kódu a nedostávat se do
konfliktů, pokud zároveň editují tu samou část kódu. Hub v názvu pak odkazuje k internetové
platformě, která Git algoritmus využívá a sociálně ho integruje – umožňuje programátorům
zveřejňovat svůj kód, ostatním umožňuje ho měnit, přispívat k němu a vytvářet vlastní verze
cizích projektů. Algoritmus Githubu zde tedy vystupuje jako ne-lidský aktér, který koordinuje
činnost programátorů a ti následně diskutují otázku, zda je takovýto způsob fungování možné

5

První diskuse, kterou jsem analyzoval, se odehrávala přímo na platformě TED Talks ve
spojitosti s Shirkyho přednáškou „How the Internet will (one day) transform the government,“
druhá diskuse se uskutečnila v rámci internetové diskusní platformy Quora po názvem:
„Public Policy: What are the nontechnical barriers to adopting a version control system for
use in writing bills and new laws?“ Obě diskuse probíhaly v roce 2012-2013.

6

www.ted.com – portál americké neziskové organizace TED, zaměřený zejména na oblast
technologie a designu
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přenést i do jiných oblastí lidské společnosti, zejména do široké spolupráce občanů při tvorbě
legislativy.

3.3. Metodologie
V této části představím základní pojmy, na kterých svou práci zakládám. Výzkum
provádím na úrovni sociální imaginace, což je koncept, kterému se věnuji nejdříve. K odlišení
různých analytických rovin v rámci imaginace použivám pojem tří mimesis Paula Ricoeura,
dále se zmíním o bězném přístupu k výzkumu v rámci STS, odlišnostech mého výzkumu,
specifikách výzkumu online, etice, a dále o kódování a způsobu analýzy.

3.3.1. Sociální imaginace jako rovina zkoumání
Sociologie imaginace je určitým úhlem pohledu na společnost, spíše než vymezením
konkrétního pole zkoumání. V rámci sociologické tradice se sociální imaginace objevuje jako
snaha o pochopení „kolektivních představ“ u Marxe, Durkheima, či Mausse. „Sociologie
imaginace na epistemologické rovině rehabilituje kognitivní dimenzi obrazu, i obraz se podílí
na sociální konstrukci reality a životní zkušenosti, na jejich vzájemném poznání a uznání,“
píší Tacussel & Renard [2004: 95]. Pokud tedy chceme vědět, jak si určitá skupina lidí
„představuje“ (imaginuje) své sociální prostředí, zkoumáme sociální imaginaci. „Sociální
imaginace je zaměřena hlouběji, než na intelektuální schémata, která vám lidé odhalí, když se
jich zeptáte, jak vidí společnost. ... Představa lidí o společnosti je obsažená v obrazech,
příbězích a legendách. ... Zatímco teorie je často v rukách úzké skupiny lidí, sociální
imaginace je sdílená širokou skupinou lidí. ... Sociální imaginace umožňuje společné praktiky
a široce sdílený pocit legitimity těchto pratik.“ [Taylor 2004: 23] Pojem sociální imaginace
v různých směrech rozpracovával i Lacan a Castoriadis (přehled viz. [Mountian 2009]), jimi
se však podrobněji nezabývám. Sociální imaginace, jak ji představuje Charles Taylor, mi
dovoluje zkoumat, jak si geekové prostřednictvím technických praktik a argumentace
v diskusích představují (vytváří) svou sociální skutečnost. Skrze praktiky „kódování,
buildování, kompilování, patchování a redistribuci softwaru a síťových technologií ... geekové
imaginují svou sociální existenci podobně jako skrze diskursivní argumentaci.“ [Kelty 2005:
186]
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3.3.2. Narativní struktura – 3 mimesis Paula Ricoeura
Na data ve svém výzkumu nahlížím jako na komunikaci aktérů určité skupiny, kteří
v diskusi sdílejí, argumentují a vytvářejí – imaginují – svou sociální skutečnost. Abych
v datech lépe rozlišil jednotlivé úrovně komunikace, využívám konceptu tří mimesis Paula
Ricoeura, který se zaměřuje na strukturu vyprávění, využitelný je však dle mého názoru i
v situaci tohoto výzkumu. Při popisu jednotlivých mimesis vycházím z [Hájek et al. 2012:
212-214]. Mimesis 1 (M1) je aktérovým vnímáním světa jako srozumitelného, symbolicky
zprostředkovaného a temporalizovaného dění, je to substrát vyprávění – aktérova prefigurace
– způsob, jak světu rozumí. Mimesis 2 (M2) je tvůrčím konstruováním zápletky, které
propojuje jednotlivé události s příběhem, je to konfigurativní výkon aktéra založený na jeho
porozumění světu – prefiguraci. Mimesis 3 (M3) je pak přijemcovou aktivní recepcí, aktivní
refigurací – je to způsob, jak přijemce obsahu sdělení rozumí. Model, který používám pro
svůj výzkum z těchto tří mimesis vychází. V empirických výzkumech obvykle začínáme u
vlastních (výzkumnických) interpretací výpovědí aktéra (M3), následně se ptáme, jak se
obsah aktérova sdělení sociologicky vztahuje k aktérovi a k výzkumníkovi, jak aktér svá
sdělení ztvárňuje, odkud jeho sdělení vycházejí a jaké má k jejich ztvárnění kompetence
(M2). Poté se teprve dostáváme k analýze aktérova světa (M1), na který z komunikace
usuzujeme. Situaci v mém výzkumu prostřednictvím tohoto pojetí rozumím následujícím
způsobem. Účastníci internetových diskusí spolu komunikují a nějakým způsobem svá sdělení
vzájemně interpretují (M3 - refigurace). Problém s přizpůsobováním obsahu komunikace
aktérem podle příjemce zde není, protože komunikace probíhá uvnitř skupiny aktérů, kteří
sociální imaginaci spoluvytvářejí a já jako výzkumník ji sleduji nezůčastněně „z povzdálí“.
V rámci této komunikace diskutující neustále vytvářejí sdílenou sociální imaginaci (M2 konfigurace). Jaká může podoba této imaginace být a jaké kompetence k jejímu ztvárňování
aktéři mají, jsem se pokusil uvést v teoretické části o geecích. Skrze analýzu této imaginace se
pak mohu přiblížit k předporozumění světu z pohledu aktérů (M1 - prefigurace). Na základě
možných způsobů chápání technologií, které jsem představil v teoretické části práce, se tedy
mohu pokusit analyzovat svět aktérů (M1) a klást si otázku, jakého druhu jsou aktéři
v sociotechnické imaginaci geeků, jaké vztahy vůči sobě navzájem mají a v čem jejich
aktérství spočívá.
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3.3.3. Výzkum technologií
3.3.3.1. Sociotechnická imaginace
Koncept sociotechnické imaginace (sociotechnical imaginary) byl rozvinut v oboru
Science & Technology Studies (STS) v rámci snahy porozumět jak a proč některé kolektivní
vize uplatnění vědy a technologie uspějí a některé ne. „Sociotechnická imaginace není
metanarativ, ani politická agenda, ale spíše futuristická imaginace, nepříliš ukotvená
v historické paměti.“ [Harvard University 2011c] Věda a technologie hrály v západních
představách o budoucnosti „konstitutivní roli“ – jako způsob „předcházení, bránění a
překonávání společenské stagnace nebo degradace a jako příslib budoucnosti, která bude lepší
než přitomnost či minulost.“ [Harvard University 2011c] Podobný je také koncept
vědeckotechnických (technoscientific) imaginací/vizí, kdy se zkoumá, jaké implicitní a
explicitní předpoklady o „morální a epistemické“ autoritě vědy a jejím smyslu hají její
profesionální praktikující. [Harvard University 2011b] O tomto konceptu se zde zmiňuji
především proto, že podobnou roli hraje technologie často i pro geeky – je symbolem lépe
organizované společnosti, lepší budoucnosti, svobody, představuje možnost společenské
„renesance“.
3.3.3.2. STS etnografie
Často používaný přístup ke zkoumání technologií jako součásti aktérské sítě nebo jako
součásti sociotechnické imaginace je v oboru STS etnografická metoda, protože mnohé prvky
sociotechnické imaginace jsou zamlčenou či nepsanou součástí aktérských praktik. Používají
se nestrukturované rozhovory s klíčovými sociálními aktéry a zůčastněné pozorování
odehrávající se na více místech, kde se střetávají různé typy aktérů – „vládní akce na podporu
technologií, veřejné protesty proti nim a osvětové konference o výhodách a rizicích těchto
technologií.“ [Harvard University 2011a] V mém výzkumu by se využití šírších etnografických metod zůčastněného pozorování nabízelo, vzhledem k omezením časovým a
omezením rozsahu práce jsem však zůstal u skromnější analýzy imaginace ve dvou „geekovských“ diskusích.

3.3.4. Výzkum online
Jaká je pozice výzkumníka v online prostoru a jaká jsou specifika tohoto prostředí? V
online diskusích se objevuje nová role takzvaného lurkera – pasivního účastníka, čtenáře,
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který do diskusí nikdy nepřispívá a nijak se neprojevuje. Pozice výzkumníka jakožto lurkera
(pozice nezůčastněného pozorování) tak umožňuje sběr etnografického materiálu, aniž by
zkoumaná situace byla narušena přitomností mikrofonu, kamery nebo samotné osoby
výzkumníka. [Beaulieu: 146] „Pozorování může být v mnoha případech prováděno, aniž
bychom museli informovat lidi, které zkoumáme. To samozřejmě přináší nové etické
problémy, zároveň to však zmenšuje nebezpeči, že získáme zkreslená data a nestandardní
chování kvůli přítomnosti výzkumníka.“ [Paccagnella in Beaulieu: 146] Získat „nezkreslená
data“ může pro výzkum imaginace znamenat, že jsme schopní sledovat konverzaci aktérů
přímo, bez jejich snahy přízpůsobit komunikaci interpretačnímu rámci výzkummníka. I když
by se Paccagnellův přístup dal považovat za příliš pozitivistický, v kontextu výzkumu sociální
imaginace se mi jeví jako vhodný.
Na rozdíl od osobních interakcí se v prostředí internetu výzkumník setkává pouze
s textem. Prvním aspektem této textovosti je zdání, že etnografická práce zapisování orálních
projevů je již předem hotová. Druhým aspektem je, že celé zkoumané pole se výzkumníkovi
samo odhaluje – všechny informace jsou v textu přítomné a jsou stejné pro jakéhokoliv
účastníka textové interakce. „Ve světě textové interakce je pro etnografa méně věcí, kterých
by si mohl nevšimnout. Všechny promluvy, chování, pravidla i historie jsou v principu online
a výzkumníkovu zájmu pravděpodobně dostupné.“ [Thomsen, Straubhaar et al. in Beaulieu:
154] Ze zkušenosti svého výzkumu, kdy analyzuji textovou interakci však nemohu říci, že by
práce „zapisování“ byla již předem hotová. Podobně jako když zkoumáme osobní interakci, i
v online textové interakci je nutné ve zkoumaných situacích vytvářet vlastní poznámky,
konkrétně tedy kopírovat a reformulovat promluvy jednotlivých aktérů, aby byly v použitelné
a srozumitelné podobě připraveny pro další analýzu, samotný text, který na internetu získám
je tedy spíše relativně přehlednou interakcí, než hotovým zápisem.

3.3.5. Etika výzkumu
Jak přistupuji k etice výzkumu, pokud se jedná o lidské aktéry? Ve výzkumu nepracuji
se jmény, ani přezdívkami jednotlivých zůčastněných (ke kterým mohou mít podobný vztah
jako ke svým občanským jménům) – pro analýzu ani výzkumná zjištění nejsou identifikační
či biografická data o jednotlivých osobách důležitá. Zároveň se v analyzovaných datech
neobjevují žádné citlivé osobní informace. Prostředí internetu je specifické v tom, že
rozmlžuje kategorie publikovaného vs. nepublikovaného, veřejného vs. soukromého.
[Bruckman 2002] Diskuse, které jsem k analýze využil jsou veřejně přístupné komukoliv
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s internetovým připojením, považuji je tak spíše za veřejnou debatu než soukromou
konverzaci a provádím tedy výzkum bez explicitního svolení zůčastněných aktérů. Implicitně
je jejich svolení dle mého názoru obsažené v aktu publikování jejich příspěvků na dané
diskusní platformě. Pokud by diskuse byly nějakým způsobem uzavřené či chráněné, zvolil
bych jiný postup, použitá data však považuji za veřejná, což zároveň vedlo k rozhodnutí uvést
na tyto konkrétní zdroje dat odkazy. Nikde ve výzkumu necituji autory konkrétních výroků,
čímž umožňuji, aby zůstali anonymní, a zároveň necituji ani konkrétní výroky jednotlivců –
v prostředí internetu se díky full-textovým vyhledávačům setkáváme s problémem, že
takovouto citaci by bylo možné v okamžiku vyhledat a jejího autora zjistit. [Bruckman 2002]
Rozhodnutí, jakým způsobem k datům z „internetu“ přistupovat je důležité, přičemž
stanovovat obecná pravidla pro výzkum na internetu je obtížné – formy komunikace a míra
jejich privátnosti se může velmi lišit, záleží tedy zejména na výzkumníkově citlivosti pro
danou situaci.

3.3.6. Reflexe výzkumníka
Vzhledem k povaze výzkumu, kdy jsem sbíral „data“ z internetových diskusí a byl
tedy v pasivní roli internetového „lurkera,“ se nyní zmíním o tom, proč jsem právě tato „data“
sebral a v jakém vztahu jsem ke zkoumaným aktérům jako výzkumník s určitou biografií.
Zkoumaní „geekové,“ jsou typicky bílí muži, kteří „vyrostli s internetem,“ (narození od konce
80. let) anebo se narodili v generacích dřívějších a internet se stal součástí jejich života o
něco později. Jsou to typicky lidé spíše z dostatečně dobře situovaných (středních) vrstev a
v rámci výzkumu tuto svou pozici také aktivně reflektují. Pokud jde o mne, vyrůstal jsem „s
internetem“ v 90. letech a stojím na okraji této geekovské komunity – platforma GitHubu,
TED Talks, internetových diskusí a online fór o programování jsou místa, kterým ‚rozumím‘
a kde jsem se v minulosti příležitostně pohyboval i mimo čas tohoto konkrétního výzkumu.
Mnohé z geekovských představ o světě – transhumanismus, vize technologické utopie,
evoluční pohled na svět, obdiv k vědě a technice – mi byly v minulosti osobně blízké a
pohyboval jsem se v oblastech, kde byly uznávány. V této práci se nesnažím primárně o
vytvoření určité reprezentace této skupiny lidí. Můj cíl je možná o něco více abstraktní, když
od mimesis 3 přes mimesis 2 se snažím odkrýt něco z mimesis 1 světa zkoumaných aktérů –
jednotlivé kroky výzkumu jsem se snažil popsat, ve výsledku si však nekladu za cíl odhalit
pravdu o tom, jak geekové s technologií zacházejí, pouze přinést určitou na konkrétních
situacích založenou intepretaci.

19
Struktura této práce je logicky uspořádaná, kdy první místo zaujímá teorie, poté možné
přístupy k výzkumu a následně výzkum samotný. Vytvoření celé práce ale probíhalo
způsobem, kdy jsem měl nejprve rámcovou představu, co bych chtěl zkoumat (výzkumné
otázky) a teprve poté jsem se dostával k odpovídající teorii, skrze tuto teorii jsem se nově
díval na mnou zkoumaný problém a zároveň jsem se propracovával k datům (diskusím), které
byly pro můj výzkumný záměr vhodné. Jde tedy o souhru teorií a interpretací, spíše než o
přímočaré zjišťování dat do předem daného rámce.

3.3.7. Kódování a analýza
Jakým způsobem jsem postupoval při kódování a analýze dat z diskusí? Poté, co jsem
diskuse přečetl a vyhodnotil jako relevantní pro svůj výzkum (když jsem je přijal jako zdroj
dat), vyznačil jsem si oblasti, na které jsem se chtěl zaměřit na základě prvotních výzkumných
otázek. Data z diskuse a výzkumné otázky mi daly první sadu 15 témat (kódů), k nimž jsem si
přiřadil jednotlivé „argumenty,“ „postoje,“ „názory,“ aktérů. Zároveň jsem k daným tvrzením
přiřazoval i tvrzení jiných aktérů v opačném nebo podobném smyslu. Nešlo mi o zachování
informace o průběhu interakce nebo platnosti daných tvrzení, pouze jsem mapoval prostor
možných tvrzení, které v geekovské imaginaci dávají smysl. Výsledkem byl relativně velký
soubor textu, který jsem opakovaně procházel a jednotlivé výroky vytřídil do 8 o něco
odlišných kategorií. Některé výroky jsem přeformulovat a zkrátil tak, abych s nimi mohl lépe
pracovat. Dále jsem rozlišil případy, kdy výrok v dané kategorii je explicitní reflexí, anebo
pouhým imaginováním v dané situaci, což jsem později využil při interpretaci, ve které jsem
se na míru reflexivnosti u jednotlivách témat chtěl zaměřit. V další fázi jsem si ve všech
kategoriích udělal shrnutí všech daných tvrzení, přičemž jsem stále rozlišoval, zda se jedná o
vědomou reflexi daného tématu, anebo zda se jedná o imaginaci bez zmínky o reflexi. Dále
jsem znovu procházel jednotlivé kategorie a měnil zařazení tvrzení, pokud se ukázalo, že
nebylo vhodné. Konečné kategoie byly následující: a) vztah sociálního a technického (aktéři
se explicitně vyjadřují ke vztahu technologií a společnosti, vládnutí, pochybují o technologii,
hovoři o technokratičnosti vlastních návrhů...); b) nerovnost, vzdělanost a moc (hovoří o
marginalizaci, explicitně o konstrkuci majorit, o potřebě vzdělání a reflektují své mocenské
postavení); c) technické a právní (jak by se musel změnit legislativní systém, aby mohl
fungovat podle jejich představ); d) programování a politika (hovoři o tom, jaká jsou sami
skupina a jak by měl stát být řízen); e) imaginace možné budoucnosti a reflexe tohoto
procesu. Pokud jsem výroky editoval pro větší přehlednost, vztahoval jsem se k nim jako
k výrokům aktéra, původní i editované výroky jsem odlišoval od vlastních interpretujících
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poznámek. V této fázi jsem již pracoval s relativně malým textovým souborem a hledal jsem
spojitost s teorií technologií, uvedenou v první části.

3.4. Výzkumná zjištění
3.4.1. Imaginace možné budoucnosti
Geekové si v souvislosti s možností zavedení verzovacího systému do procesu
vytváření zákonů představují různé možné verze budoucnosti a nějakým způsobem tuto budoucnost symbolizují, prezentují argumenty a vize, které jsou pro ně smysluplné. Základním
tématem je „kooperace bez koordinace,“ samoorganizace, kdy algoritmus/programový
kód/on-line platforma vystupují v roli tohoto zdánlivě nepřítomného, decentralizovaného
koordinátora. Přítomnost koordinátora je pak vnímána jako ohrožení nestrannosti, jako
možnost vnesení cenzury do procesu. Tento způsob organizace je vnímán jakožto další krok
v pomyslné evoluční sekvenci forem vlády. Zároveň se říká, že tento nový způsob nebude
možné potlačit, protože vlády nebudou schopny kontrolovat a potlačit internet. Díky této
transparentní struktuře a vyšší informovanosti budou muset vlády zároveň více vysvětlovat
své kroky, protože nebude možné některé věci utajit. Tento kontrolní mechanismus ze strany
‚lidí‘, tyto „nové struktury vládnutí“ jsou umožněny novými sociálními médii. Možnost
takovéto spolupráce prostřednictvím internetu umožní širší participaci občanů na vládnutí,
více možností, aby spolupracovali na vytváření legislativy, vyšší efektivitu, štíhlejší a
rychlejší státní struktury, transparentnost legislativního procesu a přiblížení se ideálu
participativní demokracie. Společné vytváření zákonů občany, anebo jen otevřeně
zákonodárci, povede k evolučnímu výběru lepších zákonů a v důsledku k jejich vyšší kvalitě.
S ideálem „otevřené politiky“ (po vzoru „open-source“) by bylo vhodné spojit ještě otevřené,
transparentní financování, což v důsledku povede k vytvoření opravdové demokracie.
Uvedený systém bude zároveň meritokratický, prosazovat se lidé budou podle svých otevřeně
přístupných výsledků. Takto by se dala shrnout vize open-source státu, jak se z diskusí jevila.
V diskusích byly některé tyto představy a symboly zmiňovány reflexivně, bylo
diskutováno do jaké míry jsou smysluplné. Hesla transparentnosti, otevřenosti, demokracie
byly reflektovány – diskutující říkají, že tento symbolismus je běžný a že nástroje, se kterými
jsou tyto symboly spojovány nejsou klíčové pro skutečné uplatnění v praxi. Ve stejném
kontextu byla zmíněna představa „míru“ a její vyčerpanost. Zajímavé je zde prosazování
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principu kooperace bez (centrální) koordinace. Prosazování podobného principu najdeme
v liberalismu (Hayek), kde se centrální rozhodování považuje za neefektivní, protože
rozhodovací centrum nemůže z principu mít dostatečné informace o všech procesech, které se
ve společnosti odehrávají.

3.4.2. Moc a nerovnost v open-source světě
Problematika nerovnosti a moci byla v diskusích hojně reflektována. Návrh zavést
principy, které jsou funkční v programátorské komunitě a jsou spojeny se specifickou sociální
imaginací do tvorby legislativy popřípadě do širši společnosti byl diskutován. Praxe
programování, tedy schopnost rozumět kódu a vytvářet ho byla shledána klíčovou, jelikož ti
kdo neprogramují nemají rozhodovací pravomoc – v programátorském světě mají moc
programátoři, ostatní jsou v méně výhodné pozici. Zdá se tedy, že idea participativní
demokracie realizované technickým způsobem je (i podle programátorů samotných) možná ve
světě, kde je většina lidí programátory. Ti, kdo programátoři nejsou jsou marginalizováni,
přičemž reflektování možnosti marginalizace bylo jedním z nejvíce diskutovaných témat.
Jako potenciálně nejvíce marginalizovaní byli zmíněni lidé bez příjmu, s nízkým vzděláním,
bez přístupu k internetu. Zároveň byla diskutována potřeba reprezentovat v takovém systému i
minority a potřeba vzdělávat. Zavrhována byla představa, že by zavedení programátorského
systému marginalizaci mohlo snižovat. Vzdělanost a informovanost byly považovány za
klíčové, aby takovýto nástroj spolupráce mohl fungovat.

3.4.3. Specifika open-source politiky
Co zavedení podobného open-source systému brání? Podle geeků je to současná
distribuce moci a strategická propojení politiků. Dále velká setrvačnost stávajícího systému
vztahů a kontrola voličů skrze informace z médií, škol a také voličská apatie. Žádná z bariér
podle geeků není „technické“ povahy. Problémem pro zavedení je koncentrovanost moci
(oproti distribuovanosti, kterou geekové prosazují). Podle některých z nich by se na
ekonomické rozhodování státu měla aplikovat standardní inženýrská teorie řízení. Podle
programátorů jsou oni sami mnohem integrovanější skupina, než zákonodárci, a tedy by ty
samé principy nemusely v zákonodárství fungovat. Podobný je také argument, že
programování jakožto technický obor má nějaká konkrétní optimální řešení, zatímco politické
argumenty nic nesvazuje, což znamená, že procesy, které programátorům slouží k dosahování
konsensu by v politické sféře nemusely být uplatnitelné.
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3.4.4. Technologické vs. společenské
Postoje k tomu, co geekové sami charakterizují jako technické otázky a otázky
společenské je nejednotný. Základní jednoduchá představa je, že použití určitých nástrojů
vece k určitým výsledkům (použití open-source nástroje k demokracii). Zároveň je však tento
přístup i aktivně jimi samými kritizován, například když píší o nemyslnosti nápadu, že se
naprogramuje „aplikace Vláda“. Je to kritika fetišizovaného přístupu (do obrazu aplikace)
k mezilidským vztahům. Objevuje se jasná sebereflexe v tom, že i platforma GitHub je
významná tím, že je sociálně integrovaná a že tedy nejdy o pouhý kód, algoritmus. Mnoho
z programátorů také pochybuje, že takováto technologie by měla vliv na politickou
angažovanost a tedy nesouhlasí, že zavedením technologie se může přímo zavést nějaký
předurčený společenský vztah. Jiní však naopak tvrdí, že zavedením určitého nástroje se
zároveň zavádí i určitá v něm obsažená filosofie řízení. Když mluví o moci, kritizují zároveň
technokratičnost těchto návrhů. Problémem, který sami identifikují v předloženém návrhu je
opět distribuce moci, tedy distribuce schopnosti rozhodovat. Někteří vidí v decentralizovaném
systému spolupráce i možnost decentralizovaného rozhodování, což však jiná skupina vidí
jako nereálné a proto návrh omezuje pouze na oblast užší spolupráce lidí na vybraných cílech.
Programátoři pak reflektují i své inženýrské uvažování a přístup k problému, který směřuje
k redukci komplexity a nelezení nějakého optimálního řešení, což podle nich samotných
nemusí být vhodné v případě legislativy. Legislativa i společenské procesy jsou podle nich
dlouhodobé záležitosti, zatímco technologie se vyvíjí mnohem rychleji.
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4. Diskuse
V této části předkládám některé možné interpretace výzkumných zjištění, jež se
pohybovala na úrovni popisu sociotechnické imaginace geeků.
Je možné určit, jakým způsobem vstupuje Pfaffenbergerem vymezený „standardní
pohled“ do sociotechnické imaginace geeků? Podle situace zmapované ve výzkumu se zdá,
že „naprogramované artefakty,“ tedy algoritmus schopný určitým způsobem organizovat
lidskou spolupráci, není geeky považován za jednoduchý nástroj, ani komplexní stroj. Spíše
vystupuje jakožto aktér, který má svá specifika a jehož role je předmětem sporů.
V transhumanistických představách, které jsou s geekovskou kulturou spjaté, je technologie
autonomním aktérem. Takovýto závěr by zřejmě v sociologické analýze nebyl platný, i
vzhledem k teorii aktivity, která explicitně říká, že tito aktéři (artefakty) nemají možnost
vytvářet vlastní záměr. I přes transhumanistické představy spojené s imaginací geeků se
nepotvrdilo, že by algoritmus Git či jinou podobnou technologii považovali za autonomní.
V čem se geekové se standardním narativem shodují je častý evoluční přístup, kdy organizace
lidí prostřednictvím počítačových sítí je chápána jako vyspělejší než dřívější formy. Ve
standardním narativu jsou techniky považovány za jednoduché (srozumitelné), a proto
autentické, přičemž technologie jsou považovány za odcizující. Paradoxně nikdo
z programátorů nepovažuje počítačovou technologii za odcizující. Jak je to možné? Nabízí se
vysvětlení, že technologiím počítačů rozumí a chápou je, zatímco stejné technologie pro
člověka, který jim nerozumí, představují ‚černou skřinku‘, jejíž fungování je mu skryto, a tím
vzniká potenciál k odcizení. Tento proces rozumění používaným artefaktům a možnost s nimi
manipulovat je dle mého i základem „reflexivní veřejnosti“, jak ji popisuje Kelty [2005] –
podoba artefaktů či symbolů okolo nichž se veřejnost sdružuje je předmětem jejich vlastní
diskuse a tyto artefakty je možné měnit.
Srovnejme dále přístup geeků s tvrzením Pfaffenbergera [1988], že v západní kultuře
je technologie považována za odtělesněnou entitu či nezávislou proměnnou, zatímco politika
a sociální vztahy jsou proměnné závislé. Z výzkumu vyplývá, že technologie je jistě
považována za nějakou entitu v opozici ke společnosti či politice (oproti pojetí
sociotechnického systému, kde je technologie v těsné interakci s dalšími aspekty tohoto
systému). Nezdá se ale, že by její vztah byl vztahem nezávislé proměnné, skrze kterou
bychom mohli manipulovat proměnnými závislými. Znovu se dostávám k tomu, že v pojetí
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geeků jde spíše o nejednotně definovaného aktéra (ANT) či artefakt (AT), jehož místo je
prostřednictvím společné imaginace teprve hledáno.
Jednou z mých snah bylo výzkumem zjistit, zda se programátoři k technologii vztahují
deterministicky (což jsem předpokládal), anebo mají nějaký ‚pokročilejší‘, celistvější pohled
(bližší napříkad pojetí sociotechnického systému). Technologický determinismus se v diskusi
objevuje poměrně často ve formě argumentu, že přijetím nějaké techniky přijímáme i její
‚filosofii‘. Zároveň se ale objevuje časté zpochybňování takového přístupu a reflexe možných
nezamýšlených důsledků zavádění technologie. Neukazuje se tedy, že by se přístup
k technologii odehrával v rámci pokročilejšího geeky sdíleného rámce, kde by technologie
explicitně hrála roli na stejné úrovni s materiálním a rituálním. Spíše dochází k tomu, že
vyložený determinismus je rozporován. Jako základní proces se mi zdá být spojení určité
představy (o demokracii, efektivitě, transparentnosti, moci kódu) s technologií, kdy
technologie je následně fetišizována – vztahy platné v programátorské komunitě spojené
s konkrétními imaginativními obsahy si geekové asociují s danou technologií, a tato
technologie následně vystupuje v roli zástupného symbolu – reprezentuje tedy určitou formu
mezilidských vztahů. To, co však programátoři chtějí prosadit a o čem mluví jsou jejich
představy, technologie je pouze jejich zástupným symbolem. Tento proces programátoři místy
reflektují, například když říkají, že „naprogramovat aplikaci Vláda“ nedává smysl.
Jaká je souvislost způsobu, jakým geekové nakládají s naprogramovanými artefakty,
a Keltyho [2005] pojmem rekurzivní veřejnosti? Možnou interpretací je, že geekové dobře
rozumějí artefaktům, se kterými nakládají, ty pro ně nejsou černou skřínkou. Tato schopnost
manipulovat s artefakty, měnit je a diskutovat o nich a tím zároveň měnit povahu vzájemného
vztahu je důvodem, proč jejich veřejný prostor může být ‚rekurzivní‘ – znalost jeho
uspořádání (a tím i znalost podstaty zmíněných artefaktů) je nutná pro účast v něm a tedy
všichni, kdo se účastní, znají způsob jeho fungování. Kelty zároveň na jiném místě píše, že
informátoři nerozlišují mezi principy uplatňovanými při vytváření softwaru a implementaci
síťových protokolů. V určité oblasti své imaginace toto rozlišení skutečně nedělají, v rámci
mnou zkoumané diskuse však mnozí z nich rozdíl mezi těmito světy přímo popisují a vůči
představě jednoduchého přenesení způsobu organizace vlastní komunity do jiné oblasti se
vymezují.
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5. Závěr
V tomto kvalitativním výzkumu jsem analyzoval dvě diskuse počítačových geeků,
vztahující se k možnosti uplatnění distribuované verzovací platformy GiHub do legislativního
procesu. K diskusi jsem přistoupil jako k prostoru, kde se odehrává sociální imaginace. Slovy
Charlese Taylora [2004] je to „představa lidí o společnosti ... obsažená v obrazech, příbězích
a legendách. ... Zatímco teorie je často v rukách úzké skupiny lidí, sociální imaginace je
sdílená širokou skupinou lidí,. ... umožňuje společné praktiky a široce sdílený pocit
legitimity...“ Geekové jsou skupinou lidí, která se definuje na základě svého vztahu
k počítačovým technologiím, jsou s nimi v těsném kontaktu, sami je programují a jsou
kolektivně jejich autory. Jakým způsobem tedy rozumí artefaktům, které vytvářejí a v jakém
vztahu jsou tyto artefakty k jejich sociální imaginaci? Jak se geekové skrze technologie
vztahují ke společnosti a jakou roli v jejich politice hrají? Skrze zkoumání geekovské
sociotechnické imaginace jsem se pokusil propracovat k jejich předporozumění světu a
zkoumat tak, jakým typem aktéra pro ně technologie jsou. Tyto zjištění jsem dal do kontextu
s tím, jak se k techologíím běžně přistupovalo v Západní kultuře a pokusil se nastínit změny,
které se oproti standardnímu narativu u geeků objevují.
Jelikož programátoři softwarové technologie se kterými pracují produkují a dobře je
znají, nevytvářejí u nich pocit odcizení, který se v souvislosti s technologiemi v moderní
společnosti objevuje. Technologie je chápána jako entita stojící mimo společnost či politiku,
ale zároveň ji nějakým způsobem ovlivňujíci. Geekové rozporují jednoduchý technologický
determinismus, nedochází však k tomu, že by technologii bylo rozuměno v komplexnějším
rámci propojeném s rituálním a symbolickým aspektem, jako je tomu v konceptu
sociotechnického systému. V souvislosti s imaginací technologií dochází k procesu, kdy se
sociální imaginace geeků spojí s technologií, která tím začne symbolizovat uspořádání vztahů
v jejich světě. To, co následně prosazují jako technologii je však fetišizovaná forma jejich
vzájemných vztahů. Tento proces je ze strany geeků částečně reflektován a kritizován.
Technologie je tedy v pojetí geeků nejednotně definovaný aktér (slovy ANT) nebo artefakt
(slovy AT), jehož povaha je prostřednictvím sociální imaginace teprve hledána a diskutována.
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6. Summary
In this qualitative research I analysed two on-line discussions of "computer geeks" mainly programmers and engineers - about a possible implementation of a distributed version
control system called GitHub into the process of law-making. The discussion was approached
as "social imaginary", which is in Charles Taylor's words is "an imagination of people about
society ... contained in images, stories and legends ... enabling collective practices and a
widely shared sense of legitimity." Geeks define themselves in relation to computer
technology, they are in intimate contact with it, they program the technology, they are it's
authors. How do they understand the artifacts they make? What position do these artifacts
take in their social imaginary? How do geeks relate to society through technology and what
roles does it play in their politics? Through investigating this sociotechnical imaginary, I tried
to arrive at an understanding of their world and an understanding of what kind of actor
technology is for them. I relate these findings to the way technology has been traditionally
approached in Western Culture and tried do shed light on some of the changes the Standard
Narrative has undergone in their imagination. As programmers know the technologies they
work with very well, the technologies don't seem to cause alienation which is usually
associated with them in modern society. Technology in their view is an entity standing beside
society or politics, while at the same time having an effect on these. Geeks contest a simple
version od technological determinism, but they don't seem to be arriving at a more complex
understanding of technology, such as the concept of sociotechnical system. While imagining
technology, geeks' social imaginary seems to attach itself to a (material) technology so this
technology in turn begins to symbolize geeks' own relations in the world. While they then
promote certain technologies, they are instead promoting a fetishised form of their own
relationships. This process is partly being recognized and critised. For geeks, technology is an
unclearly defined actor (in ANT terms) or artifact (in AT terms), whose nature is yet to be
defined through collective work in the social imaginary.
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