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Abstrakt 
 
 
 

Ve své diplomové práci se zabývám specifickým vytvářením komunit v prostředí 

Internetu. Cílem této eseje je přispět k řešení otázky Internetu a jeho role v postmoderní 

společnosti. Základní myšlenkou je představa, že ve fyzickém i virtuálním světě dochází 

k vytváření komunit. Domnívám se, že sdružování do komunit lze považovat za přirozený 

lidský fenomén. Internet je chápán jako prostor, který svým uživatelům poskytuje možnost 

sdružovat se do virtuálních komunit.  Nabízí se však otázka, zda je vytváření virtuálních 

komunit cílem postmoderní společnosti.  Na první pohled vypadá Internet jako prostor, kde 

dochází k posilování vlastní individuality, díky svobodě a nezávislosti kterou nabízí. Na 

druhou stranu komunity mohou klást na své členy jisté nároky, čímž mohou představovat 

jisté omezení jejich individuality. V diplomové práci se pokouším ověřit hypotézu, podle 

které je Internet prostorem, v němž dochází k vytváření virtuálních komunit na úkor 

rozvíjení vlastní individuality.  

 

 
 

In my master thesis I deal the with specific creation of communities on the Internet. 

The aim of this essay is to contribute to the debate about the problematics of the Internet 

and its role in the postmodern society. The basic idea is that the physical and virtual world 

leads to formation of communities. I believe that association with communities can be 

considered as a natural human phenomenon. Internet is perceived as a space, which 

provides the opportunity for its users to organize themselves into virtual communities. The 

question is if the creation of virtual communities is the goal of postmodern society. On the 

one hand Internet can be seen as a space of strengthening personal individuality, because of  

freedom and authonomy it provides. But on the other hand communities could place 

demands on their members, thereby they represent certain limitation of thein member´s 

individuality. In this thesis I verify the hypothesis that the Internet is a space that leads to 

formation of virtual communities at the expense of developing one´s own individuality.  
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1 Úvod: 
 

 

Pro název práce jsem si dovolila vypůjčit část z metafory Georga Simmela
1
. 

Simmel vidí člověka jako rozpolcenou osobnost, která je neustále v rozporu se společností 

a zároveň se do ní snaží začlenit. Snaží se otevřít společnosti, ale zároveň žije svým 

vlastním uzavřeným životem, který si před okolím chrání. Simmel tuto situaci popisuje 

jako most a bránu, kde most představuje prostředek pro kontakt s okolím, na druhou stranu 

uzavřená brána na jeho konci vyměřuje prostor, kam až si individuum přeje, aby družba 

s ostatními zašla, a vymezuje osobní prostor jednotlivce. Simmel vidí typizaci ve vztazích 

jako dualitu, jako oddělování a spojení, odstup a blízkost, ohraničené a otevřenost.
2
    

Metafora mostu se v kontextu této práce vztahuje k možnosti propojení či 

komunikace mezi lidmi ve virtuálním prostoru. Domnívám se ale, že virtuální komunikace 

se může projevovat právě i jako brána – může mít uzavírající a ohraničující charakter. 

V tomto směru může být do jisté míry podobná i komunikaci zprostředkované jinými 

způsoby. Virtuální komunikace je však typická tím, že dovoluje spojení mezi lidmi bez 

ohledu na čas a místo, čímž se stává spojení s druhými stále snazší.  

Komunikace je základním nástrojem dorozumívání. Dorozumívat se lze různými 

způsoby – můžeme rozlišovat komunikaci verbální a neverbální, komunikaci vizuální 

prostřednictvím vizuálních médií, v oblasti telekomunikace lze rozlišovat komunikaci 

paralelní a komunikaci sériovou. V posledních letech se jednou z nejvyužívanějších 

platforem pro komunikaci stal Internet. Komunikace na Internetu má svá specifika, ovšem 

s rozvojem technologie lze komunikovat ve své podstatě jak verbálně, tak vizuálně, lze 

hovořit o komunikaci paralelní i sériové. Specifikem virtuálního světa je možnost 

komunikovat interpersonálně, tedy sdělovat si informace mezi dvěma a více lidmi, a stejně 

tak i skupinově. Skupinová komunikace je zvláštním případem interpersonální komunikace 

v určité sociální skupině. S masovými médii dochází i ke komunikaci masové, tedy 

k jednosměrnému přenosu informace většímu počtu příjemců. 

Internet a jeho virtuální prostor se zdá být ideálním prostředím pro vytváření 

určitých skupin – komunit, jelikož umožňuje komunikaci nezávisle na místě a čase. Při 

virtuální komunikaci došlo k deteritorializaci
3
 komunikace.  V kontaktu tak mohou být 

                                                           
1
 Georg Simmel byl německý představitel formální sociologie. Bývá řazen mezi zakladatele moderní filosofie. 

2
 SISÁKOVÁ, O. Velmi vydarený remake. Georg Simmel:O podstatě kultury. Anthropos, 2004, roč. 1, č. 2, s. 71.  

3
 Pojem deteritorializace je zde myšlen ve významu vyvázání z místa. Není zde doslovně chápán ve smyslu, 

který mu přisoudil Gilles Deleuze s Félixem Guattarim například v knize Tisíc Plošin, kdy pojem 
deteritorializace spojují s formou reteritorializace. Tvrdí, že lidský život souvisí s tvorbou teritorií, od lidského 
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lidé sdružující se kolem společných zájmů, sdílení a předávání informací či pouze 

náhodně. Vědomí, že takové virtuální komunity vznikají, představuje základní východisko 

této práce. Snad každý z uživatelů Internetu si dokáže představit určitou komunitu, které se 

stal součástí ve virtuálním světě. Může se jednat o skupinové diskuse a debaty, online fóra, 

nejrůznější skupiny v sociálních sítích, kterým v současné době již sekundují tematicky 

zaměřené skupiny na chatech, určitý typ komunit se vytváří i v emailové komunikaci. 

Domnívám se, že se jedná o ekvivalentní způsob sdružování a komunikace tváří v tvář, 

tedy tak, jak probíhá komunikace při fyzickém kontaktu. 

Základním klíčem k celé problematice, kterou se tato práce bude snažit postihnout, 

je myšlenka, že jak ve  fyzickém světě, tak i ve světě virtuálním dochází k vytváření 

komunit. Komunitní sdružování je možno považovat za zcela přirozený lidský fenomén, 

antropologickou konstantu. Ať již komunita pro své členy představuje oporu, bezpečí nebo 

snad jen okruh kontaktů, je potřeba si uvědomit, že členové komunity jsou vymezeni 

určitými hranicemi. Tyto hranice často nejsou viditelné, mohou být jakkoliv prostupné i 

proměnlivé, ale v každém případě určitým způsobem oddělují prostor jedné komunity od 

druhé. A to vždy na základě specifických znaků, kterými se jednotliví členové komunit 

vyznačují jako celek.  

  Ovšem klade si v současné době postmoderní společnost za cíl vytváření 

virtuálních komunit? Pokud připustíme, že k podobnému sdružování dochází, proč by pak 

vůbec měl chtít současný člověk, odchovaný a ovlivněný individualistickou náladou 

posledních let, být součástí nějaké ohraničené skupiny? Na takové a podobné otázky se 

bude snažit odpovědět tato diplomové práce.  

Cílem předkládané diplomové práce je přispět k řešení otázky Internetu a jeho role 

v postmoderní společnosti. Zkoumána bude problematika účinků Internetu na utváření 

identity jeho uživatelů. Jelikož se obsah pojmu „uživatelé“ jeví pro účel této práce příliš 

široký, bude snazší si na následujících stránkách pod výrazem „uživatelé Internetu“ 

představovat především ty, kteří využívají Internet ke komunikaci. Mohou využívat 

například skupinové chaty, jsou aktivní na sociálních sítích či diskusních fórech 

nejrůznějších typů. Tento typ „uživatelů“ považuji za aktivnější při vytváření virtuálního 

prostředí, jelikož ho mnohdy svou participací v online prostoru sami utvářejí. Navíc tito 

lidé navazují společenské virtuální vazby, zpravidla pevnější, než jsou ty vznikající 

                                                                                                                                                                                
těla začínaje, po celou společnost konče. Deteritorializace potom vždy doprovází proces teritorializace, 
protože pokud je umožněno vytvářet teritoria (teritorializace), je možný také jejich rozpad (deteritorializace) 
či proměna (reteritorializace).      
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například při využívání online služeb (internetové bankovnictví, elektronické obchody, 

apod.).  

Text práce se bude snažit přiblížit roli Internetu při formování postmoderní 

společnosti. Postmoderní identita člověka je často charakterizována jako proměnlivá a 

fluidní, stále v pohybu. Podobně je s trochou nadsázky možné popsat celou společnost. 

Oproti modernímu ideálu pokroku a lineárnímu vývoji můžeme v postmoderní době 

hovořit o neutuchajícím pohybu všemi směry. Internet v tomto přerodu společnosti hraje 

nikoliv bezvýznamnou roli. „Síťové“ propojení, typické pro Internet, dovoluje vzájemnou 

výměnu informací ve všech směrech, umožňuje pohyb ve virtuálním prostoru bez větších 

omezení.  

Výchozí myšlenkou práce je, že virtuální prostor Internetu vytváří podmínky pro 

vznik specifického komunitarismu tím, že dává jednotlivcům možnost sdružování do 

virtuálních komunit (kmenů, skupin, apod). Tyto komunity, stejně jako komunity ve 

fyzickém světě, fungují v rámci určitých pomyslných hranic, na jejichž základě se jejich 

členové vymezují vůči svému okolí, respektive jiným komunitám.  

Na první pohled se Internet zdá být místem, kde dochází k posilování vlastní 

individuality, a to díky svobodě a nezávislosti, kterou svým uživatelům nabízí. Na druhý 

pohled se ale postmoderní teoretici, jejichž teorie jsou mi východiskem pro tuto práci 

(Lévy, Maffesoli, Mitchell) domnívají, že Internet přispívá k proměně sociálních vztahů a 

společnosti jako takové. Tito myslitelé tvrdí, že Internet spíše lidi sdružuje a nikoliv 

rozděluje. Další možný pohled nabízejí tzv. studia dohledu (Surveillance Studies), jejichž 

představitelem je například kanadský sociolog David Lyon, který základy své teorie 

představuje například v knize Surveillance Studies: An Overview
4
 či The Electronic Eye: 

The Rise of Surveillance Society
5
. Podle Lyona je dohled „soustředěná, systematická a 

rutinní pozornost, věnovaná detailům osobnosti za účelem ovlivňování, řízení, ochrany a 

směrování".
6
 Jedná se o teorie věnující se „kontrole“ či „sledování“ jedinců mechanismy, 

mezi které řadí autoři, zastávající koncept studií dohledu, i Internet. Ten umožňuje 

administrátorům a správcům sítě získávat informace o uživatelích jednotlivých 

internetových stránek. Ačkoliv se domnívám, že studia dohledu mají v soudobé 

společnosti, která je podrobena téměř všudypřítomné kontrole (veřejné kamerové systémy, 

apod.), svoje místo, pro účely této práce budu vycházet zejména z přístupů uvedených 

                                                           
4
 LYON, D. Surveillance Studies: An Overview. Cambridge: Polity Press, 2007, 243 s. 

5
 LYON, D. Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society. Cambridge: Polity Press, 1994, 270 s. 

6
 LYON, D. Surveillance Studies: An Overview. Cambridge: Polity Press, 2007, s. 25.  



9 
 

dříve. Na samotnou představu vzniku virtuálních komunit na Internetu je na následujících 

stránkách nahlíženo víceméně pozitivně, využití autoři ve svých myšlenkách netajili 

nadšení z vize budoucího vývoje technologií. Studia dohledu budou využita pouze 

okrajově.    

Na následujících stránkách se pokusím ověřit hypotézu, podle které je Internet 

prostorem, v němž dochází k vytváření virtuálních komunit na úkor rozvíjení vlastní 

individuality.  
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2 Teoretické zakotvení: 
 

Zmíněný problém kyberkultury bude řešen prostřednictvím vlastní reflexe 

vycházející ze sociologicko-antropologické teorie způsobu života v postmoderní 

společnosti a teorie informační společnosti. Sociologickým a etnologickým východiskem 

mi bude převážně dílo Michela Maffesoliho a jeho koncept neotribalismu. Zde vycházím 

z jeho teze, že postmoderní společnost se odvrací od moderního individualismu tím, že 

projevuje touhu po komunitárním ideálu, jež se projevuje v nomádství. Problematiku 

nomádství ve svých dílech (např. v knize Tisíc plošin
7
) řeší také Gilles Deleuze. Pro něj 

představuje „nomádství“ způsob myšlení osvobozený od výchozího bodu. Základní je pro 

něj pohyb napříč prostorem, nikdy předem daný, kde je třeba přečkat jen dočasně na cestě 

k dalšímu bodu. Stěžejní myšlenkou nomadického myšlení u Deleuze je tedy pohyb a 

proměna, proudění a tok. Maffesolimu je přesto věnována nepoměrně větší pozornost, 

jelikož pracuje s myšlenkou postmoderního komunitarismu, pro který je jeho představa 

nomádství východiskem.    

 Výchozím bodem pro mou úvahu v oblasti teorie informační společnosti bude 

„technooptimistický“ koncept Pierra Lévyho a Williama J. Mitchella. Pierre Lévy, který se 

teorii digitálních prostředků věnoval od jejího počátku, má přesně vyhraněný názor na 

povahu virtuální komunikace. Říká, že virtuální prostor v žádném případě nenahrazuje 

fyzický kontakt, substituční teorii odmítá. Právě naopak se domnívá, že virtuální 

komunikace slouží k organizaci fyzických setkávání. Podobný názor, i když ovlivněný již 

několikaletým vývojem digitálních technologií, má William J. Mitchell. Ten se zabýval 

vlivem digitálních technologií na podobu městského prostoru. Mitchell tvrdí, že základní 

lidskou potřebou je vědomí „někam patřit“. A to navzdory virtuální komunikaci, která 

v mnohém nahradila komunikaci fyzickou. Online prostor v tomto smyslu částečně 

nahradil tradiční fyzická místa střetávání, ale společenské vazby si stále udržují reálný 

základ.   

Důraz kladený na společnost a společenství, na rozdíl od individualismu, je stěžejní 

myšlenkou komunitarismu – směru americké politologické filosofie. Zde se budu opírat 

zejména o koncept Amiatie Etzioniho, který polemizuje s představou izolovaného lidského 

individua a naopak vyzvedá význam druhých při formování lidské osoby. Snaží se nalézt 

                                                           
7
 DELEUZE, G. GUATTARI, F. Tisíc plošin: Kapitalismus a schizofrenie. Praha: Hermann & synové, 2010, 585 s. 
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rovnováhu mezi svobodou jednotlivce a jeho odpovědností ke společenství. Šlomo Avineri 

a Avner De-Shalit se ve své knize Communitarianism a Individualism 
8
 věnují individuální 

povaze Já a jeho vztahu ke společnosti. 

Jako doplnění popsané teorie na konci přikládám ilustrační případovou studii 

zaměřující se na hudební subkultury v prostředí Internetu. Domnívám se, že se jedná o 

příklad specifického komunitarismu ve virtuálním prostoru. Subkulturní teorii jsem čerpala 

především z díla britského sociologa Dicka Hebdige, který prezentuje přístup 

birminghamské univerzity a jejího Centra pro současná kulturní studia (CCCS - Center for 

Contemporary Cultural Studies at the University of Birmingham). Hebdige se zaměřoval 

na subkultury v „moderním“ období (od šedesátých let dvacátého století). Další, poněkud 

současnější, pohled na subkultury nabízí David Muggleton, který byl součástí vlny kritiků 

proti CCCS v devadesátých letech dvacátého století. Muggleton přichází s konceptem post-

subkultur, který vybudoval na základě empirické zkušenosti členů subkultur. V knize 

Inside subculture: The postmodern meaning of style
9
se na základě rozhovorů se členy 

subkultur ukazuje, že média hrají značnou roli při vnímání a šíření subkultury. Internet je 

v posledních letech jedním z nejvýraznějších prostředků ovlivňujících chod hudebních 

subkultur i celé postmoderní společnosti.   

  

                                                           
8
 AVINERI, Š. DE-SHALIT, A. Communitarianism and Individualism. Oxford: University Press, 1992, 237 s. 

9
 MUGGLETON, D. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. Oxford: Berg, 2000. 198 s.  
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3 Vývoj komunikace 
 

3.1 Od kmene po globální vesnici 
      

Abychom se mohli věnovat virtuálnímu prostoru, považuji za důležité podívat se, 

byť jen letmo, na to, jaká média přenosu informací prostřednictvím Internetu předcházela, 

jaké okolnosti vzniku jednotlivých médií předcházely a jaké postoje k nim uplatňovala 

veřejnost. Média jsou se svými vlastnostmi specifickými prostředky komunikace. 

Současně s tím, jak se média stávají složitější, nabývá na složitosti i jakákoliv jednoznačná 

definice.
10

 Následující řádky vycházejí převážně ze specifické teorie komunikace 

Marshalla McLuhana. Ten tvrdil, že „médium je poselstvím“ („the medium is the 

message“)
11

. To znamená, že každé médium přináší svoje osobní a sociální důsledky, což 

vyplývá z nových měřítek, které každá technologie přináší do aktuálních věcí. McLuhan se 

zajímá o to, jaký vliv měly komunikační technologie (mimo jiné) na formování lidských 

vztahů.  

Základní komunikaci z očí do očí, nebo také orální komunikaci společnosti 

mýtického charakteru brzy doplnilo písmo. Předávaná informace se tak mohla dostat i k 

vzdálenějšímu přijímateli. Písemné dokumenty byly nejprve předávány osobně, posléze se 

rychlost zvyšovala s vynálezy urychlujícími dopravu od kola, koňského povozu, přes auta 

a železnice až k letecké dopravě. McLuhan uvádí, že „teprve od příchodu telegrafu mohou 

poselství cestovat rychleji než posel. Předtím byly silnice a psané slovo v úzkém 

vzájemném kontaktu.“
12

 Výraz „komunikace“ se dle McLuhana skutečně používal v 

souvislosti se silnicemi a cestami. Svůj současný širší význam, ve smyslu „pohyb 

informace“, získal až v elektronické době. 

Podíváme-li se na vývoj médií, ukazuje se, že cílem pokroku je „zvýšit naši moc a 

rychlost.“ 
13

 Díky narůstající rychlosti přenosu informací silniční dopravou stále ještě v 

papírové formě se otvírá prostor pro kontrolu na větší vzdálenosti. V důsledku toho 

dochází ke změnám sociálních uskupení a ke vzniku nových komunit. Město a městský stát 

již nemají pevné hranice.  

S elektrifikací potom dochází k razantnímu obratu. Společnost se již nespecializuje, 

jako tomu bylo dosud s ohledem na stále přístupnější poznání, jež bylo přísně 
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 McQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999, s. 15.  
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 McLUHAN, M. Jak rozumět médiím: Extenze člověka. Praha: Odeon, 1991, s. 19. 
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lokalizováno. Dělba a šíření moci se začínají sdružovat v rámci jednoho celku. Tato 

tendence se začíná projevovat po zavedení hromadných dopravních prostředků, kdy již 

pošta nedelegovala moc mezi mocnými, ale stala se díky rychlému vývoji silniční, lodní i 

železniční dopravy dostupnou pro většinu lidí. Technologie písma nahradila uzavřený svět 

kmene otevřenou společností.
14

 

Literárnost společně s fragmentarizací institucí způsobovala oddělení jedince od 

skupiny v prostorovém uspořádání, ve způsobu myšlení i v rámci pracovní specializace. 

Tištěné slovo však vytváří i „homogenizovaného sociálního člověka“. Knihtisk vynalezený 

Johannem Gutenbergem v roce 1450 přinesl opakovatelnost a uniformitu. Kniha hrála svou 

roli v transformaci středověkého světa. Typografie „skoncovala s provincialismem a 

kmenovostí psychicky i sociálně, v prostoru i v čase“. Tištěná kniha přinesla člověku vedle 

nacionalismu a všudypřítomné gramotnosti také individualismus. Jedinec byl tiskem 

vytržen z tradiční skupiny, ale současně se ocital pod tlakem nahromadění moci v mase 

jednotlivých organizací. Kmen je v závislosti na vynálezu knihtisku nahrazen „sdružením 

lidí homogenně vycvičených tak, aby se stali jedinci.“
15

 To všechno je důsledkem 

zrychlení pohybu informací.  

S rozšířením novin, přibližně dvě stě let po vynálezu knihtisku, se objevila nová 

literární, kulturní i sociální forma. Novinová komunikace probíhá na individuální úrovni, 

vyhovuje potřebám nové třídy řemeslníků a dělníků z měst. Tisk dával moc těm, kterým 

byl určen. Stával se tak často protivníkem vládnoucí moci. Spojoval v sobě informační, 

zábavní a reklamní funkci.
16

   

S příchodem telegrafu, který umožňuje přenos informace na velkou vzdálenost, 

dochází k rozpadu funkcí typických pro lineární literární západní společnost, jakými byla 

uniformita a opakovatelnost. Dřívější mechanizaci vystihuje rozdělení funkcí do řady 

uniformních, opakovatelných a pohyblivých částí, kdežto automatizace, neboli 

kybernetizace je proces přesně opačný. Na automatizaci můžeme nahlížet jako na 

integrovaný systém zpracování informací. Veřejné a soukromé vědomí začíná vytvářet 

jeden celek. Obecně lze říci, že v závislosti na elektřině, která se začala prosazovat od 

druhé poloviny devatenáctého století, je člověk schopen reagovat na svět komplexněji. 

Simultánnost elektronické komunikace nás činní přítomnými a současně přístupnými všem 

dalším lidem na naší planetě. McLuhan uvádí, že elektrická média paradoxně prostorovou 

                                                           
14

 McLUHAN, M. Jak rozumět médiím: Extenze člověka. Praha: Odeon, 1991, s. 133. 
15

 Tamtéž, s. 168. 
16

 RANKOV, P. Masová komunikácia: Masmédiá a informačná společnosť. Levice: L.C.A. Publishers Group, 
2002, s. 32. 
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dimenzi nezvětšují, ale že je tomu spíše naopak. „Pomocí elektřiny navazujeme všude 

osobní vztahy, jako bychom žili v té nejmenší vesničce. Je to hloubkový vztah, bez 

delegování funkcí nebo moci.“
17

 

Telegraf, objevený v roce 1844 Samuelem Morsem, velmi rychle předběhl železnici 

a tisk v konkurenceschopnosti přenosu informace.
18

 Noviny předčil telegraf v tom smyslu, 

že decentralizoval jejich vliv. Jednotný uniformní názor přestal existovat. Společně 

s telegrafem nabídl své služby veřejnosti také telefon. Jedním z důsledků používání 

telefonické komunikace „byla tzv. bezešvá síť vzájemně propojených modelů řízení a 

rozhodování. Vykonávat delegovanou moc po telefonu je nemyslitelné.“
19

  

Pro rozhlas byly zásadní dřívější vynálezy telegrafu, bezdrátového přenosu hlasu, 

generátoru rádiových vln a konečně i rádia.
20

 Rozhlas byl nejprve používán na lodích jako 

telegraf, až později sloužil ke komerčním účelům. S rozhlasem dochází opět ke zrychlení 

pohybu informací. Rozhlas se, hlavně díky příchodu televize, zbavil požadavku na 

vytvoření centralizované sítě. Televize uvolnila rozhlasu prostor pro oblastní a místní 

vysílání. Rozhlas se proto mohl odklonit od skupinového poslechu a soustředit se na 

individuální potřeby lidí, což nepochybně souviselo i s dostupností přijímačů, kterých bylo 

v každé rodině hned několik.
21

 Soustředění na individualistické potřeby reflektuje 

znovuožívající kmenové kouzlo.  

Televizní vysílání se datuje od roku 1935, kdy bylo uskutečněno první řádné 

vysílání v Německu. Televize, na rozdíl od rozhlasu, nevytváří soukromí a diváka plně 

angažuje. Divák si při sledování vytváří vlastní dojem. Ve své podstatě je televize útvar 

téměř náhodně sebraných dat.
22

 Televize ale dokázala způsobit revoluci v mnoha oblastech. 

Mozaika, z které se skládá televizní vysílání, není uniformní ani nepřetržitá, ale je 

nesouměrná a nelineární. Vyžaduje tak od diváka tvořivě participující reakci.  

Kybernetizace, jíž McLuhan považuje za synonymum automatizace, nachází svůj 

zlatý věk v éře počítačů. Spotřebitel se v automatizačním oběhu stává přímo účasten jak 

výroby, tak spotřeby a marketingu. Kybernetizace spojuje jednotlivce, dochází ke zrodu 

globální sítě. Elektrická energie nezávisí na místě, a tak vytváří modely decentralismu a 

různosti. „Panikářská proroctví, podle nichž automatizace přináší hrozbu celosvětové 
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uniformity, jsou pouhou projekcí mechanické standardizace a specializace budoucnosti, 

přestože dnes jsou oba tyto jevy záležitostí minulosti.“
23

   

Nová elektronická média jsou kombinací telekomunikace a informatiky, čili se 

jedná o propojení zobrazovací jednotky (televizní obrazovky) s počítačovou sítí. 

Typickými rozdíly mezi novými a starými médii je decentralizace, vysoká kapacita, 

interaktivita a flexibilita. Decentralizace je zde míněna jako situace, kdy „dodání obsahu a 

výběr nejsou již převážně v rukou toho, kdo komunikovaný obsah dodává“.
24

 Kapacita je u 

těchto médií vyšší, než tomu bylo dříve, protože přenos je usnadněn náklady, vzdáleností i 

objemem. Příjemce se může interaktivně podílet na chodu těchto médií, může si svobodně 

vybírat, odpovídat, vyměňovat obsahy. S dalšími příjemci se může spojit a komunikovat. 

Ve své celistvosti jsou nová média flexibilní co do formy, obsahu i užití. Elektronická 

média promění svět v „globální vesnici“, kde bude vládnout pospolitost a celistvost bez 

hierarchie.  

Na tomto místě bych se chtěla krátce vrátit k výběru metafory v názvu této práce, 

kterou jsem se snažila uvést na prvních řádcích této eseje. Připouštím, že metafora mostu a 

brány neodpovídá z médií komunikace pouze Internetu. V předchozím výčtu médií jsem 

uvedla výčet některých médií. Metafora mostu je logicky použitelná na komunikaci od 

jednosměrné základní úrovně, jako je například písmo a psaní, až po komunikaci masovou, 

zprostředkovanou tiskem, rozhlasem či televizí, Metaforu mostu lze použít, protože 

dochází k přenosu informaci, spojení dvou a více lidí, přestože zde neplatí zpětná vazba 

komunikace. Situace, kdy dochází ke komunikaci synchronní, nabízí kromě Internetu 

například telefon. I zde můžeme hovořit o propojení a vzájemné výměně informací. Ovšem 

důvod, proč se domnívám, že metafora mostu nejlépe vystihuje problematiku Internetu, je 

ten, že v digitálním prostoru je vysoká interaktivita. Pomyslný „most“ nebo „mosty“ 

protínají celý virtuální prostor nebo také lze říci, že most je postavený všemi směry. 

Domnívám se, že Internet představuje jakýsi zasíťovaný most mezi všemi jeho 

potenciálními uživateli, což je charakteristika typická právě pro Internet. Představuje jakési 

univerzální propojení mezi všemi konci pomyslné sítě mostů. Internet představuje most ve 

formě sítě, který převádí svého uživatele přes překážku vzdálenosti a času. 

Lze tedy uzavřít, že společnost se ve vztahu k médiím vyvíjela od společnosti 

založené na kmenové bázi nebo také od společnosti mluveného slova. Vývoj pokračoval 

lineární literární společností vyznačující se silným individualismem, aby nakonec došlo 
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k návratu kmenové formy, nedělitelnosti vztahů a mýtického vnímání světa v globálním 

měřítku.
25

 Jak jsme viděli, návrat zpět ke kmenovosti je umožněn elektronickými médii od 

telefonu, přes rozhlas a televizi až k digitálním technologiím (zde poznamenávám, že 

McLuhan se nedožil rozšíření Internetu). Pojem „globální vesnice“ se váže k návratu 

struktury společenského a psychického vědomí kmenovosti na globální úrovni. Globální 

vesnice i kmenovost chápu jako jisté formy komunitarismu. Vesnice může představovat 

komunitu, ve které mají všichni její účastníci tendenci nebo minimálně možnost se aktivně 

podílet na jejím utváření a chodu.    

 

3.2 Internet 
 

Internet je v soudobé společnosti snadno dostupný. Je prostředkem komunikace 

v rámci celého světa. Je to prostředek k dosažení globální vesnice. Internet, označován také 

jako „síť sítí“, je systém vzájemně propojených počítačových sítí v rámci celého světa. 

Počítače si tak mezi sebou mohou předávat informace - komunikovat. Tím, že Internet 

zprostředkovává komunikaci, již ze své podstaty představuje službu lidem. V rámci sítě 

„Internet“ probíhá celosvětová komunikace prostřednictvím výměny dat. 

Že hlavním účelem a cílem internetu je komunikace mezi jeho uživateli, dokazuje i 

etymologie samotného názvu „Internet“. Slovo „internet“ je složeno z latinské předpony 

„inter“ (dnes užívané mezinárodně) ve významu „mezi“ a slova anglického slova „net“, 

které v českém jazyce znamená „síť“. Je zřejmé, že komunikace, či propojení může 

probíhat mezi uživateli, resp. jejich počítači, které jsou shodně připojeny k síti internetu. 

Aby mohl Internet vzniknout, bylo nutné vyvinout technické prostředky na přenos a 

zpracování zpráv. Navíc bylo důležité vytvořit příslušné struktury, dohody a technické 

normy.
26

 Než došlo ke vzniku Internetu, tak jak ho známe dnes, byla nutná desetiletí 

intenzivního vývoje a výzkumu. Za předchůdce Internetu je považován ARPANet. Když 

byl v USA v roce 1957 založen Advanced Research Projects Agency (ARPA) v rámci 

ministerstva obrany, začal strmý vývoj vojenského výzkumu. Původně ARPA dohlížela na 

vesmírné programy. Posléze se stala žádoucí nadregionální výměna informací, která by 

měla vliv nejen na zvýšení obrany, ale rovněž na propojení všech vědeckých zařízení 

v celé zemi. ARPA začala spolupracovat s univerzitami a výzkumnými ústavy. Roku 1962 
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vyvinul J. C. R. Licklider tzv. „intergalaktickou počítačovou síť“. Tato síť měla 

představovat „celý vesmír vzájemně spojených počítačů, přes které by mohli na sebe 

vzájemně působit všichni uživatelé“.
27

 Roku 1965 se poprvé podařilo spojit dva počítače 

na velkou vzdálenost. Začíná se vývoj technologie pod zkratkou ARPANet. Zpočátku, kdy 

neexistovala stálá vedení, se používalo vedení telefonní. V roce 1969 došlo k propojení 

dvou institucí, University of California a Stanford Research Institute, a o rok později byl 

zahájen oficiální provoz. V roce 1973 byl v rámci ARPA uveden Internet Program, který 

měl vypracovat jednotný komunikační protokol, jenž by zajistil spolupráci nejrůznějších 

sítí. Roku 1980 byl pro adresování vypracován Internet Protocol (IP). V tomto období se 

ustaluje výraz Internet. ARPANet byl přerušen roku 1990 z důvodu neúnosných nákladů. 

Mezi tím se však zřizovaly jiné individuální sítě, které po rozpadu ARPANetu převzaly 

myšlenku vybudovat jednotnou síť k mezinárodnímu spojení. Česká republika se mohla 

k Internetu připojit roku 1991.
28

  

Další vývoj se projevoval hlavně nárůstem síťových služeb. Za přelomový je 

považován zrod nových komunikačních platforem, a to elektronické pošty a Worl Wide 

Webu (WWW). Elektronická pošta neboli v originále Electronic Mailing, pro kterou se 

vžilo označení e-mail měla původně sloužit jako úložiště dokumentů, které by bylo možné 

kdykoliv vyvolat. Jeden z prvních programů, který byl pro tento účel vyvinut, vznikl pod 

názvem MAILBOX. Elektronická pošta je v současnosti efektivní komunikační 

technologií, prostřednictvím které probíhá výměna informací na vědecké i komerční 

úrovni.
29

   

Dalším z významných služeb je Internet Relay Chat (IRC), která sloužila 

k vyměňování textů v reálném čase mezi více účastníky přes obrazovku a klávesnici. 

Dodnes se pro tento druh služby na platformě Internetu používá výraz chat.  

Snad nejznámější a nejužívanější službou poskytovanou Internetem je Wold Wide 

Web, známý pod zkratkou „WWW“ nebo také web. Vznik této služby se datuje od roku 

1989. Tato zkratka označující „celosvětovou síť“ dovoluje propojení a sdílení množství dat 

a dokumentů v rámci sítě. Způsob takového propojení funguje na bázi hypertextu, čili 

nelineárně strukturovaného textu, v jehož rámci se vyskytuje množství hypertextových 

odkazů. Specifikem tohoto textu je především aktivní role čtenáře – uživatele, který se 

aktivně účastní jeho výstavby, stává se v podstatě do jisté míry autorem. Hypertext je 
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otevřená a nikdy neukončená síť textů.
30

 WWW se prosazuje nebývale rychle a v roce 

1995 již lze hovořit o tom, že se stal nejdůležitější službou Internetu.  

Z charakteristik Wold Wide Webu - propojení a sdílení -, vychází potenciál pro 

neomezenou komunikaci mezi uživateli Internetu. Každá WWW stránka má své čtenáře-

uživatele, kteří spoluvytváří její obsah a sdílí společně určité informace na virtuální 

platformě. 

Existuje takové množství internetových stránek, že je člověk ani nedokáže spočítat. 

Internet se rozrost do nepředstavitelných rozměrů. V roce 2005 bylo indexovaných více 

než osm miliard webových sídel.
31

  Internetové spojení probíhá napříč světem. Digitální 

média překračují časové, fyzické i spirituální hranice. Jedním z důsledků rozšíření 

Internetu byla radikální proměna našeho pojetí společenskosti. Nejen, že se jeho 

uživatelům otevřely nové možnosti v získávání informací, ale především nový způsob 

komunikace (resp. stále vznikající nové způsoby komunikace) se stal zásadní pro vznik 

nových sociálních jevů.  

Internet nelze považovat za samostatné médium. V Internetu se ukrývá celá škála 

komunikačních prostředků. Svým uživatelům poskytuje velké rozpětí nástrojů od čistě 

textových výtvorů, jako je například jednoduchý textový email, až po multimediální 

nástroje využívající text, audio i video, a další různé interaktivní vymoženosti, které 

neustále gradují a až nepředstavitelně se vylepšují. Všechna z těchto médií mají jedinečný 

dopad na způsob, jakým interagujeme s druhými.
32

 Network computing, čili práce na 

Internetu, se tak stal během neobvykle krátké doby podstatným faktorem naší 

„postmoderní“ nebo „informační“ společnosti. 
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4 Postmoderní společnost  
 

Jelikož se tato práce chce zabývat rolí Internetu v postmoderní společnosti, 

domnívám se, že je potřeba se u termínu „postmoderní společnosti“ pozastavit a pokusit se 

charakterizovat její významné rysy. 

 Postmoderní společnost mohla dojít svému vzniku díky existenci společnosti 

předcházející. Z ní postmoderní společnost vyrůstá. Postmoderní společnost lze 

charakterizovat jako společnost, která nahradila předchozí, moderní společnost. 

Pojmenování “postmoderní společnost“ je odvozeno od myšlenkového a životního směru, 

pro který se ustálilo označení „postmodernita“. Petrusek píše, že postmodernismus jako 

soubor uměleckých praktik, i postmodernita jako specifický stav ducha, který převrací a 

mění životní styly, obyčeje a hodnotové systémy, jsou součástí kulturního komplexu. 

Postmodernita se projevuje ve společenském životě na každodenní úrovni.
33

 

Postmodernita je myšlenkový proud, který se začíná objevovat v druhé polovině 

dvacátého století. V mnoha směrech vzniká jako reakce na období moderny, ačkoliv 

některými mysliteli je považován za její dovršení. Jednoznačně definovat postmodernu je 

v podstatě nemožné. Taková definice by se stavěla proti samotnému principu 

postmodernismu. K postmodernismu tedy existuje mnoho výkladů a pojetí. 

Post-modernita tedy vzniká jako něco, co přichází „po“ modernitě. Její rozšíření 

souvisí s radikálními celosvětovými změnami, mezi které se řadí všudypřítomný 

kapitalismus a globalizace. Projekt modernity je osvícenským projektem osmnáctého 

století, kdy se formuje idea pokroku a víra ve spravedlnost. Modernita je charakterizována 

pozitivismem, racionalitou, vírou v lineární pokrok, prosazováním univerzální pravdy i 

technokratismu. Výraz „moderní“ „pojmenovává vlastnosti a postoje nějakého individua. 

Tyto vlastnosti se dají charakterizovat jednak pozitivně (otevřenost k novému, pohotové 

využívání inovací, schopnost měnit staré poměry apod.) a jednak negativně (odpor 

k tradičním postojům, vírám, postupům, odmítnutí konzervatismu apod.).“
34

 Postmoderní 

převrat nastává na konci sedmdesátých a začátku osmdesátých let, kdy modernita jako 

univerzální osvobozování již neodpovídala skutečnosti.
35

 Postmodernisté jsou některými 

teoretiky považováni za pokračovatele modernity. Moderní idea pokroku a postup vpřed se 

mění v návrat zpět a odkazy k minulosti, univerzalismus se ztrácí v pluralitě a 

fragmentarizaci.  
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I Jean-François Lyotard, který pojem „postmodernity“ představil jako myšlenkový 

proud, tvrdí, že postmoderna je v podstatě stále součástí moderny. Původně se pojem 

postmodernity začal objevovat v americkém prostředí v souvislosti s kritikou 

modernistické architektury. Tuto koncepci rozvinul zejména Charles Jencks v knize Řeč 

postmoderní architektury
36

. Lyotard, který pojem postmoderny převzal a rozpracoval 

v evropském prostředí, polemizuje s Jencksovou kritikou avantgardy. Postmoderní situace 

nastává „selháním moderního projektu emancipace lidstva“, ale zároveň vidí právě 

v avantgardách samých předpoklady adekvátní reakce na tuto situaci
37

. Lyotard si je 

vědom mnohoznačnosti pojmu „postmoderna“ i názorové různorodosti, která se za ním 

skrývá. Říká, že postmoderno je rozhodně částí modernity. „Modernost je ze své podstaty a 

bez ustání těhotná svou postmoderností.“
38

 Úkolem by mělo být hledání náznaků 

myslitelného, které nemůže být realizováno. Postmodernismus se staví proti všezahrnující 

jednotě, má být svědectvím o nereprezentovatelném.  

Postmodernita pro Lyotarda představuje překonání modernosti s její snahou po 

univerzální emancipaci. S postmodernitou mizí „Idea pokroku“ všudypřítomná v moderně, 

mizí i lineární chronologie typická pro modernu. „Samotná idea modernity úzce souvisí 

s principem, že je možné a nezbytné skoncovat s tradicí a zavést naprosto nový způsob 

života a myšlení. Dnes tušíme, že toto „skoncování“ je spíše způsobem, jak minulost 

zapomenout nebo potlačit, to znamená opakovat ji, než jak ji překonat.“
39

 Postmodernita je 

v podstatě přepisem modernity. Jejím cílem je hledání nových pravidel, vše, co je nám 

známé, má být podrobeno podezření.       

V postmoderní situaci se klade důraz na diskontinuitu, fragmentaci a prchavost. 

Lyotard rovněž namítá, že neexistuje pouze jedna Pravda, neexistuje jeden metapříběh, 

nějaké Velké vyprávění, které by bylo platné pro celé lidstvo. Nadchází situace, kdy jednota 

a „řád“ jsou střídány „chaosem“. Postmodernismus má vyřešit „obecnou situaci 

simultaneity a vzájemného průniku různých koncepcí a hledisek“, ke kterým dochází. 40  

Postmoderní společnost vznikla tedy v reakci na jednostrannost moderní 

společnosti. Její zrod souvisí také s touhou po „konci ideologií“ typickými pro moderní 
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éru. Postmoderní člověk by měl projevovat tendenci k mnohoznačnosti, nahodilosti a 

uvědomovat si absurditu světa. Postmoderní společnost si uvědomuje „zmatenost“ světa, 

nepopírá existenci protichůdných jevů, které nelze popsat. Postmoderní společnost a 

postmoderní člověk je otevřený druhému, „jinému“. Uplatňuje se rovnoprávnost odlišných 

pohledů a hodnot. Postmoderní společnost netouží mít jednoznačný cíl svého směřování, 

nechává se unášet životem. Postmoderní člověk žije nespojitě a epizodicky. S novou 

technologií, s níž se postmoderní člověk se setkává, se rodí i nový typ vztahů. S velkým 

technologickým progresem, typickým pro postmoderní dobu, se pojí snazší dostupnost 

informací.   

 

4.1 Informační společnost  
 

Po skončení druhé světové války bylo nutné nějak reflektovat novou evropskou 

situaci, která již měla pramálo společného s předválečnou industriální společností, pro 

kterou se vžilo označení moderní. Jednu z možných variant označení nové doby jako 

„postmoderní“ jsme si přiblížili v předcházející kapitole. Byla však tendence objevit název, 

který by se negativně nevymezoval vůči předešlému období.  

Pojem informační společnost pravděpodobně pochází z Japonska. Původně jej roku 

1963 použil Tadao Umesao v článku, který se věnoval evolučnímu vývoji lidstva směrem 

k společnosti založené na využívání informací.
41

 V roce 1966 se již termín objevil 

v analytické zprávě pro japonskou vládu, kde jako „informační“ označili japonští vědci 

nadcházející éru, do které měla jejich společnost vstupovat.
42

  

Stále se zvyšující tempo rozšiřování informačně-komunikačních technologií 

způsobují, že informace a komunikace jsou symbolem naší doby. Na konci dvacátého 

století došlo k informační revoluci v tom smyslu, že jednotlivé komunikační technologie 

nezasahují do mezilidské komunikace odděleně, ale navzájem se propojují a podporují. 

Vznikají tak komplexnější a složitější konfigurace, jejichž vyvrcholením je vznik nových 

přístrojů. 
43

 Propojování technologií dovoluje příjemci, aby byl schopen přijímat stejné 

typy informací a obsahů prostřednictvím různých médií. Na druhou stranu s rozšířením 

Internetu se stírá hranice mezi klasickými médii a to jak z hlediska obsahu, tak i z pohledu 
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rozdělení na soukromou a veřejnou sféru. Všechny změny ve vývoji médií a přenosu 

informací, jak tvrdí McLuhan, vyvolaly určité změny ve společnosti. Nejinak tomu bylo i 

s příchodem nových médií. Nová média významně přispěla ke globalizaci a informatizaci. 

V posledních desetiletích jsme oprávněni hovořit o společnosti jako o informační 

společnosti. 
44

  

Informační společnost je společnost principiálně závislá na informacích. 

Internacionalizace probíhá na úrovni politiky, ekonomiky a sociokulturních záležitostí. 

Dochází k vytváření stále větších a mocnějších nadnárodních celků v mnoha odvětvích a 

oblastech. Politika jednoho státu se ocitá často ve vleku mezinárodních okolností.
45

  

Pojem informatizace odkazuje k  významným rysům moderní společnosti, mezi 

které patří nárůst povolání založených na službách a poskytování informací. Připočítá-li se 

k tomu zesílení informačních toků a stále se zvětšující závislost institucí a společenských 

systémů na informačních technologiích, není s podivem, že postmoderní společnost někteří 

autoři označují jako společnost „informační“.
46

 Významnou roli hraje i masová 

komunikace, která se podílí na rychlosti výměny informací a jejich rozšíření ve 

společnosti. 

S výrazem „informační společnost“ pracují nejčastěji postmoderní teorie, jak píše 

McQuail. Tento myšlenkový směr „podrývá tradiční představu kultury jako něčeho 

ustáleného a hierarchizovaného. Dává přednost těm projevům, které jsou pomíjivé, 

momentální, povrchní, a obracejí se více na cit než na rozum.“
47

 Prchavá postmoderní 

kultura, která vykazuje prvky kaleidoskopu a jisté nelogické struktury, vychází možná 

právě z rychlého přesunu informací. Stejně jako má v postmoderní době k novým médiím 

přístup stále větší počet různých společností, mají i příjemci, uživatelé, výrazně větší 

možnost volby než bylo tomu v minulosti. 

Příchod postmoderní doby se vyznačuje rychlým růstem nových technologií 

vědění, které slouží ke sběru dat a analýzám, simulacím a systémovým analýzám. Jinak 

řečeno, počítač je produkcí vědění, stejně jako byl kdysi parní stroj nástrojem pro výrobu 

hmoty. V prvních dvou dekádách postmoderní doby se zvyšovalo financování výzkumů. 

Vzrůstající počet organizací specializujících se na vědění je paralelou k modernistickému 
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ekonomickému vývoji. Výsledkem je, že společnost má o sobě mnohem více informací, 

nabízí se celá řada nových možností společenské kontroly i mnoho nových rozhodnutí.
48

 

Nová elektronická média otvírají možnost individuálního přístupu k rozmanitým 

službám a uspokojování poptávky. Veřejný zájem o masová média, tak jak je známe dnes, 

neslábne, ale spíše sílí. Je to právě zmiňovaný individualismus, relativismus a těkavost 

postmoderní doby, co zvyšuje závislost a zranitelnost lidí, a tím i jejich potřebu dostávat 

informace. A platformou, kde jsou informace nejrychleji k dostání, a zároveň jsou i těmi 

nejčerstvějšími, je v současnosti Internet. 

Současná informační společnost na člověka vyvíjí i tlak požadavku, aby byl 

informovaný. Jedině tak může být člověk uplatnitelný ve společnosti. S přetlakem 

informací může vznikat až informační stres. Ten se projevuje tím, že v každodenní přehršli 

informací lidé musí část informací ignorovat nebo zapomenout. To může vyvolávat 

nejistotu. Nejistota může být považována za rys objevující se v postmoderní společnosti 

poměrně nezřídka. Ovšem v budoucnosti se očekává další nárůst Internetu a nových 

technologií, „protože do globální sítě se stahuje stále více subsystémů života společnosti, 

které se realizovaly nebo se zatím realizují v jiných prostředích.“
49

 

Podobně jako u postmodernity je i s informační společností problematické nějaké 

jednotné konceptuální uchopení. Jak se ukazuje, existuje zřejmě možný překryv obou typů 

společností, postmoderní a informační společnosti. Podle mnohých teoretiků se jedná o 

různé označení pro stejnou společnost. Z předchozích řádků vyplývá, že informační 

společnost má s postmoderní společností mnoho společného. Osobně se domnívám, že 

informační společnost je složkou postmoderní společnosti. Informatizace objevující se 

s vývojem technologií v posledních letech jsou s postmoderní společností v souvztažnosti. 

Informace a komunikace jsou významným rysem postmoderní doby, pro kterou se tedy 

vžilo označení „informační“. Rankov tvrdí, že v posledních desetiletích vzniklo několik 

koncepcí informační společnosti. Někdy se podle něj pro označení tohoto typu společnosti 

používaly i jiné pojmy, jako například postindustriální společnost, poznatková společnost i 

postmoderní společnost. 

Rankov uvádí, že již v šedesátých letech začal rozpracovávat koncepci informační 

společnosti Marshall McLuhan pod metaforickým názvem globální vesnice. Globální 

vesnice, jak je uvedeno výše, jím byla popisována jako neuniformní „kmenová“ společnost 

                                                           
48

ETZIONI, A. The Active Society: a Theory of Societal and Political Processes. London: Collier Macmillan, 
1968, s. 9. 
49

 RANKOV, P. Informačná spoločnosť: Perspektivy, problémy, paradoxy. Levice: L.C.A. Publishers Group, 
2006, s. 135. 



24 
 

s převládajícím „tvořivým dialogem využívajícím globální vědomí zaznamenané 

v počítačích“
50

. Internet pak, dle Rankova, dal McLuhanovým vizím konkrétnější podobu. 

Další koncept teorie informační společnosti nabízí Yoneji Masuda, který jej nazývá 

computia. Ta předznačuje utopii na bázi počítačů. Informační společnost vidí jako zcela 

odlišnou od společnosti industriální. Civilizace dvacátého prvního století bude neviditelnou 

civilizací, jejíž život se bude odehrávat převážně ve virtuálním světě informací.  

Termín postindustriální společnost, spojený hlavně s Danielem Bellem, zastřešuje 

situaci, kdy ve společnosti informační technologie nahradí práci, poznání nahradí kapitál a 

vlastnictví informací znamená moc.  

Setkat se lze i s výrazem třetí vlna. V této koncepci po překonání industriální 

společnosti přichází heterogenní civilizace Třetí vlny, která vyžaduje neustále větší 

výměnu informací mezi jednotlivými složkami. Tento název pochází od Heidy Tofflerové a 

Alvina Tofflera.  

Známý je také pojem hypersíťová společnost (hypernetwork society), s kterým 

přišel Shumpei Kumon. Tato společnost se vyznačuje kontextuální kulturou. Lidstvo 

disponuje velkým potenciálem informací, které využívají prostřednictvím 

hyperkomunikace. V této společnosti interaktivní síťová média nahradí jednosměrná 

masmédia. Elektronická skupinová komunikace bude efektivnější nežli interpersonální 

komunikace, jež se uplatňovala dosud.
51

  

S informační společností pracuje i Pierre Lévy. Ten ji podle Rankova umisťuje do 

kyberprostoru, celosvětového propojení počítačů. V kyberprostoru se nachází kyberkultura, 

která představuje kolektivní inteligenci lidstva spojujícího se právě v kyberprostoru. Toto 

lidstvo tedy představuje jakousi informační společnost. Čím se ale přesně vyznačuje 

kyberprostor a kyberkultura se ukáže v následující kapitole.       
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5 Pierre Lévy 
 
 

Pierre Lévy je francouzský filosof, který přetvořil koncept virtuality a vizualizace, 

je představitelem tzv. technologického humanismu. Působí jako „evropský apologet 

nových médií“. 52  Práce Pierra Lévyho není jen kulturální a filosofická, ale je také 

považována za metafyzickou a utopickou. Lévy vnímal digitální společnost jako proces 

evoluce, který nás vede k vytvoření nového média komunikace, myšlení a práce v lidských 

společnostech.
53

 Lévy se zabýval právě koncipováním teorie kolektivní inteligence jako 

důsledku virtuálních společenství a virtuální komunikace a spolupráce.  

Ve svých pracích Lévy pracuje s pojmy sociální či kolektivní paměť. Jejich proměny 

dává do souvislosti s vývojem komunikačních technologií. První nárůst kolektivní paměti 

přišel s vynálezem písma, kdy paměť udržovali převážně písaři, tedy ti, kdo písmo 

ovládali. Druhá revoluce přišla s rozšířením abecedy, která čtení a psaní demokratizovala. 

Třetí revoluci přinesl tisk a masová média, kdy mechanické reprodukce textů stali 

dostupné pro široký okruh lidí. Za poslední revoluci, kterou stále prožíváme, považuje 

digitální éru, která „promítá všechny možné a představitelné dokumenty do virtuálního, 

vzájemně propojeného a všudypřítomného prostoru“
54

. 

Internet považuje za prostor, v kterém lze propojit lidi a informace z celého světa. 

Lévy se staví k Internetu s nadšením, je považován za „technooptimistu“
55

. Jeho 

myšlenkami se prolíná utopická vize, že Internet pomůže sjednocení světa a tak dojde i k 

jeho zlepšení. Pro budoucnost lidstva vidí dvě cesty – vymezení se sobě navzájem nebo 

naopak vzájemné propojení. Z předchozích řádek je patrné, kterou cestu považuje za 

přínosnější. 
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5.1 Kyberprostor a kyberkultura   
 

Lévy vymezuje kyberprostor jako „komunikační prostor otevřený vzájemným 

světovým propojením počítačů a počítačových pamětí“. 56 Toto nové prostředí by mělo 

propojovat všechna zařízení na tvorbu a záznam informací, komunikace a simulace. Říká, 

že kyberkultura je jakýmsi dílem o kulturních implikacích rozvoje kyberprostoru.  

Nabídnout přesnou definici pojmu „kyberkultura“ je obtížné.  Liší se autor od 

autora a ani Lévy jednoznačné vymezení nenabízí. Macek píše, že Lévy prezentuje 

„kyberkulturu jako formálně jednotný a obsahově rozrůzněný kulturní modus, jako 

relativně jednotnou kulturní formaci globálního charakteru“ 57 , kde je vše podmíněno 

novými digitálními technologiemi.   

  Rozlišuje dva přístupy pro práci na internetu: buď jde jeho uživatelům o to, aby co 

nejrychleji našli kýženou informaci – v tomto případě Lévy hovoří o „lovu“, nebo jsou 

internetoví „surfaři“ vedeni vlastním zájmem a jsou přístupní možnosti, že kdykoliv odbočí 

ze své původní cesty. Nechají se dobrovolně unášet nabízenými možnostmi internetových 

odkazů a webů. Tuto druhou variantu nazývá „kořistěním“. V tomto případě „nevíme, co 

přesně hledáme, ale téměř vždy nakonec něco najdeme“. 58 Kořistění přirovnává k bloudění 

po velké ilustrované knihovně-diskotéce s jednoduchým přístupem, odehrávající se 

v reálném čase a probíhající interaktivně. Říká, že tato „mediatéka“ je zalidněná, světová a 

stále se rozšiřující. Najdeme v ní ekvivalenty knih, desek, časopisů, ale i debatních a 

společenských míst, trhy apod.. To vše je vzájemně propojené. 59 

Dle Lévyho je vznik kyberprostoru dílem sociálního hnutí. Takové sociální hnutí je 

vedeno skupinami lídrů, které představuje metropolitní vzdělaná mládež. Na vrchol 

sociálního hnutí se mohli dostat tak zvaní „lídři“ díky tomu, že se počítačová komunikace, 

původně určená pro několik málo technicky zaměřených jednotlivců, v 80. letech 

přesunula na soukromé osoby. Hnutí mladých vzdělaných lidí z velkoměst velmi dobře 

využilo platformy internetu tím, že hledali a budovali prostory k setkávání, k výměně 
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informací a ke kolektivní invenci. Lévy tvrdí, že právě tito anonymní jednotlivci nejvíce 

přispěli k rozvoji internetu.60 

Počáteční růst kyberprostoru se orientoval podle třech principů: vzájemného 

propojení, vytváření virtuálních společenství a kolektivní inteligence. Propojení je v 

kyberkultuře výrazně důležitější než izolace. Lévy k tomuto zjištění dochází na základě 

přesvědčení, že cílem kyberkultury je celosvětová komunikace. Objevuje se všeobecná 

změna v propojení ve fyzikální struktuře komunikací – pojmy kanál a síť jsou nahrazeny 

všeobjímajícím prostorem. Lévy nadčasově uvádí, že „kyberkultura jednou vytvoří 

civilizaci s všeobecně rozšířenou přítomností na dálku“.61 Fyzikální struktury komunikace 

budou prolomeny, lidstvo bude komunikovat ve zcela neohraničeném prostředí. Vzájemné 

propojení tak zavádí „univerzalitu skrze kontakt“. V tomto smyslu považuji virtuální 

komunikaci za důsledek všeobecné globalizace, která byla v době rozšíření internetu na 

vrcholu. 

Virtuální společenství se utváří na základě podobných zájmů, znalostí, sdílení 

společných plánů v procesech spolupráce a výměn. V případě virtuálních společenství 

nejde o zeměpisnou vzdálenost ani institucionální příslušnost. Lévy tvrdí, že online vztahy 

nejsou chladné, dle jeho názoru mohou přinášet i emoce. Kyberprostor nepovažuje za 

místo, kde by absentovalo veřejné mínění či osobní odpovědnost. 

Zdůrazňuje, že virtuální komunikace jen málokdy nahrazuje fyzická místa 

střetávání. Domnívá se, že je ve většině případů naopak doplňuje a pomáhá jim.62 Účastníci 

virtuálních komunit si vyvinuli silnou společenskou morálku, soubor nepsaných zákonů, 

kterými se řídí jejich vztahy. „Internetová morálka“ se dotýká převážně správnosti 

informací. V případě, že dojde k překročení ustavených morálních pravidel, dochází 

obvykle ve společenství ke konfliktům a odporu. Jedná se o jakousi samoregulaci pohybu 

na Internetu. Ovšem v diskusních skupinách Lévy vidí vznikající sympatie, intelektuální 

spojenectví a přátelství. 

Pro Lévyho jsou takové virtuální diskusní skupiny ekvivalentem k fyzickým 

skupinám. Proto zde mohou vznikat silně emoční i pevné vztahy. V Lévyho představě se 

účastníci virtuálního společenství vnímají s ostatními členy skupiny velmi konkrétně, 

považují se za fyzické a zcela konkrétní osoby. Takové úsudky mohou vznikat na základě 

písemného projevu, určité oblasti jejich kompetence a postojů, které mohou zaujímat. 
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Všechny tyto složky prozrazují jejich osobitost. Lévy se domnívá, že v internetových 

diskusích většina lidí vystupuje pod vlastním jménem, tím pádem není důvod k obavě z 

anonymity.63 V tomto se vyjevuje určitý rozpor se zažívanou realitou v současnosti.  

Optimismus Lévy neztrácí ani v otázce fyzického střetávání. Je přesvědčen, že 

virtuální vztahy nenahrazují fyzické setkávání či cestování. Jejich roli vidí přesně opačně – 

pomáhají je připravovat či organizovat. Odmítá substituční teorii. Domnívá se, že dochází 

k rozvoji virtuálních společenství, čemuž ale sekunduje obecný rozvoj kontaktů a interakcí. 

Vidina jednotlivce „izolovaného před obrazovkou vychází spíše z klamné představy než ze 

sociologického průzkumu“64. 

Lévy považuje za uživatele internetu převážně studenty, vědce, profesory či 

obchodníky. „Virtuální společenství není nadreálné, imaginární či iluzorní; jde pouze o 

víceméně stálý kolektiv, který se utváří prostřednictvím nové celosvětové elektronické 

pošty“.65 Z postmoderního pohledu se toto tvrzení posunulo k běžné dostupnosti Internetu, 

kdy můžeme uživatele Internetu rozdělit dle frekvence a oblasti zájmu, ale nikoliv dle 

sociální role. 

Virtuální komunity umožňují setkání a sdílení informací mezi lidmi s výjimečnými 

zájmy, kteří by ve fyzickém světě pravděpodobně nikdy nedostali šanci se setkat. Virtuální 

prostor jim dává šanci komunikovat, je to prostor pro výměnu zkušeností a názorů. 

Virtuální fóra, diskuse a kontakt přes sociální sítě jsou ideální platformou pro sdílení 

informací a osobních přesvědčení. Virtuální společenství podle Lévyho uskutečňují 

„opravdovou aktualizaci (ve smyslu skutečného navazování kontaktů) skupin lidí, které 

před příchodem kyberprostoru existovaly pouze potencionálně.“66. Autor dokonce zvažuje, 

zda by popisu kolektivní komunikace v kyberprostoru neodpovídal lépe pojem „aktuální 

společenství“ nežli „virtuální společenství“. 

 

5.2 Kolektivní inteligence 
 

Pierre Lévy je považován za tvůrce pojmu kolektivní inteligence. To, že počítače 

umožňují sdílet kolektivní inteligenci, není nová myšlenka. Marshall McLuhan hovořil 

o  globální vesnici již v šedesátých letech. Lévyho originalita spočívá v tom, že se vědomě 
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zabýval vlivem kolektivní inteligence na sociální, ekonomické a politické struktury. Je pro 

něj důležitý prospěch národa, regionu i obchodu. Lévy tvrdí, že díky digitalizaci 

společnosti má společnost potenciál vytvářet „inteligentní komunity, v kterých může být 

sociální a kognitivní potenciál vyvíjen a stále zlepšován“
67

. Jeho naděje se upínaly 

k příchodu Internetu a World Wide Webu, kdy doufal, že budeme schopni myslet 

kolektivně. Kolektivní myšlení je vhodným řešením jak uniknout z vleku masy informací 

všude kolem nás.  

S kyberkulturou a kyberprostorem přichází nová éra komunikace, která již není 

vázaná na územní příslušnost, na mocenských a institucionálních vztazích. Novým 

tématem je sdružování na základě sdílených zájmových oblastí, sdílení vědomostí a 

procesy spolupráce. Virtuální společenství jsou jen paralelním jevem ideálu mezilidských 

vztahů, jež jsou založeny na nevázanosti a svobodě. 

Kolektivní inteligence je „skupina jednotlivců, pracujících tak, že to vypadá 

inteligentně“
68

. Kolektivní inteligence v podstatě existuje velmi dlouho. Všechny skupiny 

jednotlivců, které něco dělají, jako rodina, společnost nebo země, vypadají inteligentně. 

Kolektivní inteligence se narodila a vyvíjela společně s kulturou. Naše ideje, jazyk nebo 

kognitivní techniky vycházejí z nějaké komunity. V posledních letech jsme svědky vzniku 

nového druhu kolektivní inteligence. S novými informačními technologiemi, obzvláště 

s rozšířením Internetu, je dnes možné spojit inteligenci mnoha lidí, kteří budou propojeni 

různými způsoby a na prostoru mnohem větším, než to bylo v minulosti myslitelné.   

Kolektivní inteligence je univerzálně distribuovaná. Lévy věří, že „nikdo neví všechno, ale 

každý ví něco, a všechno toto vědění spočívá v lidstvu.“
69

 Nové komunikační systémy mají 

poskytovat členům komunity prostředky pro koordinaci jejich interakce v jednotném 

virtuálním vesmíru znalostí.  Cílem je umožnit členům delokalizovaných komunit 

komunikaci v rámci mobilní krajiny významů.  

Jedním ze zájmů virtuálních skupin může být snaha o vytvoření inteligentního 

kolektivu, který projevuje větší schopnost učit se a je rychlejší než kolektiv, který je 

inteligentně vedený. Ke kolektivní inteligenci Lévy píše, „Co je to kolektivní inteligence? 

Je to forma univerzálně distribuované inteligence, stále se zlepšující, koordinované 

v reálném čase, jejímž výsledkem je efektivní mobilizace dovedností.“
70

 Kyberprostor je 
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prostředkem k docílení kolektivní inteligence. Sám Lévy program kolektivní inteligence 

označuje za nejvyšší cíl virtuálního společenství. Kyberprostor se dá naplno využít 

propojením a součinností vědomostí, představ a duchovních sil uživatelů Internetu. 

Rozšíření kyberprostoru nabízí nové možnosti komunikace a koordinace. Objevují se zcela 

odlišné způsoby organizace skupin lidí, utváří se nové typy vztahů mezi jednotlivcem a 

kolektivem.71 Věřil, že počítače a technologie mohou, jako „stromy vědomostí“ poskytnout 

sdílené vědění s druhými, s nimiž bychom se mohli setkávat v objektivním a 

demokratickém prostředí kyberprostoru. A s tím, jak se tyto technologie zdokonalují, se 

konstantně zvětšuje i potenciál kolektivní inteligence. 

Nové sociální a kulturní hnutí (jako nositel kyberprostoru) se spíše než obsahem 

naplňuje samou formou komunikace. Ta již není mediální, ale je interaktivní, pospolitá a 

současně rozvětvená. Lévy tvrdí, že základní prvky kyberprostoru - všeobecné propojení, 

virtuální společenství i kolektivní inteligence - podporují hlavně dvě hodnoty: nezávislost a 

otevřenost k jinému. Říká, že „programem kyberkultury je zkrátka všeobecnost bez 

totality“72 Všeobecnost ve smyslu celosvětového propojení. Všeobecnost proto, že každý 

jednotlivec by měl mít přístup k virtuálním společenstvím. A v neposlední řadě 

všeobecnost proto, že program kolektivní inteligence platí pro všechny stejně. Lévy hovoří 

o „komunismu poznání“ či o „informačním komunismu“ který vyjadřuje ideu, kdy by 

veškeré informace (zvláště ty určené ke vzdělání) měly být volně přístupné na Internetu. 
73

 

Lévy zdůrazňuje, že kolektivní inteligence je univerzálně distribuovaná. Je to inteligence, 

která roste, je koordinovaná a mobilizovaná v reálném čase. Proto o kolektivní inteligenci 

nelze hovořit jako o nějakém totalitárním projektu, který by chtěl do sebe zahrnout 

podřízené jednotlivce a vytvářet fetišistické komunity.
74

  

 Kyberprostor umožňuje sdružování do inteligentních kolektivů, ale zároveň je 

prostředkem pro jejich vzájemné dorozumívání. Současně jsou tyto základní prvky 

kyberprostoru ukázkou „univerzality skrze kontakt“. Tato univerzalita narůstá podobně 

jako populace, šíří se do všech směrů. Všechny tři se navzájem podmiňují, bez sebe by 

nemohly existovat. Proces vzájemného propojování, díky kterému může docházet 

k interaktivní komunikaci, je nepřetržitý a nekonečný. Lévy se proto domnívá, že nemůže 
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dojít k totalizaci.  Představuje si, že zdroje budou stále různorodější a budou se větvit do 

více směrů a to bez ustání, v nekonečném procesu.     

V knize Kyberkultura Lévy reagoval na rostoucí sociální šíření Internetu, který se 

v letech 1994 až 1995, tedy v letech, kdy vznikala tato kniha, začínal stávat součástí 

domácností. Nesporně je potřeba Lévymu přičíst správnost některých jeho tezí. Mezi ty 

naplněné patří kromě avizování úpadku jednosměrných médií, předpověď růstu virtuálních 

komunit, jejich naplnění dnes vidíme v hojně rozšířeném užívání sociálních sítí. 

 

S Lévym lze souhlasit s mnohým z jeho rané teorie o nových médiích. Lévy 

považuje digitální revoluci, která nastala s příchodem počítačů, za první krok 

k všudypřítomnému propojení v rámci jednoho prostoru. Tento prostor má sloužit 

k vytváření virtuálních společenství, která jsou formována na základě výměny informací a 

zájmů, které jsou tak distribuovány mezi víceméně stálý kolektiv lidí. Ukazuje se, že 

virtuální komunity se objevují v teoretických pracích již v období, kdy se málokdo odvážil 

odhadnout vývoj technologií. Lévy s nimi však počítá. Nakonec i když se Lévyho 

představa stálého kolektivu, zdá z dnešního pohledu jako lichá, jedná se o virtuální 

komunitu v samém počátku rozšíření Internetu. Dnes bychom takový stálý kolektiv našli v 

kyberprostoru jen stěží. Na druhou stranu se i v současnosti dá hovořit o jakýchsi lídrech 

v online prostoru. Mám na mysli tzv. administrátory webových stránek, kteří dohlíží na 

jejich správu, kdy mohou být nepřijatelné obsahy smazány, „nepřizpůsobiví“ členové 

diskusních skupin mohou být odejiti apod.  

Lévy se domnívá, že ve virtuálním společenství se vztahy vnímají konkrétně, 

spoléhá se na „internetovou morálku“ a předpokládá minimální anonymitu. S odstupem 

času si troufám říct, že v tomto ohledu se jeho vize digitální budoucnosti nenaplnila.  Lévy 

považuje virtuální vztahy za paralelní ke vztahům fyzickým v absolutní míře, což je 

poměrně radikální názor. Ovšem Lévy, který považoval virtuální vztahy za ideál, zatím 

nedosažitelný ve fyzickém světě, kde by bylo vše založeno na svobodě a nezávislosti, se 

svým nadšením pro rozvoj kyberprostoru netajil.  

Kolektivní inteligence se s příchodem počítače dostává do další úrovně. Díky 

Internetu došlo k propojení znalostí a vědomostí mnoha lidí, což je situace, která se 

potenciálně s rozšiřováním Internetu do nových oblastí světa stále zvětšuje. Kolektivní 

inteligence má být podle Lévyho nejvyšším cílem kolektivního společenství, a počítač má 

být „stromem vědomostí“. Domnívám se však, že informace jsou v kyberprostoru 
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v současnosti rozptýleny v obrovském množství internetových stránek. Mezi nimi se 

můžeme pohybovat, „surfovat“, a volně nacházet poznání.       

Lévy tvrdí, že počítač a s ním spojená komunikační technologie vytváří tzv. kulturu 

nomádů“. Nomádství podle něj reflektuje neustávající a zrychlující transformaci vědy a 

techniky, ekonomiky i pracovního i myšlenkového prostředí. „I kdybychom my zůstali 

zakořenění na jednom místě, svět kolem nás se změní.“
75

 Jsme v pohybu a naše reakce na 

neutuchající pohyb způsobují všeobecnou změnu. Původně jsme jako nomádi bloudili za 

hledáním potravy a podle ročního období. Dnes bloudíme, abychom došli naší 

budoucnosti. Budoucnosti, která se s námi prolíná pouze v tom, v čem si ji sami vytvoříme.  
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6 Michel Maffesoli 
 
 

Michel Maffesoli je francouzský sociolog, který se zabýval problematikou 

společenského vztahu komunit, rozšířením imaginace a každodenností v současných 

societách. Jeho přístup lze považovat za postmoderní. Známý je svou koncepcí 

neotribalismu a nomádství. Ve svých dílech se zabývá také sociologií každodennosti. 

Analyzuje projevy všedního života v současné postmoderní společnosti a využívá k tomu 

velmi osobitý přístup i konceptuální aparát. Do jeho postmoderní teorie patří myšlenka, že 

velké modernistické teorie stojící na konceptech jako je individuum, rozum nebo instituce 

ztrácí v soudobé společnosti oprávnění.  

Maffesoli tvrdí, že k pochopení nových společenských jevů, které nejsou moderní 

teorie schopny reflektovat, je třeba obracet se do minulosti. Dochází k rozpadu 

individuálních hodnot, které jsou nahrazeny hodnotami komunitárními. Komunity 

představují obnovený tradiční společenský model uspořádání ve společnosti. Maffesoli do 

postmoderny vrací archaické koncepce, odpovídající jen zdánlivě postmoderním 

společnostem. Hovoří o nomádství, tribalismu a divošství.
76

 

Pro usnadnění pochopení a doplnění kontextu si dovolím před výkladem samotné 

Maffesoliho teorie přiblížit základní koncept komunitarismu a individualismu. Domnívám 

se, že ačkoliv je jím převážně rozuměno jako politickým postojům, jejich obsah je veskrze 

sociální. V Maffesoliho postmoderní teorii každodennosti dochází k prolínání 

individuálních prvků s těmi skupinovými, komunitárními.  

 
 

6.1 Individualismus vs. Komunitarismus 
 

6.1.1 Individualismus 
 

Individualismus může být společenský, morální či politický postoj, kdy jedinec 

stojí na prvním místě. Je kladen důraz na nezávislost a soběstačnost jednotlivců. Svoboda 

je jedním z hlavních cílů těchto jedinců. Odmítají omezování druhými a společností. 
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Společnost je z pohledu individualistů chápána jako více či méně nahodilé 

seskupení jednotlivců, které není založeno na žádných vzájemných vazbách. Odmítají 

skupinovou solidaritu nebo vzájemnou závislost. 

Někteří vědci hovoří o tzv. „novém individualismu“, který má být produktem 

modernizačních tendencí. Do nich se řadí opouštění tradic a zvyků, což je chápáno jako 

důsledek sílící globalizační snahy. Individualismus v tomto pojetí není sobeckou cestou, 

má naopak emancipační, osvobodivý přívlastek. Odloučení se týká již uvedeného sepjetí s 

tradicemi a rovněž přírodou. S individualismem se společnosti nabízí širší paleta 

svobodných možností, jak naložit se svým životem. 

Na druhou stranu „šíření tohoto nového individualismu nicméně klade otázku, zda a 

na jakých principech se může v budoucnu utvářet a udržovat společenská solidarita a 

sociální soudržnost.“
77

 

Že je individualizace výrazný fenomén, si povšiml i Ulrich Beck, který ji považuje 

za jeden z rozporuplných rysů procesu modernizace. Její vznik připisuje vyvázání člověka 

z tradičních vazeb v rámci rodiny, tříd, společenských rolí. Tyto sociální struktury 

nepředstavovali pro jedince pouze spoutání a omezení, ale rovněž jistou oporu a orientaci 

ve světě. S individualizací však tyto pevné vazby ztrácí na významu a jsou stále křehčí a 

slabší. Beck hovoří o „riskantních svobodách“ a o ambivalentnosti individuální 

seberealizace.  

 Rizika, která přichází ruku v ruce s rostoucí individualizací, jsou nasnadě: potíže, 

které se daly dříve jednoduše vyřešit v rámci tradičních institucí, jsou nyní předmětem 

zájmu pouze jedince samého. Člověk je odkázán sám na sebe. Jeho život již není 

determinován třídní příslušností nebo rodinou, je otevřený vlastním rozhodnutím. Tato 

seberealizace probíhá v prostoru dříve netušených možností a každý za ni nese svou vlastní 

odpovědnost. 
78

 

Beck vidí problém v tom, že ne každý člověk se dokáže v komplikované soudobé 

společnosti orientovat. Další těžká situace nastává v okamžiku, kdy se společenské 

problémy, způsobené krizí celé společnosti, stávají problémy individuálními. Krize se má 

potom tendenci vysvětlovat jako selhání jednotlivce. To je důsledek individualizovaných 

životů oproštěných od kolektivních vazeb.   
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6.1.2 Komunitarismus 
 

Proti individualismu se staví komunitarismus. Ten je v posledních letech stále 

oblíbenějším směrem politické filosofie. Na rozdíl od individualismu tato původně 

americká větev myslitelů zdůrazňuje společenství, komunity, sdílené hodnoty uvnitř 

společenství i jejich společné cíle. Výsledkem těchto snah má být obecný prospěch všech 

členů společenství, kdy nebude ukřivděno ani jedné straně. 

Komunitarismus jako intelektuální proud není zcela jednotný. Zahrnuje množství 

filozofických, sociologických a politických teorií. Jejich společným jmenovatelem je důraz 

na pospolitost jako základní jednotku společenské struktury a primární referenční rámec 

pro jedince. Filosofický komunitarismus došel své podoby v americkém intelektuálním 

prostředí, konkrétně v diskusi s egalitárním liberalismem Johna Rawlse
79

. Svého vrcholu 

dosáhla diskuse v 80. letech. Za výrazného představitele komunitaristického hnutí je 

považován Amitai Etzioni. Etzioni se pohybuje na pomezí sociologie a politiky, kterou se 

snažil ovlivňovat prostřednictvím komunitaristického hnutí. Hnutí hájí společenské 

potřeby, ale zároveň řád a pravidla. Snaží se také nalézt rovnováhu mezi svobodou 

jednotlivce a jeho odpovědností ke společenství.   

Etzioni zkoumal různé současné společnosti, jenž nazývá postmoderní. Po druhé 

světové válce nastal v nejrozvinutějších západních společnostech posun od modernity k 

postmodernitě. Největší vliv na tento posun měla přeměna technologií komunikace, vědění 

a energie.
80

 Etzioni v tomto posunu vidí naději pro „opětovné normativní zdůraznění 

lidských hodnot proti odcizující manipulaci“.
 81

  Záleží na tom, zda se společnost nechá 

ovládnout nástroji, které vytvořila, anebo bude ovládat ona je.  

Kolektiv drží pohromadě vzájemné afektivní vazby, sdílené hodnoty, ke kterým se 

vztahují, a tvorba konsensu, který překračuje hranice takových kolektivů. Tyto skupiny se 

skládají z jednotek, které jsou založeny na vzájemném kontaktu, neformálním a osobním. 

Zároveň jsou tyto jednotky či skupiny předurčeny konkrétní vzájemnou podobností, na 

jejíž bázi se následně sdružují do kolektivů. Je třeba mít na paměti, že za situace, kdy 

jedinci patří ke stejné etnické nebo příjmové skupině, a nabízela by se tak jejich vzájemná 

pospolitost, nutně nemusí k jejich budoucímu spojení dojít. 
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 Ke komunitarismu  lze přistupovat ze dvou úhlů. Jeden pohled je metodologický. 

V rámci něj komunitaristé argumentují tím, že předpoklady individualismu, mezi které se 

řadí například představa racionálně uvažujícího jedince, který se svobodně rozhodne, jsou 

nesprávné. Jedinou cestou, jak lze porozumět lidskému chování, je nahlížet na jedince 

v jeho společenském, kulturním a historickém kontextu. Pokud se tedy má hovořit o 

jedincích, je třeba se nejprve podívat na jejich komunity a komunitní vztahy.  

Druhý úhel pohledu je normativní. Normativní komunitaristé tvrdí, že základy 

individualismu vedou k morálně nevyhovujícím důsledkům.  Mezi ně řadí například 

nemožnost dosažení skutečného společenství, opomíjení některých představ o dobrém 

způsobu života, které by měly být posilovány státem, nebo naopak zdůrazňování těch, 

které by měly být úplně zamítnuty. Jednoduše řečeno komunitu považují za přínos, a lidé 

by jí právě na základě předchozích důvodů měli chtít dosáhnout.
82

  

Obě teorie, komunitaristická i individualistická, jsou založeny na představě jedince. 

Ovšem předchozí tvrzení o společenských vztazích determinujících Já a jednotlivce jsou 

založeny na komunitě, jejíž jsou součástí. V tomto smyslu je představa individualistů o Já 

ontologicky nesprávná. Individualisté rovněž odmítají vidět komunitu vždy jako 

dobrovolné uskupení a společenské vztahy, které determinují Já, dle nich nemusí být nutně 

vědomě zvolené.   

Stanovisko individualistů spočívá v uvědomění si toho, že pokud chceme 

porozumět lidem, musíme brát do úvahy jejich cíle a hodnoty. Vidí jednoznačný rozdíl 

mezi tím, kdo jaký je a jaké hodnoty uznává. John Rawls píše o „původní pozici“ /original 

position/, kdy by jednotlivec měl být schopen ignorovat jakékoliv informace o své víře, 

normách, třídě či statusu.83 

Komunitaristé přicházejí s koncepcí komunity, která je pro ně významnější nežli 

spolek. Někteří komunitaristé (např. MacIntyre) považují za komunity spíše sociální útvary 

jako je rodina, kmen nebo sousedství nežli stát, národ a třídu.  Moderní stát nemůže udržet 

morální přesvědčení, tak důležitá pro ryzí komunitu.
84

 Komunita pro ně znamená jednotu 

jednotlivců, kteří jsou jejími členy.  Toto členství má vlastní, ze samotné podstaty plynoucí, 

hodnotu. Individualistická koncepce, opírající se o přesvědčení, že svobodná osoba je ta, 

která je osvobozena od diktátu přírody a sankcí sociálních rolí, je tak v přímém kontrastu 

s komunitaristickou vizí.   
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Komunitaristé tvrdí, že k tomu, abychom dodrželi závazky vůči členům komunity, 

musíme objevit (neinstrumentálně) vnitřní hodnotu komunit i hodnotu našich vztahů s 

ostatními členy komunity. Tyto závazky nemusí být vždy nutně dobrovolné, ale přesto je 

většina lidí považuje za samozřejmé. „Já“ je v komunitě založeno na vztazích k druhým, 

„Já“ si přeje udržet komunitu pohromadě. Individualistické „Já“ je naopak podmíněno 

vzdáleností od druhých nebo instrumentálními vztahy udržovanými za účelem dosažení 

určitého cíle.
85

  

Výraz „komunita“ je v současném politickém myšlenkovém proudu pojímán jako 

normativní koncept, který popisuje požadovaný stupeň lidských vztahů. Komunita funguje 

jako seskupení společných hodnot, norem a cílů, v němž každý jeho člen pojímá společné 

cíle za své.  

Komunitaristé s oblibou říkají, že osobní autonomie se snáze dosáhne v rámci 

komunity nežli zvenčí komunálního života. Charles Tylor například tvrdí, že pouze na 

základě našeho členství v komunitě můžeme najít význam a podstatu našeho morálního 

přesvědčení. Jedinec může zachovávat svou identitu pouze v rámci společenství či kultury 

určitého typu, a proto se o takové společenství stará a je účasten kolektivních aktivit, či je 

činní v rámci určitých institucí, které mají na rozvoj a udržení komunity vliv. Lidé 

potřebují komunitu, aby se s ní mohli identifikovat a rozpoznat tak, že hodnoty jejich 

životů jsou pouze odrazem hodnot komunitního života jako celku, z kterých zároveň i 

vychází.
86

  

Zdá se, že komunitarismus je velmi široké pojetí zahrnující metodologické a 

normativní argumenty, morální a politické cíle. To, co je však pro všechny komunitaristy 

společné, je prosazování zapojení se do veřejného života, vzrůstající účast v menších 

komunitách, firmách a klubech.  

 

6.1.3 Postmodernismus z hlediska komunitarismu  
 

Komunitaristé již samotným svým přesvědčením o potřebě fungujících komunit 

zastřešujících jednotlivce reagují na modernistické paradigma. Z tohoto důvodu se 

domnívám, že jejich myšlenkový proud lze řadit k postmodernismu.  

Etzioni tvrdí, že modernistické paradigma je překonáno paradigmatem novým. 

Staré paradigma se podle něj vyznačovalo utilitarismem, racionalismem a 

                                                           
85

 AVINERI, Š. DE-SHALIT, A. Communitarianism and Individualism. Oxford: University Press, 1992, s. 8. 
86

 Tamtéž, s. 8. 



38 
 

individualismem. Nové paradigma v Etzioniho pojetí přichází s novou tezí. Ta říká, že 

člověka nelze pojímat jen jako osamocené individuum. V každém je obsažena pospolitost 

skupiny, ze které sám vychází. Tyto síly ho nutně definují a jejich uvědomění nemá za cíl 

jakkoliv omezovat svobodu jedince. V minulosti docházelo k silnému vyzdvihování 

individua a jeho svobody. Dle Etzioniho se tak dělo pod tíhou podřízení se 

„nadindividuálním“ útvarům a jejich autoritativní morálce.
87

 

Dle komunitaristů jsou pro postmoderní společnost typické neautentické vztahy, 

které jsou určitou podmnožinou odcizujících vztahů. Odcizením jsou myšleny převážně ty 

projevy společenské a politické struktury, které člověka staví do určité pozice, které 

nerozumí a tak ji není schopen ani ovládat. Odcizení prostupuje většinu lidských vztahů.  

Vztahy neautentické tvoří podkategorií pocitu odcizení. Tyto vztahy, ačkoliv jsou ve svém 

jádru neautentické, vytvářejí navenek zdání autenticity a participace, k čemuž slouží 

moderní komunikační techniky. Zde je myšlena například reklama, jejímž účelem je 

podsouvat lidem potřebu určitého zboží
88

.   

Etzioni tvrdí, že člověk je socializován do více společenství, z kterých plynou jeho 

morální hodnoty i závazky. Dle jeho názoru by se o jednotné pospolitosti dalo mluvit 

v tradiční společnosti. V dnešní postmoderní situaci se však ocitáme v pluralitním stavu, 

kdy jedinec není spojen pouze s jedním společenstvím, ale může cítit morální závazky k 

několika odlišným subjektům, které se vzájemně nemusí vylučovat.  

Modernistické paradigma si udržovalo představu individualistického jedince. 

Ideálem v postmoderní době je tzv. „vstřícné společenství“, neboli hledisko „Já“ a „My“. 

Náplní vstřícného společenství je hledání mezi individuálními potřebami a společenstvím 

vyžadujícím nároky. „Já“ vždy potřebuje nějaké „My“.  

Pro postmoderní dobu je typické, že „téměř každé jednání ovlivňuje životní prostor 

někoho dalšího“
89

. V tomto smyslu mluví komunitaristé o poměrech soudobé městské 

civilizace. V postmoderní době, kdy individualismus již dosáhl svého vrcholu, je potřeba 

udržovat tzv. ducha pospolitosti, což je výraz zahrnující spontánní a niterný vztah k 

hodnotám společenství, jehož jsme součástí. Etzioni se domnívá, že v postmoderní době je 

třeba udržovat „aktivní společenství“, které je citlivé, odpovědné, a které podněcuje své 
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členy ke svobodné angažovanosti. 
90

 Jen tak může postmoderní doba a společenské vztahy 

nabývat na stabilitě.  

 

 

6.2 Postmodernismus Michela Maffesoliho 
 

Michel Maffesoli přichází se specifickou koncepcí postmodernity a jejích atributů. 

Nenavazuje přímo na původní koncepci Lyotarda, ale svou postmoderní teorii uplatňuje na 

sociální a kulturní fenomény, které jsou pro něj významné. Nejeden z těchto fenoménů 

přináší svědectví o návratu jistých prvků minulosti zpět do našeho současného života. Tyto 

prvky minulých dob označuje jako archaismy a postmodernitu jako takovou definuje jako 

„sbírku archaismů“. Popisuje ji jako „synergii fenoménu archaického s technickým 

rozvojem“, čímž je myšlena současná úroveň telekomunikačních prostředků, které 

zprostředkovávají člověku spojení s tím, co je jiné – se světem.
91

  

Celá koncepce postmodernismu Michela Maffesoliho je založena na myšlence 

upadajícího individualismu v postmoderních společnostech a zároveň překonání ideje 

pokroku, která předpokládá neustálý lineární vývoj směřující ke zlepšování, k progresu. 

Mýtus pokroku se pojil s dravou stránkou člověka, který se považoval za vládce a vlastníka 

přírodního i sociálního prostředí.
92

 Proto může Maffesoli hovořit o archaismech a jiných 

věcech, které byly považovány za ukončenou součást minulosti. Inspirací je Maffesolimu 

Mikuláš Kusánský, který přišel s ideou historického pohybu do spirály. Tím se vysvětluje 

situace, kdy se to, co bylo dávno považováno za překonané, znovu objevuje, byť v mírně 

změněné podobě. „V dějinách jde v podstatě o stálé objevování nových konstelací 

pozůstávajících ze starých prvků.“
93

  

Postmodernismus ruší lineární časovou strukturu a otvírá se jakési nečasové 

struktuře, jež se aktualizuje na různých místech nepatrnými projevy. Aspekty 

postmodernity spatřuje Maffesoli v pluralitě osoby a podvojnosti existence. Na tyto 

charakteristiky odpovídá rozpracováním fenoménu „bloudění“. „Lidé v soudobé 

společnosti žijí ve stavu sociálního pluralismu, což znamená, že se sdružují podle jiných 
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„pravidel“ a principů než ve společnostech tradiční modernity.“
94

  

Maffesoli znovuobjevuje dionýský princip, neboť Dionýsos jako bůh rozkoše, 

symbolizující přitakání životu, reprezentuje spontánní, iracionální a extatické. To jsou 

hodnoty, které nahrazují moderní ideu práce a pokroku. Soudobá společnost disponující 

nejrůznějšími výdobytky moderní techniky a civilizace „dochází k paradoxnímu 

obnovování sociálních aktivit a vazeb, které svým charakterem (spontánností, afektivitou, 

požitkářstvým, vášnivostí či exaltovaností) upomínají na dávné projevy starověkých kultů 

a rituálů“
95

. Rodí se nová potřeba opojení, která se ztělesňuje v tomto dionýském principu. 

„opojení ruší přehrady mezi lidmi, zbavuje člověka zábran a strachu, limity a omezení 

padají, v pocitu opojení člověk cítí sounáležitost s jinými, namnoze jinak (třebas sociálně) 

vzdálenými.
96

 Maffesoli dochází k závěru, že se v postmoderní společnosti rodí nová 

modulace dionýské kultury, která má významný vliv na formování mezilidských vztahů.  

Postmoderní doba přináší rozpad homogenních společností, a právě v tomto jevu 

Maffesoli spatřuje návrat ke kořenům, dochází k zdůrazňování tribalismu. Kmen 

představuje domov nebo útočiště „uprostřed kamenné džungle současného megapolisu“
97

. 

Abstraktní pojmy často skloňované v modernismu, jako jsou například národní stát, 

instituce nebo ideologie, jsou nahrazeny pojmy s menším „rozměrem“ a významem. Tyto 

„skromnější“ pojmy mají být bližší člověku, který by díky nim měl být schopný uchopit 

svět kolem sebe. Kmen jako malá přehledná skupina čítající několik málo členů potom 

supluje představu neosobní a abstraktní instituce. Tribalismus se podle Maffesoliho stává 

ústředním fenomén postmoderní společnosti, k němuž se sbíhají ostatní archaismy, jako je 

nomádství. Maffesoli se rovněž domnívá, že díky nomádství a kmenovosti dojde k zániku 

rodiny a zániku státního zřízení. Ovšem trvá nějaký čas, než se tato tendence projeví.
98

 

Nomádství spočívá v pluralitní povaze lidské osobnosti, která se pohybuje mezi 

jednotlivými identitami. V postmoderním světě se objevuje převaha skupiny nad 

individuem. Individuum jako jedinec představuje přechodný stav, který vychází 

z předindividuální povahy, z níž čerpá. „Proti individualitě staví neurčitou identitu, jež je 

násobkem identifikací a kterou nazývá komunikační my.“
99

 Neurčitá identita rozšiřuje pole 

jeho činnosti, zvyšuje jeho možnosti, dovoluje překračovat možnosti (osobnost může 
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překročit sama sebe a dosáhnout až univerzálních rozměrů). 

Nomádství také řeší otázku touhy po zrušení uzavřenosti a stálého bydliště, které 

byly typické pro moderní dobu. S postmodernitou přichází záměr prosté existence. 

Bloudění a nomádství tak reagují na ustálení společnosti moderní doby, která díky 

specializaci téměř zastavila cirkulaci ve společnosti. Maffesoli se domnívá, že to, co se 

v první chvíli může zdát jako projev individuálního nebo společenského pokroku, který byl 

nejvyšším cílem moderny, se ve skutečnosti může projevovat jistou uzavřeností a ve 

výsledku může společnost „umrtvovat“.  

S postmodernismem přichází nové formy masové společnosti, které reagují na 

zánik individualismu moderní éry. Individuum (jedinec) přechází v osobu, identifikace se 

znemožňuje a identita se stává plurální.
100

 Maffesoli je považován za zastánce výměny 

individualistického paradigmatu za holistické paradigma, které již nepovažuje za centrum 

individuum, ale naopak pospolitost jako celek.
101

 Říká také, že můžeme vytušit určité 

příznaky radikální změny epistémé, která již nebude stavět na racionálním individuu, ale 

bude privilegovat subjektivitu masy.
102

 Význam masy je v Maffesoliho teorii vyzvedán, 

stejně jako princip kolektivních sil a společně prožité zkušenosti. Z toho vyplývají nové 

kategorie důležité pro postmoderní socialitu. Pospolitosti, které jsou utvářené 

v postmoderní společnosti, nabývají charakter, který Maffesoli připodobňuje k archaickým 

seskupením kmenového typu.  „Specifickým rysem vzpomínané modernity, jako rodící se 

„epochy“, je návrat komunitárního ideálu. Jde o komunity zakořeněné v reálných či 

virtuálních prostorech, které lze provizorně označit pomocí metafory „kmene“ 

sjednoceného okolo jakéhosi nečasového „tady“.
103

  Individua a z nich složené „smluvní 

skupiny“ jsou na ústupu před uskupeními založenými na společných emocích a citech, na 

pocitu opojení ze vzájemné přítomnosti. Michel Maffesoli výraz „individuum“ v kontextu 

postmoderny víceméně vynechává.  

 

6.3 Koncept nomádství Michela Maffesoliho 
 

Michel Maffesoli při výkladu nomádství vychází z fenoménu bloudění či hledání. 

Nomádství vychází z archaičnosti, která s ním neodmyslitelně souvisí stejně jako 

tribalismus a divokost. Maffesoli nomádství interpretuje jako neustálou snahu o únik, 
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hledání dobrodružství. Nomádství je možné sledovat v různých projevech v průběhu celé 

historie. Moderní stát vykazuje snahu nomádství potlačovat, jelikož se jako fenomén 

vymyká kontrole a snaze o řízení.
104

  

Koncepce nomádství, jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, vychází z 

přesvědčení, že v postmoderní době dochází ke konci stabilních struktur založených na 

identitě a individualismu. V postmoderní době se setkáváme s novou sociální dynamikou. 

Současná existenciální nestálost vyžaduje novou formu fenomenologické prezentace, která 

bude odpovídat jejím potřebám. Je potřeba nalézt formu, která bude pružná, plynulá a stále 

v pohybu. Michel Maffesoli se snaží nastolit jakousi „sociologickou metafyziku“, která 

„oproti evidencím vědeckého mínění umožňuje ukázat, že bloudění a nomádství se ve 

svých rozličných odstínech stávají čím dál tím evidentnějším faktem.“105  

Metaforu bloudění využívá pro popis přístupu, jakým by se měli ubírat postmoderní 

vědci. Píše, že v okamžiku, kdy začíná existenciální nomádství převládat, by se mělo 

dočkat odpovědi v podobě intelektuálního bloudění, jež by upřednostňovalo otázky před 

odpověďmi. Vědecká obezřetnost má na tomto místě ustoupit troufalosti myšlení.
106

 Naše 

myšlení potřebuje pevné základy, které mu poskytuje vědomí „počátku“. „To, co nás váže 

k minulosti, je zárukou budoucnosti, a zároveň dodává přítomnosti její 

životaschopnost.“
107

  

  Maffesoli shledává konvenčními ty ideje, v nichž individualismus odpovídá 

produktivismu. Převládající produktivismus ve společnosti dokazuje, že se práce stala 

základní hodnotou, na jejímž podkladě se může realizovat individuum i společenské 

hledisko. Maffesoli chce však zaujmout nekonvenční pohled. Tvrdí, že je třeba se dívat na 

opětovně se vynořující archetypální struktury. Přichází s kreativním myšlením, díky 

kterému získává člověk schopnost nahlížet na nečasové struktury, jež se jemně vynořují 

v každodenním životě. Tyto struktury se poté stanou matricí každodenního života, v které 

se může každý poznávat.108 

Petrusek píše, že „nomádství bylo původně sociálně vysoce organizovanou formou 

pohybu v krajině, protože tradiční nomádi se „jen tak“ netoulali, ale spíše strategicky volili 

migrační směry a cesty a rezidenční oblasti na základě solidních informací, které získávali 

                                                           
104

 ŠUBRT, J. Michel Maffesoli: Sociologie postmoderního světa. In: Soudobá sociologie IV. Praha: Karolinum, 
2010, s. 200. 
105

MAFFESOLI. M. O nomádství: iniciační toulky. Praha: Prostor, 2002, s. 16. 
106

 MAFFESOLI, M. Rytmus života: variácie o postmodernom imaginárne. Bratislava: SOFA, 2006, s. 26. 
107

 Tamtéž, s. 29. 
108

MAFFESOLI. M. O nomádství: iniciační toulky. Praha: Prostor, 2002, s. 17. 



43 
 

od příslušníků jiných skupin nebo svých „zvědů“. Nemluvě o tom, že nomádi byli 

souborem rodinných příslušníků.“
109

 Maffesoli považuje nomádství za základní aspekt 

všech sociálních celků. „Bloudění“ navíc vystihuje pluralitu osoby a samotnou podvojnost 

lidské existence. Nomádství pak funguje jako reakce na náročnost každodenního života. 

Nátlak určitých předem vytyčených lidských kvalit a schopností, uzavřenost stálého 

bydliště a další omezující charakteristiky působí jako impulzy k opuštění této uzavřenosti, 

k touze po svobodě. Tyto aspekty typické pro moderní dobu v podstatě rozehrávají 

„dynamiku exilu“ i „dynamiku reintegrace“. 

Projevuje se zde „záměr existovat“, který je z velké části nevědomý. Maffesoli ho 

považuje za součást kolektivního nevědomí, představuje „skutečnou kulturní syntézu, 

determinující všechny formy spolubytí, od těch nejnápadnějších až po ty méně zřetelné, 

charakteristické pro běžný život“110. Postmoderní doba se vyznačuje návratem dionýských 

hodnot, navrací se k tribalismu, se kterým přichází rozpad homogenních společností. Je 

třeba mít na paměti pomíjivost všech věcí, být si vědomi návratu pudu bloudění. Ze všech 

se stávají cestovatelé hledající „jiný svět“, jiné místo.  

V době, kdy se zvyšuje zabezpečenost a převládá tlak na produktivitu práce, narůstá 

pocit nejistoty. Maffesoli se domnívá, že v takových obdobích se vyjevuje ve všech 

sociálních strukturách „touha po nekonečnu“, o které hovořil Durkheim. Touha po 

bloudění se vynořuje tam, kde jsme ukotvení. Jsme přesyceni „mýtem trvalého pokroku“ 

moderní doby, jehož odrazem je nástup „mýtu dionýské výbušnosti“ postmoderní doby. 

Maffesoli hovoří o současném paradoxu: „tváří v tvář tomu, co nazýváme světovou 

globalizací, tváří v tvář společnosti, jež chce být pozitivní, hladká a bez výčnělků, tváří 

v tvář technologickému rozvoji a ekonomické ideologii, vládnoucí pořád ještě pevnou 

rukou, zkrátka tváří v tvář společenství, které o sobě tvrdí, že je dokonalé a „plné“, se 

vyslovuje nutnost „dutiny“, ztráty, výdaje, všeho toho, co nelze obchodně zúčtovat a co 

uniká fantasmatu číslic. Je tu potřeba jakéhosi nemateriálna.“111 Moderním rysem byla 

kodifikace, jednotnost. Důsledkem dohledu nad masou byla snaha nevyčnívat z řady. 

„Totalitární násilí“ tak, jak ho Maffesoli charakterizuje, představuje určitý nátlak na osoby 

i přírodu. Jako odměnu za podřízení poskytuje ochranu. Nomádství je opakem 

domestikace, která se skrývá právě v posunu od nomádství k usedlému způsobu života. 
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Vlastností typickou pro modernistické totalitární násilí je existence „fantasmatu 

jednoty“.112 

S odkazem na dílo Foucaulta Maffesoli definuje to, co dohlíží na uspořádanost, na 

funkcionalitu a uhlazenost v individuální i sociální rovině, jako moc. Moc se snaží, aby nic 

neuniklo kontrole. V moderní době dosáhla moc svého vrcholu v podobě uniformizace a 

dozírání. Věci v pohybu ale takovému dozoru unikají, což představuje nejistotu pro ty, 

kteří by chtěli mít kontrolu nad vším a nade všemi. Příkladem může být síť rozšiřující se 

videotechniky a elektroniky na veřejných místech. Za všemi snahami o zachycení každého 

jednotlivého pohybu je touha po tom všechno osvětlovat a ovládat. Maffesoli dokonce 

konstatuje, že dochází k vzájemné dialektice vědění a moci, které se navzájem posilují
113

. 

V posledních letech přestává fungovat sociální mechanismus v té podobě, jak byl 

moderní dobou vytvářen. „...všemohoucnost, to, co jsem nazval „totalitárním násilím“ se 

v určitém okamžiku zvrátí do „nemohoucnosti“.„ 114  Přichází okamžik, kdy (nevědomě) 

nastupuje „cirkulace“, která se vyznačuje svou neuspořádaností a jejím cílem je bourat 

hranice a bariéry. Je to stav, kdy po sobě přicházejí náhlé nápory bouře a zklidnění. 

V těchto chvílích se podle Maffesoliho nejvíce projevuje touha po „jinde“. V těchto 

chvílích se objevuje „nový duch doby“, a my bychom proto měli v nomádství spatřovat 

„exemplární sociální hodnotu“.
115 

Podle Maffesoliho je bloudění stále přítomné v antropologických strukturách 

imaginárnosti, které se navracejí díky cyklickému návratu hodnot. Bloudění považuje za 

výraz vztahu k druhému i ke světu. Tento vztah nahlíží na pomíjivost věcí, bytostí i vztahů 

mezi nimi. „Jde o tragický životní pocit, jenž se nadále bude zasazovat o to, abychom se 

těšili ze všeho, co se dává k vidění, ze všeho, co se dává k prožití v každodenním životě, a 

který najde svůj smysl ve sledu okamžiků, cenných samotnou svou prchavostí.“ 116 

Postmoderní člověk je blouděním zcela proniknut. Velkou roli zde hraje vliv technologií. 

V současné době probíhají nejrůznější extáze, které jsou člověku jen prostředkem 

k docílení stavu být-mimo-sebe, kdy se otvírá světu i druhým. Tento „transgresivní“ 

přístup, jak ho Maffesoli nazývá, se staví proti uzavřenosti s její umrtvující mocí. Řešením 

je oproštění se od racionálního způsobu myšlení, které převládalo v moderní době. 

Řešením je návrat k jedné ze základních lidských struktur – bloudění, které bylo 
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vyvrcholením podobného pnutí v předliterárních společnostech. Pnutí, které nastává 

v modifikované podobě i v moderní době, kdy touha po „jinde“ začíná předcházet touze po 

produkci.117  

Ačkoliv by se mohlo zdát, že je nomádství podmíněno pouze ekonomickou 

potřebou nebo funkcionalitou, hnací silou je touha po úniku. Maffesoli tuto touhu po 

bloudění nazývá jako „migrační pud“. Ten nutí ke změně místa či zvyklostí, čímž se může 

projevit mnohačetná proměnlivost lidské osoby.  

Nomádství se jako sociální konstrukt prolíná celými lidskými dějinami. 

K nomádství začíná lidstvo tíhnout vždy, když se završuje určitý svět. Je to období před 

strukturací nového mýtu. Sociální prostředí a jeho povědomí o sobě se proměňuje, 

vyostřují se „sociální revolty či malé každodenní vzpoury“ a mizí důvěra v zavedené 

hodnoty. Na přelomu třetího tisíciletí jsme, dle názoru Maffesoliho, byli svědky podobného 

zlomu. V rozličných sférách sociálního života přichází rozčarování. Nomádství přispívá ke 

konstrukci současné sociální reality, stejně jako ovlivnilo konstrukce předchozích 

společností.        

 

6.4 Nomádství a komunitární ideál 
   

Jak jsme viděli v předchozí kapitole, bloudění jako jeden ze základních principů 

postmoderní teorie Michela Maffesoliho vychází z archaičnosti. Stejně tak se současná 

společnost navrací ve svých vzpomínkách ke kolektivní zkušenosti. Ta představuje jakousi 

„matrici“, v které se usídlují nové způsoby bytí. Maffesoli hovoří o dynamických 

archaismech.
 118

  

 Nomádství v sobě zahrnuje prvek svobody. „Svobody se podobají svobodám 

tuláka, jež nacházíme v různých historických obdobích a v rozličných civilizacích a které 

vyjadřují potřebu dobrodružství, potěšení z efemérních setkání, touhu po „jinde“ a v 

posledku hledání určitého komunitárního splynutí.“ 119  S vyvázáním identity z jednoho 

konkrétního teritoria se pojí touha po začlenění do nějaké širší jednoty, „Já“ se chce 

začlenit do celku, touží po slynutí se světem. Nomádství má tak dle Maffesoliho bytostně 
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kolektivní povahu a vyúsťuje v novém typu solidarity, v otevřenosti světu, toleranci a 

pocitu sounáležitosti.
120

  

Komunitární ideál se projevuje i vzdorem vůči tragickému aspektu bloudění, který 

vrcholí až ve smrti. Smrt zde Maffesoli myslí patrně jak obrazně (jako např. smrt vratkých 

vztahů), tak i doslovně. Proti strachu z takové „smrti“ staví ducha doby. Ten je patrný 

v rozlišovacích znacích kmenové příslušnosti. Za takové znaky příslušnosti mohou být 

považovány šperky, jazykové zvyklosti nebo tělesné praktiky. Všechny tyto znaky 

překračují hranice a svědčí o duchu doby, který vychází z „hédonismu, relativismu, důrazu 

na přítomnost a z udivující energie konkrétnosti a každodennosti.“121 

Maffesoli se domnívá, že společná participace na duchu doby je skutečnou 

zvláštností postmoderní éry. Před racionalizací moderní doby převládá skupinové 

slučování. Jak bylo již naznačeno, Maffesoli považuje za zcela neúčinný interpretační 

systém, který by měl být jakkoli spjatý s individuem či individualismem jakožto pilíři 

sociálního života. Duch doby je nakloněný empatii, je kladen důraz na společenskost 

života.  

Daný úhel pohledu vychází z myšlenky, že člověk má tendenci přimykat se 

k druhým. Děje se tak na základě společného vkusu, původu, snů, společných příběhů či 

mýtů. Sounáležitost s druhým můžeme cítit i díky společnému území, sdílené přírodě nebo 

krajině. Maffesoli tuto sounáležitost označuje jako „základní socialitu“, která je z velké 

části nevědomá, ale částečně se v ní objevuje i vědomé imaginárno.
122

 Všichni jsme 

spoluodpovědní za oživení nového a současně, v několika ohledech, pradávného 

imaginárna.  

Kolektivní vědomí jako reakce na „ekonomicko-technokratickou rozměrnost“ hledá 

své kořeny, oživuje mýty sdílené s druhými, a stává se polyteistické. Vytváří se nová 

postmoderní koherence založená na vědomí společných kořenů, ožívají archetypy. Tato 

vnitřní koherence vystavěná na propojenosti s druhými prostřednictvím archetypů je 

prožívána v přítomnosti, teď a tady.
123

 „Bytí ve světě“ nám umožní pochopit pocit 

přináležitosti, jelikož se vše v postmoderní době odehrává v popředí a my tak 

nepotřebujeme nějakou vyšší moc, abychom si s někým dokázali vytvořit pocit 

přináležitosti. Potom prožíváme „participační bytí“, což je „bytí zahrnující, které má za 
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následek, že jsme něčím nebo někým jen do té míry, do jaké se s jinými sjednocujeme 

okolo nějaké eponymní figury“. Eponymní figuru může představovat například guru, zvíře, 

místo.
124

 Tímto způsobem Maffesoli vysvětluje společenskou „revoluci“. To, že jako lidé 

existujeme jen ve vztahu k Druhému, v sjednocení s ostatními.  

Každý z nás se, dle Maffesoliho stává součástí určité skupiny, kolektivní duch je 

v nás zakořeněn. Jsme podrobení přírodnímu i sociálnímu vlivu okolí. „Dělíme se o kusy 

této země, což má za následek, že každý z nás může existovat výlučně ve vztahu k jiným, a 

ne sám o sobě, jak to postuluje západní intelektualismus.“
125

 Prostor vytváří historii, 

jelikož je tu společné místo, o které je třeba se dělit. Tak vzniká „sociální rámec“ formující 

komunitu vnitřně. Individuální existence je možná jen v souvislosti se skupinou nebo 

s přírodní „daností“. Skupina se svojí prostorovou hranicí usnadňuje uspořádání 

individuální zkušenosti.
126

  

V tomto smyslu se Maffesoli domnívá, že existuje určité propojení mezi blouděním 

a společenstvím. Implicitní součástí nomádství je solidarita. Ta opět souvisí s tématem 

smrti, neboť ke každodenně tragickému, které lze vyjádřit i termínem „prezentismus“ nebo 

„věčný okamžik“, se nevztahuje chod dějin. Od této chvíle je potřeba vzájemné pomoci a 

určité formy solidarity, která bude aktualizovaná jen v potřebný okamžik. Maffesoli říká, 

že „společenskost spočívá na symbolickém interakcionismu, jenž je současně neformální a 

velice pevný“.
127

  

Svobodný člověk nachází svůj smysl ve svobodné komunitě, jíž je členem. V rámci 

těchto postmoderních skupin se, v Maffesoliho terminologii kmenů, projevuje nedůvěra 

vůči ideologiím a velkým univerzálním hodnotám. Navíc se v těchto skupinách, 

poznamenaných svobodnou myslí tuláků, projevuje starost o druhého. Svoboda tuláka tak 

není svobodou nějakého individua, ale svobodou „osoby usilující o mystickou „zkušenost 

s bytím“. 128  Tato zkušenost má komunitární charakter, vyžaduje pomoc druhého. 

Dynamismus nomádství tkví v pohrdání hranicemi, ať jsou zde míněny hranice státu, 

civilizace, ideologie či náboženství, a v konkrétním prožívání něčeho „univerzálního“. 

Za nejtypičtější vlastnost tulácké svobody Maffesoli považuje touhu „vyjadřovat 

silnou osobnost, která ovšem nabývá smyslu pouze v nitru pevně stmelené skupiny“129. 
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Nejedná se zde o nějaký narcistický princip, ale naopak o prostředek úniku „stádní 

osamělosti“, kterou nabízí racionalismus a mechanické uspořádání moderní společnosti. 

V moderní společnosti je jedinec autonomní, má svůj vlastní zákon. To však, pokud dojde 

ke zřetězení, vyvolává restrukturaci sociální formy, která může mít (a dle Maffesoliho má) 

ničivé následky. Tulák se svým pohybem překonávajícím hranice blíží spíše určité 

„heteronomii“, překračuje zákon. Zákon ovšem existuje pouze se zřetelem k druhému, a 

tak sociální těleso opětovně nachází svůj smysl.   

Maffesoli tvrdí, že každý z nás je neustále na cestě. Realita sama o sobě je nestálá. 

Nomádství ve smyslu nepřetržitého „stávání se“, ale nutně potřebuje bod, z kterého by se 

mohlo odvíjet. Tyto body nabízí emblematické figury, které nacházejí své místo 

v objevujících se post-kmenech současnosti.  

 

6.5 Tribalismus 
 
 
 

Maffesoli se domnívá, že právě prožívaný návrat bájného si žádá zavedení jakési 

nové politické báje. Za nejfunkčnější považuje báj o tribalismu, která umožňuje pochopit 

hru „kolektivních vášní“. V knize Rytmus života píše: „Jak jsem již ukázal, skutečně 

vstupujeme do doby kmenů.“
130

Je zřejmé, že individuum, které by si bylo jisté svou 

identitou, a které je naprosto racionální a současně autonomní, je výdobytkem moderní 

společnosti. V současnosti nad individuem „ovládajícím sebe i vesmír“ převládá 

identifikace s nějakým kmenovým seskupením.  

Kmenová uskupení se sdružují kolem emblematických figur, které z antických bájí 

a legend znovu ožívají v současnosti. Kolem nich se utváří skupiny těch, kteří tuto 

emblematickou figuru uznávají. Tyto figury umožňují skutečnou kmenovou „realizaci“ a 

zároveň se díky nim cítí kmenoví příslušníci v bezpečí. Jednotlivec je schopen se v nich 

poznat v souladu se svými zálibami, fantaziemi nebo touhami. Od nich potom vycházejí 

kmenové totemy, vzbuzující „syntónii“, čili jakési společné vibrace, vášně a afekty.
131

  

Postmoderní kmeny se vyznačují příslušností k určitému místu, jsou „zakořeněné 

v kraji“. Tato symbolická krajina, kterou může představovat naše dětství, území, kmen, 

záliby či fantazie, představuje místo, z kterého vyrůstáme, kde zapouštíme kořeny. Jejich 

členové potom korespondují s konkrétním prostředím a jsou „poplatní jakémusi pudovému 
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zakořenění“
132

. Každý člověk je výslednou interakcí, která ho zasazuje na určité místo, do 

určité skupiny, a tím pádem je závislý i na určitém „ideologickém klimatu“ skupiny, z které 

nemůže uniknout. Jednáme dle instituce, do které jsme včleněni. V menším měřítku jsme 

ovlivněni „klanem“, mikroskupinou. Vzniká tzv. „homosocialita“, symptom ztrácení se v 

druhém, což je znak typický pro předmoderní společnosti.  

Kmenová příslušnost se vyjadřuje různými prostředky. Ať se jedná o zmiňované 

sjednocení kolem eponymní figury, archetypu či totemu, nebo o „kmenová slova“. Skupiny 

sdružující se kolem klíčových slov používají stejné stereotypní výrazy a sdílejí i stejné 

konvenční myšlenky. Tyto prvky jsou kolektivní povahy, zaručují sociální koherenci. 

V neposlední řadě mají symbolickou rozpoznávací funkci, díky níž se jednotlivcům 

usnadňuje zapojení do nějakého tělesa. Toto všechno představuje jakési komunitní 

„tajemství“, který lze vysvětlit nějakým dávným předindividuálním instinktem, díky 

kterému existuje Já jednotlivce jen v závislosti od kolektivního Já. Takový „kmenový 

imanentismus“ je vyvrcholením postmoderní touhy po skupině. Koncentruje se v něm 

„vztah k jinakosti, k tomu, co je pro člověka jiné v něm samém, k tomu, co je jiné v rámci 

kmene“.
133

 A toto vše se vrací v postmoderně do centra pozornosti v oněch archaických 

figurách, v „zděděných kategoriích“. 

Emblematické figury a totemy mají specifickou funkci v tom, že „zviditelňují 

neviditelnou sílu“. Maffesoli totiž tvrdí, že jsme „něčím nebo někým jen proto, že nás 

druhý jako takového uznává. Existence osoby je takto determinovaná komunitou, v které 

se nachází.“
134

 Emblematické figury potom slouží k tomu, abychom mohli být jako 

členové nějakého kmene rozpoznáni a tím pádem mohli být identifikováni jako „někdo“.  

Maffesoli proti socialitě mechanické, zažívané v moderní společnosti, staví 

socialitu, ve které je možný opětovný návrat k organické solidaritě. Lidské soužití tak 

dostává opět podobu masy. Ovšem v této mase mohou jedinci vystupovat jako osoby 

měnící „svůj repertoár rolí na základě osobního, sexuálního, kulturního, náboženského aj. 

vkusu, a podle toho se spojovat do emocionálně založených skupin“
135

, které jsou 

ztělesněny v kmenech.  Nové formy sociality, které se projevují zvýrazňováním 

komunitního pocitu sounáležitosti Maffesoli nalézá v mnoha oblastech každodenního 

života, včetně zábavy, volnočasových aktivit, životního stylu, módy, nových kultů, hudby, 
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informačních technologií a komunikačních sítí. Do pohybu jsou tyto jevy uváděny 

kolektivní pamětí, archetypy a kolektivním nevědomím.  

V postmoderní společnosti již není rozhodující kritérium individuálního soudu. Je 

nahrazeno posouzením kmenovým, v kterém hraje větší roli zdravý rozum nežli úsudek 

jednotlivce. Nevyhnutelným projevem tohoto posunu je návrat mýtů. V hojném počtu se 

vrací mýty každodennosti podporující spojení okolo eponymních figur. Takové mýty se 

utvářejí na základě určité specifické záliby, a v konečném důsledku způsobují globální 

myšlení se silným emočním nábojem a odsouvají stranou kritickou argumentaci 

jednotlivců.   

Jednotlivec jako takový již není v postmodernismu žádoucí. Proti idey jediného se 

rozvíjí sekty, komunity a kmeny, jejichž členové jsou vzájemně svázáni silným pocitem 

sounáležitosti. „Jde o návrat kolektivního „typu“, kde statická identita ustupuje před 

dynamickými identifikacemi, kde samotná cesta převažuje nad vytyčeným cílem.“
136

 

Nestálost individuální identity se propojuje s nestálostí sociálních vztahů i 

s ideologickou přelétavostí. Maffesoli v tom spatřuje rozvzpomínání na prapůvodní 

povahu, na náš zvířecí původ. Pluralita a otevřenost vůči nejrůznějším fúzím, kdy se 

slučují i na první pohled zcela protichůdné prvky, ničí samozřejmost individua. Pluralita 

identit je plná „dutin“ a „štěrbin“, které se zaplňují různými touhami, sny a popudy. 

Postmoderní kmeny s jakýmsi dávným prvkem živočišnosti zvýrazňují „absolutní odstup“ 

jako znak utopie a prostřednictvím nich se začíná vepisovat do zmiňovaných dutin 

každodenního života.
137

 

Individuální vědomí existuje jen a pouze v závislosti na kulturním a společenském 

dědictví, které je „transindividuální“. Toto v podstatě až neosobní dědictví představuje 

zásobu vědomostí dostupnou pro všechny. V nejsilnějším smyslu slova toto dědictví 

determinuje každého z nás. Takové dědictví si neseme například v aktualizovaných 

„zvycích“. Zvyk je způsob myšlení a života jako takového, který svůj smysl nalézá 

v minulých obdobích. Na základě společného zvyku rozpoznáme kmenového příbuzného a 

také si takovou příslušnost jeho užíváním udržujeme. Zvyky umožňují přerod dané skupiny 

v komunitu. V kmenech se tak uchovává přítomnost minulosti, nebo jinak řečeno, minulost 

je aktualizována v kmeni.  

Maffesoli říká, že projevy tribalismu, které pozorujeme v neformálních skupinách, 

rozvíjejí nestandardní vztahy solidarity. Oslavuje se skupina s jejími vlastnostmi. Vytváří 
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se nové pojetí vztahu k druhým, který již není založený na odlišení, ale vzájemném 

pronikání vědomí, pocitu sounáležitosti.  

Stejně jako je postmoderní identita chápána jako plurální a nestálá, tak se nahlíží i 

na sounáležitost s kmenem. Každý z nás může být součástí několika kmenů, na kterých se 

přímo podílí. Mezi všemi kmeny však existuje vztah strukturní homologie, nepotlačitelná 

závislost osoby na skupině, na které se spolupodílí.  

  

6.5.1 Rizom a síť 
 

Mafesolli přirovnává tribalismus s jeho konceptem nomádství k rizomu. Říká, že 

individuální vědomí existuje jen v závislosti na životě „podpovrchového rizomu“, díky 

kterému může plodit „jednotlivé momenty existence“. Rizom anebo řekněme síť kořenů 

představují jakousi matrici minulosti, zvyků, artefaktů, bez nichž by nebyla možná 

současná existence, která je, byť možná nevědomě, aktualizuje. Maffesoli ve své teorii 

pracuje se sítí zvyků nebo sítí vztahů, které mají rizomatický charakter. Princip nomádství 

vychází z rizomatické struktury. 

Pojem rizomu do společensko-vědního prostředí přináší Gilles Delleuze s Félixem 

Guattarim, kteří ho přejímají z přírodovědecké oblasti. Rizom je latinský výraz pro 

oddenek, čili podzemní stonek nebo výběžek kořene. Deleuze a Guattari rozlišují mezi 

rizomatickým a aborescentním myšlením. Aborescentní, stromové myšlení, vychází 

z nějakého společného kmene, jednoho středu. Model stromu, z něhož aborescentní 

myšlení vychází, popisuje spojení vertikální a horizontální, kdežto rizomatické spojení je 

horizontální a mezidruhové. Stromové myšlení je lineární, postupuje a je 

nahlíženo chronologicky. Deleuze a Guattari se domnívají, že aborescentní je západní 

myšlení. Stromové myšlení funguje na principu nějaké vyšší jednoty nebo centra.  

Rizom naopak nemá žádné centrum, rozlévá se. Nemá začátek ani konec, je vždy ve 

středu, mezi věcmi. Rizomatické myšlení se vzpírá organizaci. Má mnohé vstupy a šíří se 

mnoha směry. Rizom vyjadřuje nehierarchické, neoznačující a necetralistické uspořádání či 

distribuci informací. Model rizomu dovoluje navzájem propojit kterékoliv prvky a linie, 

které nejsou nikdy uspořádány staticky, ale jsou stále v pohybu. Rizom se vyznačuje 

kočovným, nomadickým systémem růstu a množení, kdy jedno nepředchází mnohému, 

stejně jako nomádi nevychází z něčeho a nemíří někam. Nepodléhá žádnému 

strukturálnímu ani generativnímu modelu, nemá organickou povahu, nechce a nemůže 

reprezentovat realitu, ale mapuje způsob myšlení operující v jakémsi meziprostoru a 
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mezičase. Rizom je odolný vůči přerušení, je schopný se znovu napojit. Rizomatické 

myšlení vždy dospěje k rovnováze.
138

  

Příklady fungování rizomatického modelu lze najít v mnohých úrovních života a 

kultury. Pro nás je významné rizomatické fungování v nomádské sociální „organizaci“, 

která je stále v pohybu bez začátku a konce. Nomádi nepodléhají linearitě času a nemají 

ani pevný vztažný bod. Nomádi se pohybují mezi novými body a vytváří nová teritoria. 

Pohybují se napříč prostorem bez ohledu na hranice. Na každém místě setrvají pouze 

dočasně, aby se vzápětí znovu vydali na cestu. Nomádi se pohybují mezi body, podléhají 

tak neustálé změně.  

Další významnou rizomatickou ukázkou jsou technologie, jako například 

komunikační sítě a Internet jako takový. Síť sítí, tedy Internet a některé komunikační 

kanály, mají rizomatický charakter. Sítě jsou utvářeny z mnoha vstupů a výstupů. 

Neexistuje u nich jednotné centrum – jediný autor, jelikož na správě a utváření sítí se 

podílí sami její uživatelé. Internet by tedy neměl, pokud má skutečně rizomatický 

charakter, utvářet nějaké pevné komunity, ale spíše skupiny s nejasnými propustnými 

hranicemi, které by dovolily uživatelům komunikačních sítí neustálý pohyb a štěpení. 

 

6.6 Elektronické kmeny  
 
 

Michel Maffesoli vidí v současnosti prostor pro znovuobjevování archaických jevů. 

Mezi ně řadí pud k nomádství a touhu jednotlivců po sdružování do kmenů. Ačkoliv se 

Maffesoli pohybuje na sociologické rovině každodennosti, pro téma této práce je 

významné jeho propojení kmenů, původně antropologicky prastaré sociální organizace, 

s virtuálním prostředím současnosti. Maffesoli je považován za prvního vědce, který přišel 

se situováním neotribalismu do vědeckého prostředí. Považuje rekrutování a znovuzrození 

archaických kmenů v kmeny nové (neo-kmeny) za významný znak postmodernity.
139

 

Mafessoli považuje dávné archetypy za kompatibilní s novými technologiemi. 

Postmodernu definuje jako „synergii archaičnosti“ s technologickým rozvojem. Počítače a 

mobilní telefony chápe jako novodobé „totemy“. Internet se svou prosazující se dynamikou 

je podle Maffesoliho příkladem opětovného znovuzakouzlení světa. Výsledky 
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technologického vývoje považuje za doklad o vzrůstající působnosti kolektivních sil.
140

  

Kromě Maffesoliho existuje celá řada vědců a odborníků zabývajících se 

neotribalismem ve virtuálním prostředím. Potom jsou kmeny nazývány přívlastkem 

„elektronické“. Ačkoliv Maffesoli používá výraz „novodobé kmeny“ nebo 

„neotribalismus“ i pro virtuální kmeny v digitálním prostoru, jiní vědci o stejné nebo 

podobné problematice často hovoří jako o „elektronických kmenech“ s tím, že mezi dvěma 

termíny nevidí rozdílu.
141

 Neotribalismus i elektronické či virtuální kmeny se vyznačují 

jistou fluiditou, efemérností, mlhavostí a nestálostí. Typická je časová nestálost, virtuální 

kmeny mají tendenci být dočasné. Elektronické kmeny se nejprve typicky zformují, poté 

příležitostně shromáždí, následně dojde k jejich rozpuštění a poté opět novému 

zformování. Tato tendence odpovídá charakteru identit, pohybujících se na síti. 

Postmoderní identity formující se na síti jsou neustále v pohybu, jsou krátkodobé a 

situační, s občasným sklonem k narcisismu.
142

 Identity pohybující se ve virtuálním 

prostoru jsou z hlediska Maffesoliho teorie typicky postmoderní a odpovídá jim i jejich 

„společenská organizace“ v podobě kmenů.  

Kmen je základním konstruktem sociologického, antropologického a politického 

myšlení, a dá se vykládat několika způsoby. Obvykle si pod pojmem „kmen“ 

představujeme skupinu lidí, kteří jsou k sobě připojeni příbuzenskými pouty, územní 

blízkostí a kulturní jednotou. Kmen je původně pokrevně příbuzná skupina lidí. Později se 

za kmen považovala skupina lidí obývajících společné území, které obývali i jejich předci, 

bez ohledu na příbuzenství.  Kmeny ale mohou mít i silnější konotace. Mohou být 

vykládány jako aktivní sdružení lidí, kteří mají zájem něco sdílet, ať už se jedná o 

společnou činnost, zájem nebo zvyk. Zároveň členové kmene sdílí podobné představy a 

pravidla chování. V podstatě lze říci, že „kmeny představují způsoby myšlení. Navíc jsou 

nástrojem sociální interakce a konceptuálního styku mezi lidmi.“
143

       

Elektronické kmeny potom vznikají v souvislosti s „koncem vzdálenosti“, kterou 

předznamenává objev kyberprostoru.
144

 „Kmeny na Internetu současně přesahují i zahrnují 
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biologii, prostorovou distribuci a všechny jedinečnosti z tradiční představy o kmenech. To 

vše se děje bez ztráty specifických asociací a jiných představ o sociální interakci, které 

máme konvenčně spojené s kmenovými formacemi.“
145

 S vývojem technologií představují 

znovuobjevené kmeny návrat k afinitním skupinám, založených třeba na podobném 

životním stylu, a vytvářejících „fiktivní“ příbuzenská pouta. Při formování virtuálních 

kmenů na Internetu může hrát roli velká řada faktorů. Nejčastěji se jedná o geografickou 

příslušnost, společný původ, sdílené intelektuální zájmy, zábavu, shodu v politické 

ideologii, sociální zájmy, podobnou věkovou skupinu nebo také sdílené nesnáze, a spousta 

dalších.  

Členové elektronického kmene jsou k sobě připoutáni kolektivním záměrem. 

Virtuální kmeny tvoří lidé, kteří se pohybují na síti se záměrem získání sociální interakce. 

Jejich vzájemný vztah vychází z dodržování hypoteticky nebo reálně stanovených pravidel 

chování, rituálů a rolí vycházejících z užívání Internetových technik podporujících online 

skupiny. „Elektronický kmen je exkluzivní, úzce zaměřený virtuální soubor lidí v 

kyberprostoru, kteří jsou k sobě připoutáni společnými cíly, a všichni společně uplatňují 

pravidla chování a procesy ke konsenzuální výměně informací a názorů“
146

. 

Participace uvnitř skupiny je udržována vztahem ke kmeni. Joseph Gusfield tento 

vztah nazývá „vědomí druhu“
147

, což poukazuje na tendenci úzce spjatých členů skupiny 

konstruovat vědomí založené na vzájemných citových vazbách. Tím, že se vytvářejí citové 

vazby v rámci kmene, můžeme mluvit o určitých hranicích. Vytváření vzájemných vazeb 

uvnitř skupiny způsobuje zároveň i udržování rozdílu vůči ostatním stojícím mimo kmen. 

Mimo kmen stojí tzv. outsideři, kteří s členy kmene nesdílejí stejné normy, hodnoty, zájmy, 

citové vazby a podobně. Vyloučení je dáno také znalostí „mluvy“ kmene, ktrá má výlučný 

charakter a členy kmene chrání před vnějším světem. Nezřídka vznikají také útvary 

v rámci větších skupin, kdy si minoritní skupina v rámci jiné skupiny založí vlastní online 

kmen, bude používat vlastní výrazy a akceptovat vlastní diskurs.  

Ovšem v rámci kmenů není vyloučen pohyb lidí od jednoho kmenu k druhému. 

Dokonce je možné být v jeden okamžik členem několika elektronických kmenů 
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najednou.
148

 Taková skutečnost evidentně odpovídá postmoderní plurální vícečetné 

identitě, která právě svou nejednoznačností dovoluje a chce být na více místech zároveň. 

Internet dovoluje participovat svým účastníkům ve vícečetných skupinách i proto, že jsou 

zde zachovávána široká a heterogenní pouta. V reálním životě jsou tato pouta ukotvena 

pevněji. Ve virtuálním prostoru je díky anonymitě účastníků a dostupnosti sdílených 

materiálů snížená kontrola členů uvnitř některých kmenů.  

 

6.6.1 Elektronický kmen vs. Komunita 
 

Odlišuje se virtuální kmen se všemi svými charakteristikami od komunity lidí 

vyskytujících se na Internetu? Na první pohled se může zdát, že se jedná o docela totožné 

soubory lidí, kteří sdílejí určitou oblast, mají společné zájmy nebo potřeby, a jsou ve 

vzájemné interakci.   

Kmeny jsou často chápány jako organizovanější skupiny, které jsou ale méně 

organizované komunita. Adams a Smith uvádějí dvě definice komunity. První z nich říká, 

že komunita „je skupina lidí žijících v jedné lokalitě a pod jednou vládou.“ Podle druhé je 

komunita „oblast nebo lokalita, v které žije určitá skupina lidí“.
149

 Sami považují komunity 

za větší lidské celky nežli kmeny. Jak vyplývá z předchozích definic, komunita je podle 

nich ve své obecnosti vázaná k území, což se řadí vedle sdíleného zájmu k nejvýraznějším 

znakům komunit.  

Zdá se, že při zkoumavém pohledu lze vytušit určitou dichotomii mezi pojmy 

„kmen“ a „komunita“. Osobně se domnívám, že takové rozlišení není zcela jednoznačné, 

zvláště hovoříme-li o „virtuálních“ kmenech nebo komunitách. Virtuální kmeny se víc než 

čímkoliv jiným liší od kmenů samotným přístupem zkoumání. Virtuálním komunity jsou 

tématem, kterému se ve svých textech věnují především autoři zabývající problematikou 

nových médií, kdežto kmeny ožívají nejčastěji v textech sociologů a antropologů. 

   

6.7 Virtuální komunity 
 
 

Virtuální komunity jsou zkoumány od poloviny devadesátých let dvacátého století 

jako fenomén, který se stal běžnou součástí lidských životů. Na virtuální komunity se již 
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nenahlíží jako na fenomén v područí počítačových expertů, jak k nim přistupoval například 

Pierre Lévy. Internet se postupem času stal přístupnou záležitostí, a tím pádem jsou 

komunity v rámci kyberprostoru zkoumány jako mainstreamový jev.  

Touha po jednoznačné definici virtuálních komunit se však zdá nemožná. 

Nejednoznačnost a rostoucí pluralita nových médií, vyplývající z neustávajícího pokroku 

v technické oblasti, velmi komplikuje snahy všech teoretiků po jejich ukotvení. Macek 

uvádí, že „nedořešenost je spíše imanentní vlastností teorií nových médií, než dočasným 

stavem.“  

Studia nových médií, která se na toto téma zejména v posledních několika málo 

letech úzce zaměřují, jsou sama o sobě poměrně metodologicky heterogenní a 

interdisciplinární oblastí, čímž se očekávání nějaké jednoznačné odpovědi vzdaluje realitě. 

Chápání pojmu komunita se v rámci studií nových médií v posledních dvaceti letech 

proměňuje společně s proměnami zkoumaných problémů. Původní sociologický přístup 

nahlížel na virtuální komunity jako na „technologicky mediované formy společenství 

s politicky a ideologicky konotovaným chápáním komunity jako (geograficky lokální nebo 

zájmově lokalizované) obce či veřejnosti“.
150

 V tomto pojetí se odráží vliv klasických 

teorií nahlížejících na virtuální komunitu prizmatem fyzických lidských uskupení tak, jak 

jsme mohli vypozorovat u Maffesoliho a následovníků jeho teze neotribalismu. 

V současnosti je patrný sílící příklon k sociologickému výkladovému rámci, který je 

založen „na chápání komunit jako vztahových sítí, jež mají povahu imaginovaných 

společenstev utvářených prostřednictvím komunikace v technologických rozhraních 

nových médií.“
151

  

Jednu z prvních definic virtuálních komunit uveřejnil Howard Rheingold ve své 

knize The Virtual Community: Homesteading On the Electronic Frontier
152

 v roce 1993. 

Charakterizuje je jako "sociální uskupení, která vznikají v síti, pokud se lidé veřejných 

diskuzí účastní dostatečně dlouho, s dostatečným lidským vcítěním"
153

. Rheingold 

komunity vznikající v rámci kyberprostoru vnímá jako mediované extenze fyzických 

komunit. Virtuální komunity mají být řešením probíhající krize komunitního a veřejného 

života, která je způsobena stále sílícím odcizením lidí a rostoucím individualismem. 
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Rheingold ve své knize představuje tezi, že virtuální komunity vznikající důsledkem šíření 

komunikace prostřednictvím počítače, a současně vizi, podle které vznik a rozšíření 

virtuálních komunit způsobí proměnu veřejného prostoru, až se docílí celkové změny 

kultury, která bude globální a reprodukovaná prostřednictvím technologické infrastruktury 

síťových médií. V tomto pozitivním náhledu se shoduje s Williamem Mitchellem a jeho 

představou nových štíhlých zelených měst s elektronickou agorou, a stejně tak není daleko 

od proroctví vzniku kolektivní inteligence a „všeobecnosti bez totality“ Pierra Lévyho. 

Jejich teorie se společně vyznačují očekáváním deteritorializace sociálních vazeb současně 

s představou pozitivní proměny lokálních společenství.    

Současný „technorealistický“ přístup k problematice nových médií odmítá přesnou 

distinkci mezi „technooptimisty“ a „technopesimisty“, kdy ti první věří, že rozšíření 

Internetu povede k novým formám komunitního života, a v žádném případě virtuální 

vztahy nenahradí vztahy fyzické, a naopak „technopesimisté“ jsou přesvědčeni, že síťové 

prostředí povede k oslabování sociálních vazeb a vykořeněnosti vztahů z reálných lokalit. 

Tendence vědců ke zkoumání nových médií se tedy ubírá především směrem k empirické 

zkušenosti jejich uživatelů. Z jejich pohledu „Internet a jím nesená komunikace zjevně 

nevedou ani k dramatické izolaci jedinců, ani k jejich vytržení z každodennosti, ani 

k vytváření revolučně nových či jakkoli fantaskně nereálných typů společenstev a 

identit.“
154

  Kyberprostor je součástí naší každodennosti, tudíž je potřeba se na něj dívat 

v kontextu sociální reality, tak jako na ostatní sociální fenomény.  

Virtuální komunity vznikají v prostředí Internetu v návaznosti na snahu jeho 

uživatelů o vlastní sebevyjádření a zároveň jejich touhy po sociálních interakcích. Internet 

nám tedy nabízí podvojný způsob užití. Na jedné straně nám dovoluje soustředit se a 

vymezit v našich zájmech, což může způsobovat jistou izolovanost od druhých lidí či 

skupin. Na straně druhé můžeme v rámci kyberprostoru poznávat jiné lidi a skupiny, 

s kterými jsme sto vytvářet škálu emocionálních a sociálních pout. Můžeme tedy tvrdit, že 

Internet ve svém širokém poli působnosti podporuje jak specializaci a diferenciaci, tak i 

nové formy interakce a organizace.
155

 Z pohledu „technorealistů“ však využití nových 

médií nevede k radikální renovaci lidského jednání. 

Imaginativnost, imanentně příslušející virtuálním komunitám, vykořeňuje tento typ 

kyber-společenství z jejich ukotvenosti v prostoru nebo čase. Macek v tomto faktu spatřuje 
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nenaplnění nějaké očekávané novosti. Dle něj jsou virtuální komunity „jen dalším typem 

technologicky mediovaných společenstev, jimiž moderní společnost reaguje na oslabení a 

rozpad komunit tradičních“
156

. Lze tedy předpokládat, že Maffesoliho znovu objevivší se 

kmeny představují odlišný typ vznikajících společenstev ve virtuálním prostoru.   

Jan van Dijk rozlišuje mezi „organickými komunitami“ a „virtuálními 

komunitami“. Komunity organického typu jsou provázány s časem a místem, což vyplývá 

z jejich závislosti na fyzickém kontaktu. Online komunity nejsou prostorově ani časově 

vázány, ale jejich hlavním centrem je zájem. „Členové virtuální komunity mají obvykle 

jedinou společnou věc: zájem, který je svedl dohromady. Ve všem ostatním jsou 

heterogenní.“
157

 Virtuální komunity se vyznačují slabšími sociálními vazbami i nižší mírou 

sociální kontroly nežli komunity fyzické. Jsou omezeny na textovou a obrazovou 

komunikaci a s tímto vědomím nemohou, dle Van Dijka, nahradit komunity organické pro 

svou vlastní omezenost a nestabilitu. Za nejreálnější ale v praxi považuje „komunity 

online“, které vystihují určitou část z obou dvou prvně zmíněných typů komunit. Online 

komunity mají podobu organických komunit, ale na Internetu mají svůj virtuální protějšek.  

Jan Van Dijk formuluje svou představu o online komunitách v reakci na sílící 

síťovou individualizaci. Tu považuje za výsledek dlouhodobého napětí mezi moderním 

individualismem a hledáním udržitelného komunitního principu. 

 

6.7.1 Zasíťovaný individualizmus 
 

Vznik konceptu „zasíťovaného individualismu“ (network individualism) lze 

připsat důsledkům mizení tradičních virtuálních komunit. Příčiny mizení tradičních 

virtuálních komunit se přičítají „nárůstu soukromých investic do vytváření více 

individualizovaných a méně komunikačních online prostor, zvyšující se mobilitě a 

prohlubující se individualizaci ve společnosti, rapidnímu nárůstu nových uživatelů od 

poloviny devadesátých let a s tím spojeného rozkladu možnosti socializovat nové uživatele 

do netikety
158

 a specifických komunitních norem a hodnot.“
159

 Vědci zabývající se novými 

médii došli k názoru, že v souvislosti s takovou proměnou již nelze virtuální společenství 

nadále popisovat na bázi tradičních prostorově vymezených komunit. 
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Představa relativně stabilních sociálních skupin odpovídajících původnímu 

významu komunity byla nahrazena koncepcí sítí jako ústřední formy organizace 

společenské interakce. Vyvázání komunit ze spojení s prostorovou blízkostí a místem vede 

k představě společenství jako dynamické sítě vazeb soustřeďujících se kolem jedinců.
160

 

Zasíťovaný individualismus souvisí s vyšší mobilitou, jelikož prostorové a dokonce i 

sociální přesuny již neohrožuje velké riziko zpřetrhání sociálních vazeb, což může jedince 

v jeho životě destabilizovat. Inovace v technologické oblasti způsobují, že se správa 

sociálních vazeb stává jednodušší. Trendem je narůstání slabých vazeb, které je ovšem na 

druhé straně doprovázeno pevnějším připoutáním k malé skupině přátel či blízké rodiny. 

Tito pak tvoří jádro sociálních vazeb, které poskytují jedinci intimitu a základní oporu jeho 

identity.
161

  

Rainie a Wellman toto tvrzení později posouvají ještě dál, když tvrdí, že neustálá 

potenciální přítomnost sociální sítě vede k tomu, že v současnosti neexistuje žádná pevná 

skupina, o kterou by bylo možné se opřít. „Ztráta pohodlí skupinové identity je vyvážena 

přínosem manévrovatelnosti. Jednoduchost organizace skupinových činností ustoupila více 

namáhavé mikrokoordinaci sítí.“
162

 V současnosti díky zvýšené mobilitě a neustálému 

dosahu sítí nastává doba „svobodných aktérů a ducha individuálního jednání“
163

.        

 

Maffesoliho teze, že dochází k rozpadu homogenních společností, ho vede 

k uvědomění, že v současnosti dochází k návratu zpět k našim kořenům. Návrat 

k archaickým formám, konkrétně k tribalismu a nomádství, se objevuje v reakci na 

existenciální nestálost postmoderní doby. Lévy píše o tom, že se stáváme nomády proto, že 

s nepředvídatelným vývojem technologií nedokážeme předvídat naši budoucnost. 

Maffesoli ale tvrdí, že naše myšlení, by se mělo oddat bloudění v duchu nomádství, 

potřebuje pevný bod, počátek. Tento počátek nacházíme v archaismech přenášených 

kolektivní pamětí. Nomádství jako nová forma masové společnosti je odrazem zániku 

individualistických hodnot v postmoderní společnosti. Individuum je nahrazeno „osobou“ 

s plurální identitou. Tato identita vyvstává z jednoty celku. Se zrušením stabilního bydliště 

přichází touha po prosté existenci. Nomádství v reakci na nároky, které na nás klade 
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každodenní život, představuje osvobození od pravidel, přichází s novou dynamikou 

pohybu připodobňovanou k rizomu, od jednoho bodu k druhému bez pevného řádu. 

Nomádi bloudí za svou existencí, za „stáváním se“.  

Nomádství je spojeno s komunitárními hodnotami. Objevuje se základní solidarita 

spojená se společnou zkušeností místa nebo přírody. V nomádství se objevuje pospolitost 

celku. Participační bytí, imanentně obsažené v nomádství, nám říká, že jsme někým pouze 

tehdy, pokud nás jako takové uzná druhý. Maffesoli tvrdí, že naše existence je odvislá od 

našeho vztahu k druhému. Vlastní individualitu (autonomii) můžeme v postmoderní době 

objevit jen v rámci skupiny. 

Tyto skupiny Maffesoli označuje metaforicky jako archaické kmeny. Identifikace 

s kmenem vypovídá o návratu komunitárních hodnot, jelikož došlo k zániku autenticity 

v individualismu. Kmeny se formují kolem tzv. eponymních figur, které ztělesňují 

společný zájem členů kmene na udržení skupiny. V těchto ohledech se domnívám, že 

Maffesoliho teorie odpovídá komunitaristickým hodnotám, které se vyznačují představou, 

že svobodu a štěstí lze najít jen v komunitách, jejichž členům jde o společné blaho. Tyto 

komunitní hodnoty mají být udržovány silnými interpersonálními vztahy uvnitř skupiny.  

Jak se Maffesoli domnívá, lidstvo je v postmoderní době oproštěno od závislosti na 

jednom místě. Ačkoliv jsme zakořeněni k místu, toto místo představuje „symbolickou 

krajinu“, kterou sdílíme s ostatními. V době digitálních technologií lze sdílet i virtuální 

krajinu. V této virtuální krajině, kterou osidlují tzv. elektronické kmeny, sdílíme s dalšími 

členy kmene „komunitní tajemství“, které se může projevovat společnou kolektivní pamětí 

skupiny, specifickými výrazy nebo sdružením kolem společné eponymní figury. V každém 

případě tyto elektronické kmeny, stejně jako kmeny fyzické, mají exklusivní charakter. 

Naše osobnost je formována v rámci těchto výlučných kmenů. Elektronické kmeny jsou 

postmoderním konceptem, který i přes jistou výlučnost neznamená setrvání na místě. Mezi 

kmeny je umožněn pohyb, člověk může patřit i do více kmenů najednou.  

Virtuální komunity, tak blízce podobné kmenům, mají povahu imaginovaných 

společenstev, která vznikají komunikací v digitálním prostředí. Teoretiky nových médií již 

nejsou nahlíženy Lévyho prizmatem počátků digitální éry, kdy se domníval, že virtuální 

komunity budou patřit jen vyvoleným elitám (ve smyslu výlučnosti virtuálních komunit 

přesto tento názor zcela popřít). Podle Rheingolda jsou řešením z krize veřejného života, 

který postrádá komunitní složku. V tomto ohledu se objevuje rozptyl mezi Maffesoliho 

konceptem elektronických kmenů a virtuální komunitou.  

Ve virtuálních komunitách se projevuje touha po sebevyjádření i touha po sociální 
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interakci vytvářející sociální a emocionální pouta. Tato pluralita mezi specializací a 

diferenciací na jedné straně a hojnou interakcí a organizací na straně druhé se projevuje 

jako typický rys postmoderní identity. Postmoderní člověk touží po autenticitě, ale 

současně si je vědom vlastní potřeby společnosti, touhy po Druhém.  

Van Dijk a jeho koncept „online komunit“, jejichž fyzická existence má svůj 

ekvivalent ve virtuálním prostoru, by mohla být optimálním řešením nastolené 

problematiky. Optimální řešení nabízí i představa zasíťovaného individualismu, tedy 

představa, že komunity jsou ve virtuálním prostoru nahrazeny síťovým uspořádáním. Vizi 

zasíťovaného města i společenských vztahů představil William J. Mitchell.        
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7 William J. Mitchell 
 
 
 

William J. Mitchell jako architekt a urbanista přišel na konci dvacátého století 

s konceptem Města bitů a e-topie, štíhlých a zelených měst. Zamýšlí se nad tím, jak 

informační technologie promění naše města a společnosti v nich žijící. Informační 

technologie se stávají čím dál tím samozřejmější součástí našich životů. Tvrdí, že jsme 

„zamotáni do sítí všeho druhu“
164

, od vodovodního potrubí, přes energetickou síť a 

infrastrukturu až po internetové sítě. Čím více budeme závislí na sítích, tím více zamotaná 

a dynamičtější bude naše budoucnost. 

 
 

7.1 Digitální revoluce  
 
 

Mitchell je přesvědčen, že zažíváme digitální revoluci. Internet, který se stal běžně 

dostupným, podle něj není ohraničeným areálem, spíše v něm převládá dualita. Autonomie 

a uzavření je nahrazeno extenzí a proplétáním sítí. Skončil věk osamělých vesnic, 

lokalizovaných daleko od sebe bez nějakého kontaktu a vzájemného sdílení informací. 

V současnosti došlo k radikální změně zásobování informacemi. Velkokapacitní digitální 

sítě dodávají informace kdykoliv a kamkoliv, což nám dovoluje věnovat se řadě věcí, bez 

toho aniž bychom opustili domovskou základnu. „Místa, kde jsme se scházeli dříve, nás už 

nepřitahují. Organizace se dělí a rozpadají. Městská centra už nedrží pohromadě. Vypadá 

to, že veřejný život odumírá.“
165

 S rozšířením zasíťovaných zařízení mizí příležitosti ke 

společenskému kontaktu a budování vzájemné důvěry. Žijeme v globálně propojeném 

světě. Staré sociální struktury se rozpadají, již nejsou udržovány nuceným sdílením místa a 

času. Komunita přestala být závislá na fyzické blízkosti. V digitální době dochází 

k předefinování prostoru, osobní identity a subjektivity společně s růstem síťového 

propojení.
166

 Mitchell se domnívá, že je potřeba nalézt nový typ veřejných prostorů, 

vytvořit nové vztahy a procesy v rámci města, které by odpovídaly sociálním a kulturním 

kvalitám jedenadvacátého století, tedy po digitální revoluci. 
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Nový druh veřejných prostor popisuje Mitchell metaforou inspirovanou starořeckou 

agorou. Archaické agory jako prostory pro shromažďování obyvatel starověkého města, 

v kterých se odehrával veřejný život, nahrazují v současnosti agory elektronické. Nový typ 

urbánního uspořádání ovlivnily počítačové sítě, „fragmenty toho, co je rychle přicházející 

celosvětovou, širokopásmovou, digitální telekomunikační sítí“
167

. Mitchell popisuje město 

protkané elektronickými sítěmi jako „město bitů“, které přináší nový způsob organizace 

společnosti, a to jak prostorového uspořádání, tak veřejného chodu společnosti. 

Elektronická agora, nebo také celosvětová počítačová síť, „rozvrací, nahrazuje a radikálně 

mění naše pojetí prostoru setkávání, komunity a městského života. Síť má zcela jinou 

fyzickou strukturu a řídí se podle jiných pravidel, zcela odlišných od těch, která organizují 

aktivity na veřejných místech tradičních měst.“
168

 Agora bude hrát zásadní roli v 

urbanismu dvacátého prvního století. Bude mít v digitální době stejnou roli, jakou sehrála 

v období starořeckém, kdy byla centrální a prostorově ohraničená. Elektronická agora je 

na rozdíl od starověké naopak neprostorová (anti-prostorová) a nefyzická. Může tak 

překonávat fyzické a prostorové překážky a nerovnosti. Rozpadá se pravidlo tradičních 

měst, síť eliminuje tradiční rozměr občanské čitelnosti, kdy platí, že „kde jste“, znamená 

„kdo jste“. „Neprostorovost sítí interakce ničí klíč „geokódu“ (geocode´s key)“.
169

   

Obyvatel elektronické agory, člověk pohybující se v digitálním prostoru, vykazuje 

netělesnou identitu. Takový obyvatel může mít mnoho alias a agentů, členství v mnoha 

diskusních skupinách, mnoho rolí, které nejsou spojeny s jeho fyzickou identitou. Obchází 

tak fyzické a prostorové charakteristiky. Tyto vlastnosti jsou pro elektronickou agoru 

unikátní. Sami sebe můžeme na síti představit různými přezdívkami a dávat si různé 

popisky, ale také konstruovat ostatní, kteří simultánně konstruují nás. Netělesná 

komunikace nám umožňuje vydávat se za kohokoliv a ostatní nás tak mohou přijímat a 

zároveň si mohou představovat, jací jsme.
170

  

Ač může být Mitchell považován za „technooptimistu“, uvědomuje si hranice, které 

může počítačově mediovaná komunikace přinášet. Svět netělesné komunikace může 

vytvářet nové typy nerovností, které se mohou týkat vlastnictví nebo rychlosti připojení.  

Mitchell se ztotožňuje s představou „globální vesnice“ Marshalla McLuhana, podle 

které elektronická média promění svět v prostředí, kde se fyzická vzdálenost stane zcela 
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irelevantní. Jeho vize zahrnuje představu o zcela nových potřebách městského prostoru, 

které se budou měnit v závislosti na změně podoby mezilidských vztahů, vztahů mezi 

domácností, pracovištěm a službami. Nová města mají být globálně propojená s globálně 

řízeným provozem. 

Digitální revoluce po roce 1993, kdy byl spuštěn World Wide Web, se projevila 

„technologickou inovací, mobilizací kapitálu, reorganizací společenského uspořádání a 

kulturní transformací“
171

. Informace se odhmotnila a odtělesnila, vytváří se nový vztah 

mezi lidmi a informacemi. Digitální síť se má podle Mitchella brzy stát katalyzátorem 

nových společenských konstrukcí.  

 
 

7.2 Společenské vazby v digitální éře 
 
 

Mitchell tvrdí, že v propojené globální síti existují tzv. chytrá místa, která se 

vyskytují zpravidla na křižovatkách a v přístupových bodech. Vznikají tam, kde se 

překrývá fyzický a digitální svět, čili tam, kde se lidé připojují k digitální telekomunikační 

infrastruktuře. Chytrá místa jsou obývána a kontrolována určitými skupinami lidí, které 

jim připisují zvyklosti i kultury na základě jejich prostorové příslušnosti. Takto 

charakterizovaná chytrá místa do sebe postupně zapadají a vytvářejí hierarchie s neustálou 

výměnou informací.   

Kyberprostor se stále více propojuje s naší činností v reálném světě. Stáváme se 

obyvateli elektronicky zprostředkovaného světa, nejen pouhými uživateli výpočetních 

zařízení. Mitchell prorokuje, že příští generace budou členy elektronického týmu, kde 

každý bude mít svou specializovanou pozici.
172

 Budou vznikat elektronická teritoria 

společenských skupin, jako je třeba rodina, univerzitní společenství nebo profesní 

sdružení. Někdy se tyto sítě, podle Mitchella, shodují s fyzickými teritorii (například 

místní sítě v univerzitních kampusech), ale stejně tak mohou být rozmístěny po větší ploše. 

Vytváříme si vlastní „online svět“, který byl v minulosti složen z nesouvisejících 

fragmentů a v budoucnu bude čím dál více provázaný a jednotný. Ke svému online světu se 

můžeme připojit odkudkoliv. Neměnnost našeho světa již nezaručuje přilehlé „okolí naší 

vesnice“, ale pocit „někam patřit“ vychází z elektronického propojení velmi rozptýlených 
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lidí a míst, s kterými sdílíme zájem.
173

  

Nová infrastruktura mění distribuci společenských aktivit v prostoru. Mezi lidmi 

probíhají decentralizované a rozptýlené transakce, stejně jako mezi organizacemi. Změna 

místa spotřeby je doprovodným znakem změny systému distribuce. „Nová 

telekomunikační infrastruktura umožňuje neustálou interakci a pomáhá tak vytvářet a 

udržovat na dálku komunity, které spojuje určitá činnost, společný zájem, jazyk nebo 

kultura.“
174

  

Budoucí situace však nebude podle Mitchella nijak tragická. Podle něj sice dojde 

k uvolnění pevných místních vazeb, nestanou se z nás ale „vykořenění nomádi“, kteří by 

byli závislí na přenosném počítači. Budeme žít nadále v malých skupinkách s těmi 

nejbližšími. Domov pak bude pro většinu z nás nadále trvalý, i když nabude různých 

forem. Oddělení práce a domova, které nám přinesla průmyslová revoluce, se s digitální 

revolucí opět stírá. Postupně se zvětšuje množství práce, kterou lze provádět z domova. 

Tradiční pracoviště však nevymizí. U lidí se podle Mitchella projevuje silná touha někam 

patřit, která nevymizí ani s nárůstem elektronického propojení. „Stále více budeme 

využívat digitální telekomunikační technologie k tomu, abychom i na cestách zůstali 

v kontaktu s místy, která pro nás tolik znamenají.“
175

Primární
176

 společenské vztahy 

k našim blízkým zůstanou pravděpodobně založeny na osobním kontaktu. Elektronická 

komunikace nám usnadní udržování blízkých vztahů i na dálku. Mitchell se domnívá, že 

v situaci stále menší potřeby fyzické blízkosti, kdy dokážeme díky telekomunikační síti 

udržovat vztahy na dálku, se na našem rozhodování ohledně bydliště začne více projevovat 

přitažlivost nebo výhody, nežli jeho dostupnost. V takovém případě se můžeme usadit 

v podstatě kdekoliv, kde je nám dobře, aniž bychom byli vykořeněni z našich blízkých 

osobních vztahů.  

Přestože se stále větší role elektronických sítí nedotkne vztahů primárních, změně 

neuniknou vztahy sekundární
177

. V digitální éře by měla vzniknout složitá síť vztahů, 

v které některé typy sekundárních vztahů zaniknou (nebude již potřeba setkávat se svým 

prodavačem nebo místní úředníkem, jelikož tyto vztahy budou nahrazeny elektronickou 
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komunikací). Vztahy budou udržovány kombinací elektronické komunikace a osobních 

setkání. Na druhou stranu s proměnou sekundárních vztahů hrozí „odumření veřejného 

života v důsledku mizejících příležitostí ke kontaktu napříč spektrem vzájemně 

izolovaných skupin obyvatel.“
178

 

Velkou pozornost Mitchell věnuje budoucím místům střetávání. Tvrdí, že mnohá 

z těchto míst budou virtuální povahy. Některá z těchto míst budou patřit přesně 

definovaným skupinám, jiná budou skryta zrakům veřejnosti. Mitchell píše o tom, že 

v kyberprostoru se objevují skupiny otevřené pro každého i skupiny přísně exklusivní. 

Některé skupiny mohou být tajné, jiné zase otevřené. Tyto virtuální skupiny shledává 

ekvivalentními fyzickým skupinám, které mohou být zkonstruovány neformálně nebo 

například velmi přísným přijímacím řízením, kdy je pak přístup do nich silně omezen.
179

  

Najdou se mezi nimi i taková místa, která budou nahrazovat veřejný prostor, 

přístupný potencionálně všem lidem. Online prostředí je na rozdíl od fyzického střetávání 

poměrně neutrální, nevystavuje nás fyzickému riziku. Navíc se uživatel, pohybující se 

v kyberprostoru může schovat za převleky a role. Na virtuálních místech nejsme nuceni 

vyjevit atributy věku, pohlaví či rasy. Online komunikace „poskytují bezpečně vymezené, 

společensky užitečné příležitosti k experimentování se sebe-prezentací a alternativními 

identitami, možnost vklouznout na chvíli do bot někoho jiného.“
180

 Díky anonymitě, kterou 

nám virtuální prostor propůjčuje, se však mohou objevit nežádoucí jevy. Proto bychom 

neměli uvažovat o místech na síti jako o absolutních náhradách za místa fyzická.  

Mitchell předpokládá, že se budou rychle rozvíjet diskusní skupiny, v nichž se 

budou k společnému „rokování“ scházet účastníci, kteří budou mít co říct k tématu. Ti, 

kteří budou nežádoucí, budou ze skupiny odstraněni. „Pokud chcete být v kontaktu a držet 

krok s novinkami ve svém oboru, je stále důležitější mít okamžitý přístup do diskusních 

skupin.“ Na fyzickém místě nezáleží. Diskusní skupiny vznikají ad hoc. Jsou definovány 

společnými zájmy, nikoliv místem. (I když Mitchell připouští, že existují virtuální 

komunity organizované kolem otázek města nebo konkrétní vysoké školy, (viz. studentské 

kampusy).
181

  

Ukazuje se, že v budoucnosti budeme podle Mitchellovy teorie udržovat kontakty 
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s mnohem větším počtem lidí na zásadně větším území. Globalizující efekt však 

„paradoxně“ doprovází vznik méně viditelných hranic, které jsou v mnoha ohledech nové. 

Důležitou roli budou hrát diskusní skupiny, informační filtry všeho druhu a všechna 

zařízení nutná pro udržování a řízení online vztahů. Většinou tyto nástroje slouží ke 

spojení podobně smýšlejících lidí, kteří se do virtuálních skupin sdružují. Ale z druhého 

pohledu mají tyto virtuální skupiny tendenci zvýznamňovat společensko-kulturní hranice a 

kategorizované identity. Proto bychom zřejmě neměli ztotožňovat komunikaci s komunitou 

ani kyberprostor s imaginární vesnicí. Online interakce jsou rozmanité, a někdy mohou 

působit ze společenské nebo kulturní perspektivy dokonce protikladně. Některá místa i 

hranice zanikají, jiná zase vznikají, většinou ad hoc, jak zmiňuje Mitchell. „Je mimo 

veškerou pochybnost, že vzniká situace, v níž jednotlivci nezaujímají pozici jako 

příslušníci zřetelně vymezených občanských formací, ale spíše jako průsečíky 

mnohočetných, roztroušených, kategorizovaných komunit.“
182

 

 

7.2.1 Elektronické nomádství 
 

S postupně se rozšiřujícím internetovým pokrytím se objevuje možnost radikální 

změny představy a rekonstrukce formy nomádství. Mitchell zmiňuje elektronické 

nomádství jako formu, která není založena jen na území, ale jehož povaha dovoluje pohyb 

v rámci důmyslné a dobře integrované bezdrátové infrastruktury, kombinované s jinými 

sítěmi. Elektronické nomádství probíhá po sítích skutečně v globálním měřítku. Vyžaduje 

„nezávislost na území, pohyb, digitální prostředí, komunikační prostředky a pásma 

v kombinaci s obecnou dostupností připojení k vzdáleným souborům, systémům či 

službám.“
183

 Síťové bezdrátové systémy se podobají kempům nomádů. Jsou fluidní a 

amorfní, vždy připraveny k pohybu, případné změně v nastavení, kterou si žádá konkrétní 

situace.  

Mitchell zaznamenává technické výzvy k dosažení tohoto stavu a domnívá se, že 

zanedlouho dojde k jejich dosažení. Postupně s nimi budou stále evidentnější sociální a 

kulturní důsledky elektronického nomádství. Efekt hromadící se kumulace takové proměny 

je silný a bude ještě silnější s tím, jak se budou rozšiřovat a vyvíjet bezdrátové technologie. 

S tím souvisí i fyzická podoba bezdrátových přístrojů, které jsou již dnes velmi malé a tím 

pádem snadno přenositelné. Z toho vyplývá, že funkce, které kdysi poskytovala 
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architektura, nábytek a pevné vybavení se nyní přesouvá k nositelným a přenosným 

zařízením. Stejně tak aktivity, které byly kdysi závislé na blízkosti k místu střetávání, jako 

byly například místa, kam se chodilo pro vodu, knihovny nebo tržiště, jsou nyní odkázány 

na mobilní konektivitu široce rozšířených doručovacích sítí.  

 

7.3 Virtuální vs. Fyzické prostředí  
 
 

Podle Mitchella virtuální prostředí nikdy plně nenahradí fyzické prostředí. 

Elektronická komunikace zvyšuje naši schopnost společenské interakce, ale současně mění 

její strukturu. Virtuální komunity mohou nejlépe fungovat, jen pokud je pravděpodobnost 

příležitostného osobního kontaktu. „Online interakce ve skutečnosti zvyšuje poptávku po 

osobních setkáních a místech, kde by se mohla odehrávat.“
184

 V geograficky roztroušených 

a především elektronicky udržovaných virtuálních společenstvích je mizivá 

pravděpodobnost náhodného setkání, proto kyberprostor může velmi dobře, rychle a 

pohodlně sloužit k plánování osobních schůzek, které poté mohou co nejlépe využít vzácný 

čas fyzického kontaktu. Vzniká celá řada volně sdružovaných elektronicky 

koordinovaných komunit, kde se kombinují virtuální a fyzická místa střetávání. 

Elektronické technologie řízení soukromí a komunikace vytvářejí možnosti pro vznik 

nových frakcí uvnitř společnosti. Stará definice komunity jako skupiny lidí žijících na 

jednom místě již v podstatě není platná. V současnosti se učíme „být občany 

mnohačetných, rozptýlených, překrývajících se komunit a užíváme k tomu nejrůznější 

elektronické prostředky“
185

. V budoucnu dle Mitchella dojde k přesunu od agory fyzické 

k agoře virtuální nebo k jejich kombinaci. Agora nemůže jako taková zaniknout, nemá-li 

se veřejný život rozpadnout.  

Přetrvání fyzických míst střetávání Mitchell vysvětluje různými formami 

přítomnosti na dálku a přítomnosti na místě. Přítomnost na dálku může představovat 

například telefonní rozhovor, kdy jsou participanti hovoru od sebe místně odděleni, časově 

však hovoříme o komunikaci synchronní, přenos informace probíhá mezi oběma ve stejnou 

dobu. Přítomnost na blízko je osobní rozhovor, který vedeme s někým druhým. 

Komunikace může probíhat i asynchronně na dálku například ve formě elektronické pošty. 

Tyto typy komunikace se mohou překrývat, ale nebudou nikdy zcela ekvivalentní. Mitchell 

tvrdí, že „různí lidé v různých situacích reagují na různé požadavky a podléhají různým 
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omezením, mají k dispozici různé zdroje a podle toho všeho si vyberou různé způsoby 

komunikace.“
186

  

Ve dvacátém prvním století, jak prorokuje Mitchell, bude potřeba zakládat i celou 

městskou kulturu na toku informací. Zásadní bude elektronická konektivita a inteligentní 

řízení. Stará místa se budou přizpůsobovat novým potřebám. Místo zůstane ale stále 

aktuální, jelikož přetrvají jedinečné kvality, které nelze přepravovat po síti. Mezi ně patří i 

osobní vztahy, které jsou pro lidstvo tak důležité. 

 Mitchell přizpůsobuje celý návrh budoucí podoby města upraveným způsobům 

komunikace a lidským vztahům. Říká, že je „před námi výzva k tomu, aby bylo navrženo 

„Město bitů“ (hlavní město dvacátého prvního století)“.
187

 Toto nové sídlo však převrátí 

všechny klasické kategorie naruby. Město bitů nebude zakořeněné v žádném místě na 

povrchu země. Formováno bude více připojením a omezeními šíří pásma, nežli dostupností 

a místní příslušností. Z velké části bude nové město provádět asynchronní činnost a 

„obývat ho budou nehmotné a fragmentované subjekty, žijící jako souhrny aliasů a agentů. 

Místa budou virtuálně zkonstruována softwary namísto fyzických kamenů a dřeva, a tato 

místa budou propojena spíše logickými vazbami nežli dveřmi, chodbami a ulicemi.“
188

  

 
 

  Mitchell se svou teorií, dle mého názoru, blíží konceptu zasíťovaného 

individualismu. Jeho snaha o předefinování prostoru vychází ze změny osobní identity, 

která je výsledkem zasíťování celé společnosti. S tím, jak roste rozsah sítového propojení 

všemi směry lidského života, se mění i mezilidské vztahy a s tím i lidská identita jako 

taková.   

Elektronická agora, která je neprostorová i nefyzická, je obývaná entitami, které 

vykazují známky netělesnosti. Podle Mitchella je virtuální prostor osídlen aliasy a agenty, 

kteří jsou schováni za své převleky a role. Tato anonymita způsobuje vyvázání z fyzického 

života. Online svět, který si tito obyvatelé konstruují na síti, představuje sjednocení jejich 

fragmentarizovaného fyzického světa.  

Mitchell nevěří, na rozdíl od Maffesoliho, že se z nás stanou nomádi, kteří by byli 

vykořenění z pevného fyzického bodu. Náš domov zůstane domovem i nadále. Dokonce se 

jeho pozice v našich životech bude postupně zvětšovat s tím, jak bude nabývat na intenzitě 
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práce distribuovaná z domovského prostředí. S tím se pojí i jeho vize, že společenské 

vztahy nebudou oslabovány, resp. naše primární vztahy s rodinou a přáteli. Vztahy budou 

udržovány kombinací fyzických setkání a elektronické komunikace.  

Mitchell rovněž nevěří, že by mělo dojít k zániku fyzických míst střetávání. 

Virtuální prostor nemůže plně nahradit fyzický prostor, již jen proto, že anonymita, která je 

součástí kyberprostoru, je pro fungování pevných vazeb jistým ohrožením.  

Mitchell věří, že virtuální komunity, které jsou vyvázány z jednoho místa, jsou 

udržovány vzájemnou kombinací fyzických a virtuálních vazeb. Dokonce se domnívá, 

podobně jako Lévy, že virtuální komunikace zvyšuje frekvenci fyzického kontaktu. Díky 

Internetu a jiným elektronickým prostředkům komunikace jsme se stali součástí 

rozptýlených, překrývajících se komunit.     
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8 Případová studie: Hudební sub-kultury v online prostředí 
 

 

 

Předchozí kapitoly měly představit několik možných přístupů k problematice 

utváření určitých uskupení či komunit ve virtuálním prostředí Internetu. Jak jsem se snažila 

v textu zdůraznit, Pierre Lévy i William J. Mitchell svá díla koncipovali jako předzvěst 

budoucího technologického vývoje a jeho důsledků na formování společnosti. Ovšem 

zjištění, že se v digitálním prostoru utváří nějaké sociální útvary, ať už jsou jakkoliv 

proměnlivé, je nezpochybnitelným faktem, který musí zaznamenat snad každý běžný 

uživatel základních komunikačních kanálů, jako jsou v Internetovém prostředí například 

sociální sítě, nejrůznější chaty a diskusní fóra. Jeden z nejzářivějších příkladů komunit, 

které určitým způsobem fungují v digitálním prostředí, nebo jsou jeho vlastním výtvorem, 

představují dle mého mínění subkultury. Internet se stal dalším nástrojem komunikace 

mezi členy subkultur, pro některé může mít až „klíčový význam pro formulaci hodnot“.
189

 

 

Za subkulturu se nejčastěji považuje „skupina lidí, která sdílí zvláštní hodnoty a normy, 

v nichž se rozcházejí s dominantní nebo mainstreamovou společnosti, a které nabízejí 

mapy významů, díky nimž je svět pro členy subkultury srozumitelný“.
190

 Ovšem existuje 

mnoho různých teoretických směrů, které se v definici subkultur liší.  

Existuje mnoho typů subkultur, které se vytvářejí na základě společně sdílené 

zkušenosti (např. rybaření). Se subkulturou se její členové identifikují na základě 

konkrétních specifik („kmenové ideologie“), se kterými se ztotožňují. Subkultura se tímto 

svým vymezením v realitě blíží pojmům komunita či skupina. Thornton považuje 

subkultury za „skupiny lidí, kteří mají něco společného“, což je významně odlišuje od 

členů jiných sociálních skupin.
191

 V tomto smyslu její vymezení odpovídá popisu 

komunity tak, jak bylo vymezeno na předchozích stránkách. Jelikož je společný zájem 

kritériem pro existenci i virtuálních komunit, blížíme se k pojmu virtuální subkultury nebo 

online subkultury. Tyto subkultury mívají ještě přívlastek online subkultury hráčů na 
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Internetu apod.
192

  

Pro tuto práci budu za subkultury vždy považovat ty skupiny lidí, které vznikají na 

základě společného zájmu, a tím je primárně sdílený zájem o hudební žánr. Subkulturám, 

kde se jejich členové sdružují kolem hudebního zájmu, se říká „hubení subkultury“, někdy 

též „subkultury mládeže“ (mezi kterými se kromě subkultur založených na hudebním 

vkusu objevují i jiné, nehudební, subkultury). Tyto subkultury jsou mnohdy formovány ve 

virtuálním prostoru nebo je online komunikace esenciální pro utváření a udržení 

subkulturních vazeb mezi členy.  

 

Hudební subkultury jako sociální jev byly zkoumány již na konci devatenáctého 

století. Rozmach subkultur přišel po konci druhé světové války v Anglii, kdy došlo 

k narušení tradičních třídních norem. Britská mládež si vytvářela poválečné generační 

vědomí s využitím nových způsobů, často protikladným tradičním formám.
193

 Po mnoho 

let byly subkultury kulturálními vědci prezentovány jako sociální areály ohraničené 

pevnými hranicemi, se silnými vazbami uvnitř subkultury, které byly vystavěny na 

specifické ideologii, totožnosti stylu a hudebního vkusu.  

Sub-kulturu lze minimálně z jazykového hlediska považovat za podkategorii kultury. 

S tímto pojetím však nesouhlasí mnozí teoretici. Navíc se množí názor, že silná odlišnost 

od dřívějších subkultur, tak jak je popisovala birminghamská škola, způsobuje, že již není 

nadále žádoucí použití termínu „subkultura“. Teoretici navrhují nové koncepty pro 

zkoumání problematiky současných subkultur. Jedním z těchto konceptů je i 

neotribalismus Michela Maffesoliho z devadesátých let dvacátého století.
194

 V něm, jak 

ukázal oddíl věnovaný Maffesolimu v této práci, dochází k obnově základních forem 

komunity, v nichž převládají pocity sounáležitosti a sdílené pocity nadšení. Důležité je 

emociální napojení ve skupině, empatická družnost. Kolektivní vědomí sounáležitosti i 

kolektivní nadšení jsou typické pro tuto formu komunity. Dochází k obnovení archaických 

principů, jako jsou sdílené pocity a tělesné zkušenosti, které vykazují až orgiastické a 

dionýské tendence.  

V devadesátých letech přišel David Muggleton s konceptem post-subkultur (jako 

reakcí na tradiční pojem „subkultura“) který posouvá studium subkultur směrem od 

moderních skupin mládeže s pevně vymezenými hranicemi, tak jak je definoval 

                                                           
192

 Viz. SUCHANOVÁ, J. Subkultury mládeže v online prostředí: diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská 
univerzita. 2011. 
193

 HEBDIGE, D. Subculture: The Meaning of Style. London and New York: Routledge, 1997, s. 74.  
194

 KOLÁŘOVÁ, M. Revolta stylem: hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Slon, 2011, s. 25. 



73 
 

v sedmdesátých letech Dick Hebdige, k post-subkulturám, které se vyznačují pomíjivostí, 

rychlou změnou, malým významem ideologie pro své členy. Na to, že v devadesátých 

letech došlo k proměně subkultur, měla vliv řada společenských změn. Nemalou roli hrál 

vývoj médií, kdy rozšíření a dostupnost Internetu proměnily charakter hudebních 

subkultur. Informace jsou snadno dostupné, dostupná je i hudba a oblečení. V tomto směru 

se zásadním způsobem proměňuje způsob nabývání subkulturního kapitálu.
195

 Získat 

subkulturní kapitál může dnes víceméně každý. Potom dochází k přebíhání mezi „styly“, 

pohybu mezi subkulturami, jelikož členství v subkultuře, alespoň na té základní úrovni, 

stojí mnohem menší úsilí, než tomu bylo v době před digitální revolucí. 

 

Jedním z nejvýraznějších aspektů členství v subkultuře je touha po odlišnosti, 

v některých případech lze mluvit až o „vzdoru“ vůči mainstreamové společnosti, 

v kombinaci s vzájemnou silnou podobností jednotlivých členů v rámci jedné subkultury.  

Členové subkultury totiž dávají najevo, že jsou odlišní od většinové společnosti (nejčastěji 

vizáží, oblečením), ale zároveň, že nejsou jediní „jiní“. Subkultura se ve svých vlastních 

mezích projevuje uniformními vnějškovými znaky, sdílí určitou specifickou symboliku i 

jazyk. Jedno z možných vymezení subkultur nabízí J. P. Williams v knize Youth-

Subcultural Studies
196

. Podle něj subkultury charakterizuje styl ve formě například slangu, 

tance, hudby, oblečení, modifikací těla. Tomuto stylu členové subkultur přikládají 

specifický význam, a který zároveň usnadňuje definování hranic a vymezení vůči jiným 

subkulturám.  

Subkultury podle Williamse obývají určité prostory, v nichž převládají ty fyzické, 

jako například kluby nebo ulice. V současné době se podle něj ale projevují i translokální 

sítě, které jsou propojeny vzájemnou distribucí hudby, skupinami na turné a v neposlední 

řadě také sítí informací na internetu.  

Společenská reakce ve vztahu k subkulturám není vždy otevřená a pozitivní. 

Subkultury se často setkávají s represí a cenzurou (odlišné v tomto směru byly podle 

Williamse reakce, kdy v socialistických zemích byli členové některých subkultur 
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odsuzováni, např. punkeři). 

Subkultury se podílejí na vytváření identity. Především kladou důraz na autenticitu 

členství v subkultuře, kterou staví do kontrastu k mainstreamu, hlavnímu proudu 

společnosti. Subkulturní hodnoty, které představují již zmiňovaný „vzdor“ vůči dominantní 

kultuře, reagují na kolektivně zažívané problémy a zkušenosti. Vytvářejí tak specifické 

identity na kolektivní i individuální úrovni. V této charakteristice vidím právě jeden 

z paradoxů týkající se subkultur ve virtuálním prostředí. Moderní doba byla plná touhy po 

individualismu, po pokroku jednotlivce a tím i celého lidstva. Postmoderní doba, pokud 

budu vycházet z teorií uvedených v této práci, již toto nadšení pro individuální hodnoty 

pravděpodobně překonala. Na druhou stranu se zdá, že je právě Internet ideálním 

prostředkem k pěstování vlastní individuality. Nabízí v podstatě neomezené možnosti jak 

v oblasti komunikace, tak v oblasti vyhledávání. A právě členové subkultur mnohdy 

vlastním členstvím v subkultuře dávají na odiv vědomí vlastní jedinečnosti a odlišnosti od 

většinové společnosti. 

 

Jak upozorňuje Williams, subkultury nemusí obývat pouze fyzické prostory. 

Subkulturní komunikace je důležitou součástí udržování subkulturního potenciálu. Internet 

se stal zásadním prostředkem pro usnadnění této komunikace. Internet usnadnil 

komunikaci zejména subkulturám, které jsou lokálně roztříštěné.  

Na Internetu lze najít informační portály snad o všech existujících hudebních 

subkulturách. Jejich správci se snaží poskytnout návštěvníkům webu informace o 

subkultuře jako takové (principy, vývoj subkultury), přehled událostí či koncertů, fotky ze 

subkulturních akcí, seznam kapel a klubů, mnohdy se na takových portálech vyskytuje chat 

pro návštěvníky nebo diskusní fórum, a elektronický obchod, kde mohou zakoupit oblečení 

v subkulturním stylu
197

. Vedle těchto informačních portálů existují další weby, chaty a 

diskusní fóra, kde spolu členové subkultur komunikují, sdílejí hudbu a světonázory. Tyto 

weby nemusí být udržovány v chodu správcem portálu, ale na jejich podobě se podílí sami 

návštěvníci těchto stránek. Vertikální moc je nahrazena horizontálním systémem vztahů. 

Lidé zde mohou volně komunikovat, téměř bez pravidel, sledujíc společné ideály, v rámci 

kterých může každý spontánně projevit svoje myšlenky a způsob uvažování a vyměňovat 

si je s ostatními. Tak se udržuje subkultura v chodu, skrze komunikaci. 
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8.1 Freetekno  
 

Pro ilustraci tohoto tvrzení jsem si zvolila příklad české subkultury freetekno. 

Freetekno, tekno nebo tekkno vzniklo jako odnož taneční hudby techno
198

. Základní dělicí 

čárou mezi technem a freeteknem je frekvence úderů za minutu (tekno se pohybuje nad 

180 údery za minutu). Další rozdíl je v místech pořádání parties (akce, na kterých se tekno 

hraje). Techno party se konají zpravidla v městských prostorech, často v pronajatých 

halách, kam se platí vstup. Freetekno se ale přístupné zdarma. Akce se konají na 

opuštěných prostranstvích. Často se konají parties pod otevřeným nebem. Freetekno 

parties se vyznačují volností, kterou poskytují svým účastníkům. 

Základní hodnoty techna lze vyznačit čtyřmi pojmy: autonomie, technologie, 

spiritualita a hédonismus.
199

 Autonomie znamená nezávislost na vnějšku, nikoliv 

konfrontaci. Záměrem je většinovou společnost obcházet, ne jí provokovat. Vyjádřením 

nezávislosti je heslo DIY
200

, které se vztahuje na kulturu a její produkci. Étos DIY kultury 

je participační, což znamená, že vyzývá k účasti, ideálně skupinové.  

S autonomií se v kultuře freetekna spojuje princip nomádství. Kočovnictví je 

spojeno s dočasnou proměnou místa. Nabízí se možnost dočasného přetvoření určitého 

místa právě pro konkrétní chvíli. V kočovnictví kultura freetekno odpovídá Maffesoliho 

konceptu neotribalismu, kde je nomádství jedním ze základních principů. Pro novodobé 

kmeny je důležitý sdílený prostor, aby mohli vytvářet kolektivní zkušenost a sdílet své 

prožitky. Nomádi, ke kterým jsou freeteknaři často přirovnávaní, cestují z místa na místo, 

aby došlo k přechodnému usazení, po kterém následuje opět cesta k jinému bodu. 

V nomádství se projevuje „nezávislost na společnosti, neuchopitelnost a svoboda vůči ní, a 

zároveň sounáležitost, intenzivní citové pouto dovnitř.
201

 Tato představa je ale v českém 

prostředí spíše utopií. V zahraničí skutečně představovalo freetekno životní styl, část členů 

subkultury/novodobého kmene obývala karavany a přesouvala se z místa na místo. 

V českém prostředí se však jedná o nedosažitelný ideál. Nomádský přístup se 
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materializoval pouze při parties, důležitých to okamžicích pro subkulturu. Většina 

účastníků tam přijíždí auty, většinou v kolektivu. Dostávají se na místo, které na několik 

dní promění svou přítomností, aby z něj pak mohli zase zmizet.  

Parties jsou pro členy subkultury zážitkem vytržení, Maffesoli by možná řekl 

extatickými prožitky. Jsou akcemi na kolektivní úrovni, v nichž se projevuje kolektivní 

hédonismus. Zde opět vidíme paralelu s Maffesoliho teorií a návratu k archaickým 

dionýským prožitkům. Freepaarty jsou rovnostářské, setkávají se zde lidé z různých 

prostředí. Tím, že se na parties kombinuje lidská blízkost, hudba a drogy, hovoří se o 

individualizované spiritualitě zažívané při těchto akcích. Spiritualita je spjatá se zážitkem a 

místem, je to zřejmě onen extatický princip, o kterém hovoří Maffesoli. Spiritualita souvisí 

s étosem kmene, komunity a lidské blízkosti.
202

  

Auta, která jsou významná pro přemisťování členů subkultury na parties, jelikož 

jsou často pořádána v přírodě mimo město, jsou prostředkem technologie. Technologie 

freeteknařům dodává pocit svobody, svoboda je silně spjatá s mobilitou. Technologie je 

propojená i s přírodou, do níž se technaři vracejí z měst, kde často žijí. S technologií se 

pojí i estetika freeparty, kterou lze charakterizovat slovesy „bliká, svítí, pípá, duní“, někdy 

je připodobňována k sci-fi městu.
203

  

Podobně se i Internet stal velmi oblíbenou technologií, „klíčovým freeteknařským 

médiem“, který odpovídá jejich pojetí technologie svou nestrukturovaností a spontaneitou. 

Internet je zásadní pro formulaci hodnot a vymáhání pravidel ve freeteknu. Mnohými je 

považován za hlavní médium subkultury. Slouží jako primární zdroj informací i jako 

diskusní prostor. Komunikace face-to-face probíhá jen mezi nejbližšími členy subkultury, 

zbytek je zprostředkováván Internetem. V prostředí Internetu se odehrává velká část 

produkce subkulturní identity mimo party. Zaplňuje propast mezi normálním životem a 

extází parties. Členové subkultury jsou stále v kontaktu. „Internetové diskuse představují 

v jistém smyslu ideologický aparát subkultury, které přispívá k tomu, aby její účastníky 

udržel v každodenním kontaktu s děním a hodnotami subkultury“.
204

  

Slačálek se domnívá, že význam Internetu je spojen s absencí jiných médií 

v subkultuře, jelikož hudba freetekno je beze slov. Na Internetu se dořešují naznačované 

významy. Internetová diskusní fóra považuje za reflexe subkulturního prostředí a částečně i 

(sebe)kontrolu. Internet je prostorem pro verbalizování pravidel subkultury, mohou se 
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objevovat „pomyslné“ sankce za to, že někdo ruší jejich hranici sebeidentifikace.  

Ovšem Internet není všemi aktéry přijímán pouze kladně. Podle některých názorů 

deformuje komunikaci. Někteří členové subkultur vnímají internetové diskuse jako prostor 

pro ty, jejichž reálná participace nedosahuje takové míry jako ta virtuální. Mnohdy kritizují 

i odlišnou rétoriku takových aktérů v odlišných typech prostředí.
205

 Mitchell hovoří o alias 

nebo agentech, kteří vytvářejí naši virtuální osobnost, resp. osobnost, která je 

spoluutvářeny spoluúčastníky v diskusi. Slačálek píše o skutečnosti, že Internet rozděluje 

scénu nejen díky tomu, že nedojde k souznění názorů, ale také proto, že internetové 

diskuse zvýhodňují ty členy subkultury, kteří mají přístup k Internetu a jsou na něm 

ochotni trávit čas.  

Specifický popis vývoje komunikace uvnitř subkultury freetekno uvádí ve své 

bakalářské práci
206

 Aneta Houdková. Ta tvrdí, že komunikace subkultury prošla několika 

změnami od doby, kdy se konaly největší CzechTeky
207

. Muselo dojít k přeorganizaci 

komunikace, „aby ji bylo co nejmíň vidět“. Původně byly parties, včetně CzechTeku, jen 

malým setkáním známých lidí. Probíhala komunikace tváří v tvář. O místě a datu konání 

akce nebo místě setkání se aktéři dozvídali verbálně. Poté se na domluveném místě sešel 

očekávaný počet návštěvníků, kteří se většinou osobně znali. „Tam se všichni v dodávkách 

setkali a pomocí vysílaček se dozvěděli konkrétní místo pořádání teknivalu“.
208

 Takové 

chování neušlo pozornosti médií, díky kterým vzrůstal zájem veřejnosti. Navíc se 

s rozšířením Internetu rozrostly řady příznivců freetekna. „I pro nečleny subkultury nebylo 

obtížné zjistit místo a datum pořádání teknivalu. Na CzechTek tak začali přijíždět lidé, 

kteří o principech subkultury nic nevěděli – mladí, ... dealeři drog, ... média, která vysílala 

reportéry s přenosovými vozy pro „live“ záběry a v neposlední řadě vlastníci mobilních 

občerstvení, kterým šlo pouze o zisk.“
209

 Postupně se navyšoval počet návštěvníků, s tím i 

jejich mediální obraz. Od roku 1998, kdy se počet účastníků odhaduje na tři tisíce, došlo do 

roku 2002 k velkému navýšení účasti, hovoří se až dvaceti tisících lidí.
210

 V roce 2004 byla 
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akce rozehnána kvůli problémům s majetkoprávními vztahy. Rok poté byl avizován 

policejní zásah na účastníky akce, pokud dojde k jejímu uskutečnění. Na CzechTeku se 

roku 2005 sešlo kolem pěti tisíc lidí, kteří buď nebyli na pronajatý pozemek vpuštěni 

policií, anebo byli následně rozehnáni. Roku 2006 se CzechTeku, nakonec posledního 

ročníku, zúčastnilo na padesát tisíc návštěvníků, kteří se bavili na akci pod ochrannými 

křídly Armády České republiky. Akce se účastnilo mnoho lidí mimo komunitu freetekna, 

kteří byli přilákáni mediálním obrazem akce z minulých ročníků. Důsledkem toho nedošlo 

jen k rozhodnutí organizátorů akce v původně subkulturní akci pro několik členů komunity 

nepokračovat
211

, ale také k zamyšlení autentických členů subkultury, kteří se rozhodli 

přehodnotit jejich kanály komunikace. Z otevřených internetových pozvánek na akci se 

stály opět soukromé letáky. Projevuje se tendence navrátit se zpět ke komunikaci tváří tvář. 

„Na internetových stránkách jsou hojně rušeny playlisty
212

 s odůvodněním, že ten, kdo do 

subkultury opravdu patří, si tuto informaci může sehnat i jinde.“
213

 Díky Internetu se totiž 

o subkulturních aktivitách snadno dozvídali i lidé, kteří nebyli autentickými členy. Do 

obliby se vrátila emailová pošta, která ustoupila před širším rozsahem internetových 

stránek a diskusních fór. Do obliby se dostávaly také skupinové chaty, které se staly 

novými komunikačními kanály subkultury freetekno.   

   

Každý si v současnosti může na Internetu vyhledat v podstatě cokoliv, co mu 

vyvstane na mysli. Nabízí se představa individualizovaného jedince, který si ve virtuálním 

prostředí svobodně pěstuje svou jedinečnost. Ovšem situace se mění s předpokladem 

konstantní touhy po sociálních vazbách, s myšlenkou, že člověku je přirozená dychtivost 

po tom někam patřit.  

Hudební subkultury se formují souběžně s digitálními technologiemi, Internet hraje 

obzvlášť významnou roli. S tím, jak se díky němu proměnila společnost, dostály změny 

také subkultury, které se staly postmoderní. Jedním z vysvětlení, proč dochází 

k rozvolňování subkulturních hranic, proč se hovoří o menší autenticitě subkulturních 

členů či proč se stále méně setkáváme se vysokou angažovaností uvnitř subkultur, může 

být představa postmoderní pluralitní a fluidní identity. Postmoderní identita se formuje 

v obklopení sítěmi, digitálními technologiemi. Vše je v pohybu, rychlejší, prchavé a 
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efemérní tak, že se nakonec nemůžeme podivovat situaci, kdy i subkultury, kdysi typické 

svými velmi pevnými sociálními vazbami svých členů, dnes propadly síti Internetu.   

Internet subkultury pravděpodobně proměnil tím, že se usnadnila komunikace a 

získávání informací. Než došlo k jeho rozšíření, byla hudba distribuovaná osobními 

vazbami nebo specializovanými obchody. Dnes je velmi snadné stáhnout si dostupnou 

hudbu na Internetu. Stejně tak je tomu se získáváním oblečení v subkulturním stylu. DIY 

princip, který apeluje na komunitární strunu členů subkultur být aktivní, je často 

rozpouštěn v nekonečné nabídce všech subkulturních doplňků (a nejen jich) 

v internetových obchodech. Informace o subkulturním dění se k jejím členům již nemusí 

dostávat poštou nebo prostřednictvím složitě dostupných fanzinů
214

. Dnes se rozešle email 

o datu a místu pořádání akce nebo, ještě snáz, se na internetovou stránku vyvěsí na tuto 

akci pozvánka.      

 

Jak jsem se snažila ukázat, Internet nabízí specifické prostředí pro rozvíjení a chod 

subkultur. Subkultur, které můžeme, možná s menšími konotacemi nazývat novými kmeny. 

Subkultury/kmeny jako specifické formy sdružování do komunit, představují prostor pro 

individualitu jedince. V souvztažnosti s Maffesoliho názorem se zdá, že tato individualita 

získává na obrysech v rámci komunity. Ovšem v rozporu s Maffesoliho teorií se 

domnívám, že subkulturní identita vykazuje větší homogenitu nežli jím charakterizované 

neokmeny sdružující se kolem eponymní figury, za kterou můžeme považovat v tomto 

konkrétním případě hudbu. Členové subkultury vykazují podobné subkulturní stylové 

prvky v takové šíři, že vyvstává otázka ohledně jejich jedinečnosti. Na rozdíl od 

Maffesoliho se totiž domnívám, že eponymní figura není mnohdy pouze jediná a 

osamocená. V tomto ohledu vidím jeho koncept uplatnitelnější na virtuální komunity, které 

se skutečně sdružují kolem nějakého společného zájmu, ale nevykazují tak bohatý 

identifikační rejstřík jako hudební subkultury, u kterých se většinou skloubí hudba s vizáží, 

ideologie se způsobem života.  

Jak se ukázalo při charakteristice subkultury freetekno, nomádství, tak často 

spojované s touto subkulturou, je v realitě pouhou ideou. Touha po bloudění, kočovný 

život naráží na realitu každodenního života. Paradoxně právě Maffesoli jako teoretik 

zabývající se lidskou každodenností se snažil tento koncept na taneční subkultury 

aplikovat. Z použitých textů, zabývajících se freetekno subkulturou je zřejmé, že omezení 
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 Fanzin nebo také zin je DIY časopis vyráběný aktivními členy subkultury, který je zaměřený na dění 
v subkultuře.  Fanziny jsou distribuovány zejména v podobě fyzických brožur.   
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vycházející z konzumního způsobu života, kdy je člověk vázán k domovu a k práci, 

neumožňuje příznivcům této subkultury naplňovat její ideály zcela a naplno. Koncept 

nomádství se ve výsledku zřejmě omezil na občasné putování za zábavou a odreagováním 

do míst mimo domov. Touha po hledání jiného se projevuje ve víkendových cestách na 

party pořádaných vně města. Nomádství se tedy naplňuje do té míry, že kolektivní cesta 

z jednoho bodu skončí v bodě druhém, kde se uskuteční sdílená zábava, vedená touhou po 

hédonismu a sdílené komunitní zkušenosti. Ovšem potom nenásleduje přesun do dalšího, 

předem netušeného místa, freeteknaři se přesunují zpět, domů. 

V této situaci je ovšem důležitým prvkem Internet, protože umožňuje komunikaci 

těchto specifických komunit i mimo jejich „extatická místa“. Všude tam, kde je možné se 

připojit k Internetu, si mohou členové subkultur potvrzovat svoji subkulturní příslušnost 

v analogii k tomu, o čem hovořil Mitchell jako o „touze někam patřit“. Tuto touhu čtu 

v základní úrovni již v samotném rozhodnutí člověka identifikovat se s jakoukoliv 

subkulturou. Aby ale nedošlo k vykořenění ze subkultury, je potřeba udržovat se 

subkulturou kontakt. Internet je potom ideálním řešením situace, kdy se nemůžeme stále 

ještě úplně vyvázat z jednoho místa, ať jsou již důvodem rodinné společenské vazby nebo 

zaměstnání. Fyzické prostředí víkendových akcí, kdy mohou členové subkultur udržovat 

vzájemné vazby komunikací tváří v tvář je během „běžných“, nenomádských, statických 

dní suplována virtuálním prostředím. Dochází přesně k tomu, co Mitchell předpovídal. 

Předpověď kombinace fyzických a virtuálních prostředí střetávání se ukazuje jako 

praktikující se realita.  

Jak se ukázalo, virtuální komunikace a propojený globální prostor Internetu, 

elektronická agora, nemusí být vždy vnímány pozitivně. Otevřenost a svoboda se stala 

téměř osudným subkultuře freetekna. Jak se projevilo v malém exkurzu do historie konání 

CzechTeku, mediální pozornost v kombinaci se snadným přístupem k informacím 

způsobila ztrátu „soukromí“ autentických členům subkultury freetekno. Pořádání akcí, 

jejichž smyslem byla původně radost ze setkání a sdílení hudby, se stalo neúnosným poté, 

co došlo k zmasovění této akce. Původní aktéři postrádali smysl v této akci pokračovat, 

protože se dost možná původně sdílený zájem nebo eponymní figura rozplynul ve 

zvědavosti, vidině senzace či komerci. Autentičtí členové se navzdory technickému vývoji 

rozhodli vrátit zpět ke komunikaci, která nebude tak dostupná široké veřejnosti.   
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Závěr 
 

 

Snaha popsat vliv Internetu na formování společnosti je stále častější. Jak jsem se 

snažila ukázat, jednoznačné odpovědi v tomto směru neexistují, a pokud ano, 

pravděpodobně nebudou existovat dlouhodobě. Internet je velmi specifické médium, které 

odpovídá postmodernímu nastavení společnosti.  

Postmodernita se vyznačuje mnohoznačností, hledá nová pravidla z minulých 

tradic. Maffesoli si v tomto názoru neodporuje s Lyotardem, ačkoliv je jejich pojetí 

postmodernismu značně odlišné. S postmodernismem přichází, podle myslitelů uvedených 

v této práci, překonání individualismu typického pro modernu. V moderně byl jedinec 

středobodem vesmíru, vše se točilo kolem něj, kolem individuálního pokroku. Přestože se 

s individualismem jako morálním či politickým postojem můžeme setkat dodnes, musíme 

uvažovat celkovou proměnu společnosti. Individualisté hovoří o rozšíření nabídky 

svobodných možností, o odloučení od tradic a přírody. Toto vše má být důsledkem 

globalizační snahy. 

Ale jak si vysvětlit, že komunitaristé a velká část sociálních vědců se domnívá, že 

právě globalizační snahy a tendence k zdůrazňování individualismu jsou příčinou touhy po 

komunitě a v konečném důsledku úpadku individualismu? Budu-li vycházet pouze z teorií 

uvedených v rámci této práce, zdá se, že individualismus došel svého naplnění. 

Všudypřítomná tendence po prosazení jednotlivce a touha po vlastním úspěchu je zřejmě 

postupně nahrazována touhou po společenském dobru. Nabízí se možnost, zda tato 

tendence nemá širší souvislost s pozvolným úpadkem západního kapitalismu, který stojí na 

soukromém vlastnictví, dosažení individuálního zisku a prosazení individuálních hodnot.   

V posledních letech roste názor, že individualismus by měl být nahrazen 

společenskými komunitarismem, v němž se budou lidé sjednocovat do komunit pod 

společnými cíli, budou sdílet stejné hodnoty a tvořit společný konsensus, aby výsledkem 

byl stejný prospěch pro všechny členy komunity. Takové skupiny bývají předurčeny 

společnými zájmy a udržují kolektiv pohromadě na základě vzájemných vazeb, které mají 

pro fungování skupiny vysokou hodnotu. Skrze komunity vidí někteří komunitaristé cestu, 

jak dosáhnout vlastní autonomie.  

Podobný názor sdílí Michel Maffesoli, který rovněž říká, že svobodný člověk najde 

svůj smysl jen ve svobodné komunitě, jejímž je členem. Maffesoliho koncepce je založena 

na představě úpadku individualismu a překonání ideje pokroku. Tvrdí, že postmoderní 
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doba se vyznačuje jakousi nečasovou strukturou, která nahrazuje linearitu moderního věku. 

Homogenní společnosti tak, jak jsme je znali z moderní doby, se rozpadají. Společnost 

hlásí návrat ke kořenům. Maffesoli považuje návrat k tribalismu za výraz ukončení 

individualismu. Kmen vyjadřuje pospolitost celku, jednotu skupiny. K tribalismu se pak 

podle něj vztahují další archaismy, což vypovídá o tom, že Maffesoli považuje 

postmoderní dobu za sbírku nejrůznějších archaismů. Znovu se objevivší archetypální 

struktury jsou předmětem zájmu jeho zkoumání.  

Za jednu ze základních antropologických konstant považuje bloudění, které 

odpovídá úpadku stabilních struktur v moderní době. V nomádství našel pružnou formu 

zkoumání, která umožní zachytit i postmoderní společenské jevy podléhající neustálému 

pohybu. Linearitu nahrazuje cirkulace, nomádi bloudí z místa na místo, nemají žádný cíl. 

Do pohybu je žene touha po jiném a jinde, touha po nekonečnu. Na těchto cestách za 

svobodou zažívají nomádi potěšení z efemérních setkání s druhými. Svoboda nomáda totiž 

zahrnuje kromě výše zmíněných tužeb po úniku i hledání komunitárního splynutí. 

Maffesoli hovoří o duchu doby, na kterém všichni participujeme. Duch doby je 

v postmoderní době nakloněn empatii a společenskosti. Naše kolektivní vědomí oživuje 

dávné mýty, které máme s druhými společné. Sjednocujeme se kolem nějaké eponymní 

figury.  

Eponymní nebo také emblematické figury tvoří základ společenských celků, které 

Maffesoli nazývá kmeny. Říká, že v současnosti jsme svědky takzvaného neotribalismu. 

Kmen poskytuje svým členům pocit bezpečí a souladu. Eponymní figury jim navíc 

připisují symbolickou rozpoznávací funkci. Stejnou funkci mají také zvyky, které umožňují 

skupině fungovat jako komunita. Komunita je potom chápána jako zastřešení pluralitních a 

nestálých identit postmoderní doby, které se projevují i nestálostí sociálních vztahů. 

Kmenový soud nahrazuje individuální posouzení, které je postiženo ideologickou 

nestálostí.  

Ukazuje se, že pro společnost je typické, že se vyvíjí souběžně s komunikačními 

technologiemi. Různé stupně kmenovosti a individualismu se objevovali i v průběhu 

vývoje komunikačních prostředků. Základní komunikační prostředek, „slovo“, které bylo 

odkázáno na komunikaci tváří tvář, byl brzy doplněn o písemný záznam. Písmo se potom 

díky dopravě podílelo na proměně komunit, jelikož se začaly prolamovat hranice skupin 

v nejužším kontaktu. Knihtisk přinesl konec kmenových uspořádání, na vzestupu byl 

s rozšířením gramotnosti individualismus. Na druhou stranu tak však docházelo k větší 

homogenizaci stále početnější skupiny obyvatel. Novinová komunikace posunula 
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individualismus o další stupeň dopředu, který poté dosáhl potenciálního vrcholu 

s vynálezem telegrafu. Telegraf umrtvil jednotný uniformní názor. Elektronická 

komunikace je potom počátkem vzniku globální vesnice. Lidé jsou schopni navázat všude 

osobní vztahy. Rozhlas, na rozdíl od televize, měl volné pole působnosti na individuum. 

Televize ho zbavila nutnosti působení na masu. S rozhlasem se znovu ozývá kmenový 

princip a s ním i určité individualistické potřeby. V éře počítačů a počítačově delegované 

komunikace si může příjemce svobodně vybírat komunikované obsahy. Individualismus je 

zdá se, opět na vzestupu. S vzrůstajícím přístupem k informacím vzniká takzvaná 

„informační společnost“, která se vyznačuje velkou možností volby jednotlivců, a která se 

také do značné míry překrývá se společností postmoderní 

 V digitální éře se ocitáme ve skutečné globální vesnici, kdy nám nic ani nikdo není 

vzdálený. Kromě informatizace se stal Internet zásadním pro formování nových sociálních 

jevů. Pierre Lévy hovoří o kyberkultuře jako jednotné formaci globálního charakteru. 

Kyberkulturu zakládá sociální hnutí, které se formuje při práci na síti. Jedním ze 

základních principů růstu kyberprostoru je vznik „inteligentních kolektivů“. Prostor 

Internetu je prostředkem pro docílení kolektivní inteligence, která projevuje větší 

schopnost učit se než kolektivy jiné. Kyberprostor je kromě sdružování do inteligentních 

kolektivů prostředkem pro jejich vzájemné dorozumívání. Kolektivní inteligence je jen 

jedním z možných druhů virtuálních komunit, jejichž vznik Lévy ve své době předpovídal.   

Virtuální společenství se v mnohém ztotožňuje s Maffesoliho znovu oživlými 

kmeny. Mnoho teoretiků pro virtuální společenství užívá výraz „elektronické kmeny“, 

nebo také virtuální komunity či komunity online. V důsledku, jak se doufám, podařilo 

alespoň částečně prokázat v příslušných kapitolách této práce, mezi těmito digitálními 

uskupením není velkého rozdílu. Maffesoliho teorie neotribalismu nachází své uplatnění 

v digitálním prostoru stejně jako ve fyzickém prostředí. Na Internetu vznikají elektronické 

kmeny vyznačující se svou prchavostí a proměnlivostí, čímž odpovídají charakteru 

postmoderních identit. Paralela mezi vznikem komunit či kmenů ve fyzickém i virtuálním 

prostředí je i v samotném důvodu jejich vzniku. Maffesoli tento princip nazývá eponymní 

figurou, za kterou teoretici věnující se studiím nových médií považují sdílený zájem, 

činnost nebo zvyk. Členové těchto skupin sdílí svoje představy, hodnoty a pravidla 

chování. Virtuální skupiny mohou vznikat pouze v souvislosti se zrušením místní i časové 

vzdálenosti v digitální době.  

Mezi postmoderní teorií Maffesoliho a názory teoretiků nových médií ohledně 

virtuálních komunit vidím jeden zásadní rozpor. Tím není existence virtuálních komunit, 
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jelikož na té se shodnou snad všichni vědci bez výjimky. Odlišný je jejich názor na stav 

společnosti, z které se virtuální komunity formují. Maffesoli považuje ustupující 

individualismus za všudypřítomný fenomén v současné společnosti. Kdežto Rheingold 

spatřuje ve fyzickém společenském prostředí stále rostoucí individualizaci a krizi 

komunitního a veřejného života. Virtuální prostředí má pak nahrazovat tradiční komunitní 

uspořádání ve společnosti, když se ve fyzickém prostředí rozpadlo. Zcela jiný pohled na 

tuto problematiku nabízí koncept „zasíťovaného individualismu“. Jeho zastánci tvrdí, že 

právě díky stále se rozšiřujícímu individualismu již nelze pracovat s představou virtuálních 

komunit. Virtuální komunity mizí a nahrazuje je digitální síť jedinců.  

      Vznik a šíření virtuálních komunit mají vliv i na změnu veřejného prostoru. Jak 

dokazuje Mitchell, kyberprostor se stále více propojuje s naší činností ve fyzickém světě. 

Informace můžeme získávat, aniž bychom opustili domácí prostředí. Tím se zmenšuje 

frekvence společenského kontaktu. Ovšem současná komunita podle Mitchella není závislá 

na fyzické blízkosti. Digitální komunikace může do určité míry nahrazovat fyzickou 

blízkost. Každý z nás si vytváří vlastní online svět, přístupný odkudkoliv, kde se můžeme 

připojit k síti. Jsme členy elektronického týmu, patříme do rodiny, pracovního spolku, 

školní skupiny. Tyto primární vztahy jsou založeny na osobním kontaktu. Přesto pro ně 

elektronická komunikace neznamená smrt, ale naopak napomáhá jejich udržování na 

dálku. Většina z těchto vztahů může být reálně udržována kombinací digitální komunikace 

a osobních setkání.  Lidská touha někam patřit patrně nikdy nevymizí, stejně jako virtuální 

prostředí pravděpodobně nikdy plně nenahradí fyzická prostředí. To je pozitivní zpráva pro 

nás jako uživatele digitálních technologií.  

V samotném závěru se pokusím odpovědět na otázky, jež si tato práce kladla na 

svém počátku. Prokázalo se, že role Internetu je v postmoderní společnosti nezanedbatelná. 

Internet má velký vliv na utváření identity svých uživatelů, jak jsem se snažila ukázat 

v případové studii. Ukázalo se, že předpoklad role eponymní figury na formování komunit 

může být správný do té míry, do jaké jsme ochotni připustit, že se jedinci sdružují kolem 

svého jediného osobního zájmu. Domnívám se, že mnohdy probíhá identifikace s 

komunitou na základě kombinací mnoha eponymních figur, tedy zájmů. V tomto smyslu 

považuji Maffesoliho teorii za poněkud zjednodušující.  

Internet vytváří podmínky pro vznik specifických komunit. Tyto komunity mohou 

být v jistých případech ekvivalentní k fyzickým komunitám (jak se k tomu blíží Maffesoli 

či Mitchell) nebo mohou vyplňovat „mezeru“ ve fyzickém prostředí a žít svůj život pouze 

virtuálně (což je model odpovídající Lévyho představě kybernetických elit). Virtuální 
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komunity jsou v mnoha aspektech parafrázemi na fyzické komunity. Stejně jako ony 

v rámci svých hranic sdružují a současně vylučují ty, kteří do hranic nepatří.  

Jak jsme viděli, Internet může být místem, kde skutečně dochází k posilování 

individuality, což prokazuje koncept zasíťovaného individualismu. Ovšem současně svým 

uživatelům usnadňuje kontakt, který je mnohdy cílem využití této digitální technologie. 

Jedinci se tak mohou svobodně sdružovat na základě vlastních sdílených zájmů. Na úvodní 

hypotézu se nenabízí jednoznačná odpověď. Sympatický je mi model zasíťovaného 

individualismu, ale stejně tak se domnívám, že Mitchellův pohled na budoucnost vztahů se 

může ukázat jako reálný. Mitchell, ačkoliv nehovoří přímo o individualismu, s konceptem 

„sítě sítí“ zdůrazňuje podobné kvality postmoderního života jako koncepce zasíťovaného 

individualismu. Virtuální komunity jako takové v digitálním prostoru existují, ale jsou, 

s přihlédnutím k charakteru postmoderního života i kyberprostoru, velmi nepevné. Každý 

z nás je součástí nějakých komunit, ovšem jsem toho názoru, že tyto komunity mají 

většinou svůj fyzický základ v reálném světě. To je možné jen díky tomu, že tyto virtuální 

komunity, stejně jako mnohé fyzické, mají propustné hranice. V tomto smyslu souhlasím 

s Mitchellovou vizí přetrvávajících fyzických kontaktů.  

Virtuální komunity podle mého názoru nevznikají na úkor vlastní individuality, a to 

proto, že, jak píše Maffesoli, jen uvnitř komunity můžeme odhalit vlastní autenticitu, ale 

také proto, naše multiplicitní postmoderní identita nám umožňuje patřit do více takto 

„ohraničených“ skupin. Ve smyslu řešené problematiky spatřuji v tomto přesvědčení ten 

nejsvobodnější projev individuality v postmoderní době, který se nám nabízí ve virtuálním 

i fyzickém prostředí. V této svobodné existenci ve vícerých komunitách, do kterých mohu 

stejně svobodně vstupovat i vystupovat, vidím jeden z největších posunů mezi modernitou, 

která lidem určovala pevně přidělené role a postmodernistou, která se staví proti takové 

jednostrannosti. 
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