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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá konceptem vědomí politického systému v pojetí německého 

politologa a teoretika mezinárodních vztahů Karla Wolfganga Deutsche. 

V první, teoretické části práce nejdříve seznamuje s některými dosavadními přístupy a 

konceptualizacemi vědomí v politické vědě. Následně poskytuje nezbytný úvod do 

Deutschovy teorie komunikace, seznamuje s jejími východisky a s některými jejími 

pilířovými koncepty, kterými jsou informace, zpětná vazba, paměť, či vůle. Cílem této 

části je zejména nastínit specifika Deutschova komunikačního přístupu ke studiu 

politických systémů a poskytnout čtenáři kontext pro hlavní náplň práce. 

Po obecném úvodu již přistupuje k samotnému Deutschovu konceptu vědomí. Analýzou 

jeho stěžejního díla Nervy vlády rozpracovává teoretické základy tohoto pojmu, 

vymezuje jeho funkce a význam v rámci politického systému, dává jej do souvislosti 

s dalšími koncepty Deutschovy práce a ilustruje některé rozdíly oproti přístupům jiných 

autorů. 

Ve druhé, praktické části práce formou kvalitativního výzkumu aplikuje poznatky 

teoretické části na konkrétně vybraný politický systém. Cílem výzkumu je 

prostřednictvím zvolených metod přiblížit vybrané aspekty vědomí, ověřit platnost 

některých Deutschových závěrů a v závěrečné části pak nastínit potenciál 

komunikačního přístupu pro další studium politických systémů. 



   

Abstract 

This bachelor thesis deals with the concept of political consciousness in the 

understanding of the German political scientist and international relations theorist Karl 

Wolfgang Deutsch. 

In the first, theoretical section it introduces some existing approaches and 

conceptualizations of consciousness in political science. Consequently, it provides an 

essential introduction to Deutsch‘s communications theory, its basic points and some 

crucial concepts, such as information, feedback, memory, or will. The aim of this 

section is to outline the specifics of Deutsch‘s communication-based approach to the 

analysis of political systems and provide context for the main subject of this thesis. 

After general introduction it deals with the very concept of consciousness. Through the 

analysis of Deutsch’s pivotal work The Nerves of Government it outlines theoretical 

foundations of his concept, defines its functions and significance within the political 

system, connects it with other concepts of Deutsch’s theory and marks some differences 

compared to approaches of other political scientists. 

In the second, practical section theoretical considerations developed in the previous 

section are on the basis of qualitative research applied on the specific political system. 

The aim of the research is to explain some of the aspects of consciousness, verify some 

of the Deutsch’s conclusions and in the end to propose the potential of communication-

based approach for further study in the area of political systems. 
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Koncept vědomí, jeho součásti a funkce v procesu systémového fungování 

v pojetí Karla Wolfganga Deutsche 

 

(The concept of consciousness its components and functions in the process 

of system functioning in the understanding of Karl Wolfgang Deutsch) 

 

1. Úvod do problematiky 

Teorie komunikace, v pojetí jejího myšlenkového otce Karla Wolfganga Deutsche, 

poskytla nový přístup ke zkoumání politických systémů jako typu autonomních a 

autoregulačních systémů sui generis, přičemž zavedla do studia dané problematiky 

metody behaviorálního přístupu a odklonila se tak od staršího převažujícího přístupu 

institucionálního. Lze říci, že existují tři hlavní teoretická východiska komunikační 

teorie. Prvním východiskem je kybernetika, tedy věda, za jejíhož zakladatele je 

považován americký matematik Norbert Wiener, a centrem jejíhož zájmu jsou analýza 

řídících procesů a přenos informací uvnitř strojů, živých organismů a organických 

společenství. Druhým teoretickým východiskem je systémová teorie v pojetí 

kanadského politologa Davida Eastona, která propojuje tradiční systémovou teorii 

s behavioralismem, která pojímá politický systém jako prostředí, jehož hlavní funkcí je 

rozdělování hodnot ve společnosti, a která počíná pracovat s pojmy jako je stabilita, 

uchování systému, adaptace, zpětná vazba apod. Teoretických rozpracování těchto 

pojmů pak klasická komunikační teorie hojně využívá a pracuje s nimi. Třetím hlavním 

teoretickým východiskem je strukturálně-funkcionální analýza amerického politologa 

Gabriela Almonda. Almond oddělil za účelem zkoumání politických systémů jejich 

instituce, či struktury a jejich funkce. Funkce politických systémů považuje tento 

přístup za fixní, neměnné, neboť obsahově je musí plnit všechny systémy bez rozdílu. 

Naproti tomu struktury či instituce jsou proměnlivé napříč odlišnými typy systémů.  

V souhrnu daly tyto poznatky vzniknout komunikační teorii, která v rámci předmětu 

svého zkoumání pracuje s koncepty pojmů, jako je informace a její přenos, komunikační 

kanál, zpětná vazba, učení či paměť a následně pomocí nich a jejich aplikací na 
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problematiku studia politických systémů umožňuje teoreticky vymezit definiční a 

funkční znaky takových systémů, analyzovat řídící procesy probíhající uvnitř i vně a 

vysvětlit tak z odlišného úhlu pohledu některé aspekty a jevy v souvislosti se studiem 

politických systémů vyvstávající. Tato práce si bere za úkol teoreticky i prakticky 

rozpracovat právě jeden z pilířových konceptů komunikační teorie v kontextu studia 

politických systémů, přiblížit jeho konstituční znaky, nastínit jeho funkce a jeho 

význam v procesu systémovém řízení. Tímto konceptem je “vědomí“. 

2. Koncept vědomí 

Deutsch chápe vědomí jako důležitý nástroj systémového řízení. V syntéze jeho 

poznatků lze spatřovat vědomí jako proces simultánní interakce několika z různých 

zdrojů pocházejících sekundárních informací a informací týkajících se změn vnitřních 

částí systému, respektive šířeji zahrnuje vědomí i samotné odvozování těchto informací 

a pak jejich následné vyhodnocení a zpětné užití v akci, tedy na jejich základě následné 

utváření rozhodnutí na principu zpětné vazby. Základ vědomí tedy tvoří další dva 

klíčové pojmy komunikační teorie, a to sekundární informace a zpětná vazba. 

Sekundární informace dle Deutsche podává zprávu o informaci primární, která tvoří 

jádro sdělení vzniklé v důsledku interakce systému s jeho okolím. Sekundární informace 

tu primární tedy zpřesňuje, přiřazuje jí význam a určitý stupeň důležitosti a tím 

ovlivňuje míru pozornosti, která jí bude v kontextu systému věnována. Zpětná vazba, či 

zpětněvazební proces, pak znamená mechanismus, při kterém je výstup systému znovu 

zpracováván a výsledky jeho zpracování zpětně ovlivňují jeho vstup. Tím, že je vědomí 

vloženo do řízení, může tedy usměrňovat budoucí směřování systému.  Bližší 

rozpracování těchto pojmů, stejně jako objasnění významu vědomí pro další aspekty 

studia politických systémů, jako jsou například pojmy autonomie či vůle, bude 

záležitostí až zmíněné práce.  Pro tuto chvíli je snad pro představu třeba dodat, že 

vědomí tedy není uloženo v žádném jednotlivě určeném systémovém orgánu, ani není 

samostatnou institucí. Je to spíše souhrn procesů, kanálů sekundárních informací mezi 

uzly komunikační systémové sítě, a je tedy funkcí systému jako celku. 

3. Některé otázky, které plynou z takového pojetí vědomí a výzkum 

Z takového teoretického pojetí vědomí vyvstávají některé otázky, které by mohly snad 

být zodpovězeny empirickým výzkumem. Těmito otázkami jsou například: 



   

Existují některé další definiční či funkční znaky, které Deutsch opomněl, a které musí 

být naplněny, abychom mohli říci, že daný proces zpětné vazby je součástí vědomí? 

Jsou uzly komunikační sítě nesoucí funkci vědomí nějakým způsobem 

strukturalizovány či hierarchizovány? Dají se tedy izolovat některé prvky vědomí, a 

pokud ano, existuje mezi nimi nějaký konkrétně definovaný vztah? Mají některé prvky 

větší důležitost nežli jiné? Do jaké míry je vědomí dělitelné? Jak hustá tedy musí být síť 

zpětněvazebních procesů sekundárních informací, abychom již mohli tvrdit, že systém 

disponuje vědomím? Jaký je vztah vědomí a hodnot? Jaký je vztah individuálního 

vědomí a vědomí kolektivního? Do jaké míry lze vypozorovat souvztažnost řídících 

procesů a procesů náležejících vědomí? Jaké jsou konkrétní funkce procesů vědomí ve 

sledovaném případě? Dají se rozpoznat případy vědomí falešného? Dá se efektivně 

zamezit nesprávnému utváření vědomí, popř. jakým způsobem a do jaké míry? 

Otázek je skutečně hojně, přičemž plánovaný rozsah této práce nedovoluje, aby byly 

plně zodpovězeny všechny z nich. Cílem této práce tak bude především zjistit, zdali 

existuje nějaká konkrétní struktura vědomí, které prvky jsou nositeli jeho funkcí a 

případně jaký je mezi nimi vztah. To se budu snažit zjistit aplikací Deutschovy teorie na 

konkrétní autonomní systém. Takovým systémem by zajisté mohl být i systém 

apolitický, jako například obchodní korporace či zájmový spolek. Pro účely této práce 

však zůstaneme u studia věcí politických a pro výzkum by se zřejmě hodil nějaký dílčí 

subsystém státního celku. V úvahu tedy připadá řídící jádro základního či vyššího 

územně samosprávného celku, orgán státní správy, úřad či ministerstvo. Prozatím by se 

s přihlédnutím k rozsahu práce a možnostem sběru dat jevily vhodnými například 

obecní úřad některé městské části hlavního města Prahy, či již zmíněný Úřad vlády ČR, 

respektive jen jeden z jeho odborů. Konkrétní instituce, která bude předmětem 

výzkumu, bude však stanovena až v průběhu vypracovávání práce po podrobnějším 

vymezení teoretického rámce a konzultacích se školitelem. 

4. Metodologie 

Práce by měla jít cestou obsahové analýzy Deutschova klíčového díla Nervy vlády 

v souvislostech jeho dalších poznatků a východisek komunikační teorie, kterými jsou 

zejména kybernetika, strukturálně funkcionální analýza a systémová teorie. Pro 

představu budou v práci rovněž nastíněny některé odlišnosti v pojetí konceptu vědomí 

některých dalších autorů a z nich plynoucí možné korektivy pojetí Deutschova. Po 



   

tomto teoretickém a pojmovém vymezení by práce měla prostřednictvím případové 

studie metodou kvalitativního výzkumu zaměřeného na strukturální a funkční analýzu 

komunikačních procesů konkrétně vybraného politického (sub)systému zodpovědět 

výše položené otázky. Závěrem budou výsledky výzkumu dány zpětně do souvislosti 

s teoretickým rámcem a budou vyvozeny některé z toho plynoucí důsledky či možné 

podněty pro další zkoumání. 

5. Předběžná struktura práce 

I. Úvod do teorie komunikace 

II. Koncept vědomí v syntéze poznatků teorie komunikace 

III. Vědomí v praxi, možné teoretické korektivy 

IV. Výzkum 

V. Vyhodnocení výsledků výzkumu 

VI. Závěr 
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Úvod 

Vědomí, jako předmět vědeckého zkoumání, není v přírodních ani společenských 

vědách pojmem nikterak novým. Navzdory tomu existuje napříč vědeckými odvětvími 

relativně malá shoda v tom, co přesně, či co vše, tento pojem zahrnuje. Vzhledem k jeho 

komplexnosti není výjimkou, že teorie, definice a konceptualizace vědomí, které jsou 

k nalezení v řadě vědeckých publikací, se běžně omezují pouze na jeho dílčí aspekty, a 

co do relevance jsou aplikovatelné pouze v určitém oboru či na ad hoc vymezený 

předmět zájmu.1 

V oblasti sociálních věd se vědomím v různých jeho významech zabývala řada vědců z 

oborů filozofie2, psychologie3, sociologie a v neposlední řadě i politické vědy. Jak bude 

později ukázáno, řada politických vědců často pouze přejala biologické, psychologické 

či sociologické koncepty tohoto pojmu a upravila je ve smyslu jeho politických 

konotací.  Nevýhodou tohoto přístupu však bylo, že se tak dělo zcela bez pojmových 

definic, případně za užití definic pohybujících se pouze v neurčitých či intuitivních 

pojmech, aniž by zanechávaly většího významu pro univerzální konceptualizaci či další 

praxi. 

Výjimkou z tohoto pravidla se stal až v druhé polovině 20. století politolog a teoretik 

mezinárodních vztahů Karl Wolfgang Deutsch. Deutsch ve snaze nalézt pro obor 

politické vědy nové modely poznání, které by byly s to přiblížit ji v míře objektivity 

poznání vědám přírodním, obrátil svou pozornost ke kybernetice a komunikaci. Politiku 

začal vnímat zejména jako problematiku řízení, které je procesem spočívajícím 

                                                 
1 V lékařství, jako jedné z forem aplikované biologie, je vědomí chápáno jako stav, kdy pacient vnímá, 

uvědomuje si sebe sama a reaguje na podněty ze své vůle. (Srov. BEDNAŘÍK, Josef. 2003. Učebnice 

obecné neurologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 91.) Jiná definice z oboru fyziologie nám zase 

řekne, že vědomí je souhrnem funkcí, které umožňují přijímat podněty z vnitřního i vnějšího prostředí, 

vyhodnocovat je a zpracovávat, ukládat je jako paměťové stopy a přiměřeným způsobem na ně odpovídat. 

(Srov. ŠMEJKAL, Václav a BROŽEK, Gustav. Základy patofyziologie nervového systému. 2. LF UK. 

Praha 1995.) 
2 Bohatý seznam literatury s užitečným přehledem teorií vědomí v oblasti filozofie lze nalézt v online 

encyklopedii filozofie Stanfordské univerzity. (VAN Gulick, Robert, "Consciousness", The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.) dostupné z: 

http://plato.stanford.edu/entries/consciousness/#Bib.) 
3 Pro ilustraci behaviorálního přístupu v psychologii lze uvést koncepci psychologa C. G. Junga, který 

rozlišuje vědomí individuální a kolektivní. Individuální vědomí je tvořeno vjemy vnitřních a vnějších 

podnětů a stop těchto podnětů, které mohou být vybaveny zpět do bezprostředního povědomí.  Kolektivní 

vědomí je pak dle Junga tvořeno sdílenými přesvědčeními, předsudky, postoji a principy dané 

společnosti. (Srov. ODAJNYK, Volodymyr Walter. Jung and politics: the political and social ideas of 

C.G. Jung. New York [etc.]: Authors Choice Press, 2007. s. 13.) 

http://plato.stanford.edu/entries/consciousness/#Bib
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v komunikaci. Politický systém je pak v duchu této jeho teze samostatně se řídící 

komunikační sítí, jejíž přežití závisí na procesu řízení, a tedy ve velké míře na 

informačních výměnách. Takovému politickému systému pak Deutsch nechává 

konstruovat vědomí. Jeho konstrukce však opouští tradiční pojmy biologie a 

psychologie a namísto toho utváří více mechanický model vědomí, který je jako nástroj 

zpracování informací politickému systému i mocným a účinným nástrojem v procesu 

řízení.4 

Ambicemi této práce bude nejprve v první části teoreticky rozpracovat koncept vědomí 

v systému Deutschovy teorie, nastínit klíčové koncepty a ideová východiska jeho práce 

a zmínit v kontrastu k jeho pojetí vědomí i myšlenky některých jiných autorů politické 

vědy. Nástroji mi budou obsahová analýza jeho myšlenek obsažených zejména v jeho 

klíčovém díle The Nerves of Government, vydaném v českém překladu v roce 1971 

v nakladatelství Svoboda, a rovněž konfrontace jeho myšlenek s myšlenkami 

politických myslitelů, jakými jsou například Karl Marx či Robert Nozick. 

V druhé části poté promítnu některé teoretické poznatky do praxe. Prostřednictvím 

empirického výzkumu aplikuji koncept vědomí na konkrétní politický subsystém – 

Městskou část Praha 2, přičemž předmětem mého zájmu bude ověřit základní aspekty 

Deutschova konceptu v politické realitě. Výsledkem výzkumu by mělo být potvrzení 

Deutschových závěrů, které definují vědomí jako nástroj odvozování a zpracování 

sekundárních informací, potvrzení jeho základních funkcí a bližší načrtnutí konkrétní 

podoby jeho modelu v praxi. V závěru se pak pokusím nastínit potenciál jeho konceptu 

pro budoucí studium politiky a politických systémů. 

„Mozek je orgánem zábran“.5 Tímto citátem rakouského sociálně demokratického 

politika Victora Adlera Karl Deutsch na jednom místě své práce vystihuje podstatu 

vědomí. Následující odstavce budou pokusem o objasnění významu této myšlenky. 

                                                 
4 DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 298. 
5 DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 299. 
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1. Teoretické zarámování 

 

Prvním, kdo začal ve větší míře užívat pojem „politického vědomí“, byl německý 

filozof Karl Marx. Marx vyšel z kritiky sociohistorického pojetí G. F. Hegela, pro 

kterého bylo vědomí prostředním stádiem v triádě vyjevování absolutní idey ducha, 

jehož lze nabýt prostřednictvím participace člověka na sociálních činnostech a užívání 

jejich produktů.6 Marx opustil Hegelovu myšlenku vědomí jako součásti procesu 

vyjevování transcendentního ducha a namísto toho dal vědomí konstruovat 

prostřednictvím působení sociální zkušenosti a materiálních okolností.7 Tvrdil, že 

v průběhu své existence jedinec nevyhnutelně vstupuje do určitých vztahů nezávisle na 

jeho vůli (těmito vztahy jsou dle něho zejména vztahy výrobní, jejichž charakter je 

určen aktuálním stádiem ve vývoji výrobních prostředků) a tyto vztahy dávají vzniknout 

ekonomické struktuře, která je pak základem pro struktury další (právní, politická, 

apod.) Této struktuře pak odpovídají určité formy sociálního vědomí. V jeho pojetí to 

tedy není lidské vědomí, které určuje lidskou existenci, ale naopak je to lidská 

existence, která určuje lidské vědomí.8 Politické vědomí je tak vlastně jedincovým 

obrazem sebe sama a společnosti a poskytuje mu tak porozumění jeho role ve 

společnosti. Pomineme-li fakt, že, jak bude vysvětleno později, Deutsch přisuzoval 

vědomí poněkud jinou roli, ilustruje Marxův přístup k vědomí zásadní rozdíl oproti 

Deutschovu právě v tom smyslu, že pro Deutsche je to vědomí, které je nástrojem 

vnímání reality a nikoliv naopak, jako je tomu u Marxe. 

Jiným autorem, který se zabýval vědomím, byl německo-americký politický filozof Eric 

Voegelin. Voegelin postavil samotné vědomí do centra zájmu studia politické filozofie, 

když tvrdil, že pouze studiem vědomí, lze dospět k pochopení takových jevů, jakými 

jsou komunismus, fašismus, rasismus aj.9 Co je však třeba říci, je, že Voegelin rozlišuje 

mezi pojmy „consciousness“ a „selfness“ či jednoduše „self“. Zatímco pojem 

„consciousness“ chápe jako absolutní, všudypřítomný kontext reality, pojmem 

                                                 
6 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich a Jan PATOČKA. Fenomenologie ducha. 1. vyd. Praha: 

Československá akademie věd, 1960, 521 s. 
7 Srov. MARX, Karl, Friedrich ENGELS a C ARTHUR. The German ideology. London: Electric Book 

Co., c2001. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/detail.action?docID=2001668. 
8 Srov. MARX, Karl. Preface to a Critique of Political Economy. ElecBook. 2001. Dostupné z: 

http://site.ebrary.com/lib/cuni/detail.action?docID=2001641. 
9 MCCARL, Steven R. Eric Voegelin's Theory of Consciousness. The American Political Science Review. 

1992, vol. 86, issue 1, s. 106. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1964018?origin=crossref. 

http://site.ebrary.com/lib/cuni/detail.action?docID=2001668
http://site.ebrary.com/lib/cuni/detail.action?docID=2001641
http://www.jstor.org/stable/1964018?origin=crossref
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„selfness“ označuje jáství, čili sebe-identitu, která je pouhou malou součástí 

„consciousness“ existující v jeho rámci vedle dalších, jakými jsou např. zkušenosti, 

myšlenky aj.10 „Self“ má tendenci vnímat sebe sama v daný okamžik jako absolutně 

pravdivé a tím odmítá „consciousness“ v jeho objektivní celistvosti. Toto biologické 

„self“ plní ve vztahu k jedinci podobnou roli, jako Deutschovo mechanické pojetí 

vědomí ve vztahu k politickému systému – je jeho nástrojem nahlížení a vnímaní 

reality. 

Funkcí, která je s takovým pojetím vědomí spojena, je jev, který Owen Barfield 

označuje jako „figuration“, a který se snad dá nejlépe přeložit jako zjištění. Podle 

Barfielda je „figuration“ to, co vnímající subjekt přidává k čistému smyslovému 

počitku, aby tím vytvořil obraz toho, co bylo dříve (v mysli) nezastoupené. Zjištění 

zahrnuje dva kroky: (1) Smyslové orgány jsou dány do interakce s dosud 

nezastoupeným (nepoznaným) tak, aby vytvořily vjemy a (2) vjemy jsou myslí 

kombinovány, čímž vytvoří obraz dosud nepoznaného, tedy zjištění. Některá zjištění 

pak mohou mít charakter zjištění o zjištění.11 Později bude ukázáno, že předešle 

nastíněný dvoustupňový proces se zdá být velmi podobný tomu, co Deutsch vyjadřuje 

prostřednictvím zpětně-vazebního procesu primárních a sekundárních informací. 

Podle Roberta Nozicka vědomí obsahuje asymetrické poznání.12 Vědomí, které opět 

označuje pojem „self“, staví do centra uvědomění v tom smyslu, že právě vědomí určuje 

důležitost a postavení ostatních prvků oné všeobjímající skutečnosti, kterou označuje 

termín „consciousness“. Nozick, podobně jako Deutsch, tvrdí, že je to vědomí, které 

říká, které prvky reality ignorovat, které potlačit, či které přednostně vést v patrnosti, 

přičemž jeho svrchovanost záleží právě v možnosti zájmově řízené kontroly uvědomění 

či pozornosti.13 

V neposlední řadě je při úvahách o politickém vědomí vhodné krátce zmínit pojem 

vědomí kolektivního, které bývá některými autory připisováno sociálním skupinám. 

Kolektivní, či skupinové vědomí je v politickém smyslu však nutné odlišit od prosté 

identifikace jedince s určitou sociální skupinou. Sociální identifikace znamená sebe 

                                                 
10 MCCARL, Steven R. Eric Voegelin's Theory of Consciousness. 1992. s. 106 
11 BARFIELD, Owen. Saving the appearances: a study in idolatry. 2nd ed. Middletown, Conn.: 

Wesleyan University Press, 1988, s. 20 
12 NOZICK, Robert. The examined life: philosophical meditations. 1st Simon. New York: Simon, 2006. 
13 MCCARL, Steven R. Eric Voegelin's Theory of Consciousness. 1992. s. 107 
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umístění jedince do určité sociální vrstvy spolu s pocitem sounáležitosti k této vrstvě a 

je pouhou jednou složkou sociálního vědomí, které je pojmem řádově vyšším.14 

Skupinové vědomí zahrnuje nejen sebeidentifikaci jedince s určitou politickou 

skupinou, ale rovněž s jejím světonázorem a sdílenou představou o jejím umístění ve 

společnosti (tato představa je spojená s pocitem spokojenosti či naopak nespokojenosti 

s touto pozicí ve vztahu k nečlenům této skupiny). Důležitou prvkem je i závazek 

společného postupu za účelem prosazování skupinových zájmů.15 Je třeba předem 

poznamenat, že vědomí politického systému, tak jak ho chápal Deutsch, není vědomím 

skupinovým ve smyslu předchozí definice, byť se to tak může na první pohled zdát. 

Z uvedené definice vyplývá, že skupinové vědomí označuje sdílené představy 

autonomních jedinců, kteří chtějí aktivně společně postupovat v záležitostech, které 

pociťují jako navzájem společné. Deutschův koncept na druhou stranu chápe politický 

systém je jediný autonomní organismus s vlastními orgány a vlastním cílem – udržet 

svou existenci v čase. Vědomí politického systému se utváří nezávisle na vědomí 

jedince. A pokud se jedinci, jako prvky systému, na tvorbě systémového vědomí podílí, 

pak se jejich jednotlivá individuální vědomí spíše sčítají, či doplňují celek. 

 

2. Deutschův přístup ke studiu politických systémů 

 

Aby mohl být Deutchův koncept vědomí účinně rozpracován, je nutné učinit pro účely 

této práce alespoň stručný přehled teorie, jejíž je tento koncept součástí. Souhrn 

poznatků tvořících Deutschovu teorii komunikace je zaznamenán jeho dílem The 

Nerves of Government z roku 1963, které vyšlo v roce 1971 rovněž v českém jazyce 

pod názvem Nervy vlády.16 Vycházeje zejména ze zmíněného díla tedy v následujících 

odstavcích nejdříve krátce zmíním východiska Deutschova komunikačního přístupu ke 

zkoumání politických systémů, vysvětlím některé základní koncepty jeho teorie a 

pokusím se poskytnout základní ucelenou, avšak nutně poněkud zjednodušenou, 

                                                 
14 MILLER, Arthur H., Patricia GURIN, Gerald GURIN a Oksana MALANCHUK. Group Consciousness 

and Political Participation. American Journal of Political Science. 1981, vol. 25, issue 3, s. 494-646. 

Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/2110816?seq=1&sid=21106120670623&uid=3737856&uid=2&uid=70&uid=

4&uid=2129#page_scan_tab_contents. 
15 JACKMAN, Mary R., Robert W. JACKMAN a Helmut DAHM. An Interpretation of the Relation 

Between Objective and Subjective Social Status. American Sociological Review. 1973, vol. 38, issue 5, s. 

28-63. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2094408?seq=1#page_scan_tab_contents. 
16 DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. 

http://www.jstor.org/stable/2110816?seq=1&sid=21106120670623&uid=3737856&uid=2&uid=70&uid=4&uid=2129#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/2110816?seq=1&sid=21106120670623&uid=3737856&uid=2&uid=70&uid=4&uid=2129#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/2094408?seq=1#page_scan_tab_contents
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strukturu Deutschova komunikačního přístupu, v jejímž rámci se bude tato práce 

pohybovat. 

2.1 Východiska komunikačního přístupu 

Deutschova teorie se zrodila jako výsledek změn přístupu ke zkoumání ve 

společenských vědách probíhajících 20. století. Oproti tradičním přístupům  zaměřeným 

zejména na zkoumání politických institucí a nahlížejícím na pojem vlády jako na 

problém moci, nahlíží Deutsch na vládu jako na problém řízení. Řízení je procesem, 

jehož základem je přenos, zachování a zpracování informace, čili komunikace.17 

Základním znakem Deutschovy práce je, že s cílem přiblížit se objektivitě přírodních 

věd opouští tradiční přístup institucionální a namísto toho se přiklání k přístupu 

behaviorálnímu. Lze říci, že Deutsch vychází po teoretické stránce ze tří skupin 

poznatků. 

První skupinu tvoří kybernetika, neboli „věda zabývající se komunikací a řízením 

v organizacích všeho druhu“.18 Kybernetika vznikla ve 40. letech 20. století jako 

výsledek práce amerického matematika Norberta Wienera, přičemž se zaměřila na 

procesy probíhající uvnitř samořídících a samoregulačních systémů. Základní premisou 

kybernetiky je představa, že všechny organizace jsou v určitých základních aspektech 

stejné a pohromadě je drží právě prvek komunikace. Aplikováno na sociální vědy, je 

každá sociální skupina či politický systém zároveň organizací v kybernetickém slova 

smyslu. Organizace je souhrnem jednotlivých prvků, které jsou právě díky možnosti 

vzájemného komunikování schopné společně myslet, rozhodovat a jednat.19 Každá 

organizace je tudíž samočinně se řídícím systémem, který je tvořen organizovanou 

komunikační sítí.20 Právě pomocí kybernetického náhledu na politiku dospěl Deutsch 

k názoru, že by neměla být studována výlučně jako problematika spjatá s mocí, nýbrž 

spíše by na ni mělo být nahlíženo jako na proces řízení spočívající v komunikaci.21 

Tento závěr pak vedl jeho snahy ke studiu problémů systémového rozhodování a řízení. 

                                                 
17 Srov. WIENER, Norbert. Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích. 1. vyd. 

Praha: SNTL, 1960, s. 5 
18 DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 152 
19 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 153 
20 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 157 
21 Srov. ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. 2014. s 85 
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Základem řízení podle skutečného výkonu systému je dle Wienera zpětná vazba.22 

Právě zpětná vazba, jako jeden z klíčových kybernetických konceptů, tvoří základní 

stavební kámen Deutschovy teorie a zároveň tématu této práce, neboť jsou pomocí ní 

definovány některé životně důležité prvky pro výkon řízení systému, jakými jsou 

například paměť, učení, a zejména vědomí. 

Druhým východiskem Deutschova komunikačního přístupu je systémová teorie Davida 

Eastona, která vycházeje z obecné systémové teorie biologa Ludviga Bertalanffyho, 

využívá do velké míry poznatků kybernetiky.23 Základním východiskem této teorie je 

pojetí systému, který není pouhým lineárním součtem svých jednotlivých prvků, nýbrž 

je jako celek charakterizován aspektem vnitřní jednoty, či nelineární souvislosti mezi 

svými prvky.24 Z kybernetiky převzala systémová teorie dále pojmy jako vstup, výstup, 

informace, homeostaze či zpětná vazba. David Easton v 60. letech 20. století propojil 

poznatky obecné systémové teorie a behaviorálního přístupu a vytvořil ucelenou 

definici politického systému čerpaje při tom nejen z již zmíněných poznatků, ale rovněž 

například z práce Talcotta Parsonse a jeho pojetí politického systému jako specifického 

funkčního subsystému společnosti.25 Základní změnou v Eastonově pojetí politického 

systému oproti jeho předchůdcům je to, že ho již nedefinuje pomocí institucí, které jsou 

dle něho zásadně proměnlivé, nýbrž pomocí vazeb či vztahů mezi prvky, které se 

podílejí na politických procesech.26 Definice hranic politického systému pak umožnila 

Eastonovi definovat i pojmy vstupu a výstupu, které lze chápat jako vlivy, které 

v neustále interakci přecházejí přes hranice systému směrem ven či naopak směrem 

dovnitř, a které tvoří základní komunikační vazby, a to jak mezi systémem a jeho 

okolím, tak v rámci systému samotného.27 Na základě výše zmíněného se tak před námi 

rýsuje model řízení politického systému, spočívající ve formulaci požadavků (vstupů) 

kladených na tento systém a v utváření rozhodnutí (výstupů), kterými tento systém na 

tyto požadavky reaguje. Funkčnost tohoto modelu je zabezpečována procesem zpětné 

vazby, tedy informačním tokem plnícím funkci korektoru. Zpětná vazba vrací část 

                                                 
22 WIENER, Norbert. The human use of human beings: cybernetics and society. Boston: Houghton 

Mifflin, 1954. 
23 BERTALANFFY, Ludwig von. General system theory: foundations, development, applications. Rev. 

ed. New York: G. Braziller, 1971. 
24 ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. 2014. s 45 
25 Srov. ŘÍCHOVÁ, B., Politický systém. In CABADA, L., KUBÁT, M. a kol. Úvod do studia 

politické vědy, s. 181-182 
26 Srov. EASTON, David. A framework for political analysis. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, s. 56 
27 Srov. ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. Praha, 2014. s. 55 
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výstupu zpět do systému jako další vstup a poskytuje politickému systému dodatečnou 

informaci o tom, jakou reakci vyvolal jeho výstup v okolí.28 

Třetím a posledním východiskem, které je na místě stručně zmínit, je strukturně-

funkcionální analýza, jejímž hlavním představitelem je americký politolog Gabriel A. 

Almond. „Almond navázal na poznatky behavioralistů a zásadním způsobem rozvinul 

systémovou analýzu obecně formulovanou D. Eastonem“.29 Jeho definice politického 

systému je navázána na funkce, které musí politický systém plnit. Tyto funkce chápe 

jako neměnné, neboť musí být zajišťovány ve všech nezávislých společnostech, přičemž 

je zároveň spojuje s možností užití legitimního fyzického donucení.30 Kromě toho 

dospěl Almond k závěru, že každý politický systém disponuje rovněž strukturou. Tyto 

struktury jsou však napříč politickými systémy proměnlivé, různé a lze je vzájemně 

porovnávat mírou jejich specializace, tedy rozsahem funkcí, které plní.31 Almond dále 

rozpracoval Eastonovy kategorie vstupů a výstupů v tom smyslu, že jim přiřadil funkce, 

které tyto v politických systémech zastávají. Mezi funkce vstupů zahrnul politickou 

socializaci, artikulaci zájmů, agregaci zájmů či politickou komunikaci. Mezi funkce 

výstupů dle něho patří tvorba pravidel a jejich aplikace a jejich zpětné hodnocení.32 

Výsledkem jeho snah bylo tak především stanovení určitých obecných pravidel 

týkajících se politických systémů. Dá se říci, že pro účely Deutschovy teorie 

komunikace a rovněž tématu této práce je důležitý zejména Almondův závěr, že bez 

ohledu na struktury, kterými jsou politické systémy tvořeny, a které jsou proměnlivé, 

funkce, které tyto struktury musí bezvýjimečně plnit, zůstávají neměnné.33 

 

2.2 Teorie komunikace 

Nyní je na místě konečně definovat některé základní koncepty Deutschova 

komunikačního přístupu, s nimiž bude tato práce rovněž pracovat, a bez jejichž 

pochopení by byly poznatky této práce nezbytně vytrženy z kontextu. Dvěma pilířovými 

pojmy této práce jsou řízení a politický systém. Ve světle předešle zmíněných poznatků 

                                                 
28 Srov. EASTON, David. A framework for political analysis. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. s. 

127 
29 ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. Praha, 2014. s. 81 
30 Srov. ALMOND, Gabriel A a G POWELL. Comparative politics: system, process, and policy. 2d ed. 

Boston: Little, Brown, c1978- s. 4-5 
31 Srov. ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. Praha, 2014. s. 76 
32 Srov. ALMOND, Gabriel A a G POWELL. Comparative politics: system, process, and policy. 2d ed. 

Boston: Little, Brown, c1978. s. 79 a násl. 
33 Srov. ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. Praha, 2014. s. 81 
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je řízením pro Deutsche usměrňování budoucího chování politického systému na 

základě informace o jeho minulém výkonu a nynější poloze tohoto systému ve vztahu 

k nějakému vnějšímu cíli.34 Politický systém pak Deutsch chápe jako organizaci, která 

je schopná sebekontroly, introspekce a učení, a jejíž existence je bytostně závislá na 

komunikaci, čili přenosu informace.35 Politický systém je v jeho pojetí samořídící 

komunikační sítí, jejíž jednotlivé prvky, body komunikace, jsou spojeny komunikačními 

kanály, kterými jsou informace, pocházející jak zevnitř systému, tak z jeho okolí, 

přenášeny. Jelikož je základem komunikace přenos informace, definuji nejdříve, co je 

rozuměno informací a jak dochází k jejímu přenosu. 

2.2.1 Informace 

Informace je dle Deutsche uspořádaným, podle vzoru vytvořeným, vztahem mezi 

událostmi. Informace má hmotnou podstatu a dá se tedy přenášet, zaznamenávat, 

analyzovat i měřit. Komunikací jsou přenášeny nikoli události samotné, nýbrž vzor 

vztahů mezi nimi.36 Přenášení informace je logicky rovněž hmotným či energetickým 

procesem.37 Model přenosu informace, se kterým pracuje i Deutsch, byl vypracován 

Shanonem a Weaverem, přičemž obsahuje těchto 5 základních prvků: informační zdroj, 

vysílač, kanál, přijímač a cíl.38 Informace je zaznamenávána přijímačem a přenášena 

prostřednictvím komunikačního kanálu, který je možno definovat jako souhrn procesů 

podílejících se na přenosu informace.39 Rovněž je třeba zdůraznit, že přijímač nereaguje 

na všechny informace k němu směřující. Tento jev Deutsch označuje jako selektivitu 

přijímače, která je zajišťována párováním vzorů přenášených informací samotnou a 

vzorů zakódovaných v přijímači.40 Tímto je zajištěno, že se bude komunikační síť 

zabývat pouze relevantními informacemi a nebude zahlcována informacemi pro ni 

nepodstatnými. Vzhledem k tomu, že je informace kvantitativním pojmem, dá se měřit, 

stejně jako se dá měřit výkon komunikačního kanálu. Dá se říci, že informaci lze měřit 

mírou detailu, v jakém onen vybraný vzor skutečně odráží realitu událostí, nebo jinými 

slovy do jaké míry a v jakých podrobnostech zaznamenává informace skutečnost.41 

                                                 
34 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 275 
35 Srov. ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. Praha, 2014. s. 83-85 
36 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 159 
37 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 160 – 161 
38 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. s. 48 
39 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. 235 a 236 
40 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 236 
41 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 236 a 237 
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Výkon komunikačního kanálu je určen na základě míry zkreslení informace v důsledku 

jejího průchodu komunikačním kanálem. Čím více se informace na výstupu 

komunikačního kanálu shoduje s informací na jeho vstupu, tím výkonnější komunikační 

kanál ji přenáší. Vzhledem k tomu, že je systém v našem chápání tvořen komunikační 

sítí skládající se z uzlů komunikační sítě (které vykonávají funkci dílčích přijímačů) a 

komunikačních kanálů, bude míra přesnosti, s jakou je informace přenášena, rovněž 

mírou soudržnosti či integrace daného systému.42 

2.2.2 Mysl a myšlení 

Ačkoliv není pojem mysli bezprostředním předmětem zájmu této práce, je třeba mít při 

jejím čtení na paměti, že jakékoliv dispozice s informacemi jsou bezesporu procesy 

myšlenkovými. Mysl Deutsch definuje jako „sám sebe udržující fyzický proces, který 

zahrnuje těchto devět operací výběru, abstrakce, komunikace, zapamatování, další 

dělby, opětného vyvolání, opětné nové kombinace, kritického poznávání a nové 

aplikace položek informace“.43 Myšlenkové procesy jsou tedy v nejobecnějším smyslu 

slova procesy zpracování informací. Dle Deutschova mínění myslíme pomocí modelů. 

Pokud řekneme, že „rozumíme nějaké situaci,…, říkáme ve skutečnosti, že máme ve své 

mysli abstraktní, nepřesný nebo přesný model, který nám umožňuje dělat podobenství 

nebo předpovědí takových změn oné situace které nás zajímají.“44 Vzhledem k tomu, že 

má informace fyzickou podstatu, musí nutně být dispozice s informacemi, jakými jsou 

např. poznání, paměť či vědomí, procesy fyzickými. Veškeré myšlenkové procesy se 

pak dle Deutsche dají rozložit do sedmi následujících stupňů: abstrakce nebo kódování 

přicházející informace do vhodných symbolů; uložení symbolů pomocí kvazitrvalých 

změn ve stavu nějakých vhodných fyzických zařízení; oddělení části informace od 

jejího zbytku; vybavení některých z oddělených položek stejně jako některých z větších 

celků; rekombinace některých z vybavených položek do nových vzorů, které se mezi 

vstupy do soustavy nevyskytovaly; abstrakce z nově kombinovaných položek; a předání 

nové položky k uchování nebo pro použití k činnosti.45 Jestliže se na některých místech 

této práce hovoří o zpracování a vyhodnocení informace, o jejím zapamatování, o 

                                                 
42 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 237 a 238 
43 DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 219 
44 DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 75 
45 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 163 
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poznání, či o tvorbě rozhodnutí, míní se tím v abstraktní rovině procesy, probíhající na 

základě výše popsaného schématu. 

2.2.3 Zpětná vazba 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, tvoří koncept zpětné vazby základní stavební kámen 

Deutschovy teorie. Zpětná vazba znamená v nejobecnějším slova smyslu situaci, kdy se 

výstup jdoucí ze systému navrací zpět jako nový vstup a zpětně ovlivňuje výstupy 

další.46 Jinými slovy se zpětnou vazbou „míní komunikační síť, která vyvolává činnost 

jako reakci na vstup informace a výsledky své vlastní činnosti zahrnuje do nové 

informace, kterou mění své následující chování.“47 Jak je patrné z této definice, zpětná 

vazba není konkrétní strukturou umístěnou v jednom izolovaném bodě systému, nýbrž 

je to funkce systému jako celku pracující na několika úrovních a v různých délkách 

komunikačních okruhů. Podle toho, zda se signálu z výstupu využívá k zesílení či 

omezení dalšího vstupu, lze mluvit o pozitivní, případně negativní zpětné vazbě. S 

konceptem zpětné vazby pracuje v obecné rovině mnoho politických vědců. Například 

političtí vědci Baumgartner a Jones chápou negativní zpětnou vazbu, jako 

homeostatický nástroj operující vždy proti z vnějšku působícím vlivům. Jako typický 

příklad negativní zpětné vazby v politice uvádějí např. protiinflační politiku státu či 

politiku podpory zaměstnanosti.48 Pozitivní zpětná vazba je pak pro ně mechanismem 

zahrnujícím sebe zesilující proces, jehož úkolem je existující trend akcelerovat, nikoliv 

ho omezit.49 Proces zpětné vazby je procesem opravy. Pokud je tedy zpětná vazba 

konstruována správně, budou výsledky její činnosti řadou menšících se omylů.50 

Deutsch staví do protikladu konceptu zpětné vazby koncept prosté rovnováhy, který je 

dle něho konceptem statickým, neschopným vzít v potaz rovněž faktor vývoje či 

náhlých změn.51 Zpětná vazba je ovlivňována dvěma základními proměnnými: 

zpožděním a ziskem. „Zpoždění je doba, která uplyne od okamžiku, kdy negativní 

systém zpětné vazby dosáhne určité vzdálenosti od svého cíle, do okamžiku, kdy 

                                                 
46 DEUTSCH, Karl W. Mechanism, Organism, and Society: Some Models in Natural and Social 

Science. Philosophy of Science. 1951. s. 245 

Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/185706?seq=1#references_tab_contents 
47 DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 166 
48 BAUMGARTNER, Frank R, JONES, Bryan D. Policy dynamics. Chicago: University of Chicago 

Press, 2002. s. 9. Dostupné z: http://www.unc.edu/~fbaum/books/dynamics/ch1.pdf 
49 BAUMGARTNER, Frank R, JONES, Bryan D. Policy dynamics., 2002. s. 15. Dostupné z: 

http://www.unc.edu/~fbaum/books/dynamics/ch1.pdf 
50 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 169 
51 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 168 

http://www.jstor.org/stable/185706?seq=1#references_tab_contents
http://www.unc.edu/~fbaum/books/dynamics/ch1.pdf
http://www.unc.edu/~fbaum/books/dynamics/ch1.pdf
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dokončí opravnou akci této vzdálenosti odpovídající. Zisk znamená rozsah podniknuté 

opravné akce.“52 Deutsch definuje některé smyčky zpětné vazby, které podmiňují 

systémové řízení a umožňují zachování politického systému v čase: „cíl hledající“ 

zpětná vazba, čili proces vyhledávající prostředky k dosažení již stanovených cílů; 

„učící se“ zpětná vazba jako proces umožňující přehodnocovat dosavadní cíle a hledat 

cíle jiné; a konečně vědomí. 

Cíl se dá dle Deutsche definovat jako „konečný stav, v kterém chovající se subjekt 

dosahuje určitého časového nebo prostorového vztahu k jinému objektu.“53 Existence 

cíle je dána existencí nějaké vnitřní nerovnováhy či tenze uvnitř sítě, přičemž dosažení 

cíle tuto vnitřní tenzi snižuje. V této souvislosti je však třeba poznamenat, že existující 

vnitřní napětí za určitého vnitřního uspořádání sítě lze snížit nejen dosažením cíle, ale 

rovněž změnou onoho vnitřního uspořádání. Jinak řečeno, pokud se síť (politický 

systém) potýká s nějakým problémem, pociťuje napětí, které může být zcela odstraněno 

vyřešením tohoto konkrétního problému. K podobné míře snížení napětí však může 

dojít i jinými cestami, které sice nevedou bezprostředně k vyřešení problému (dosažení 

cíle), ale poskytnou snížení napětí jinak, typicky např. odvedením pozornosti k jiným 

záležitostem, či aplikací sice nevyhovujícího ale v danou chvíli jednoduššího způsobu 

řešení. „Cíl hledající“ zpětná vazba spočívá v tom, že přizpůsobuje reakce sítě tak, aby 

bylo dosaženo cílové situace určené jednou pro vždy daným vnitřním uspořádáním 

sítě.54 

Učení, neboli „cíl měnící“ zpětná vazba je procesem složitějším. Tento typ zpětné vazby 

umožňuje měnit či upravovat vnitřní uspořádání sítě související s cílem původním a 

spolu s tím cíle upravovat, či stanovovat si nové.55 Dle Deutsche lze pak rozlišovat 

několik řádů cílů, které lze mezi sebou porovnávat. S tímto souvisí i problém rozdělení 

pozornosti sítě mezi různými informacemi tekoucími k ní jak od prvků nacházejících se 

v jejím okolí, tak od jejích jednotlivých stavebních prvků zevnitř. Čím je komunikační 

síť složitější a zatížená nutností volby mezi širším spektrem nabízejících se možností, 

tím více se v procesu stanovování cílů a tvorby rozhodnutí potýká s problémem 

nerozhodnosti a vnitřního konfliktu.56 Pravidla, podle kterých dochází k rozdělování 

                                                 
52 DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 168 
53 DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 170 
54 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 171 
55 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 171 
56 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 174 a 175 
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pozornosti mezi těmito informacemi, označuje Deutsch jako hodnoty. Hodnotami se 

rozumějí jakási provozní pravidla sítě určující prioritu informacím, se kterými se systém 

musí vypořádat.57 Pakliže bude komunikační síť dostatečně složitá, bude se její 

schopnost učit se vztahovat i na základní vztahy, které definují její způsob fungování, a 

bude mít tak možnost měnit na základě předchozí zkušenosti i tato svá provozní 

pravidla.58 Jelikož jde v případě učení opět o fyzický proces, je kapacita učit se omezena 

množstvím nevyužitých hmotných zdrojů, kterými systém disponuje.59 

Vědomí, jak bude definováno níže, je třetím důležitým typem zpětné vazby. Na rozdíl 

od „cíl hledající“ a „učící se“ zpětné vazby, které pracují s informacemi vnějšími, je 

vědomí zpětnou vazbou informací vnitřních.  

2.2.4 Autonomie, paměť a hranice 

Autonomie, jakási funkční samostatnost systému, spočívá v jeho kontrolách zpětné 

vazby.60 Jestliže máme mluvit o samostatně a účinně řídícím se systému, je třeba, aby se 

tomuto systému dostávalo neustále tří druhů informací, které prostřednictvím kanálů 

zpětné vazby promítá do řídícího procesu. Za prvé jsou to informace o vnějším světě, 

tedy informace nesoucí zprávu o vztahu systému s jeho okolím v současnosti. Za druhé 

jsou to informace z minulosti. Předpoklady zaznamenání, vyhodnocení, vyvolání, 

rekombinace a využití informací z minulosti systému, jsou primárně existence 

paměťových zařízení a komunikačních kanálů umožňujících tyto informace 

zpracovávat.61 Kapacita paměti je opět závislá na dispozici s nevyužitými hmotnými 

zdroji. Pokud by byl přetržen proud toku informací mezi systémem a vnějším světem, 

bude systémové řízení odkázáno pouze na informace z minulosti, systém ztratí kontakt 

s aktuální realitou a pravděpodobně dojde k jeho postupnému rozkladu. Pokud by 

naopak neexistovala paměť, bude tvorba rozhodnutí záviset výlučně na aktuálně 

zpracovávaných informacích, ztratí se všechny možnosti využití předešle nabytých 

zkušeností a preferencí a systém tak bude omezen pouze na funkce samočinně se 

řídícího automatu. Konečně třetím druhem informací jsou zprávy systému o sobě 

samém a o svých vlastních částech, které umožňují systému řídit a kontrolovat chování 

                                                 
57 DEUTSCH, Karl W. Mechanism, Organism, and Society: Some Models in Natural and Social Science.  

1951. s. 248. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/185706?seq=1#references_tab_contents 
58 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 173 
59 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 176 a 177 
60 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 214 

http://www.jstor.org/stable/185706?seq=1#references_tab_contents
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sebe samého, svých dílčích částí a subsystémů.62 Získávání a zpracování tohoto druhu 

informací zajišťuje něco, co později definujeme jako vědomí. 

Vzhledem k tomu, že je politický systém autonomní organizací, je třeba rovněž 

vymezit, kde taková organizace začíná a kde končí, tedy kde leží její hranice. Deutsch 

definuje hranice každé autonomní organizace prostřednictvím komunikačního rozdílu: 

„mezi členy nebo částmi jedné organizace by měla být rychlejší a účinnější komunikace 

než s těmi, kdo stojí mimo“.63 Rozdíl mezi vnitřní a vnější komunikací může sloužit 

jako prostředek rozpoznání členství, čili (ne)náležitosti určitých prvků k danému 

politickému systému. 

2.2.5 Vůle a moc 

Dvěma koncepty, které spolu vzájemně souvisí a které hrají klíčovou roli v procesu 

systémového autonomního rozhodování a řízení jsou vůle a moc. Vůli Deutsch definuje 

jako „soubor vnitřních označení přisuzovaných různým stupňům určitých kanálů uvnitř 

sítě, jež jsou těmito označeními představovány jako poměrně neměnné“.64 Jinými slovy 

řečeno, svobodnou vůlí je myšlen proces, na jehož konci stojí utvořené rozhodnutí a 

jeho očekávaný výsledek, a během něhož dochází k využití dat či zkušeností z minulosti 

systému a současně k blokování dat ze současnosti či budoucnosti systému.65 

Okamžikem utvoření rozhodnutí jsou zablokovány komunikační kanály, které přenášejí 

informace či data aktuálně odporující utvořenému rozhodnutí.66 Moc Deutsch chápe 

jako rozsah, v němž mohou systémy (jednotlivci, organizace) trvale a úspěšně 

projevovat svůj charakter, neboli jako rozsah, v němž jsou tyto systémy schopny 

prosazovat projekci svého vnitřního uspořádání vůči svému okolí.67 Aby mohl systém 

účelně a účinně tvořit a prosazovat svá rozhodnutí, musí disponovat obojím. Pokud 

nemá dostatek moci, rozhodnutí, která učiní, nebude schopen prosadit. Pokud bude 

naopak absentovat vůle, mocí, kterou bude vykonávat, dosáhne pouze náhodných 

dopadů na okolí.68 Vztah vůle a moci ke konceptům předešle zmíněným a k vědomí se 

                                                                                                                                               
61 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 303 
62 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 215 – 217 
63 DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 302 
64 DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 186 
65 Srov. DEUTSCH, Karl W. Mechanism, Organism, and Society: Some Models in Natural and Social 

Science. 1951. s. 249. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/185706?seq=1#references_tab_contents. 
66 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 187 
67 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 194 
68 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 193 
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dá vyjádřit tak, že zatímco paměť, učení, vyhledávání cíle, vědomí aj. tvoří spíše 

podmínky systémového řízení, které umožňují vůbec vytvořit nějaké relevantní 

rozhodnutí, vůle a moc jsou již nástroji fyzicky působícími dovnitř i vně systému a 

výsledné rozhodnutí prosazují. 

3. VĚDOMÍ 

Po stručném úvodu do Deutschovy teorie se nyní dostáváme k hlavnímu tématu této 

práce. Jak bude řečeno níže, vědomí hraje v kombinaci s předešle zmíněnými koncepty 

klíčovou roli pro systémové řízení a je možné říci, že je rovněž hierarchicky 

nejdůležitějším zdrojem informací pro existenci systémové autonomie a sebeurčení. Pro 

následující výklad je nutné učinit krátkou poznámku o Deutschově dělení zpráv na 

primární a sekundární. Primární, neboli prvotní, jsou ty zprávy, které se systémem 

pohybují v důsledku jeho interakce s vnějším světem. Tyto zprávy jsou přímým 

nositelem jádra sdělení či podstaty informace a poskytují tak jejich příjemci určité 

konkrétní vědění či znalost. Sekundární, neboli druhotné, jsou zprávy fungující jako 

symboly změn stavu části systému. Jsou to tudíž ty zprávy, které informují o zprávách 

primárních a připojením správného sekundárního sdělení jim přidělují jejich význam 

v rámci dané sítě. Jak Deutsch upozorňuje, kombinací primárních zpráv se 

sekundárními a kombinací sekundárních zpráv spolu navzájem můžeme vytvořit další 

zprávy mající charakter zpráv prvotních.69 Takovýmto způsobem pak lze 

systematizovat, třídit a hierarchizovat informace pohybující se systémem a vytvořit tak 

podmínky pro jejich další využití a promítnutí do řízení a tvorby rozhodnutí. 

3.1 Koncept vědomí 

Deutsch vědomí definuje jako „sbírku vnitřních zpětných vazeb druhotných zpráv“.70 

Jak již bylo řečeno, druhotné zprávy jsou ty, které připojením sekundárního symbolu 

nějakým způsobem upřesňují či doplňují zprávy primární. Vědomí však dle Deutsche 

nespočívá pouze v samotných těchto zprávách, nýbrž i v procesech, kterými byly tyto 

zprávy odvozeny z komunikační sítě a zpětně do ní dány, a v procesech, kterými jsou 

tyto zprávy uváděny do vzájemných interakcí.71 Vědomí je dle uvedených definic 

                                                 
69 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 178 
70 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 178 
71 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 178 
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konstruováno prostřednictvím dvou stavebních prvků: zpětné vazby a sekundární 

informace. Pouze ty primární zprávy, či informace, které jsou zastoupeny sekundárními 

symboly, se stávají pro systém vědomými, ačkoli žádná síť nepracuje pouze na této 

vědomé úrovni. Rovněž podvědomé úrovně zpracování informací a komunikačních 

procesů např. v podobě popudů, averzí, preferencí, či nevědomého zapamatování a 

zapomínání, mohou mít nemalý kladný i záporný vliv na další odvozování a zpracování 

primárních i sekundárních informací. Výsledkem procesů vědomí, tedy utváření, 

přiřazování a zpracování sekundárních symbolů, je pak „uvědomení si“ významu 

určitého primárního sdělení, zesílení jeho zastoupení uvnitř sítě a následné účelné 

zpracování tohoto sdělení na základě běžných provozních pravidel systému, které jsme 

již dříve nazvali hodnotami.72  

3.2 Úloha vědomí ve fungování politického systému 

K politické úloze vědomí člověka Joseph Losco píše, že se vědomí ukázalo být 

sofistikovaným nástrojem rozhodování jedince v záležitostech politiky a přesnějším a 

flexibilnějším nástrojem dosahování rovnováhy při volbě mezi možnostmi s různými 

stupni autonomie či konformity (autonomie a konformita vyjadřují rozpor mezi 

individuálními zájmy jedince na straně jedné a zájmy skupiny na straně druhé), než je 

tomu u ustálených vzorů jednání, které jsou charakteristické pro ostatní biologické 

druhy.73 Kde na určitý podnět reaguje zvíře instinktivně, v zásadě lineárně předurčeným 

jednáním, může se člověk zastavit a dopředu zvážit možnosti, jak se zachová 

s očekáváním určitého výhodnějšího výsledku. To neznamená nic jiného, než že je 

vědomí nástrojem výběru z plurality možných výsledků při rozhodování v záležitostech 

politiky, kde politika je z pohledu systémové teorie společenská sféra, jejíž funkcí je 

rozhodování o kolektivních záležitostech obsahujících jak prvky materiálního, tak 

sociálního prostředí, čili rozhodování o alokaci zdrojů, hodnot a legitimního fyzického 

donucení.74 Úloha politického systému je podle Deutsche stejná. Má-li systém přežít, 

uchovat svou existenci v čase, musí rovněž prostřednictvím vhodných rozhodnutí 

alokovat zdroje, hodnoty a fyzické donucení. Tento proces pak nazýváme řízení. A 

protože je politický systém, podobně jako člověk, určitým typem společenského 

                                                 
72 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 180 
73 LOSCO, Joseph. Evolution, consciousness, and political thinking. Political Behavior. 1985, vol. 7, 

issue 3, s. 237. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/BF00987307 
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organismu, nechává mu Deutsch rovněž konstruovat vědomí, které je mu analogicky 

k vědomí jedince hlavním nástrojem v procesu řízení. 

Jak bylo dříve řečeno, řízení je procesem závislém na komunikaci, neboli na 

informačních výměnách. Vědomí má v procesu fungování politického systému jasnou 

úlohu – zefektivnit proces řízení. Smyčky zpětné vazby plnící funkce vědomí zahrnují 

nejméně dvě operace: První operací je „vysoký stupeň abstrakce z toku prvotních zpráv 

nebo zpráv nižšího řádu, a jejich vysoce koncentrované a zkrácené zamapování do 

mnohem menšího počtu zpráv vyššího řádu“.75 Druhou operací je pak více či méně 

simultánní vyhledávání či kontrola tak velkého objemu této zkrácené informace druhého 

řádu, kolik může být postiženo v ohnisku „vědomí“, čili v rozsahu pozornosti či 

kontroly sítě.76 Deutsch naznačuje, že tyto dva druhy operací lze za stanovení určitých 

operačních pravidel automatizovat a svěřit je tak například nějakému strojnímu zařízení. 

Jako příklad mu slouží mapy generálních vojenských štábů, či systém shromažďování 

radarových informací.77 Co se však zdá být nejvíce problematickým při teoretických 

úvahách o úplnou automatizaci procesů vědomí, je ten stupeň jím prováděných procesů, 

který zahrnuje konfrontaci prvotních zpráv s vybranými údaji samočinně vyvolanými 

z paměťových bank sítě a rovněž výklad dat a předchozích pamětí při vzájemné 

konfrontaci pro účely konkrétního rozhodnutí.78 

3.3 Funkce vědomí 

Na základě řečeného lze typizovat některé kategorie funkcí, které vědomí zastává. 

V první fázi lze hovořit o funkci selektivní a třídící. Přijímače zpětně-vazebního okruhu 

vědomí zaznamenávají široké spektrum primárních informací, které k nim proudí jak z 

jednotlivých součástí systému, tak z jeho vnějšího okolí, a z těch musí následně učinit 

užší spektrum zhuštěné informace sekundární. Proces třídění spočívá v tom, že 

přiřazováním sekundárních symbolů primárním informacím dochází k prvotnímu 

vyhodnocení informace z hlediska jejího potenciálního významu a případně k určení, do 

jaké části systému tato informace poputuje, či nepoputuje, k dalšímu zpracování. Je to 

však zejména funkce třídící, která nenáleží výlučně vědomí, nýbrž i některým jiným 

                                                                                                                                               
74 EASTON, David. The Political System : An Inquiry into the State of Political Science. 3rd ed. New 

York: Albert A. Knopf, 1960. 
75 DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 181 
76 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 181 
77 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 182 
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nevědomým procesům, o kterých tu již byla řeč. Těmito nevědomými silami jsou 

například nezamýšlené pamatování a zapomínání, averze, popudy či jiné 

neverbalizované konvence v síti, jakož i předchozí zkušenosti zapsané do paměti.79 

Ve druhé fázi převládá funkce analytická a interpretační. Sekundární informace získaná 

v prvním kroku je často v této fázi posunuta nějaké funkční části politického systému, 

do jejíž působnosti věcně spadá, kde je zevrubněji rozebrána a vyhodnocena již z 

hlediska konkrétního významu pro další směřování systému a konfrontována s dalšími 

takto odvozenými a přijímanými sekundárními informacemi ze současnosti i minulosti 

systému. Samozřejmě i na tomto stupni zpracování může dojít k dalšímu třídění a 

dalšímu zamapování již zhuštěné sekundární informace do jiné více koncentrované 

sekundární informace, která může být znovu směřována do jiného příslušného místa, a 

tak znovu teoreticky až donekonečna. Vědomí, podobně jako jiné myšlenkové procesy, 

je však procesem fyzickým, který může probíhat pouze za cenu spotřeby materiálních 

prostředků a času.80 Proces třídění a analýzy informací, jak byl popsán výše, tedy může 

probíhat pouze tak dlouho, v takovém rozsahu a na tolika úrovních zpracování, jak to 

systému umožňují materiální zdroje a časový fond, ve kterém lze informaci účinně 

využít pro systémové řízení. Čím menší budou materiální zdroje, tím menší množství 

sekundární informace bude politický systém schopen současně zpracovávat a tím méně 

úrovní zpracování bude moci zajistit. Čím menší bude časový fond, ve kterém lze 

získanou informaci účinně použít, tím méně úrovní zpracování bude systém moci využít 

bez ohledu na množství materiálních zdrojů, kterými disponuje. Často se lze v politické 

realitě setkat s případy, kdy je nutné vypořádat se s nastalými situacemi v relativně 

rychlém časovém sledu. Jestliže je informace donekonečna zpracovávána bez 

faktického dopadu do tvorby rozhodnutí a systémového řízení, může se stát pro systém 

bezcennou. 

Ve třetí fázi plní vědomí funkci rozhodovací, kde spolupracuje s tím, co jsme v úvodní 

části práce nazvali vůlí. Sekundární informace zpracované v předešlých krocích jsou 

v tomto bodě promítnuty do akce. Cílem vědomého zpracování je vytvořit co možno 

nejbohatší a zároveň nejreprezentativnější informační základnu, ze které je následně ve 
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spolupráci s vůlí utvořeno konkrétní rozhodnutí.81 Utvořit autonomní rozhodnutí 

znamená určit na základě dostupných informací budoucí směřování politického systému 

za současného vědomého blokování dalších informací ze současnosti i budoucnosti, 

které jsou s tímto rozhodnutím v rozporu. Pokud by k tomuto blokování nedošlo, systém 

by byl stižen nerozhodností, neboť dalších informací nabízejících různé možnosti 

potenciálního směřování je bezpočet. Vědomí je však nástrojem, který může zvýšit 

přesnost řízení tím, že vezme v úvahu bohatost informace a z potenciálních možností 

pomůže vybrat za dané situace tu nejvhodnější.82 

3.4 Operativní účinnost a falešné vědomí 

Operativní účinnost vědomí nezávisí pouze na množství materiálních zdrojů, kterými 

systém disponuje a na přiděleném časovém fondu, jak bylo řečeno výše, ale rovněž na 

jevu, který může být mnohem obtížněji mapován a předpovídán. Deutsch tento jev 

označuje jako falešné vědomí. Pojem falešného vědomí byl opět různými vědci 

definován různě. Například Voegelin na jednom místě své práce uvádí, že příčinou a 

symptomem toho, co by mohlo být některými nazýváno jako falešné vědomí, byl 

v určitých historických momentech fenomén destrukce jazyka. Extrémním příkladem 

falešného vědomí jsou dle něho jazyky ideologie, jejichž symboly nevykreslují obraz 

reality, nýbrž stupeň odcizení jedince od reality.83 Tomuto pojetí falešného vědomí je 

relativně blízká představa marxistická, která jím chápe systematické zkreslování 

společenských vztahů ve vědomí podřízených tříd.84 Oběma případům je společné, že 

falešné vědomí je důsledkem působení faktorů, které se sice utvářejí vně vnímajícího 

subjektu, avšak přímo na něho působí a ovlivňují ho. Deutschovo pojetí falešného 

vědomí je poněkud odlišné, přičemž z hlediska vysvětlení jeho příčiny je mu velmi 

blízko opět Voegelinovo pojetí „self“. Mc Carl k jeho pojetí jáství tvrdí, že já vnímá 

pouhý zkreslený obraz reality a současně odmítá realitu v její objektivní celistvosti.85 

Představa o realitě je utvářena subjektem, což může mít za následek, že se tato 

představa bude více či méně lišit od skutečnosti. Deutsch podobně vychází z toho, že 
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vědomí je tvořeno subjektem a tvrdí, že vzhledem k tomu, že neexistují objektivně daná 

pravidla pro tvorbu sekundárních symbolů tak, aby byla zaručena správná reprezentace 

primárních dat, může se stát, že bude soubor druhotných symbolů nesprávně 

představovat skutečný obsah sítě.86 Zatímco některé primární informace budou 

v systému bohatě zastoupeny sekundárními symboly, jiné budou zastoupeny 

nedostatečně nebo nebudou zastoupeny vůbec. Vědomí se proto může stát vědomím 

falešným, důsledkem čehož bude politický systém operovat s obrazy, o svém chování či 

chování jiných, více či méně se lišícími od skutečnosti, a namísto mocného nástroje 

řízení bude vědomí nástrojem zhoubným.87 Problémem falešného vědomí v politickém 

systému je, že je obtížné přesně vysledovat jeho příčiny a žádným potenciálním 

opatřením nelze jeho existenci do budoucna zcela vyloučit. Na jedné straně může být 

důvodem jeho vzniku faktor nevědomých komunikačních procesů či popudů, jakými 

jsou averze, zapomínání, či preference. Na druhé straně to mohou být nesprávná 

interpretace primárních dat či jejich vyhodnocení na základě chybně utvořených 

provozních pravidel systému, které dají vzniknout nereprezentativnímu souboru dat 

sekundárních. Teoreticky si lze představit, že budou některé případy falešného vědomí 

vysledovány k určitým bodům zpracování informace a využity k zabránění opětovných 

pochybení do budoucna.88 V praxi však bude pro složitost procesů velmi obtížné tyto 

příčiny nalézt a nejlepší obranou tak nejspíše bude zhuštění sítě, tedy zapojení to tvorby 

sekundárních symbolů více vzájemně nezávislých bodů zpracování informace. 

3.5 Konstrukce vědomí 

Vzhledem k tomu, že je vědomí komunikačním okruhem zpětné vazby, znamená to, že 

není izolovanou strukturou systému umístěnou v jednom bodě, ale jeho funkcí. 

Chceme-li zjistit, které konkrétní prvky se podílejí na procesech vědomí, pokládáme si 

otázku, kudy vedou oblouky zpětné vazby nesoucí jeho funkce a jak jsou organizovány. 

Lze předpokládat, že vědomí bude více zhuštěnou oblastí komunikační sítě, ve které 

budou informační výměny mezi jednotlivými uzly (prvky systému) probíhat mnohem 

intenzivněji a s větší frekvencí. Tyto informační výměny pak budou spočívat zejména v 

příjmu primárních a sekundárních informací, jejich dalším zpracování a vrácení zpět do 
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http://www.jstor.org/stable/1964018?origin=crossref
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sítě prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou tyto uzly vzájemně 

propojeny.89  

4. Shrnutí teoretických poznatků 

Z toho, co bylo řečeno, lze učinit stručný souhrn teoretických závěrů, se kterými bude 

pracovat následující, výzkumná, část této práce. Politický systém si lze představit jako 

samořídící komunikační sít, která se skládá z jednotlivých uzlů komunikace, mezi 

kterými dochází k přenosu informací důležitých pro systémové řízení. Vědomí je 

v politickém systému souhrnem vnitřních zpětných vazeb druhotných (sekundárních) 

zpráv, tedy vnitřních označení, která určitým způsobem informují o zprávách prvotních 

(primárních), se kterými se systém dostává do styku v důsledku interakcí se svým 

okolím. Vědomí pak nezahrnuje pouze tato vnitřní označení, ale rovněž procesy, 

kterými byla tato označení vytvořena (odvozena) ze sítě a zpětně do ní vrácena jako 

nový vstup.90 Vědomí není v politickém systému konkrétní strukturou, nýbrž jeho 

funkcí, čemuž odpovídá i jeho uspořádání, jako více zhuštěné části komunikační sítě. 

Úkolem vědomí v politickém systému je zpřesnit a zefektivnit proces řízení a to tím, že 

umožňuje simultánní či téměř simultánní zpracování velkého množství zkrácených 

sekundárních informací, kterými v praxi mohou být různé souhrny, popisy, modely, 

mapy, návrhy apod. Subjektivní charakter vědomí však může mít za následek, že 

některé procesy vědomí budou vykazovat znaky vědomí falešného, čímž může vědomí 

vyvolat v systému oproti svému záměru výsledek přibližně opačný. Svou roli plní 

vědomí pomocí některých základních funkcí, které jsme identifikovali v této práci tři. 

Funkce třídící a selektivní, funkce analytická a interpretační a funkce rozhodovací. 

Vzhledem k tomu, že je vědomí procesem fyzickým, spotřebovává při plnění svých 

úkolů materiální zdroje. Spolupráce s pamětí umožňuje pro účely řízení konfrontovat 

informace jak ze současnosti, tak z minulosti systému. V neposlední řadě vědomí 

spolupracuje při plnění rozhodovací funkce s vůlí, čili systémem uzavření toku 

s rozhodnutím nekorespondujících informací, a s mocí, čili s prostředkem prosazení 

utvořeného rozhodnutí ve vnějším světě. 

                                                                                                                                               
88 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 301 
89 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 178 
90 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 178 
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5. Výzkum 

Druhá část této práce se bude zabývat praktickou aplikací teoretických poznatků 

prezentovaných v části první na konkrétní subsystém v politické realitě. Ambicemi této 

praktické části bude formou kvalitativního výzkumu ověřit či vyvrátit platnost 

některých teoretických aspektů konceptu vědomí v systému Deutschova komunikačního 

přístupu a formulovat na základě výsledků výzkumu potenciální význam tohoto přístupu 

pro další studium politických systémů 

5.1 Metodologie 

S ohledem předmět zkoumání a dostupnost dat bylo předně třeba vybrat vhodný objekt 

zkoumání tak, aby na jedné straně bylo možno očekávat relevantní výstupy výzkumu a 

na straně druhé odpovídal vybraný objekt charakteru a rozsahu bakalářské práce. Tímto 

objektem byla zvolena jedna z městských částí hlavního města Prahy – Městská část 

Praha 2. Z hlediska Deutschovy teorie lze městskou část hlavního města vymezit jako 

konkrétní politický subsystém, který je v rámci rozsáhlejšího politického systému, 

kterým je na vyšší úrovni hlavní město Praha a na úrovni nejvyšší pak Česká republika, 

charakterizován svými hranicemi a určitou mírou autonomie. Jelikož však nelze 

sledovat veškeré informační toky, které v rámci městské části proudí, a jelikož je 

vědomí úzce spojeno s procesem systémového řízení, byl následně objekt zkoumání 

omezen pouze na oblast, která plní nejdůležitější úkoly systémové řízení. Takovou 

oblastí je v městské části její úřad – v našem případě Úřad městské části Praha 2. 

5.1.1 Postavení a struktura městské části jako politického subsystému 

Postavení městské části jejího Úřadu jako právě té oblasti, která hraje nejdůležitější roli 

v systémovém rozhodování a řízení, lze z pohledu teorie komunikace spatřovat ve 

vymezení funkcí, které plní. Toto vymezení plyne v prostředí politického systému – 

České republiky – z legislativy. Lze říci, že majoritu funkcí, které jsou městskými 

částmi hlavního města Prahy plněny, obsahuje zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze91 a dále pak obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy – Statut 

                                                 
91 Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. In: Sbírka zákonů české republiky. 13.4.2000. Dostupné 

z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49301&nr=131~2F2000&rpp=15#local-

content 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49301&nr=131~2F2000&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49301&nr=131~2F2000&rpp=15#local-content
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hlavního města Prahy92, byť je jejich činnost obsažena v řadě dalších speciálních 

zákonů.93, 94 Vzhledem k tomu, že není úkolem této práce zevrubně analyzovat městské 

části z hlediska jejich postavení a působnosti, lze v tomto ohledu uvést pouze nezbytný 

přehled základních informací. 

Působnost městské části, stejně jako hlavního města Prahy, se z hlediska veřejné správy 

dělí na oblast samosprávy a přenesené státní správy, tedy na působnost samostatnou a 

přenesenou. S velkou dávkou zjednodušení lze říci, že zatímco do oblasti samosprávy 

spadají ty funkce, které se týkají záležitostí městské části jako autonomní veřejnoprávní 

korporace a jejich členů (občanů), do oblasti přenesené státní správy spadají ty funkce, 

které se týkají správy záležitostí České republiky jako celku, avšak ta jejich výkon za 

účelem efektivnější správy přenesla na své dílčí subsystémy – městské části. Byť má 

toto dělení rozsáhlé právní a politické důsledky, nebude s tímto dělením tato práce dále 

operovat důsledně, neboť informační toky související se systémovým řízením spolu 

úzce souvisejí a často je nelze od sebe zcela oddělit. 

Organizační struktura městské části je dána zčásti opět legislativou České republiky a 

zčásti vnitřními předpisy, které si pro účel svého fungování utváří na základě zákonného 

zmocnění městská část sama. Zákon o hlavním městě Praze uvádí jednak obligatorní 

orgány městské části, kterými jsou zastupitelstvo, rada, starosta a úřad, a jednak 

v obecné rovině další, v některých případech pouze fakultativní, orgány, kterými jsou 

např. tajemník či výbory, komise, odbory a oddělení, a které fungují většinou v rámci 

orgánů obligatorních.95 Zřízení a fungování těchto orgánů je zpravidla v působnosti 

městských částí a zákon stanoví pouze nezbytný rámec pro jejich existenci.96 

Předmětem zájmu tohoto výzkumu bude jeden z obligatorních orgánů městské části 

Praha 2 – její Úřad, a to pro jeho stěžejní roli v systémovém řízení, kde vykonává 

pravomoci jak v samostatné, tak v přenesené působnosti. Rámec působnosti Úřadu je 

                                                 
92 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. 

In: Sbírka právních předpisů hlavního města Prahy. 21.12.2000. Dostupné z: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2000

-vyhlaska_cislo_55_ze_dne_21_12_2000.html 
93 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů České republiky. 12.4.2000. 

[online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49296&nr=128~2F2000&rpp=15#local-content. 
94 Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení). In: Sbírka zákonů České republiky. 12.4.2000. 

[online]. [cit. 2015-04-03]. Dostupné z: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49297&nr=129~2F2000&rpp=15#local-content. 
95 Zák. č. 131/2000 Sb. § 4 
96 Zák. č. 131/2000 Sb. § 77, § 78, § 94 odst. 2 písm. b), § 100, § 101 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2000-vyhlaska_cislo_55_ze_dne_21_12_2000.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2000-vyhlaska_cislo_55_ze_dne_21_12_2000.html
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49296&nr=128~2F2000&rpp=15#local-content
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49297&nr=129~2F2000&rpp=15#local-content
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stanoven v § 103 – 106 a dále v § 81 zák. 131/2000 Sb. „Úřad městské části vykonává 

přenesenou působnost městské části, není-li zákonem svěřena jiným orgánům městské 

části“97, z hlediska samostatné působnosti pak Úřad plní funkce, které jsou mu svěřeny 

jinými orgány městské části, zejména radou a zastupitelstvem.98 Konkrétní funkce jak 

v oblasti přenesené, tak samostatné působnosti pak vyplívají z kromě již zmíněných 

zákonů rovněž ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Vyčerpávající výčet těchto funkcí 

není na místě pro jeho rozsáhlost zmiňovat. Pro účely této práce se lze v souladu s 

jejími teoretickými východisky spokojit se zobecněným tvrzením, že se jedná o funkce, 

které politický systém plní za účelem svého přežití v čase, a které tedy spadají do oblasti 

činnosti, kterou jsme nazvali řízením. Základním vnitřním předpisem Úřadu městské 

části, který upravuje jeho strukturu a zřízení a fungování některých orgánů, je jeho 

organizační řád, který vydává rada městské části.99 Obrazové schéma organizační 

struktury Úřadu MČ Praha 2, které odpovídá pravidlům stanoveným v organizačním 

řádu, lze sledovat v příloze č. 1 této práce. Úřad je členěn na menší organizační 

jednotky – odbory, které se pak dále člení na jednotlivá oddělení podle věcné 

působnosti. V čele Úřadu stojí oficiálně starosta MČ, činnost Úřadu však fakticky řídí a 

koordinuje tajemník, který je starostovi za plnění úkolů v rámci Úřadu odpovědný.100 

V čele jednotlivých odborů jsou jejich vedoucí, kteří jsou odpovědní tajemníkovi. 

V čele oddělení jsou pak vedoucí oddělení, kteří jsou odpovědní příslušným vedoucím 

odborů.101 

5.1.2 Předmět výzkumu 

Z toho, co bylo řečeno v teoretické části, plyne řada otázek, na které je možné 

odpovědět empirickým výzkumem. Tato práce si vytyčila za cíl zabývat se třemi 

otázkami, které by měly potvrdit či rozšířit poznání některých základních pilířů 

Deutschova konceptu. Je-li vědomí zpětnou vazbou sekundárních symbolů, musí 

existovat prvky, či uzly komunikační sítě, které nesou jeho funkce, a které by mohly být 

při vhodném výběru nástrojů zkoumání empirickým výzkumem pozorovatelné a 

identifikovatelné. V první řadě bude cílem výzkumu zjistit, které prvky náleží do zpětně 

                                                 
97 Zák. 131/2000 Sb. §103 odst. 3 
98 Srov. zák. 131/2000 Sb. § 81 odst. 2 
99 Zák. 131/2000 Sb. § 81 odst. 4, § 94 odst. 2 písm. b) 
100 Zák. 131/2000 Sb. § 104 odst. 2 
101 Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 2 č. 423  ze dne 25.6.2001. Organizační řád. Čl. 4, 6 a 7. 

Dostupné z: http://urad.praha2.cz/file/GHj1/OR-9-14-1.docx 

http://urad.praha2.cz/file/GHj1/OR-9-14-1.docx
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vazebního okruhu, který plní funkce vědomí v politickém systému. Víme-li, které prvky 

náleží vědomí, je to již jen krok k zjištění, které funkce tyto prvky společně vykonávají. 

Cílem druhé fáze výzkumu bude zjistit, jak konkrétně se vědomí promítá do tvorby 

rozhodnutí a systémového řízení a potvrdit tak jeho funkce, které byly podrobněji 

popsány v teoretické části této práce. V poslední řadě bude v ohnisku zájmu tohoto 

výzkumu vzájemné uspořádání prvků, či uzlů vědomí. Sám Deutsch pracuje s pojmem 

hodnoty, kterým označuje provozní pravidla pro zpracování informací v systému.102 Lze 

očekávat, že má-li mít určitá informace prioritu při jejím zpracování, je nejdříve nutné, 

aby byla vědomím opatřena tomu odpovídajícími sekundárními symboly. Vzhledem 

k tomu, že vnitřní struktura oblasti tvorby rozhodnutí – Úřadu MČ - je organizována 

hierarchicky, lze očekávat, že i prvky vědomí, budou organizovány hierarchicky, čemuž 

bude odpovídat míra, v jaké budou schopny ovlivnit množství pozornosti věnované 

dané informaci a tím i její hodnotu. 

5.1.3 Metody 

Nástroji hledání odpovědí na výzkumné otázky nastíněné výše a konkrétně vymezené 

níže budou tři stěžejní výzkumné metody: terénní pozorování, nestrukturovaný 

hloubkový rozhovor a obsahová analýza některých relevantních vnitrosystémových 

dokumentů. 

5.2 Výzkumné otázky a hypotézy 

5.2.1 Výzkumná otázka a hypotéza č. 1 

Otázka č. 1: Které prvky systému naleží do zpětněvazebního okruhu, který plní funkce 

vědomí? 

Hypotéza č. 1: Do vědomí je třeba zahrnout všechny prvky systému (uzly komunikační 

sítě), které mají možnost připojit k primárním informacím proudícím systémem nějaké 

sekundární symboly a zároveň mají možnost takto vytvořené sekundární symboly účinně 

promítnout to systémového řízení. 

                                                 
102 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 173 
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Hlavním důsledkem zapojení vědomí do systémového řízení je v Deutschově teorii 

uvědomění si existence informace z pohledu systémového řízení a tvorby rozhodnutí. 

Pokud by tedy vědomí neexistovalo, veškeré informace by sice dál proudily systémem, 

avšak pro centrum řízení, kterým je u člověka mozek, u obchodní korporace její 

statutární orgán a u politického systému orgány veřejné moci, by byla tato informace 

buď zcela neznámá, anebo přinejmenším neuchopitelná z hlediska jejího širšího 

významu. Systémové řízení bez užití vědomí se tak omezuje pouze na intuitivní složku. 

Když se ptáme, kde je vědomí uloženo, a které prvky plní jeho funkce, je vhodné začít 

hledáním jeho samotných hranic, tedy bodů v systému, které bezprostředně oddělují 

vědomé od nevědomého. Takové body budou z logiky věci místem velmi 

koncentrovaného průtoku informací proudících z různých částí systému, kde budou 

informace prvotně tříděny a dále distribuovány příslušným místům systémového řízení. 

Místem, které plní funkci vstupní brány vědomí, je ve zkoumaném objektu podatelna. 

Podatelna je součástí Oddělení spisové služby v rámci odboru Kanceláře tajemníka. 

Funkce podatelny jako klíčového bodu příjmu informací Úřadu vyplývá zejména ze 

Spisového a skartačního řádu Úřadu městské části Praha 2. Spisový a skartační řád je 

nejdůležitějším vnitřním předpisem upravujícím zpracování a oběh dokumentů v rámci 

Úřadu, který vydává tajemník formou nařízení. Každý dokument je primární informací 

nebo jejich souhrnem ve smyslu Deutschovy teorie, proto bude v rámci výzkumu pojem 

dokumentu vždy užíván v tomto smyslu. „Příjem doručených dokumentů pro Úřad 

provádí podatelna umístěná v budově Úřadu, nám. Míru 20/600, Praha 2.“103 Vzhledem 

k tomu, že Úřad není zcela izolovanou součástí městské části, lze předpokládat, že 

k výměně informací mezi jeho vnitřními prvky a okolím dochází i jinak. Podatelna je 

však oficiálním a nejdůležitějším místem Úřadu pro příjem informací z jeho vnějšku a 

z hlediska komunikačního modelu plní tedy funkci hlavního receptoru. Veškeré 

dokumenty plynoucí k Úřadu z vnějšku, ať již od občanů městské části, jiných 

městských částí, nebo jiných správních Úřadů, musí projít podatelnou.104 

„Příjmem dokumentů se rozumí zejména: převzetí a prvotní třídění doručených 

dokumentů podle jejich typu (např. obyčejné, doporučené, na jméno, balíky apod.), 

otevírání doručených dokumentů a jejich další třídění podle obsahu, prvotní evidence a 

                                                 
103 Nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 2 č. 1/2013 ze dne 22. 3. 2013. Spisový a skartační řád. 

Část II., článek 2, odst. 1 
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označování doručených dokumentů, předání doručených dokumentů k vyřízení 

příslušnému odboru nebo organizační jednotce“.105 Veškeré přijaté úřední dokumenty se 

dále evidují ve vnitřním informačním systému Úřadu – systému spisové služby (SSL). 

Výjimkou evidence v tomto systému jsou pouze dokumenty interní a dále pak 

dokumenty, které podléhají evidenci podle jiných právních předpisů. Těmi jsou 

například stížnosti a petice, které se evidují v centrální v evidenci stížností a petic106, či 

žádosti o poskytnutí informace.107 Smyslem prvotní evidence dokumentu podatelnou je 

zaznamenat existenci informace, kterou obsahuje, přiřadit mu první skupinu 

sekundárních symbolů a připravit ho tak pro následující zpracování příslušným odborem 

a oddělením v Úřadu. Ve smyslu Deutschova poznatku o vědomí, se systém teprve 

prostřednictvím podatelny „dozvídá, že ví“.108 Vzor evidence příchozích dokumentů a 

věcného a jmenného rejstříku v informačním systému spisové služby zobrazují přílohy 

č. 2, č. 3 a č. 4 této práce. Sekundárními symboly, připojenými v prvním kroku, jsou 

označení subjektu, příp. spisového znaku, věci, data podání a přiřazení spisové značky. 

Jak je vidět, podatelna je (1) místem koncentrovaného příjmu informací plynoucích 

k Úřadu a (2) místem, kde dochází k prvotnímu odvozování a zpracování sekundárních 

symbolů tak, aby byly primární informace připraveny k následujícímu zpracování. 

Z uvedeného plyne, že je to právě podatelna, která odděluje vědomé od nevědomého. 

Dokumenty, které neprojdou podatelnou, jako by neexistovaly. Informace v nich 

obsažené sice proudí systémem - městskou částí, avšak z hlediska oblasti systémového 

řízení, jsou neviditelné. A naopak, informace, které jsou podatelnou přijaty a 

zaznamenány v centrálním informačním systému, se stávají vědomými a zároveň 

potenciálně dostupnými pro ty oblasti řízení, které jsou oprávněny a povinny se jimi 

zabývat. Ve smyslu uvedeného lze říci, že podatelna je v rámci zkoumaného objektu 

první úrovní vědomí. 

                                                                                                                                               
104 HORÁKOVÁ, Andrea. Osobní rozhovor s vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Úřadu MČ Praha 2. 

Praha 27. 3. 2015. 
105 Nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 2 č. 1/2013 ze dne 22. 3. 2013. Spisový a skartační řád. 

Část II., čl. 2, odst. 2 
106 Směrnice Rady MČ Praha 2 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům 

MČ Prahy 2 schválená usnesením č. 25 dne 17. 1. 2006. 
107 Nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 2 č. 1/2013 ze dne 22. 3. 2013. Spisový a skartační řád. 

Část II., čl. 5, odst. 1, 2, 3, 14 
108 Srov. DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 296 
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Po prvotním zpracování v podatelně jsou přijaté dokumenty distribuovány do 

příslušného odboru a oddělení, kde jsou dále zpracovávány.109 Rozdělování doručených 

dokumentů probíhá podle působnosti jednotlivých odborů a organizačních jednotek 

odborů vymezené Organizačním řádem Úřadu.110 O způsobu vyřízení dokumentů, čili 

zpracování informací rozhodne vždy příslušný vedoucí odboru či oddělení a zároveň 

určí, který konkrétní zaměstnanec se bude dokumentem zabývat. Pokud tento 

zaměstnanec na daný úkol nestačí, nebo není ke zpracování dokumentu vůbec příslušný, 

postoupí dokument vždy nadřízenému pracovníkovi Úřadu, kterým je ve vztahu 

k zaměstnanci oddělení vedoucí oddělení a ve vztahu k vedoucímu oddělení vedoucí 

odboru a ten dokument buď sám zpracuje, či postoupí k vyřízení odboru a oddělení 

příslušnému.111 Souběžně s tímto procesem vyřizování probíhá po celou dobu zároveň 

proces odvozování a zpracování symbolů sekundárních. Veškeré úkony, které se 

zpracováním informací souvisejí, jsou zaznamenávány a průběžně doplňovány do 

informačního systému spisové služby. Zaznamenávají se údaje o aktuálním místu 

zpracovávání, postoupení, vrácení, připomínkování, přidělení, dále údaje o souvislosti 

s jinými dokumenty či údaje o stupni utajení apod.112 V každém okamžiku zpracování 

dokumentu určitými prvky systému, které se podílejí na tvorbě rozhodnutí a na 

systémovém řízení, dochází k utváření a vzájemné konfrontaci sekundárních informací, 

které ovlivňují následující zpracování informací primárních. Za předpokladu, že není 

informace „ztracena“ v procesu zpracování vlivem nevědomých sil jakými jsou 

zapomínání, ztráta pozornosti či komunikační šumy, je od okamžiku jejího průchodu 

vstupní branou vědomí jejímu zpracování vždy přítomno v každém dalším zaměstnanci 

Úřadu, který se na jejím dalším zpracování podílí. Všechny prvky systému, které 

přijdou s primární informací na základě jeho provozních pravidel do styku, mají 

možnost a povinnost připojit k informaci různé sekundární symboly, které jsou 

vodítkem určení kde, kým a jakým způsobem má být informace dále zpracována až do 

                                                 
109 MYŠÁKOVÁ, Jana. Osobní rozhovor s vedoucí Oddělení spisové služby Úřadu MČ Praha 2. Praha 

27. 3. 2015. 
110 Nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 2 č. 1/2013 ze dne 22. 3. 2013. Spisový a skartační řád. 

Část II., čl. 6, odst. 2. 
111 HORÁKOVÁ, Andrea. Osobní rozhovor s vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Úřadu MČ Praha 2. 

Praha 27. 3. 2015. 
112 Nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 2 č. 1/2013 ze dne 22. 3. 2013. Spisový a skartační řád. 

Část II., čl. 6, odst. 9 
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jejího úplného vyřízení, uložení do paměťových zařízení, čili archivace, nebo 

skartace.113 

K odvozování a vzájemné konfrontaci sekundárních symbolů nedochází samozřejmě 

pouze v řídící oblasti politického systému, čili v prostředí Úřadu. Procesy vědomí by se 

daly obdobně sledovat v dalších částech systému v prostředí sociálních a politických 

skupin, či občanských sdružení, které tvoří další jeho prvky, a které mají zase své řídící 

orgány a svá operační pravidla pro zpracování informací. Ne všechny procesy vědomí, 

které v systému probíhají, jsou však součástí systémového vědomí. K odlišení procesů 

vědomí jedince, sociálních skupin a politického systému musíme tedy užít kritérium 

možnosti užít utvořených sekundárních symbolů pro tvorbu rozhodnutí a řízení městské 

části jako celku. Úřad nemůže učinit rozhodnutí na základě informace, kterou nese 

kterýkoliv prvek městské části (tedy jedinec či skupina existující v jejím rámci), pokud 

buď (1) není tato informace jemu předána, a to tak, že projde vstupní branou vědomí 

(podatelnou příp. jiným potenciálním bodem příjmu informací) nebo (2) pokud tuto 

informaci nenese prvek, který je zároveň prvkem plnícím rozhodovací funkce (tedy je 

sám součástí Úřadu). 

5.2.2 Výzkumná otázka a hypotéza č. 2 

Otázka č. 2: Jaké funkce lze přičítat procesům systémového vědomí? 

Hypotéza č. 2: Vědomí je především nástrojem třídění a analýzy informací a tvorby 

rozhodnutí.  

Z toho co bylo řečeno v předchozích odstavcích lze již vysledovat některé funkce, které 

vědomí zastává, a které byly nastíněny již v teoretické části. V první řadě lze hovořit o 

funkci třídící, případně selektivní. Podstatou třídění a selekce, je rozdělit informace dle 

předem definovaných kritérií zpravidla na základě věcné, subjektivní, časové, či jiné 

souvislosti a rovněž rozpoznat a vyloučit informace zcela nepotřebné. Smyslem třídění 

je zejména rozšířit ohnisko operativní pozornosti, umožnit současné a specializované 

zpracování velkého množství informací a zvýšit tím přesnost výstupů na základě nich 

utvářených. 

                                                 
113 Nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 2 č. 1/2013 ze dne 22. 3. 2013. Spisový a skartační řád. 

Část II., čl. 7, odst. 1, odst. 3 
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Jak již bylo řečeno, jednou z funkcí podatelny, kterou jsme nazvali vstupní branou 

vědomí, je prvotní třídění doručených dokumentů.114 Úkolem podatelny tedy je bez 

rozsáhlejších odborných znalostí, pouze na základě daných operačních pravidel a 

předběžné analýzy přiřadit příchozím dokumentům odpovídající sekundární symboly, 

aby mohly být na základě nich následně postoupeny věcně příslušnému odboru.115 

Jakmile se informace dostane do správné oblasti, je tam dále zpracovávána již na 

základě odborné specializace příslušného odboru či oddělení. Ale ani na této úrovni 

třídění nekončí. Informaci mohou být přiřazeny další sekundární symboly, může být 

rozdělena či sloučena s jinou sekundární informací a vytvořit tak sekundární informaci 

novou. Může být přikázána jinému konkrétnímu prvku v rámci odboru či oddělení, 

posunuta po vertikální i horizontální linii do jiné příslušné oblasti v rámci Úřadu, či 

expedována zcela mimo systém do systému či subsystému jiného.116 S každým dalším 

stupněm zpracování přibývá množství sekundárních symbolů, které jsou zpětně 

doplňovány do systému spisové služby či jiného evidenčního systému, a které 

charakterizují pozici informace v rámci systému a vymezují ji tak vůči informacím 

ostatním. Třídění tedy probíhá v průběhu celého procesu zpracování. 

Druhou funkci, která byla vědomí v teoretické části připsána, jsem označil jako 

analytickou a interpretační. Podstatou analýzy a interpretace primárních informací je 

zevrubný rozbor jejich obsahu a jejich výklad z hlediska potenciálního významu pro 

systém. V průběhu tohoto procesu se tedy zjišťuje, kdo informaci vytvořil, odkud plyne 

a kudy byla dále přenášena, jaká sdělení obsahuje a jaký význam tato sdělení pro systém 

mají, které části systému by se měly informací dále zabývat, se kterými jinými 

informacemi ze současnosti i minulosti systému lze informaci dále kombinovat apod. 

Veškerá zjištění uvedená v předchozí větě jsou připojována k primární informaci 

prostřednictvím sekundárních symbolů, pomocí zpětné vazby jsou vraceny jako nový 

vstup do procesu jejího dalšího zpracování a ovlivňují tak utvářený výstup. „U vládních 

nebo zpravodajských organizací se dá rozdíl mezi prvotními a druhotnými zprávami 

empiricky pozorovat. Takové organizace, jako například ministerstvo zahraničních věcí 

Spojených států, mohou přijímat velké množství zpráv týkajících se událostí ve vnějším 

světě. K těmto docházejícím zprávám jsou pak připojovány druhotné symboly, takže 

                                                 
114 Nařízení tajemníka ÚMČ Praha 2 č. 1/2013. Spisový a skartační řád. Část II., čl. 2, odst. 2 
115 Příloha č. 2 k Organizačnímu řádu MČ Praha 2: základní úkoly ÚMČ Praha 2 v samostatné a 

přenesené působnosti. [online]. [cit. 2015-05-02] Dostupné z: http://urad.praha2.cz/file/Xxk1/OR-P1-02-

15-a.doc 
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tato organizace ví o každé zprávě, kterou obdržela, že ji obdržela, a kde může být 

nalezena. Politické výbory nebo programové výbory v čele takové výzkumné nebo 

rozhodovací organizace se pak mohou zabývat pouze stručnými obsahy, souhrny, 

popisy návrhů a podobně a referáty o politice nebo činnosti, které zhušťují a hodnotí 

velká množství prvotní informace.“117 Nástroji a zároveň dílčími výsledky procesu 

vědomí budou tedy určité skupiny sekundárních symbolů. Mohou to být různá 

doporučení, souhrny, popisy, expertní analýzy, stanoviska, ale rovněž názory či 

neformální rady vyměňované mezi jednotlivými uzly komunikační sítě politického 

systému, které budou důležitými mezistupni procesu řízení. 

V předchozích odstavcích bylo řečeno, že první úroveň vědomí se nachází u vstupní 

brány, jíž je ve zkoumaném objektu podatelna. Byť spočívá funkce podatelny zejména 

v třídění došlých informací, lze již tady najít některé prvky analýzy, bez které by ovšem 

třídění nebylo dost dobře možné. Prvotní třídění, evidence a označování přijímaných 

dokumentů lze provádět pouze tak, že jsou na základě rozboru určitých znaků, které 

dokument vykazuje, přiřazovány odpovídající druhotné symboly. „Každé podání 

doručené do podatelny, které podléhá evidenci, musí být označeno jednoznačným 

identifikátorem v den, kdy bylo doručeno. Po zaevidování podání v analogové podobě 

do systému spisové služby vytiskne zaměstnanec oddělení spisové služby odboru 

Kancelář tajemníka štítek s jednoznačným identifikátorem, který je označením 

dokumentu zajišťujícím jeho nezaměnitelnost a musí být s dokumentem, který označuje, 

spojen. Štítek obsahuje kromě jednoznačného identifikátoru náležitosti podacího razítka 

(název Úřadu, datum doručení, číslo jednací, počet listů, počet listinných příloh 

dokumentu a počet listů těchto příloh, popř. počet svazků listinných příloh dokumentu a 

počet a druh příloh dokumentu, pokud jsou v nelistinné podobě.“118 Právě štítek 

připojovaný k veškerým přijatým dokumentům, je v první skupinou druhotných 

symbolů, kterými je každý dokument opatřen.119  

Po zaevidování a prvotním roztřídění následuje postoupení dokumentu do příslušného 

odboru a oddělení, přidělení konkrétnímu zaměstnanci a věcné vyřízení.120 Při 

                                                                                                                                               
116 Nařízení tajemníka ÚMČ Praha 2 č. 1/2013. Spisový a skartační řád. Část II., čl. 6, odst. 5 - 7 
117 DEUTSCH, Karl W. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971. s. 297 
118 Nařízení tajemníka ÚMČ Praha 2 č. 1/2013. Spisový a skartační řád. Část II., čl. 4, odst. 2, 3 
119 Vzor štítku obsahuje příloha č. 5 této práce. 
120 MYŠÁKOVÁ, Jana. Osobní rozhovor s vedoucí Oddělení spisové služby Úřadu MČ Praha 2. Praha 

27. 3. 2015. 
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vyřizování dokumentů se všechny dokumenty týkající se téže věci spojují ve spis.121 

Přidělení a vyřizování již vyžaduje důkladný obsahový rozbor, jehož cílem je vzít 

v úvahu co nejširší spektrum s věcí souvisejících faktorů a připravit co nejúplnější 

poklady pro utvoření konečného rozhodnutí. Dále tak dochází k postupnému 

odvozování dalších sekundárních informací, které nemají jiný účel, než usnadnit a 

zefektivnit tvorbu odpovídajícího výstupu. V praxi lze hovořit o celé řadě dokumentů, 

kterými mohou být záznamy o pohybu dokumentu v rámci Úřadu, vnitřní sdělení 

zaměstnanců týkající se dané věci, předávací protokoly apod.122 Jiným typem 

koncentrovaných souhrnů sekundárních informací, které hrají důležitou roli při tvorbě 

rozhodnutí, jsou odborná doporučení a stanoviska.123 V rámci Úřadu mohou být na 

žádost vypracovávána různými odbory v případě, že je třeba pro účely vyřízení 

záležitosti zevrubnější analýzy a odborného názoru. Jejich účelem tak je analyzovat 

dokumenty z hlediska odborné způsobilosti daného odboru a poskytnout tomu, jemuž 

byla věc přikázána, soubor zhuštěných sekundárních informací, které budou podkladem 

pro její efektivní vyřízení. 

Význam takto odvozených sekundárních informací nemusí končit pouze u dané 

konkrétní věci. Informace lze analyzovat z širší perspektivy, jejich další rekombinací 

s primárními i sekundárními informacemi lze tvořit nové primární informace, ty znovu 

zpracovávat a promítat je do řízení z hlediska dlouhodobější strategie - stanovením 

nových dílčích cílů či změnou pozornosti. Např. jednou z činností, která je v rámci 

Úřadu na úseku samostatné působnosti svěřena Odboru majetku a investic, je vyřizování 

žádostí o nájem bytu obce dle platných pravidel.124 Každá žádost o přidělení nájmu 

obecního bytu je samostatnou informací, která prostřednictvím vstupní brány – 

podatelny - vstupuje do vědomí městské části, a se kterou by se měla městská část 

v rámci svého řízení vypořádat. Každá žádost se bude vyřizovat individuálně a bude 

tvořit ve vědomí městské části samostatný spis. V případě, že bude komunikační síť 

vědomí dostatečně hustá, mohou být veškeré žádosti o přidělení nájmu bytu dány do 

kontextu zastoupením určitým typem sekundárních symbolů. Výsledkem bude 

schopnost městské části zpracovávat tyto žádosti ve vzájemné širší souvislosti a 

                                                 
121 Nařízení tajemníka ÚMČ Praha 2 č. 1/2013. Spisový a skartační řád. Část II., čl. 8, odst. 1 
122 Nařízení tajemníka ÚMČ Praha 2 č. 1/2013. Spisový a skartační řád. Část II., čl. 4, odst. 6, 7; čl. 8 

odst. 4 
123 Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 2 č. 423  ze dne 25.6.2001. Organizační řád. Čl. 10 
124 Příloha č. 2 k Organizačnímu řádu MČ Praha 2: Základní úkoly ÚMČ Praha 2 v samostatné a 

přenesené působnosti. Část Odbor majetku a investic. 
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následně možnost formulovat na základě nich obecnější cíle např. ve formě komplexní 

bytové politiky a efektivní správy bytového fondu. Pokud pak městská část např. 

zaznamená nárůst žádostí o nájem obecních bytů, může na to přiměřeně 

v dlouhodobějším měřítku reagovat výstavbou nových bytů nebo změnou pravidel 

sociální bytové politiky a předejít tak potenciálním náhlým krizím.125 

Třetí stěžejní funkcí, kterou práce zabývá, je funkce syntetická a rozhodovací. Jsou to 

právě jednotlivá rozhodnutí, která v souhrnu definují podstatu procesu řízení. Učinit 

rozhodnutí znamená definitivně vymezit zcela konkrétní směr, kterým se politický 

systém v několika následujících okamžicích vydá. Vědomí může usnadnit tvorbu 

rozhodnutí a zvýšit jeho operativní účinnost tím, že umožňuje vzít v úvahu zároveň 

větší množství zkrácených sekundárních informací, vyhodnotit je a navzájem je 

konfrontovat. Z toho, co bylo řečeno, lze vyvodit, že tvorba, třídění i analýza 

sekundárních symbolů jsou nezbytným předpokladem toho, aby mohly být 

v následujících krocích vzájemně konfrontovány a opět spojovány a kombinovány do 

nových informačních vzorů, které rozmnožují počet potenciálních rozhodnutí. 

Po tom co jsou dokumenty roztřízeny a přiděleny konkrétnímu odboru a oddělení, má 

následovat jejich vyřízení. V rámci Úřadu platí, že pokud zaznamená podatelna 

dokument, který splňuje alespoň základní náležitosti (v nejobecnější rovině musí být 

patrno, kdo dokument podal a co sleduje), existuje povinnost se jím zabývat a nějakým 

způsobem ho vyřídit.126 „Vyřízením dokumentu se rozumí vyřízení věci, a to 

elektronickou nebo listinnou formou nebo ústně. Vyřízení dokumentu, popř. spisu je 

realizováno dokumentem, postoupením jinému odboru nebo organizační jednotce Úřadu 

nebo orgánu veřejné moci, který je k vyřízení příslušný, vzetím na vědomí, záznamem 

na dokumentu nebo vyřízením věci ústně (telefonicky).“127 Vyřídit dokument znamená 

rozhodnout, jak Úřad s informacemi přijatými podatelnou naloží. Výsledkem 

rozhodnutí však nemusí být jen konání, ale i vůle se informací nezabývat. „Dokument, 

popř. spis vyřizuje zaměstnanec, který je za něj zodpovědný a byl k tomu pověřen 

vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec, jemuž byl dokument předán k vyřízení, jej 

vyřizuje návrhem (konceptem) vyřízení (odpovědi, rozhodnutí), který schvaluje 

                                                 
125 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 2 č. 56 ze dne 20. 1. 2014: Pravidla sociální bytové politiky MČ 

Praha 2. Dostupné z: http://www.praha2.cz/file/qEb1/pravidla-socialni-bytove-politiky-od-21-1-2014.doc 
126 HORÁKOVÁ, Andrea. Osobní rozhovor s vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Úřadu MČ Praha 2. 

Praha 27. 3. 2015. 
127 Nařízení tajemníka ÚMČ Praha 2 č. 1/2013. Spisový a skartační řád. Část II., čl. 7, odst. 1 

http://www.praha2.cz/file/qEb1/pravidla-socialni-bytove-politiky-od-21-1-2014.doc
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(aprobuje) vedoucí zaměstnanec.“128 Vedoucími zaměstnanci jsou vedoucí oddělení a 

vedoucí odborů.129 Vyhotovení konceptu rozhodnutí je procesem konfrontace a syntézy 

sekundárních informací odvozených v předchozích krocích. Zaměstnanec, který má věc 

na starost, nečiní nic jiného, než že sbírá a vzájemně porovnává veškerá stanoviska, 

popisy, protokoly či doporučení, které byly k dané věci vyhotoveny, konfrontuje je 

rovněž s informacemi řádově vyššími, např. instrukcemi a vnitřními předpisy, či s 

obecnými cíli politik, do jejichž působnosti záležitost věcně spadá. Na konci tohoto 

procesu pak stojí konkrétní rozhodnutí – odpověď, oznámení, správní rozhodnutí, které 

by mělo v co nejvyšší míře vyhovět zájmu MČ jako celku. 

5.2.3 Výzkumná otázka a hypotéza č. 3 

Otázka č. 3: Jak jsou uspořádány prvky nesoucí funkce vědomí? 

Hypotéza č. 3: Prvky vědomí jsou uspořádány hierarchicky, a to na základě míry, v jaké 

mohou určit prostřednictvím připojovaných sekundárních symbolů pozici primární 

informace pro její další zpracování v systému. 

V teoretické části bylo řečeno, že jedním z důsledků zapojení vědomí do systémového 

řízení je ovlivnění množství pozornosti věnované systémem určité primární informaci 

podle intenzity zastoupení sekundárními symboly. Je-li informace zastoupena bohatou 

sekundární informací, objeví se v systému s větší frekvencí, bude se mu jevit 

hodnotnější a věnuje jí více pozornosti, než informaci, která bude zastoupena pouze 

okrajově. S tímto tvrzením vyvstává hned několik otázek, které by mohly být 

v budoucnu zodpovězeny dalším výzkumem. Například které sekundární symboly musí 

být informaci přiřazeny, aby se pozornost systému obrátila právě k ní? A pokud lze 

hovořit o konkrétních symbolech, mohou je všechny prvky náležející vědomí přiřazovat 

informacím ve stejně míře? Předchozí otázka nás pak přivádí k poslednímu problému, 

kterým se tento výzkum zabývá. V případě, že by odpověď na ní byla záporná, 

naznačuje to určitou hierarchicky organizovanou strukturu prvků vědomí. Pokud by 

totiž byla určitým prvkům dána možnost ovlivnit pozornost systému 

věnovanou určitému typu informace ve větší míře než prvkům jiným, znamenalo by to 

v praxi i větší vliv na tvorbu rozhodnutí a tedy na systémové řízení. 

                                                 
128 Nařízení tajemníka ÚMČ Praha 2 č. 1/2013. Spisový a skartační řád. Část II., čl. 7, odst. 2, odst. 3 
129 Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 2 č. 423  ze dne 25.6.2001. Organizační řád. Čl. 6, 7 
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Z předchozího již víme, že Úřad MČ Praha 2 vykazuje určitou hierarchickou 

organizační strukturu. Člení se na jednotlivé odbory, v jejichž čele stojí vedoucí odboru, 

a oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí oddělení. Řadoví zaměstnanci jsou odpovědní 

vedoucím oddělení, ti jsou odpovědní vedoucím odborů a ti pak konečně odpovídají za 

své funkce tajemníkovi.130 S tím v zásadě koresponduje i způsob rozhodování, neboť 

některé formy závažnějších rozhodnutí jsou oprávnění činit a podepisovat pouze 

vedoucí zaměstnanci, přičemž u ostatních mají přinejmenším schvalovací a kontrolní 

pravomoc131 (například správní rozhodnutí mohou vydávat jménem Úřadu pouze 

vedoucí odborů).132 S jednoduchou analogickou aplikací tohoto modelu na strukturu 

vědomí však neuspějeme. 

Podatelna dokument nejdříve přijme, zaeviduje a prvotně třídí. Okruh sekundárních 

symbolů, které může k informaci připojit, stejně jako její role jsou předem omezeny (viz 

předchozí text a přílohy č. 2 - 4). Pozice dokumentu pro následující zpracování je 

určena pouze na základě hlediska věcného zaměření odboru, do kterého je následně 

postoupen. Z rozdělení úkolů ani způsobu fungování podatelny neplyne, že by měla 

možnost některé informace více sekundárně zastoupit a tím je upřednostnit před jinými. 

V dalším kroku je okruh odvozovaných sekundárních symbolů odlišný, zpracování jde 

více do hloubky, neomezuje se na přidělování tabulkových hodnot, převládá funkce 

analytická. V průběhu vyřizování může nastat situace, že odbor či jeho jednotlivý 

zaměstnanec dojdou k závěru, že nejsou k vyřizování příslušní, nebo že na zpracování 

dokumentu nemají dostatečnou kapacitu. V takovém případě může být dokument 

postoupen jinému zaměstnanci, do jiného odboru, či dokonce poslán mimo systém 

k zpracování jinému úřadu. Stejně tak v případě složitosti může být pro zpracování 

vyčleněno více zdrojů, může být zapojen odborně či hierarchicky výše postavený 

zaměstnanec odboru či více zaměstnanců napříč odbory.133 V takovém případě se mění 

pozice dokumentu pro následující zpracování. V návaznosti na analýzu dokumentu 

vyvstane potřeba věnovat mu více pozornosti, nebo část pozornosti přesunout jinam. 

V tomto smyslu lze pak pozorovat určitou hierarchii v procesech vědomí mezi vstupní 

branou – podatelnou – a následujícími úrovněmi zpracování v podobě dalších věcně 

                                                 
130 Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 2 č. 423  ze dne 25.6.2001. Organizační řád. Čl. 6 a 7 
131 Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 2 č. 13 ze dne 8. 1. 2001. Podpisový řád. 
132 HORÁKOVÁ, Andrea. Osobní rozhovor s vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Úřadu MČ Praha 2. 

Praha 27. 3. 2015. 
133 HORÁKOVÁ, Andrea. Osobní rozhovor s vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Úřadu MČ Praha 2. 

Praha 27. 3. 2015. 
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specializovaných odborů, byť z hlediska organizační struktury Úřadu není kromě 

odboru Kanceláře tajemníka žádný odbor podatelně přímo nadřízen. Určitá hierarchie 

prvků vědomí, která již odpovídá rovněž organizační struktuře Úřadu, panuje v rámci 

odborů. Je to vždy vedoucí zaměstnanec, který určuje, jak a kým bude dokument dále 

zpracováván, případně zda má být postoupen jinému zaměstnanci či odboru.134 Rovněž 

je to vedoucí zaměstnanec, který schvaluje návrh vyřízení dokumentu, který 

zpracovávají řadoví zaměstnanci odborů.135 Další úrovní vědomí je tajemník, který je 

zastřešující autoritou všech odborů. Tajemník mj. svým nařízením vydává Pracovní řád, 

Spisový řád a Skartační řád ÚMČ, vydává další nařízení potřebná k zajištění činnosti 

ÚMČ a zaměstnanců ÚMČ, zabezpečuje prostřednictvím zaměstnanců plnění usnesení 

zastupitelstva a rady, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců a řeší kompetenční spory 

mezi odbory ÚMČ.136 Právě vydávání různých spisových a pracovních řádů má výrazný 

vliv na zpracování informací, neboť tyto řády určují základní operativní pravidla pro 

oběh a nakládání s přijímanými informacemi. Změna takového řádu může mít za 

následek změnu pozornosti k určitým typům informací a tedy i přenastavení hodnot 

systému. Řídící, kontrolní a kompetenční pravomoci pak umožňují tajemníkovi ovlivnit 

ad hoc následující zpracování konkrétní informace, která byla dříve zpracovávána na 

nižších úrovních rozhodování. Z uvedeného plyne, že skutečně existují některé prvky 

vědomí, které mají možnost ovlivnit následující zpracování primární informace ve větší 

míře nežli prvky jiné, což je staví hierarchicky výše. Tento fakt by na základě 

zmíněného mohl být zdůvodněn dvěma příčinami: (1) některým prvkům vědomí je dáno 

více pravomoci ovlivnit zpracování informace z důvodu jejich vyšší funkční 

způsobilosti přidělené jim v rámci Úřadu nebo (2) jiným prvkům vědomí je dáno více 

pravomoci ovlivnit následující zpracování informace z titulu jejich vzájemné hierarchie 

korespondující s organizační strukturou Úřadu. 

5.3 Shrnutí výsledků výzkumu 

Cílem výzkumu bylo metodou aplikace některých poznatků teoretické části práce na 

konkrétní politický subsystém – Městskou část Praha 2 a její Úřad - empiricky ověřit 

některé základní aspekty Deutschova konceptu vědomí. Tyto ambice byly naplněny, 

když jednak bylo potvrzeno, že procesy vědomí, tedy procesy odvozování a zpracování 

                                                 
134 Nařízení tajemníka ÚMČ Praha 2 č. 1/2013. Spisový a skartační řád. Část II., čl. 7, odst. 2 
135 Nařízení tajemníka ÚMČ Praha 2 č. 1/2013. Spisový a skartační řád. Část II., čl. 7, odst. 3 
136 Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 2 č. 423  ze dne 25.6.2001. Organizační řád. Čl. 4 
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sekundárních informací na principu zpětné vazby, ve zkoumaném objektu skutečně 

probíhají. V souvislosti s tím bylo potvrzeno, že do vědomí je třeba zahrnout všechny ty 

prvky, které v rámci městské části mohou odvozovat a dále zpracovávat sekundární 

informace, pokud mají zároveň možnost účinně je promítnout do systémového řízení. 

Z této druhé podmínky pak plyne, že procesy systémového vědomí mají tendenci 

probíhat právě v oblasti, kde je umístěno systémové řízení – v našem případě tedy 

v oblasti Úřadu městské části Praha 2. V druhém kroku bylo dokázáno, že vědomí je 

především nástrojem systémového řízení, když byly z výzkumu odvozeny některé 

funkce, které vědomí v politickém systému zastává. Bylo řečeno, že těmito funkcemi 

jsou především třídění, analýza a konfrontace sekundárních informací pro účely tvorby 

konkrétního rozhodnutí. Konečně pak bylo zjištěno, že ne všechny prvky vědomí stojí 

z hlediska organizačního uspořádání vědomí na stejné úrovni, ale že podobně jako je 

tomu u organizační struktury samotného politického systému, jsou i prvky vědomí 

uspořádány hierarchicky. Tato hierarchie je pak určena mírou, v jaké mohou jednotlivé 

prvky vědomí odvozováním a zpracováním sekundárních informací ovlivnit pozici 

informace primární pro její následující zpracování v systému. 
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Závěr 

Vědomí je v pojetí německého myslitele Karla Wolfganga Deutsche politickému 

systému nepostradatelným nástrojem v procesu řízení. Charakter Deutschovy práce se 

odráží ve snaze přiblížit politickou vědu v objektivitě poznání blíže vědám přírodním. V 

duchu této snahy využil Deutsch poznatků kybernetiky a systémové teorie, začal 

nahlížet na politiku zejména jako na problematiku řízení a na politický systém jako na 

samostatně se řídící komunikační sít, bytostně závislou na informačních výměnách. 

V první části práce jsem nejdříve teoreticky rozpracoval Deutschův koncept v systému 

jeho teorie. Seznámil jsem čtenáře s některými základními pojmy, kterými jsou primární 

a sekundární informace či zpětná vazba, a na základě toho jsem pak vědomí definoval 

jako souhrn vnitřních zpětných vazeb druhotných informací. Vymezil jsem jeho úlohu, 

jako hlavního nástroje řízení v politickém systému, jeho základní funkce a některé 

důsledky s takovým pojetím vědomí spojené. Vědomí však není jediným nástrojem 

řízení, nýbrž je nutné ho chápat v kontextu spolupráce s dalšími koncepty Deutschovy 

teorie, kterými jsou paměť, vůle či moc. Bylo demonstrováno, že ač je Deutschův 

kyberneticky založený koncept v politické vědě velmi atypický a ojedinělý, poskytuje 

v syntéze jeho komunikační teorie, v porovnání s jinými autory, ucelený a logicky 

koherentní teoretický model. 

V druhé, praktické části práce jsem aplikoval Deutschův koncept vědomí na konkrétní 

politický systém – městskou část Praha 2, resp. její Úřad, jakožto oblast systémového 

řízení. Nástroji empirického výzkumu se mi staly hloubkový nestrukturovaný rozhovor, 

analýza vnitřních dokumentů Úřadu a terénní pozorování. Kombinací zvolených metod 

jsem potvrdil model vědomí jako souhrnu procesů odvozujících a zpracovávajících 

sekundární informace a určil jsem, na základě jakých kritérií je možno prvky vědomí 

identifikovat. Všiml jsem si hlavních funkcí, pomocí nichž plní vědomí svou úlohu 

nástroje systémového řízení, a jimiž jsou třídění a analýza primárních informací a 

vzájemná konfrontace a syntéza informací sekundárních. Rovněž jsem došel k závěru, 

že organizace konstitučních prvků vědomí vykazuje určitou hierarchickou strukturu, 

která ovšem neodpovídá v plné míře organizační struktuře Úřadu jako celku. Odvodil 

jsem, že toto je dáno zejména funkčním zaměřením jednotlivých prvků vědomí. 



   

 

41 

  

Podobně jako většina akademických prací, naráží i tato na některé problémy a limity 

svého zpracování. V první řadě je to relativní nedostatek zdrojů. Vzhledem k tomu, že 

byl Deutsch ve svém komunikačním přístupu relativně ojedinělý a na jeho práci nikdo 

ve větší míře nenavázal, neexistuje ani více než padesát let po publikaci jeho myšlenek 

dostatek empirického materiálu, ze kterého by bylo možno čerpat. V případě 

konfrontace jeho myšlenek s myšlenkami jiných autorů pak lze najít jen velmi málo 

shodných rysů a místy se pro účely srovnávání nelze vyhnout přílišným generalizacím 

či zjednodušení. Ve druhé řadě naráží přesnost závěrů této práce na limitu efektivního 

sběru empirického materiálu. Podstatou výzkumné části této práce bylo zejména 

sledování informačních toků proudících politickým systémem. Takové sledování je 

z logiky věci zaměřeno pouze na informační toky, které jsou formalizované, 

zaznamenatelné a identifikovatelné. Je zřejmé, že mnohé komunikační výměny 

probíhají v systému i pouze na neformální úrovni, kde není možné je efektivně 

pozorovat. Tomu může odpovídat i jistá míra zkreslení prezentovaných závěrů. 

V neposlední řadě je třeba mít na paměti, že je práce omezena svým rozsahem a 

dostupnými výzkumnými zdroji. Je zřejmé, že jedna městská část je velmi 

nereprezentativním vzorkem politické reality. Pro účely zvýšení validity závěrů by bylo 

nutné zkoumat procesy vědomí s mnohem větší intenzitou, na větším vzorku 

zkoumaných objektů a se zapojením většího množství zdrojů. 

I přes zmíněné nedostatky jsem přesvědčen, že výsledky této práce přinejmenším 

potvrdily, že Deutschova teorie komunikace má i dnes své místo v politické vědě. Další 

zkoumání procesů vědomí v politických systémech má nepochybný potenciál pro větší 

porozumění systémovému rozhodování a řízení, jakož i faktorům, které je ovlivňují. 

Budoucí výzkum by se tak mohl zaměřit například na vztah množství hmotných zdrojů 

zapojených do vědomí a přesnosti utvořeného rozhodnutí, na vztah vědomí 

systémového a individuálního, či na zpoždění, které vědomí generuje při tvorbě 

rozhodnutí. Jiný směr výzkumu by se pak mohl zaměřit na otázku, do jaké míry lze 

procesy vědomí předpovídat a potenciálně automatizovat, čili přenést na nějaký systém 

umělé inteligence. Nezodpovězených otázek existuje na poli Deutschovy komunikační 

teorie nejen ve vztahu ke konceptu vědomí mnoho. Věřím, že pokud jim bude věnována 

potřebná míra pozornosti, mohou být získané odpovědi velikým přínosem pro 

porozumění politice a politickým systémům. 
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Summary 

Subject of this bachelor thesis was to analyze the concept of consciousness of political 

system in the context of communications theory developed by German political scientist 

Karl Wolfgang Deutsch. 

In the first section, there was presented Deutsch's approach towards scientific study of 

political systems. The concept of consciousness was examined theoretically along with 

basic terminology, such as primary and secondary information or feedback loop. 

Consequently, consciousness was defined as collection of internal feedbacks of 

secondary messages. It was outlined, that by performing its main functions, such as 

sorting, analyzing and comparing information, consciousness is the crucial instrument in 

the process of system steering. 

The aim of the second section of this thesis was to apply Deutsch's concept on specific 

political system using the methods of empirical research. Results of the research proved, 

that consciousness involves not only deriving and processing secondary information but 

also using them in further decision-making. Also, it was demonstrated that structural 

elements of consciousness are organized hierarchically on the basis of their functional 

specialization in particular. 

Despite its certain limits, especially with respect to lack of scientific and empirical 

sources and limited scope of its interest, this thesis proved, that Deutsch's 

communication-based approach towards study of politics and political systems offers 

considerable potential for better understanding of political steering and government. 
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Příloha č. 2 – vzor evidence dokumentů v Systému spisové služby 

 

 
 

Zdroj: Příloha č. 8 Nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 2 č. 1/2013 ze dne 

22. 3. 2013 ze dne 22. 3. 2013. Spisový a skartační řád. 
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Příloha č. 3 - vzor jmenného rejstříku v Systému spisové služby 

 

 

 
 

 

Zdroj: Příloha č. 9 Nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 2 č. 1/2013 ze dne 

22. 3. 2013. Spisový a skartační řád. 
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Příloha č. 4 - vzor věcného rejstříku v Systému spisové služby 

 

 
 

 

Zdroj: Příloha č. 10 Nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 2 č. 1/2013 ze dne 

22. 3. 2013. Spisový a skartační řád.
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Příloha č. 5 – vzor štítku  

 

 

 
 

Zdroj: Příloha č. 5 Nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 2 č. 1/2013 ze dne 

22. 3. 2013. Spisový a skartační řád. 

 


