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úvod 

N ové informační a komunikační technologie se rozšiřují po celé 

planetě rychleji, nežjakékolijiné technologie před tím. Nové 

možnosti přenosu informace v procesu interpersonální komunikace, 

umožňují multimodální komunikaci všude tam, kde je dostupná 

infrastruktura. Protože komunikace je srdcem lidské aktivity, 

nemůže zůstat tento rozvoj technologií nereflektován sociologickou 

teorií. 

N a poli zkoumání komunikace a nových technologií bylo sepsáno 

mnoho prací, zvláště pak v poslední době. Žádná z nich se ale 

nepokoušela nějakým způsobem uplatnit obecnou systémovou teorii 

Niklase Luhmanna, která obsahuje velmi potentní teorii komunikace. 

Tato práce je právě pokusem, jak uplatnit systémovou teorii v 
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analýzách vlivu nových informačních a komunikačních technologií. K 

tomu, abychom dosáhli plného pochopení tohoto vlivu a také 

odhalení jeho mechanismů, je nutné rozšířit systémovou teorii 

komunikace právě o technologické dimenze. 

Současně bychom nechtěli zůstat pouze v rovině teoretické; na 

několika stručných příkladech ukážeme, jakým způsobem se uplatní 

naše rozšíření systémové teorie komunikace na interpretaci 

některých sociálních jevů, které vznikají v souvislosti s novými 

informačními a komunikačními technologie a zároveň bychom chtěli 

i předložit možná metodologická vyústění rozšíření teorie 

komunikace o aspekty technických prostředků přenosu informace. 

Dalším příspěvkem této práce by mělo být naznačení kontingentního 

vztahu technologie a společenských procesů. 

V této práci se budeme zabývat pouze rovinou interakce a 

interpersonální komunikace a to z toho důvodu, že se právě v této 

rovině uplatňují nejvíce bazálními procesy komunikace. Jako 

průvodce po zkoumání možností teorie komunikace zvolíme knihu 

Niklase Luhmanna ~~společenské systémy11
, ve které je shrnutá 

obecná teorie sociálních systémů. 
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I. Teoretická část 

Luhmannova práce Sor.inl systP.ms nP.nnhizi sociologickou analýzu 

moderní společnosti nebo teorii spolH<';nosl:i, alH rozpracovává pro 

takovou teorii obecnou konceptuální soustavu. Luhmann nám 

poskytuje aparát pro pozorování rozmanitosti sociálních systémů -

společností, organizací a interakcí. Ve své podstatě stojí teorie 

sociálních systémů před hledáním odpovědi na to, jak je možné, že 

existují organizované komplexity. ] ejí obecnost tak poskytuje 

příležitost využít jí pro konceptualizaci systémového pojetí 

současných interpersonálních komunikačních technologií, jejichž 

využívání v posledních desetiletích roste výraznou měrou. Pokusíme 

se vystavět koncepci technologických formátů a technologických 

modů komunikace, která by otevřela cestu k širšímu a 

systematickému pohledu na interpersonální komunikační 

technologie a důsledky jejich používání pro společenské systémy i 

pro jednotlivce. V pozadí celé práce bude stát otázka, jak lze 

propojit technologické systémy se systémy sociálními. Do této chvíle 

systémová teorie vyděluje technologii do samostatné oblasti mimo 

sociálno.1 a každý z těchto systémů má svůj modus operandi. Podle 

Luhmanna sociální systémy operují se smyslem, zatímco např. 

technologické systémy nikoli. jak ovšem ukazuje současná situace 

na poli komunikace, rozvržení systémů a vazby mezi nimi se jeví být 

o mnoho složitější. 

Systémová teorie 

Niklas Luhmann postavil svojí obecnou teorii sociálních systémů 

na obecné systémové teorii. Začíná knihu Social Systems 
1 Luhmann (1995:14) 
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konstatováním NNásledující úvahy předpokládaj{ že systémy 

existují.2
" Tento výrok představuje současně výchozí pozici přístupu 

k realitě a základ celé epistemologie systémové teorie. Dále 

Luhmann upřesňuje, že # ... existují systémy, které mají schopnost 

ustanovovat vztahy samy se sebou a tyto vztahy rozli.~ovat orl vztah li 

ke své1nu prosLředí.3" Přijúná1ne Ledy východisku sebereferenčních 

(k sobě se vztahujících) systémů. 

Mohlo by se zdát, že tato cesta pojetí sociálna má svá úskalí a 

hrozt že obecná systémová pravidla budou nějakým způsobem 

virtualizovat sociální procesy a struktury jenom proto, aby na ně 

mohla být obecná systémová teorie nasazena. K tomu je nutno v 

krátkosti poznamenat, že obecná systémová teorie neslouží k popisu 

věcí nebo dějů, ale hledá způsob, jak konceptualizovat a formulovat 

problém. 4 Obecná systémová teorie nestanovuje žádné nezbytné 

prvky nebo nezbytné procesy, které se musejí vyskytovat v každém 

systému - problémy každého systému jsou popravdě díky jeho určení 

a vlastní logice jiné, a proto se také uchopování rozličných systémů 

pomocí teorie často odehrává na rozdílných stupních abstrakce. A 

právě abstrakce umožňuje nalézat rozdíly mezi systémy a následně 

vytvářet teorie specifických systémů. Systémová teorie považuje 

každý sociální kontakt za systém a proto společnost je pro ni 

souhrnem všech sociálních kontaktů. Hlavní principem všeho je 

princip selektivity. 5 

2 Luhmann (1995: 12) 
3 Luhmann (1995: 13) 
4 Luhmann (1995: 15) 
5 Luhmann (1995: 15) 
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Sebereference, komplexita, selekce 

Obecná teorie sociálních systémů tedy vychází z předpokladu 

sebereference systémů. Sebereference představuje způsob, kterým 

se sociální systém vyrovnává s nearbitrárně strukturovaným 

prostředímn. Sebereferenční sociální systém udržuje hranice se svým 

komplexním prostředím, které si ovšem nesmíme představovat jako 

nějakou změť nahodilostt protože systém, aby mohl sám sebe od 

prostředí odlišit musí v prostředí umět hledat smyst resp. mu 

rozumět. 

Komplexitou7 označujeme stav, kdy nedostatek informace 

zabraňuje systému kompletně kontrolovat sebe sama nebo prostředí. 

Komplexita vynucuje selektivitu, která následně vede k redukci 

komplexity skrze sebereferenční formaci systému, který je méně 

komplexní než jeho prostředí. Tato selektivní redukce komplexity je 

pro Luhmanna zásadní. Bez ní by nebylo nic, žádný svět, který by 

obsahoval rozdílné entity, ale pouze nediferencovaný chaos. 

Schopnost redukovat komplexitu je ve své podstatě obranný 

mechanismus, kterým systém udržuje svoje hranice s prostředím; 

sebereferenčními operacemi udržuje odlišnost ale také komplexita 

nutí systém formovat svoji vlastní vnitřní komplexitu, a tím měnit 

neorganizované v organizované. 

Neexistuje tedy žádný systém bez toho, aby měl svoje prostředL a 

neexistuje žádné prostředí bez toho, aby v něm existoval systém. 

Stejně tak nemohou existovat uvnitř systému prvky samy o sobě, ale 

pouze v souvisejících vzájemných spojeních. A naopak - diferencující 

se systém sebereferenčně opakuje svoje formovánt přičemž prvky, 

ze kterých se skládá, musejí vytvářet jakousi jednotu v odlišnosti, 

která jim umožňuje vzájemně se vztahovat, stejně jako jsou v takové 

6 Luhmann (1995: 13) 
7 Luhmann (1995: 23-28) 
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jednotě odlišnosti systém a prostředí. Když systém zvětšuje svoji 

vnitřní komplexitu, více se diferencuje od prostředí - tyto dva 

procesy jsou v ekvivalentním vztahu. Z toho plynou dvě možné 

optiky dekompozice systému:8 

1. Teorie diferenciace systémů - vyžaduje hledat subsystém, tzn. 

zabývat se vztahem vnitřního prostředí systému k jeho 

vnějšímu prostředí. Tímto přístupem objasňujeme vydělování 

funkcí z prostředí a zrod systému. 

2. Teorie komplexity- dekomponuje systémy do vztahů a 

elementů a vyjasňuje vztahy mezi elementy. Pomocí teorie 

komplexity analyzujeme jednotlivé systémy z hlediska jejich 

vnitřní organizace a její specifičnosti. 

Elementy získávají svoji kvalitu pouze tehdy, když jsou viděny 

právě a jenom ve svých vztazích k ostatním elementům. Této kvality 

je dosahováno jenom skrze selekci - selektivita je sociálním 

systémům vlastní. a proto je každý vztah vždy výsledkem selekce. 

Elementy jsou elementy pouze pro systém, který s nimi operuje.9 

Element ovšem systému nějakým způsobem nepředcházL ale 

naopak, systém selektuje element tehdy, když ho může zasadit do 

funkčních smysluplných vztahů. 

Smysl a komunikace 

V předchozí kapitole byl načrtnut systém, který je sebereferenční -

samoorganizuje se na základě redukce komplexity. Prvky, ze kterých 

se systém skládá, jsou vyjádřitelné pouze jejich vztahy, které ovšem 

nejsou v komplexním systému realizovány všechny. Komplexní 

8 Luhmann (1995: 21) 
9 Luhmann (1995: 22) 
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systém, díky vlastní složitosti, nikdy nepropojí všechny elementy 

mezi sebou. Zjakých elementů se skládá sociální systém? 

Základním stavebním kamenem sociálních systén1ů je komunikační 

proces.10 Sociální systémy se skládají ze smysluplných komunikact 

tedy nikoli z jednánt které je pro Luhmanna až výsledkem 

komunikací. Proto, aby komunikace mohla vznikat musí být 

vztažená ke smysluplným strukturám, musí mít nějaké pozadL které 

řídí její směřování a podílí se na jejím udržení. Systémová .. fixace .. 

smyslu zároveň vytváří identitu systému, a tím pádem i partnery pro 

komunikaci. Nejdříve si proto podrobně objasníme roli smyslu a 

procesy, které se podílejí na jeho strukturách, abychom se poté 

mohli zabývat samotnou komunikací. 

Smysl 

Nutným předpokladem komunikace je smyst který se jakožto 

fenomén vyjeví vždy tam, kde existuje nadbytek možností. Smysl je 

obecnou formou sebereferenční adaptace na komplexitu11
- ale 

takovou formou, která ne má specifický obsah. ] e to spíše 

potencialita, ze které je selektivně vytvářen nějaký konkrétní obsah, 

či lépe řečeno vyjádřená informace. Přidělením smyslu určitému jevu 

vylučujeme možnosti, které k systému nepatří. Reprodukcí smyslu se 

reprodukuje i sociální nebo psychický systém, protože smysl je 

předpokladem každé komunikace nebo prožívání. Dekompozicí 

smyslu pomocí konceptu jeho diferentních dimenzí odkryjeme nebo 

ukážeme, jakým způsobem je pro systém smysl funkčním modem. 

Začneme od faktu, že v každém zakoušení smyslu se vyskytuje 

diference mezi aktualizací potenciálu a horizontem možnostL 

přičemž nejzazší horizont možností znamená "svět". Tato základní 

.
10 Luhmann (1995: 139) 
11 Luhmann (1995: 71) 
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diference dává zakoušení smyslu informační hodnotu. Smysl je 

modus, je to proces, kterým se systém ustanovuje a se kterým 

zachází, a proto neustálá diferenciace mezi aktualizovaným a 

možným umožňuje pokračování smyslu, a tím i reprodukci 

komunikace. Ve své podstatě je to proces rediferenciace diferenciace 

uvnitř potencionalit, který se pokouší tyto potenciality 

schematizovat a připravovat k aktualizaci. Předpřipravené a 

diferenciované schematizace umožňují přiřazením informační 

hodnoty posuzovat události. je-li událost pro systém smysluplnou 

informací, znamená to, že se může stát komunikovatelnou. V 

opačném případě, když systém neshledá událost za smysluplnou, 

považuje jí za nediferencovaný ruch (noise). Pokud diferenciace 

smyslu vytváří schematizace, lze podle těchto diferenciací smysl 

dekomponovat do tří dimenzí12
- faktové, časové a sociální. Tyto 

dimenze jsou dostupné jako formy dalšího vztahování. Provedenou 

dekompozicí se také vyhneme možnému nařčení z tautologizace 

smyslu, totiž tvrzení, že smysl má smysl. Popišme si nyní tyto 

dimenze: 

1. Ve faktové dimenzi se odehrávají selekce mezi atribucí interní a 

externí. Faktová dimenze se vztahuje na všechny cíle 

smysluplných intencí (v případě psychického systému, resp. 

individua) a na témata smysluplné komunikace (sociální 

systém). Atribucí s vnějším nebo s vnitřním si ujasňujeme 

příčiny nadcházejících operací. Pokud je selekce smyslu 

atribuovaná s vnějškem, s prostředím, tak se projevuje 

zkušenost, 13 která je po stavená na předchozích atribucích nebo 

jednáních. Pokud je selekce smyslu atribuovaná s vnitřkem, se 

systémem samotným, nastane jednání (komunikace). Smysl 

jako takový je reprodukován atribucemi s vnějškem, tedy se 
12 Luhmann (1995: 74-75) 
13 Luhmann (1995: 84) 
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zkušeností- opakovanými zkušenostmi s vnějškem systém 

schematizuje, pomocí aktualizace a virtualizace, smysl. 

ALrl:Uuc:e s vniLř·kern, Ledy s jednáním (výsledkem komunikací), 

napomáhá reprodukci sociálního systému. Zkušenost 

aktualizuje sebereferenci smyslu é'l jP.dn~ni nktualizuje 

sebe referenci systému. 14 

2. Časová dimenze je dynamický faktor smyslu. Čas se váže na to, 

co lze bezprostředně zakoušet, a tudíž i řešit. Objevuje se tak 

problém přítomnosti a nepřítomnostt respektive dosažitelnosti. 

To, co je nepřítomné, nevynucuje potřebu rozhodovat o době, 

po kterou trvá dosažení řešení události, nebo době zakoušení. 

Čas je pro systém interpretací reality ve světle rozdílu mezi 

minulostí a budoucností. 15 Minulost a budoucnost fungují v této 

dimenzi jako časové horizont~ které se posouvají spolu s tokem 

fyzického času- pro tento posun ovšem není důležité, jestli 

události nebo fakta řadíme chronologick~ či nikoli. Tyto 

horizont~ minulost a budoucnost obsahují ireverzibilní 

události, ke kterým se lze pouze vztahovat nebo je tematizovat. 

Interval mezi minulostí a budoucností, ve kterém je lze měnit, 

je potom přítomnost. Při bližším pohledu na přítomnost 

zjistíme, že i přítomnost má vlastnost simultaneit~ která se 

projevuje mezi dvěma přítomnými jevy. Jde o to, že lze řešit 

nebo prožívat jenom jednu přítomnou událost. V případě dvou 

událostí se mezi nimi přepíná, což je umožněno sebereferencí 

systému, díky níž se můžeme v intervalu přítomnosti (tedy 

proměnlivého) vracet k dřívějším zkušenostem nebo jednáním. 

V časové dimenzi jsou schematizovány atribuce s konstantním 

nebo variabilním. 

3. V sociální dimenzi se řeší otázka 11 Kdo?" Diferencuje se v ní 
14 Luhmann (1995: 84) 
15 Luhmann (1995: 78) 
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smysl podle osy alter-ego. Vzhledem k tomu, že se může jevit 

ego analogické k vnitřnímu a alter analogické k vnějšímu, 

mohlo by se zdát že sociální dimenze je shodná s dimenzí 

faktovou. V sociální dimenzi, na rozdíl od faktové dimenze, jsou 

atribuce vázané na osobité roduplikuco inLerpretačních 

možností, nevážou se tedy na objekty, jako je to ve faktové 

dimenzi. V horizontu alter-ego vztahuje systém interpretativní 

perspektivu vždy k sobě. Znamená to, že nesdílí interpretativní 

možnosti s jinými, 16 ale vždy je prověřuje a hledá shodu nebo 

neshodu interpretací; tato shoda je ale opět vztažená k 

systému samotnému. V momentě, kdy se objeví neshoda, nebo 

alespoň její vysoká pravděpodobnost stává se sociální dimenze 

dimenzí orientace. Schematizace v této dimenzi umožňuje na 

základě personalizace alter a ego nebo identifikace druhého 

systému zpracovat obě perspektivy a tímto porozuměním, resp. 

zrcadlením alter vytvářet identity. 17 

Z předchozího popisu dimenzí smyslu je zřejmé, že schematizace 

zjednodušují a zestručňují komplexitu smyslu na první instanci, a to 

právě tím, že neexistuje žádná zkušenost bez jednání, žádná trvalost 

bez proměnlivosti a ego bez alter-ega. Ačkoli se dají analyzovat samy 

o sobě, nevyskytují se faktová, časová a sociální dimenze v realitě 

odděleně, ale vždy ve vzájemných kombinacích. Během sociokulturní 

evoluce dochází k diferenciaci těchto dimenzí, a ony pak variují se 

sociální strukturou. Pravděpodobně nejdůležitější evoluční 

.. vymožeností .. je písmo, které ještě posílilo diferenciaci jednotlivých 
16 Systémová teorie nepracuje se subjektem, protože ten předpokládá 

intersubjektivitu, a zároveň vyděluje člověka ze světa objektů. Pokud se zabýváme 

systémy; které jsou založené na fixaci nějakého smyslu, tak nelze odlišovat objekt a 

subjekt nebo přírodu a společnost. Společenské systémy jsou svojí vlastní přírodou, 

a tak není možné pracovat ani s konceptem intersubjektivity, který právě 

předpokládá existenci této diference. 
17 Luhmann (1995: 88) 
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dimenzí smyslu. Písmo umožňuje schraňovat komunikaci nezávisle 

na paměti jednotlivých osob, čímž umožňuje komunikaci dosáhnout 

těch, kteří nejsou fyzicky přítomni - tak ji vymaňuje z rámce 

interakce, a tedy i z časové dimenze.18 To znamená, že faktová 

dimenze se může výrazněji oddělit od dimenze sociální, protože 

písmo umožňuje více variací smyslu. K problému písma, resp. médií, 

se vrátíme v kapitole Komunikace. 

Pro redukci komplexity smyslu v jeho jednotlivých dimenzích je 

důležitá sebereference, která ve své podstatě pomáhá vyjasňovat 

nejdostupnější horizonty. Tato redukce komplexity smyslu vztažením 

se systému k sobě samotnému se děje proto, že smysl se agreguje na 

horizontech svých dimenzí a pro zachování dosažitelnosti a kapacity 

systému je potřebné "zahazovat" to, co skutečně již nepatří do 

dosahu možné aktualizace. Během tohoto sebereferenčního 

formování smyslu vznikají sémantiky19 
- právě ony obsahují 

dosažitelná témata validní pro zachování systému . 20 

Sebereference smyslu vyžaduje symbolickou generalizaci, 21 

protože žádný systém, sociální nebo psychic~ nemá kapacitu na to, 

aby do sebe zahrnul všechny konkrétní smysl~ které jsou vytvářeny 

při formacích sociálních situací. Symbolická generalizace umožňuje 

opětovnou dosažitelnost smyslu při formování situací podobných 

18 Luhmann (1995: 87) 
19 Luhmann (1995:89) 
20 Například sémantika času nám umožňuje od sebe oddělovat jednotlivé epochy a 

nebo periody. S postupem evoluce a diferenciací smyslu se také mění tyto 

sémantiky. Lze to ilustrovat na příkladu měnícího se smyslu počátku dějin, ve 

kterém v naší kultuře používáme osu, jejímž středem je rok O. Smysl tohoto středu, 

tohoto počátku "jiné" epochy se postupně mění - od zcela náboženského smyslu až 

po zcela sekulární smysl, který nám umožňuje chronologizaci dějin. Více se 

problému sémantiky jako evolučního "výdobytku" věnoval Luhmann ve své knize 

Láska jako vášeň (viz Luhmann 2002d). 
21 Luhmann (1995:93) 
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předešlým, a to i s novými partnery sociální komunikace. Použití 

obecných indikátorů, typů, jmen, idejt atd., které jsou heterogennt 

musí předcházet jejich agregace na vyšší úrovni obecnosti, a tedy 

musí vytvářet (a to ještě před jejich konkretizací) symbolickou 

jednotu. Zahrnutí konkrétního do smysluplného světa se děje pomocí 

jazyka.22 Niklas Luhmann nepojímájazykjako řetězce znaků, ale vidí 

jeho funkce právě v symbolické rovině. Jazyk nejsou jenom pouhé 

znaky, které odkazují na dané objekty, a není také jen pouhým 

prostředkem komunikace, protože jazyk v psychickém systému 

funguje i bez komunikace. Primární funkcí jazyka je generalizace 

smyslu do úrovně symbolů, které spíše než označují něco dalšího, 

tak jsou tím, co samy představují. Teprve jako prostředek 

komunikace je jazyk - symbolická generalizace smyslu - kódován 

pomocí akustických signálů nebo grafických znaků. 23 

Symbolická generalizace smyslu podržuje diferenci systému a 

prostředt 24 navíc přemosťuje multiplicitu dimenzí smyslu, který činí 

přístupným pro každé formování sociální situace. Jinými slovy: 

symbolická generalizace drží jednotlivé dimenze smyslu ve stavu 

připravenosti být okamžitě schopný rozlišovat, do jaké míry je 

potřebné smysl konkretizovat. 25 Díky sebereferenci dokáže systém 

nastavit proces konkretizace na určitou hladinu, a tu držet do té 

doby, pokud není potřeba onu konkretizact resp. míru obecnosti 

změnit pro případné potřeby udržení komunikace. Některé situace 

se dají řešit na jiné hladině obecnosti než podobné jiné situace. 

Kromě podržení diference systém-prostředí a překlenování dimenzí 

smyslu umožňuje také symbolická diferenciace řešit logické 

problémy. I protiklad nebo paradox mají smysl. Aby sebereferenční 

22 Luhmann (1995:94) 
23 Luhmann (1995:94) 
24 Luhmann (1995:94) 
25 Luhmann (1995:95) 
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komunikační uzavřený systém vydělený ze svého prostředí mohl 

pokračovat ve svém trvání, musí být symbolicky generalizované i 

všechny protiklady a paradoxy. Kdyby tomu tak nebylo, .. přetrhne .. se 

smysl pti prvním zaznamenání protikladu nebo paradoxu a další 

operace nemohou v dané situaci pokračovat, i kdyby existovala 

nezanedbatelná pravděpodobnost vyřešení problému. 

Referenční struktury vzniklé symbolickou generalizací se 

zjednodušují v očekávání, 26 která ovšem zároveň onu generalizaci 

(při aktualizaci smyslu) provádějí a korigují. Očekávání umožňují 

předvídat, na jaké hladině generalizace se formuje sociální situace, a 

následně po ověření i reagovat. 27 Protože obecná teorie sociálních 

systémů pracuje s behaviorálními očekáváními, která vlastně tvoří 

strukturu systému, je nutné přijímat do struktury všechna očekávání 

- to znamená očekávání vztahující se jak na humánní, tak i ne

humánní oblast (například očekávání od budíku, že bude ráno 

zvonit). Koncepce očekávání ukazuje na fakt, že referenční 

struktury objektů nebo témat mohou být účinné jenom a pouze ve 

zjednodušené formě (opět pracujeme s omezenou kapacitou 

systému, který vzniká právě vymezením svého smyslu z komplexního 

prostředí). Zjednodušená forma umožňuje lepší a rychlejší orientaci. 

Symbolická generalizace, pomocí níž získávají identitu typy, události, 

věci, osoby a koncepty, atd. je také účastná a vytvářená v 

sesíťovaných očekáváních a samozřejmě závisí na zkušenostech a 

jednání. Proces generalizace očekávání na jedné straně umožňuje 

selekci z celku všech možností, a tím reprodukuje komplexitu 

26 Luhmann (1995:96) 
27 Představme si zákazníka, jak přichází do obchodu a hned prvnímu prodavači říká, 

že by si chtěl "něco koupit." Prodavači je předem jasný smysl situace, ale také mu je 

zřejmá vysoká hladina obecnosti, na které se situace začíná formovat. Aby mohlo 

dojít k pokračování formace situace, musí dojít i ke konkretizaci jejího smyslu. 

Prodavač rozumí o co jde, ale neví, co přesně zákazník chce. Tak vypadá očekávání. 
17 



smyslu, aniž by ji nějakým způsobem musel ničit a znovu utvářet. Na 

druhé straně tento proces přemosťuje diskontinuity ve faktových, 

časových a sociálních referencích, a proto, i když se situace z1něn.C 

n1ohou očekávání dál pokrac':ovat. 

Generalizace, stejně jako selekce, určují pole možností a tyto 

možnosti zviditelňují - to vede ke vzniku strukturované komplexity, 

tj. organizované komplexity. 

Se smyslem operují jak sociálnt tak psychické systémy. Oba dva 

tyto typy systémů jsou ve vzájemné koevoluci. To, co oba typy 

odlišuje, je výběr vědomí nebo komunikace jako operativních forem. 

O vědomí mluvíme v tom případě, když je smysl svázán s vlastními 

pocity, a o komunikaci mluvíme v tom případě, když je smysl svázán 

s porozuměním druhému. Ovšem komunikace je možná pouze jako 

událost, která transcenduje uzávěry vědomí: jako syntéza více než 

jednoho obsahu vědomí. 28 

Komunikace 

Systémová teorie vytváří svou vlastní teorii komunikace. Od teorií 

komunikativních aktů nebo komunikativního jednánt ve kterých je 

komunikace otázkou úspěšného nebo neúspěšného přenosu 

informace, 29 se systémové pojetí komunikace zásadně liší ve 

vymezení komunikace jako vícestupňového selektivního procesu, 

přičemž důraz není kladen na přenášení informace, ale rozhodující 

pro úspěch souběhu selektivních procesů je oboustranné porozumění 

vyjádřené informaci. Rozdíl mezi systémovým pojetím komunikace a 

"přenosovými" teoriemi je také v tom, že systémové pojetí řeší 

otázku, jakým způsobem se komunikace uskutečňuje, a to zahrnuje i 

její vznikánt jinak řečeno její emergenci. 

28 Luhmann (1995:98-99) 
29 Luhmann (2002b: 159-161), srov. např. Saville-Troike (1982: 135-150) 
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V předchozí kapitole jsme uvedli koncept smyslu a také to, jaké 

sebereferenční operace vytvářejí komunikaci. Komunikace jako 

taková, protože vzlíná z předpřipravené struktury smyslu (tématické 

zásoby- sémantiky, symbolické generalizace), je při svém vznikání 

selektivní proces. Selekce smyslu je v komunikaci aktualizovaná ve 

formě informace a jejího vyjádření. V komunikaci ovšem nikdy 

nevystupuje jenom jedna strana, jeden systém nebo osobnost. 

Vzhledem k tomu, že prvotní impuls ke komunikaci je výběr smyslu, 

jako porozumění druhému, dostáváme se do situace, kdy proti sobě 

vystupují dva uzavřené systémy. Každý má svojí vlastní komplexitu, 

každý má svoje vlastní zkušenosti, symbolické generalizace, atp. 

jediný jednotící prvek ve formování sociální situace je horizont 

smysluplného světa, ve kterém mají všechny možnosti tendenci se za 

určitých podmínek aktualizovat. Alter musí sám sebe považovat za 

součást toho samého světa, a tím vytvářet předpoklady k úspěšné 

komunikaci, resp. k tomu, že vyjádřenou informaci zhodnotí jako 

pravdivou nebo nepravdivou, jako relevantní. Ego musí mít možnost 

se na určitém stupni volnosti vyjádřit. Vzhledem k tomu, že pole 

možností obou systémů obsahuje více potencionalit, než-li kolik jich 

je možné aktualizovat, a proces aktualizace záleží jenom a pouze na 

daném systému, v podstatě není jistota v tom, jak se budou oba 

systémy chovat. Projevuje se nedostatečná jistota očekávání. Tento 

stav nazývá Luhmann dvojitou kontingencí. 30 Základní otázkou, 

kterou oba systémy řeší, je to, zda-li bude alter rozumět, co ego míní. 

A v případě, že se ego domnívá, že alter rozumí, nastává i otázka, 

jestli ono domnívání se o alter je pravdivé. Nastává situace 

pokusného jednání nebo komunikace. Pokud se dostaví úspěch, tak 

na základě pozorování druhého systému nadchází přesnější 

tematizace, která zakládá nový sebereferenční cyklus, a vytváří se 

tak situace syntézy obou systémů- nově vzniklou .. jednotu .. nelze 
30 Luhmann (1995:104) 
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redukovat pouze na jeden z obou systémů. Tato jednota znamená 

komunikaci. 

Komunikace, díky jejímu sebe-přezkoumá vání, je výsostný n 

bazální sebereťerenční proces, který ne1ná žádný koreláL v 

systémovém prostředí. 31 Komunikace se vyděluje z prostředí 

překonáváním, resp. redukováním komplexity. Systémy nekomunikují 

jenom samy o sobě, ale také o jiných systémech. Komunikaci si také 

můžeme představit jako konstantní pulsaci: s každým novým 

tématem se systém smršťuje a roztahuje, přijímá smysl komunikace 

a jiný zahazuje. Z tohoto pohledu komunikace operuje s otevřenými 

smysluplnými strukturami. 32 

Systémový model komunikace je opět postaven na hlavním 

principu komplexních systémů a to na selektivních operacích. 

Komunikace vzniká syntézou tří následujících selekcí: 33 

1. Selekce informace - výběr z repertoáru možností, 

2. Selekce sdělení- výběr způsobu, jak informaci sdělit, resp. 

vyjádřit, 

3. Selekce porozumění- výběr, jestli je vyjádřené informaci 

porozuměno, popřípadě jestli byla samotná komunikace 

úspěšná. 

Selekce, která je aktualizovaná v komunikaci, vytváří svůj vlastní 

horizont; komunikace vytváří to, co vybírá (zvláště informaci). To, co 

je vyjádřeno, není jenom selektováno, ale obsahuje také důvod, resp. 

smysl, proč to bylo vyjádřeno. Komunikaci nemůžeme považovat za 

pouhé posílání a příjímání sdělení, které provází stav selektivní 

připravenosti na obou stranách. Selektivita informace je sama o sobě 

aspektem komunikačního procesu, protože selektivní připravenost je 

aktualizovaná pouze ve vztahu k selektivitě informace jako takové. 

31 Luhmann (1995: 144) 
32 Luhmann (1995: 145) 
33 Luhmann (1995: 142) 
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V současnosti standardně přijímaná definice informace34 zní: 

informace je selekce z celkového repertoáru možností. Komunikace 

ne ní možná bez selekce informace ( l.selekce). A pro selektovanou 

informaci je potřeba také selektovat chování (2.selekce), které já 

bude vyjadřovat. Třetí selekce celého procesu je založena na 

porozumění distinkci mezi informací a jejího vyjádření. 35 Toto 

porozumění rozdílu mezi informací a jejím vyjádřením zahrnuje i 

možnost neporozumění, které ovšem může být korigováno v 

pokračující komunikaci. 36 

Kombinování informace, vyjádření a očekávání úspěchu 

komunikace v jednom aktu selektivní připravenosti vyžaduje 

kódování. 37 Vyjádření reformuluje informaci pomocí jazykových 

( eventuelně řečových či neverbálních) forem. Událost musí být 

poznána jako kódovaná a nebo nekódovaná. Událost, které je 

rozpoznána jako kódovaná, funguje v komunikačním procesu jako 

vyjádřená informace a událost nekódovaná jako rušivý podnět, který 

je vyřazen, resp. přisouzen kontingenci. Ego a alter musí kódovat 

operativní jednotu informace a jejího vyjádření stejným způsobem. 

Pokud tato situace nastane, je rozhodující porozumění diferenci mezi 

informací a jejím vyjádřením. Jinými slovy porozumění tomu, co 

druhý svým vyjádřením chce říct. Rozumění této diferenci je to, co 

činí komunikaci komunikací. Alter observuje ego a poznává, že ego 

34 Luhmann (1995: 140) 
35 Niklas Luhmann, celkem netradičně, volí pro popis komunikace schéma, ve kterém 

je Ego adresátem a Alter je tím, kdo vyjadřuje informaci. viz. Luhmann (1995:141) 
36 Je důležité poznamenat, že rozlišování důležitosti nebo dominancí jednotlivých 

selekcí Niklas Luhmann neprovádí. Je to dáno jednak tím, že tento problém řeší 

lingvistika (Luhmann zmiňuje např. Biihlera a Austina), a dále neřeší problém 

rozlišování důležitosti jednotlivých selektivních operací proto, že jejich důležitost se 

dá posuzovat až v případě ustanovené komunikace. Pro sociologickou teorii stačí, 

když je komunikace ustanovena. srov. Luhmann (1995:142) 
37 Luhmann (1995:142) 

21 



diferencuje, a tedy i rozlišuje kódování od ruchů v prostředí a ego, 

při vědomt že je observováno, s touto diferencí nějak zachází

využije jí, rozvine jt nebo ji prostě odmítne. Nicméně komunikace je 

v procesu a pokračuje Lehdy, když následují další komunikační 

jednánt která testujt jestli předchozí komunikaci bylo rozuměno a 

byla přijata jako výzva. 

Témata nebo příspěvky k tématům, která se formují jako úmysl 

komunikovat, mohou být i odmítnuta. S tímto odmítnutím musí každý 

započatý proces komunikace počítat. Výše popsaný komunikační 

proces naznačuje, že započetí komunikačního procesu je kvůli dvojí 

kontingenci a zdvojenému horizontu alter-ego velice obtížné. 

Komunikaci navazují bytosti, které existují nezávisle, jako uzavřené 

systémy, mají svá vlastní prostředí, ke kterým se sebereferenčně 

vymezují konstruováním smyslu jako své vlastní identity, každá má 

svůj vlastní aparát vytváření informace, který je založen na jejich 

vlastních zkušenostech. Komplexita světa s postupem sociální 

evoluce roste, a tím i rostou nároky na sebeformování systémů. 

Udržet vlastní identitu ve vysoce kontingentním prostředí stojí 

nemalé systémové prostředky, a Uak dodává Niklas Luhmann) v této 

perspektivě se nám úspěšnost komunikace jeví jako vysoce 

nepravděpodobná38 • Pro úspěch musí komunikace překonat tyto 

problémy39
: 

1. Nepravděpodobnost toho, že ego rozumí, co alter míní. Smyslu 

může být porozuměno jenom v kontextu a kontext je zcela 

závislý na individuální percepci. Ba co víc, proces porozumění, 

jak jsme si ukázali v předchozím textu, obsahuje i možnost 

neporozumění. Pokud jedna strana komunikace neposkytne 

předpoklady pro porozumění, tak komponenta neporozumění 

38 Luhmann (1995:157) 
39 Ibid. 
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vybují do takové míry, že komunikace se stane 

nepravděpodobnou. A paradoxně, čím lépe ego rozumí, co alter 

míní, tím více také může mít důvodů nabízený impuls 

odmítnout. 

2. Nepravděpodobnost dosažení adresáta. Pokud je komunikace 

adresována více osobám, než jsou účastny na dané situaci, je 

vysoce nepravděpodobné, že jich komunikace dosáhne. Tato 

nepravděpodobnost roste, pokud vyjadřující se odmítne změnit 

styl, resp. bude komunikaci reprodukovat v nezměněné formě. 

]e to problém času, prostoru a komunikační pohotovosti. I když 

se podaří selektovat smysluplné vyjádření, je nepravděpodobné, 

že komunikace dosáhne pozornosti mimo interakční systém, ve 

kterém byla inicializována - komunikační pohotovost je 

garantována pouze uvnitř interakčního systému vytvářeného 

danou situací v daném čase. 

3. Nepravděpodobnost úspěchu komunikace. I když osoba, kterou 

komunikace dostihne, jí porozumí, neznamená to, že bude tato 

komunikace přijata a následována. Komunikace je úspěšná 

tehd]j když je její selektovaný obsah (informace) přijatjako 

výchozí bod vlastního jednání ego. Přijetí může znamenat 

jednání, které odpovídá pokynům obsaženým v komunikaci, ale 

také může být založeno zkušenosti, přemýšlení nebo na hlubším 

zpracování informace, u které se předpokládá, že by mohla být 

korigována. Úspěch komunikace je úspěšné vzájemné propojení 

selekcí. 

Žádný sociální systém se nemůže formovat bez komunikace, ale 

zároveň musí počítat s vysokou mírou její nepravděpodobnosti. Celá 

evoluce sociálních systémů spočívá v řešení problému transformace 

těchto nepravděpodobností do pravděpodobností. 

Nepravděpodobnost komunikačního procesu a způsob, jak se tyto 
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nepravděpodobnosti překonávajL reguluje konstrukci sociálních 

systémů. Sociokulturní evoluci se dá také rozumět jako procesu 

přeformovávání a rozšiřování šancí pro předvídatelnou komunikaci, 

jako konsolidaci očekávání, pomocí které může společnost formovat 

své sociální systémy. Nesmíme však tuto evoluci považovat pouze za 

evoluci růstu, ale také za proces, který určuje, jaké sociální systémy 

jsou možné a co je vyloučeno jako příliš nepravděpodobné.40 Sociální 

evoluce viděná v tomto světle nemá žádný předem určený cíl, 41 a to 

už kvůli samotné podstatě vznikání komunikace, ve které hraje 

zásadní roli kontingence. 

Ačkoli se může komunikace odehrávat nejenom jako jazykově 

definovaná, ale i jako intencionalita - skrze odchylky v očekáváních, 

které lze interpretovat jako selektivní operace, 42 klade systémová 

teorie důraz na jazykovou podobu (i když samozřejmě nonverbální 

komunikace a nebo prostě jenom .. mlčení .. o některých tématech je 

zcela plnohodnotnou součástí komunikačního procesu). ] akmile se 

během evoluce objevila psaná podoba jazyka, zmírnila se 

nepravděpodobnost dosažení adresátů komunikace, protože, jak již · 

bylo v tomto textu řečeno, písmo vymaňuje smysl z prostorových a 

časových souřadnic, a spolu s rozvojem psaní a rozšiřováním jeho 

užívání již přestávalo být nutné klást přímý důraz na vyjadřování v 

mluvené řeči. Evoluční .. výdobytky .. , funkcionálně adekvátní způsoby 

transformace nepravděpodobného v pravděpodobné, nazývá Niklas 

Luhmann média. Rozlišujeme tři typy médií, které odpovídají třem 

typům nepravděpodobnosti komunikace. 

1. Prvním evolučně vzniklým médiem je jazyk. Rozlišujeme ho jako 

médium, které používá akustické a vizuální znaky pro 

vyjadřování smyslu. jazyk řeší problém komplexity tím, že 

40 Luhmann (1995:159) 
41 Ibid. 
42 Luhmann (1995:152) 
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obsahuje pravidla pro používání těchto znaků. Jestliže má být 

diference n1ezllnfunuad a vyjadř'Uvacíru dwvánírn znHkově 

n~gulovnnfi, Fl stfivnt Sfl tnk zfiklndflm pro komuniknci mezi alter 

n ego, je nutné, nby obě strany užívaly stejnou znakovou 

soustavu. Na druhou stranu znaková soustava umožňuje (pokud 

tu samou použijí obě strany) vyšší porozumění proto, že pro obě 

strany odkazují znaky ke stejným denotátům. Jazyk rozšiřuje 

repertoár srozumitelné komunikace a garantuje, že téměř 

všechny události mohou být zpracovány jako informace. Je 

ovšem třeba mít silně na zřeteli, že nasazení sémiotických 

jazykových technik ani použití jiných označování smyslu nemusí 

předem znamenat, že selekce bude úspěšná. 

2. Vývoj užívání jazyka vyústil do zrodu média diseminace (šíření). 

Mezi ně patří například písmo, knihtisk, elektronická média 

(Luhmann zmiňuje pouze rozhlas). Tato média dekomponují a 

rekombinují lingvistické jednotky, a tím určují obsah 

komunikace. Média diseminace mají svoje standardizované 

techniky selekce, možnosti užívání, srovnávání a vylepšování. 

Standardizace těchto technikje také pro tato média klíčová.43 

Ve srovnání s mluvenou komunikací nejsou tato média vázána 

na interakci a individuální paměť. N a opak rozšiřují možnosti 

interakce a uvolňují kapacity individuální paměti. Výsledkem 

užívání těchto médií jsou rozšířené možnosti pokračování 

komunikace. 

3. Jazyk a diseminační techniky ovšem nedeterminují komunikaci 

jako jenom úspěšnou, a také tato média nemusejí vždy 

motivovat k přijímání komunikace. Modernizace vytváří vyšší 

43 Pro lepší objasnění tohoto tvrzení si například představme typy písma, které 

vznikaly během sociální evoluce, např. obrázkového písmo a znakové písmo. Změna 

typů písma, resp. změna standardů používání psaných znaků, nemusí nutně 

znamenat to, že se bude měnit i jazyk, který písmo zaznamenává. 
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hladinu nepravděpodobnosti komunikace právě s rozšiřováním 

médií diseminace a to zvláště s rozvinutím přesvědčovacích 

technik, které vedou k vytváření tlaku na přijímání idejí, 

postojů, atd. za pomoci "racionálních" a symbolických 

prostředků. ] ako příklad může sloužit vzdělávání, propaganda, 

atd. Po nástupu knihtisku se tento tlak zvyšuje. Úspěch v 

překonání nepravděpodobnosti komunikace spočívá ve zrodu 

symbolicky generalizovanýcll 111édií. Tato 1nédia spojují selekci s 

motivací j~jího př~jetí. Příkladem těchto médií může být láska, 

peníze, moc, a také standardizované. "základní hodnoty". Z 

uvedených příkladů lze odvodit funkce symbolicky 

generalizovaných médií: podmiňují selekce, a vytvářejí tedy i 

tlak na motivaci. V moderních společnostech hrají tato média 

centrální roli, protože pomocí nich je prováděna nejúspěšnější 

komunikace (vzpomeňme příklad peněz). Symbolicky 

generalizovaná média jsou předpokladem vzniku společenského 

subsystému. Tuto problematiku ale řeší teorie společnosti. 44 

] azyk, média diseminace a symbolicky generalizovaná média, 

jakožto evoluční "výdobytky", interdependentně zakládají bázi pro 

vytváření informací, a zvyšují také možnosti toho, jaké informace 

vůbec mohou být vytvořeny. Vývoj těchto médií neznamená jenom 

"více" informace, ale také se mění typy a mody komunikace. Z tohoto 

pohledu se dá říct, že média ovlivňují sociokulturní evoluci. Psaní a 

knihtisk diferencují zkušenosti, které konstituují komunikaci -jsou 

komunikativnější formou komunikace než mluvený projev, protože 

vyžadují specifickou reakci na komunikaci. Psaní a knihtisk vytvářejí 

komplexnější smysl, vtělený do komunikace, a proto i reakce na tuto 

komunikaci může nabývat komplexnější podoby. Komunikace pomocí 

médií diseminace je zbavena nutnosti interpretovat kontext~ tak jak 

je to nutné při mluveném vyjadřování uvnitř interakčního systému. 
44 Připomeňme, že této práci se držíme obecné teorie sociálních systémů. 
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, 
Na druhou stranu psané nebo tištěné vyjadřování vyžaduje trochu 

jiný řád, než je řád arbitrárně vytvořený kontextem interakce. V 

interakci dochází ke komunikaci mluvenou řečí, která umožňuje 

vysokou kontextuální stylizaci vyjádření, a také znarnená, že 

informace a může být zaměněna za způsob jejího vyjádření, a tedy je 

potřeba zároveň s procesem porozumění vždy přibírat i kontexty, ve 

kterých se interakce, a tedy i mluvená řeč, odehrává. Médii 

diseminace je podle Niklase Luhmanna kontextualizace nahrazována 

tematizací komunikace. Tématický řád, kterého jsme se již dotkli v 

kapitolách o smyslu, je tvořen diferencí tématu a příspěvku.45 Téma 

udává souvislosti smyslu, ke kterým se příspěvky vztahují. 

Společenská reprodukce komunikace se odehrává pomocí 

reprodukce témat, která je vytvářena novými a novými příspěvky k 

tématu. Témata nejsou utvářena pro každou situaci zvlášť, ale také 

nejsou pevně fixována do dané množiny možností. Tato dynamická 

sebereferenčně utvářená zásobárna možných témat je nazývána 

kultura a ta .část těchto témat, která jsou určena pro potřeby 

komunikace, se nazývá sémantika. Kultuře a sémantikám přináleží 

symbolicky generalizovaná média a pomocí jazyka a médií 

diseminace je přidáváním příspěvků k tématům a přepracováváním 

témat v příspěvcích tato sféra reprodukována. Evoluce, resp. 

koevoluce médií komunikace, díky tomu, že umožňuje komunikaci 

narůstat, měnit typy, obsahy a mody, je jednou z hlavních sil 

ovlivňujících sociální evoluci. 

45 Luhmann (1995:155) 
27 



ll. Interpersonální komunikační technologie 

Evoluce médií odráží evoluci komplexity. S rostoucí komplexitou 

světa narůstá i kontingence a je vytvářen.tlak na řešení dalších a 

dalších problén1ů. Stoupající ten1po společenského živo La, kLeré je 

charakteristické pro dnešní dobu, znamená i diferenciaci problémů, 

které před tím nebylo potřeba řešit, resp. nebyly definované v 

komunikaci. Niklas Luhmann přiznává rozhodující místo v sociální 

evoluci médiím, která fungují jako strategie eliminující 

nepravděpodobnost komunikace. Bez těchto evolučních výdobytků 

by nebyl možný současný svět, a naopak - média např. diseminace 

nebo symbolicky generalizovaná média by nebyla potřebná ve světě 

prosté reprodukce života malých lokálně oddělených sociálních 

skupin. Řešení rostoucí komplexity moderního světa je také 

odráženo ve vývoji nových technologií, které nabízejí nepřeberné 

množství způsobů, jak zacházet s informací. A nejen to, nové 

informační technologie nabízejí i nové možnosti poznání nebo 

nahlížení na skutečnost. Nabízejí i nové metodické formy řešení 

problémů. 

V této části práce se budeme zabývat doplněním Luhmannovy 

obecné teorie sociálních systémů o .. aspekty .. nových informačních 

technologií. Tzv. revoluce informačních a komunikačních technologií 

bují od začátku 70. let minulého století, obecná teorie sociálních 

systému však tyto nové technologie nereflektuje. Možnosti řešení 

nepravděpodobnosti komunikace, které nabízejí informační a 

komunikační technologie, mění svým rozsahem vzájemné pozice 

média jazyka (resp. mluvené řeči) a média diseminace (resp. textu). 

Omylu bychom se dopustili, kdybychom zůstali v pozici, kdy prostě 

prohlásíme, že telefonem se můžeme dovolat a že poštou můžeme 

poslat dopis. 

K tomu, abychom ukázali, jakým způsobem si média jazyka a 
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diseminace mění své vzájemné pozice, musíme nejprve provést 

krátký exkurz do světa informačních a komunikačních technologií a 

popsat, jakým způsobem technicky umožňují přenášet informace. 

Pro upřesněni: v.ýznarnern pojmu informnčnf Fl komunikační 

technologie46 není v našem případě to, že technologie umožňuje 

komunikaci. Jak jsme si ukázali v předchozích teoretických 

kapitolách, komunikace je umožněna tím, že alter a ego dokáží 

diferencovat mezi informací a jejím vyjádřením. 

Technologie umožňující technický přenos informace zároveň tuto 

informaci formátují podle svých technických omezení a vtiskují tak 

původně jazykové informaci i mimojazykový rozměr. Abychom se 

dostali k těmto formátům, je nejprve nutná redukce informačních 

technologií na úroveň přístroje nebo programu. Co to je formát, 

vysvětlíme později. Budeme se tedy zabývat informační a 

komunikační technologií na nižší úrovni abstrakce. 

Kdybychom totiž chtěli pojímat problém rozvoje těchto technologií 

na úrovni technologického systému, museli bychom brát v úvahu 

jeho organizační formy, a tím vstoupit na půdu sociálních systémů. 

Technologické systémy nesestávají jenom ze strojů, ale také z 

komunikace a jednání osob či skupin. Technologické systémy jsou 

veskrze systémy 11 Sociálně-technické .. ,47 protože operují nejen s 

rigidními formami strojových procedur a programů nebo 

technických postupů, ale i se smyslem, který je vtělován do 

komunikace a projevován v jednání. 

Technika (stroje a programy) jako soubor výsledků operací 

technologického systému může být potom nahlížena jako vtělení 

46 Pojem informační technologie v sobě obsahuje i komunikační technologie. V 

literatuře se pro ně někdy používá zkratka ITC (Information and communication 

technologies) a nebo jenom IT (Inform.ation technologies). Jedná se o plně zástupná 

označení. 

47 srov. Hughes (1993) 
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redukce komplexity významu, kterým se eliminují problémy spojené 

s jednáním. Redukce informační technologie na přístroj nebo 

program, resp. formát by měla také předejít možné námitce, že pro 

obecnou teorii používáme popisy z teorie aplikované (teorie 

technologických systémů) a analýzou technologkkýc:h systém-LI je do 

obecné teorie sociálních systémů promítán historický a kulturní 

rozměr technologie jako historicky specifické organizace jednání. 

Redukcí informačních a komunikačních technologií na formát se 

tedy dostáváme na stejný stupeň obecnosti, na kterém je knihtisk 

uváděný v obecné teorii sociálních systémů jako jedno z médií 

diseminace. A dále: teoretická konstrukce formátu by měla 

umožňovat popis nejenom současných informačních technologiL ale 

také technologií přenosu informace, které se objevily minulosti

například telegrafu nebo zmiňovaného knihtisku48
• 

Z následujících popisů a úvah také vyřadíme tzv. masmédia. 

Masmédia jsou specifickým sociálním systémem, který funguje podle 

svých vlastních pravidel. Zavedením masmédií bychom se opět 

dostali z roviny obecné teorie do roviny specifické teorie společnosti. 

V kapitole o smyslu jsme pomocí obecné systémové teorie pracovali 

s vědomím, které jako takové má schopnost observovat i pokusy o 

komunikaci nebo komunikace, na kterých neparticipuje49
• Tedy 

vědomí umožňuje také pozorovat informace, které .. vysílají .. 

masmédia. O těchto informacích mohou osoby mezi sebou 

komunikovat, tematizovatje, nicméně s tzv. masmédii jako 

technologií nemohou navazovat komunikact protože 

nepředpokládáme, že televize ví, že já vím, že ona ví. Masmédia jsou 

speciálním případem evoluce ve společnosti a nemají nic do činění s 

bazálními komunikačními procesy. které popisuje obecná teorie 

48 U knihtisku je nutné dodat, že je Luhmannem pojímán ve smyslu tisku písma. 
49 Luhmann (2002c: 173-174) 
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sociálních systémů50 • (Speciálním případem .. masmédia .. je ovšem 

kniha, ve které jsou uložené informace, tento problém však 

ponecháme stranou.) 

Tzv. masová média jsou ve své podstatě technickými prostředky 

jednosměrného toku informace. Oproti tomu informační a 

kmnunlkuční Lcchnologlc, tedy v našmn pojaLi fonnáLy kmnunikuce, 

umožňují obousměrný tok informace. Tato vlastnost technických 

prostředků přenosu informace je předem určuje k přítomnosti v 

interpersonální komunikaci, přesněji řečeno interpersonální 

komunikace, tedy komunikace na úrovni médií mluvené řeči a textu, 

je přímo spjata i s nejazykovými technologickými formáty 

technických prostředků přenosu komunikace. Jak vypadá toto sepětí, 

si ukážeme později. 

Technické prostředky přenosu informace v procesu 

interpersonální komunikace 

První komunikační technologií založenou na využití elektřiny byl 

telegraf, který ve 30. letech 19. století vynalezl Samuel Morse. 

Revolučnost této technologie spočívala v tom, že pomocí 

elektrických impulsů, vedených po drátech, dokázala přenášet 

informace, kódované podle speciální abecedy- morseovky. Telegraf 

byl prapravnukem kouřových signálů, tam-tamů a jiných signálních 

soustav, které umožňovaly relativně rychlou komunikaci na dálku. 

Telegraf znamená v komunikaci po psaní a tisku další milník v 

přenosu informace. Umožnil velmi přesný přenos informace z 

jednoho místa na druhé; tento přenos informace byl téměř okamžitý~ 

a to i na velkou vzdálenost. Telegraf byl ovšem závislý na pevné 

infrastruktuře a umožňoval přímo propojit jenom dvě místa. Přesto 
50 Ibid. 
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jeho zavedení znamenalo vnesení dynamiky do finančních trhů, 

rozvoj decentralizované organizace a například i šíření železnice, 

řízení armády, státní správy a v neposlední řadě (po jeho 

dostatečném rozšíření) i posílání osobních vzkazů, které musely být 

rychle vyřízeny. 

V roce 1876 představil Graham Bell v Chicagu telefon. A v roce 

1900 vyřešil Marconi problém přenosu informace po drátech -

předvedl světu rádio. Jak telefon, tak i rádio umožnily obousměrný 

tok informace v reálném čase 51 a médiem. této komunikace byla 

mluvená řeč. V tomto okamžiku se rodí nové formáty přenosu 

informace. Telegraf umožnil mezi dvěma fixovanými místy 

obousměrný tok informace v textové podobě. Telefon umožnil mezi 

dvěma fixovanými místy přenos informace v podobě mluvené řeči a 

rádio zbavilo přenos řeči potřeby infrastruktury v podobě sítě drátů 

nebo kabelů, a vymanil tedy komunikaci z fixace na místo. Telefon i 

telegraf jsou fixované místem odesílání a přijímání informace. 

Nezanedbatelný je také jejich přínos v dimenzi časové- formáty 

elektrického obousměrného přenosu informace ve srovnání 

například se soustavou poslů nebo poštou radikálně zkracují čas 

odezvy, resp. odpovědi. 

Interpersonální komunikace na dálku se vymaňuje z časových a 

prostorových omezení. Časových proto, že je možné přenášet 

vyjádřené informace obousměrně a v podstatě v reálném čase, anebo 

naopak, není potřebné počítat s tím, že adresát komunikace musí být 

přítomen v čase přijetí vyjádřené informace (např. nemusí být 

přítomný v místě, ve kterém obvykle přijímá dopis, protože dopis je 

text a .. nevyprchá .. ). Z prostorových omezení se interpersonální 

51 Pojem reálný čas používám ve smyslu anglického překladu "real-time", a to ve 

smyslu možnosti krátké odezvy nebo jinak ve smyslu možnosti okamžité odpovědi, 

tedy jako při interakci tváří v tvář. 
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komunikace vymaňuje proto, že není potřeba přítomnosti tváří v 

tvář, ale stačí mít k dispozici síť přístupových bodů k technologii. 

San1ozřej1ně, že rozšířeni Lěchto technologií přenosu vyjádřené 

1nformacc trvalo nějakou dobu, nicméně možnost nalezení 

přístupových bodů se s vývojem přenosových sítí radikálně zvyšuje. 

Spolu s tímto jevem probíhá také vědeckotechnický rozvoj a 

nasazení polovodičů, později tranzistorů čipů a rozvoj technologií 

síťování výrazně zlepšuje dostupnost (telefonní budka nebo počítač 

připojený na internet) a zároveň i mobilitu (mobilní telefon) 

přístupových bodů a původně elektrický přenos informací se mění na 

elektronický. Nicméně základní formáty i v těchto nových 

technologiích zůstávají zachované. 

V tabulce 1. jsou představeny možné varianty interpersonální 

komunikace s přihlédnutím k současným technickým prostředkům 

obousměrného přenosu informace. Varianty jsou rozdělené podle 

médií komunikace. Provedený časový řez skrze současné užívané 

prostředky interpersonální komunikace se snaží postihnout některé 

jejich aspekt~ především to, jestli se jedná o přenos komunikátu 

mluveného nebo psaného. 

Médium -Jazyk Médium diseminace 
Tváří v tvář "Tradiční" přenos Technický přenos informace 

informace 
"Konverzace " (mluvená) Dopis (psaný) Telegram() 

Pevná telefonní linka (mluvená 

řeč) 
Mobilní telefon (mluvená řeč) 
SMS (psaná) 
E-mail (psaný) 
Instant messaging (psaný text) 
Internetové diskuze (psané) 
(Video komunikace) 

Tabulka 1. 

Pro konstrukci tohoto řezu prostředky komunikace předem 

přijímáme působení symbolicky generalizovaných médiL a to z toho 
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důvodu, protože zobrazené prostředky již jsou výsledkem evoluce 

sociálních systémů, resp. společnosti. "Existence" společnosti 

předpokládá, že v průběhu diferenciačních procesů symbolicky 

generalizovaná média vznikla. 

V tabulce vidíme rozdělení variant interpersonální komunikace 

podle média a způsobu přenosu vyjádřené informace (tváří v tvář, 

tradiční, technický přenos informace). Médiu jazyka odpovídá 

konverzace (nebo rozhovor, tyto dvě situace pro naše potřeby 

nebudeme rozlišovat). Konverzace, resp. mluvená řeč, podle Niklase 

Luhmanna předpokládá, že její účastníci vytvářejí interakční systém, 

jehož podmínkou je přítomnost účastníků tváří v tvář. Médium jazyka 

překonává nepravděpodobnost porozumění kódováním symbolů do 

sdílených soustav znaků. 

V druhém sloupečku jsou již varianty komunikace, které jsou 

uskutečňovány pomocí média diseminace. V podstatě jediná 

varianta, která odpovídá čistému vymezení média diseminace je v 

případě interpersonální komunikace dopis. Dopis umožňuje 

komunikaci, která se do určitého stupně volnosti vymaňuje z 

prostorových a časových dimenzí. Komunikace pomocí textu není 

vedená podle kontextu situace, ale je tematizovaná. S tím roste i 

kontingence, protože i ego bude diferencovat lépe mezi informací a 

jejím vyjádřením, které se děje formou psaného textu, a právě kvůli 

textu existuje vyšší stupeň volnosti interpretace a také (protože je 

dopis vymaněn z rámce interakce) roste nepravděpodobnost přijetí 

nebo dostižení komunikace. 

Další prostředky přenosu informace v procesu interpersonální 

komunikace ve sloupečku Média diseminace zahrnují technické 

formát~ tedy i nejazykové prvky a zároveň se tyto technické 

prostředky používají pro komunikaci na dálku. 52 Vzhledem k tomu, 
52 I na dopis se dá pohlížet jako na technologii svého druhu. jeho doručení vyžaduje 

komplexní organizační procedury. Ovšem v našem případě ho budeme považovat za 
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že nčkteré z těchto technických prostředkt1 jsou relativně nové a 

jejich užívaní nemusí být natolik rozšířené, a také proto, že všechny 

tyto varianty mají jistá specifika, představíme je v příští kapitole 

blíže, abychom ozřejmili postup jejich analýzy. 

Uvedené technické prostředky přenosu informace v procesu 

interpersonální komunikace do znFJČnÁ míry vykazují rysy; které je 

řadí do skupiny prostředků média diseminace. Podstatnou 

podmínku, kterou podle Niklase Luhmanna musejí splňovat, je 

vymanění z interakčního systému, pro který je původní podmínka 

přítomnosti .. tváří v tvář ... A dále splňují možnost překonání 

nepravděpodobnosti dosažení adresátů komunikace. Ovšem nároky 

na dekontextualizaci a tematizact aby mohly být přítomny v médiu 

diseminace, splňují tyto prostředky přenosu informace jenom 

částečně, a to nejenom proto, že informace se přenáší v některých 

variantách mluvenou řečí. 

Proto nyní uvedeme koncepci technologických formátů a modů 

interpersonální komunikace, abychom objasnili důvody; proč 

interpersonální komunikace pomocí prostředků technického přenosu 

informace ne tak docela splňuje podmínky média diseminace. 

Technologický formát 

V předchozí kapitole jsme slíbilt že blíže představíme technické 

prostředky přenosu vyjádřené informace v procesu interpersonální 

komunikace. Možnosti telegrafu a pevné telefonní linky byly už 

načrtnuty a jsou z užívání známé. I když se v současnosti telegraf 

téměř nepoužívá, uvádíme ho, protože patří mezi revoluční 

tradiční formu přenosu, protože, i když je to v dnešní době nezvyklé, dá se dopis 

doručit i bez technologického systému pošty a dopravních komunikací. U ostatních 

prostředků přenosu informace se nevyhneme technologickému systému. 
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l 
) technologie, a také proto, abychom si dokázali představit, že 

následující analýza technických prostředků přenosu komunikace 

pomocí konstrukce technologických formátů je platná i pro takto 

starou technologii. 

Kurzívou jsou v tabulce vyznačené .. nové .. technické prostředky 

přenosu informace. Základní možnosti mobilního telefonu (přenos 

mluvené řeči bez omezení vedení telefonních linek) a SMS (krátkou 

textovou zprávu) netřeba jistě představovat. 

E-mail53 je elektronkká pošta. Jeho užívání je vázané v současné 

době převážně na počítač. Při hodně velkém zestručnění řekneme, 

že e-mail je počítačová aplikace, program, který, připojený přes 

počítač na počítačovou síť (např. Internet), umožňuje zasílat texty 

velmi rozdílné délky (od krátkých vzkazů až po dlouhé texty) v 

elektronické formě adresátovi nebo více adresátům najednou. 

Instant messaginif4 (neexistuje český ekvivalent) je v podstatě 

obdobou SMS, ale je to opět program, který je vázaný na počítač 

připojený na počítačovou síť. Přes Instant messaging jde zasílat 

texty adresátovi a nebo více adresátům. Nejznámější programy 

Instant messaging jsou ICQ (fonetický přepis anglického I seek you) 

a IRC (Internet Relay Chat). Instant messaging je ale na rozdíl ode

mailu obecně využíván pro konverzaci v reálném čase a tomu také 

odpovídají technologické možnosti počtu přenášených znaků v 

jednom textu (stejně jako u SMS), resp. u některých programů 

zvyklosti, které omezují délku zasílaný textů. Délka textů je často 

omezena jen na jednotlivé věty nebo i slova, která si zasílají partneři 

komunikace. Stejně jako u e-mailu jsou obě strany známé, resp. 

vystupují pod registrovaným jménem, které zároveň slouží i jako 

.. kontaktní .. adresa. U e-mailu je toto jméno například 

53 Pro definici a podrobnější informace viz <http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail> 
54 Pro definici a podrobnější informace viz < 

http:/ /en. wikipedia.org/wiki/Instant _ messaging> 
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nekdo@nekde.cz C'nekdo .. , který má .. nekde .. na uzlu v počítačové síti 

registrovanou adresu, a tento uzel je registrován v této zemi ... cz .. ) -

e-mailová adresa tedy slouží i jako určitá identifikace, vyjadřuje i to, 

odkud její uživatel je - udává např. organizaci, nebo příslušnost k 

určitému seskupení, které provozuje počítačový uzel, a z adresy lze 

také poznat, z jaké je země. U Instant messagingu způsoby 

identifikace variují podle použitého programu. Nejčastěji to bývá na 

uzlu v síti registrované číslo a nebo jméno (či přezdívka) uživatele. 

Na rozdíl od e-mailu poskytují programy Instant messagingu 

možnost vidět, kdo ze seznamu adres, který si vytváří uživatel sám; 

je zrovna připojený na počítačovou síť a je připravený k rozhovoru. 

Většina programů Instant messagingu umožňuje tzv. uživatelské 

mody, které slouží k tomu, že sdělují například: ano, jsem připojený, 

ale zrovna něco dělám. Tyto uživatelské mody se zobrazují u každé 

položky seznamu adres. 

Internetové diskuze55 jsou opět počítačové programy. Dají se 

rozlišovat tzv. diskuzní panely a newsgroups. Obě varianty 

internetových diskuzí jsou využívány k'výměně informací nebo 

vyjadřování názorů. Zatímco e-mail nebo instant messaging jsou 

využívány zvláště pro komunikaci jeden na jednoho, tak internetové 

diskuze slouží ke skupinové komunikaci. Jednotliví uživatelé 

zakládají témata, k těmto tématům ostatní uživatelé přispívají a mezi 

sebou o tématu diskutují. Tato diskuze je zobrazována všem 

účastníkům. Diskuzní panel nebo newsgroup bývá jak tématicky 

zaměřený: např. panel zaměřený na sociologii a témata diskuzí se 

týkají teorie, empirie atd., nebo jsou zaměřené zcela obecně. 

Je potřebné také zdůraznit, že SMS, e-maily, konverzace z Instant 

messaging i Intenetové diskuze, se dají archivovat. Další podstatnou 

vlastností počítačových programů, které umožňují přenos vyjádřené 
55 Pro definici a podrobnější informace viz 

<http://en. wikipedia.org/wiki/Internet_ discussion_ board> 
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informace, je to, že pro jejich použití se musí jejich uživatel přihlásit 

registrovanou identitou (jménem nebo číslem) do systému 

poskytovatele daného programu. Tedy přihlašuji se k emailu svým 

jménem a poté komunikuji, pro Instant messaging a internetové 

diskuze je situace analogická. Na toto přihlašování registrovanou 

identitou budeme v kontextu redukce na přístroj pohlížet jako na 

technickou vázanost sociální identity s technickým prostředkem. 

Toto technické provázání prostředku přenosu vyjádřené informace 

se sociální identitou (osoba nebo organizace) se týká například i 

pevné telefonní linky v místě bydliště nebo mobilního telefonu. 

V tabulce 1. nejsou tříděné jednotlivé technické prostředky podle 

toho, zda-lije k jejich užívání potřeba počítač napojený na Internet 

či nikoli, protože rozvoj tzv. bezdrátových technologií a 

miniaturizace počítače směřuje k integraci počítače s mobilním 

telefonem. Tento vývoj směrem k integraci není nějakou 

futurologickou predikcí, ale je zcela reálný. Stačí se podívat na 

nabídky tzv. smartphones56 do jakéhokoli obchodu s mobilními 

telefony nebo sledovat vývoj na poli tzv. ultra-mobile PC57
• Už dnes 

lze spouštět uvedené programy pro přenos informace na malých 

přenosných počítačích nebo smartphonesJ které jsou bezdrátově 

připojené k Internetu. 

jak jsme poznali, technické prostředky přenosu vyjádřené 

informace nemají jednotnou konfiguraci formátování sdělení, a také 

vlastnosti jejich přístupových bodů se liší. Proto, abychom mohli 

představit, jaký má vliv technický přenos na vyjádřenou informaci a 

na způsob, jakým se informace vyjadřuje a v jakých 

časoprostorových dimenzích může být vyjadřována, abstrahujeme z 

56 Pro definici a podrobnější informace viz 

<http://en. wikipedia.org/wiki/Smartphone> 
57 Pro definici a podrobnější informace viz <http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra

Mobile PC> 
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l 
jednotlivých technických prostředků jejich společné dimenze a v 

těchto dimenzích budeme zpětně konstruovat daný technický 

prostředek jako technologický modus interpersonální komunikace a 

tím vysvětlovat, proč dochází ke změně vzájemných pozic médií 

jazyka a diseminace . Spojení dimenzí technických prostředků 

přenosu vyjádřené informace budeme říkat technologický formát. 

1. dimenze technologického formátu - adresa 

Technické prostředky interpersonální komunikace jsou 

vymezeny přístrojem. Ať už je to přístroj jako takový (mobil), 

nebo například počítač, na kterém je spuštěn program, který 

umožňuje přenos komunikace. Tyto přístroje, protože umožňují 

přenos komunikace, budeme nazývat přístupové body 

technologického formátu. Pozici přístupového bodu v prostoru 

budeme říkat adresa. Musíme si uvědomit, že uvažujeme jenom 

a pouze o technickém prostředku přenosu informace, nikoli o 

sociálních identitách, a tedy tuto adresu musíme pojímat jako 

čistě geografickou souřadnici místa .. výskytu .. technického 

prostředku přenosu informace. Teprve toto místo, tato adresa 

přístupového bodu může, ale nemusí být (například registrací u 

nějaké organizace) svázána s nějakou sociální identitou (osobou 

nebo organizací), a tedy být personalizována. Můžeme rozlišit 

tři kombinace vazby mezi přístupovým bodem, adresou a 

sociální identitou: 

1. Statická adresa přístupového bodu svázaná s prostorem a 

sociální identitou. Statická adresa znamená technické 

svázání (registrací) sociální identity s pevně danou a 

neproměnlivou geografickou adresou přístupového formátu 

pomocí registrace. Nejlepším příkladem statické adresy jsou 

poštovní adresa nebo číslo pevné telefonní stanice, které jsou 

tzv. "na jméno uživatele. ll 
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2. Dynamická adresa přístupového bodu svázaná s prostorem. V 

kontextu prostředku technického přenosu informace je to 

taková geografická adresa přístupového bodu, ke které není 

pevně technicky vázána (registrována) žádná sociální 

identita. Dynamickou je tato adresa proto, že umožňuje 

přistupovat k technickým prostředkům přenosu informace v 

různých místech. Dobrým příklade1n jsou například telefonní 

hudky nebo počítač. Teprve až použitím takto definovaného 

přístupového bodu nějakou osobou je tento bod, na dobu, kdy 

ho daná osoba používá, personalizován. V případě zmiňované 

telefonní budky je to vytočení telefonního čísla partnera 

komunikace a v případě počítače je to přihlášení se do 

systému emailu nebo dalších programů, které jsme uvedli v 

předchozí kapitole. 

3. Dynamická adresa přístupového bodu svázaná s identitou. 

Druhým typem dynamické adresy je takový přístupový bod, 

který není technicky vázaný na prostor, ale pouze na sociální 

identitu. V tomto případě se jedná o tzv. mobilní prostředky 

technického přenosu informace, například mobilní telefon. 

Mobilní telefon není vázaný na místo, nevedou k němu řádné 

kabely nebo dráty, ale zároveň je technicky svázaný se 

sociální identitou. Přístupový bod je v podstatě samotná 

identita, která má v držení mobilní technický prostředek 

přenosu informace, tedy přístupový bod, a je k němu vázaná 

registrací. 

Přístupové body jsou různým způsobem distribuovány v 

prostoru, a také se různým způsobem svazují se sociální 

identitou. Uvedené příklady pro jednotlivé typy adres v této 

dimenzi technologického formátu přenosu informace jsou pouze 

ilustrativní, a to bude platit i pro ostatní dimenze. jsou 
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ilustrativní proto, že vyjadřují konkrétní stav aktualizace 

dimenze v daném prostředku technického přenosu informace. V 

momentě, kdy např. dojde k integraci počítače s mobilním 

zařízením, přesune se počítač do typu dynamické adresy 

přístupového bodu, třeba i svázaného s identitou. Počítač má 

však v současné době omezenější možnosti mobility a tak 

přináleží ke typu dynamické adresy vázané na prostor. Zároveň 

lze takto .. zakódovae' i jiné technické prostředky přenosu 

informace. Důležitý je také důraz na samotné uživatelské 

praktiky. Bude-li někdo používat mobilní telefon jako pevnou 

linku, tedy bude ho fixovat na jedno místo, znamená to, že ho 

používá v modu pevné linky. nicméně tímto užíváním nic nemění 

na tom, že technický prostředek může použít i jiným způsobem. 

2. dimenze technologického formátu- dimenze objemu 

znaků 

Zatímco dimenze adresy byla dimenzí možností přístupu k 

technickým prostředkům přenosu informace, dimenze znaků 

odráží objemovou kapacitu těchto technických prostředků. Z 

popisu technických prostředků je zřejmé, že každý z nich má 

jiné možnosti přenosu objemu jazykových znaků, které jsou 

určeny samotnou technologií. jazyk v průběhu sociální evoluce 

překonává nepravděpodobnost porozuměnL a to právě užíváním 

znaků v mluvené řeči - fonémů (Luhmann v pojetí média 

komunikace odlišuje znak, který pojímá jako .. kód .. , od znaku 

jako referentu ve struktuře smyslu, kde znak považuje čistě za 

odkazování na smysl). Dále pak je tento jazyk oddělen od 

interakčního systému jeho převedením na grafické znaky -

grafémy. které se skládají do textu. V prvním případě mluvíme o 

médiu jazyka a v druhém případě mluvíme o médiu diseminace. 

Technické prostředky přenosu informace operují v obou 
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médiích, ale zároveň, protože slouží k interpersonální 

komunikaci na dálku, posouvají i podmínky. za kterých média 

překonávají nepravděpodobnosti komunikace. (K tomuto 

problému se vrátíme později.) 

V této dimenzi je zachycen technický potenciál přenosu 

určitého objemu znaků, fonémů nebo grafémů, za nejmenší 

možnou časovou jednotku. Je to dimenze znakové kapacity 

daného technického prostředku. V jazykové teorii není 1nezi 

fonémem a grafémem proložené kontinuum - foném představuje 

jednotku mluvené řečl a grafém jednotku psané řeči. Ovšem 

technologie dokáže přenášet oba typy znaků a proto při 

abstrakci této společné dimenze všech technických prostředků 

přenosu informace, bude mezi fonémem a grafémem kontinuum 

vytvářet právě technologie. Objem těchto přenášených znaků je 

vymezen .. inženýrským .. určením a technickou konstrukcí 

daného technického prostředku, a také uživatelskými 

praktikami 58
, které se na určování funkce daného technického 

prostředku spolupodílejí. 

Nejedná se tedy o dimenzi sémantickou, ale v podstatě o 

dimenzi objemu znaků, které daný technický prostředek přenosu 

informace pojme najednou před tím, než je odešle. Abychom si 

58 Toto určení vzniká v technologickém systému jako vtělení možností a uživatelských 

skriptů (předpisů, jak daný technický prostředek používat), které je vytvářeno 

během "inženýrského" vývoje daného prostředku. (srov. Lupač 2005: 53). Tato 

vtělení možností a skripty předem určují to, jak bude s technickým prostředkem 

nakládáno, ale toto určení není totální, protože uživatel tyto možnosti a skripty 

bere za výchozí pozici jeho vlastních praktik. Dobrým příkladem vzájemné 

strukturace vtěleného uživatelského skriptu a skriptu, který vzniká užíváním 

technického prostředku, je posun funkce SMS, která byla původně zamýšlena jako 

sekundární funkce mobilního telefonu, a proto byla také tak skriptována. Ovšem 

uživatelskými praktikami se z SMS stala stejně primární funkce mobilního telefonu 

jako přenos hlasu. 
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utvořili jasnější představu této dimenze technických prostředků 

přenosu informace, uvedeme příklady: e-mail může obsahovat v 

podsLdl.ě mwmezené množství znaků, které jo odesláno 

programem najednou, v jedné dávce. Pisatel e-mailu je tak 

omezen čistě technickým prostředkem a v podstatě vlastní 

fantazií a uměním se vyjadřovat. Oproti e-mailu je při 

telefonování dávka znaků mluvené řeči přenesených najednou 

výrazně nižší. Za nejmenší možnou dobu přenosu budeme 

považovat takovou dobu, ve které dostává lineární tok fonémů 

alespoň elementární smysl, kterému jde v horizontu alter 

rozumět - řekněme jedno slovo nebo část slova, která se již dá 

jako slovo dointerpretovat, za tu samou dobu je e-mail schopný 

přenést třeba celý román složený ze stovek tisíc smysluplně 

poskládaných znaků. Parametry v dimenzi objemu znaků ovšem 

neznamenají, že jeden technický prostředek, který je uváděn v 

pň1dadu, je nějakým způsobem vždy zvýhodňován před druhým -

např. email před telefonem nebo SMS. K tomuto jevu se opět 

vrátíme. 

3. dimenze technologického formátu - doba odezvy 

V dimenzi objemu znaků byl zmíněn další aspekt 

technologických formátů, a to doba odezvy. N ěkteré technické 

prostřed~ které přenášejí informace pomocí fonémů, umožňují 

alter vstupovat do lineárního toku vyjádření ega. Reakci alter na 

vyjádřenou informaci budeme v kontextu technických 

prostředků přenosu říkat odezva. Dobu této odezvy rozdělíme 

zcela lapidárně na dlouhou a krátkou. Krátká doba odezvy ve 

své extrémní podobě znamená to, že alter a ego mohou pomocí 

jednoho technického prostředku přenosů informace mezi sebou 

přenášet vyjádření paralelně. Dlouhá doba odezvy, opět v 

extrémním případě, znamená, že ego musí čekat na odezvu alter, 
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protože technický prostředek neumožňuje vstupovat do toku 

informace, kterou ego vysílá. Krátká doba odezvy se váže na 

technické prostředky přenosu informace, které umožňují 

obousměrný přenos informace najednou, a dlouhá doba odezvy 

se váže na technické prostřed~ které umožňují přenos 

informace mezi alter a ego najednou vždy jenom v jednom 

směru. 

Doba odezvy je ještě násobená samotným určením a 

uživatelskými praktikami. Například u emailu nebo instant 

messagingu musejí obě strany čekat na odeslání sdělení, alter 

sdělení formuluje, převádí je do znaků a odesílá. Ego přijímá 

toto sdělení, interpretuje je, formuluje je, odpověď převádí do 

znaků a odesílá reakci. Uživatelské praktiky vztahující se na 

jednotlivé technické prostředky, jak jsme již psali, se také 

podílejí na samotném technickém určení přístroje nebo 

programu. Například programy Instant messagingu jsou 

konstruovány pro konverzaci pomocí textu. Před pokládají, že 

jejich uživatelé budou mezi sebou přenášet kratší texty (věty, 

slova), a to se odráží i v možnostech, které pro převádění 

vyjádření informace do grafému poskytují, a zároveň s tím, jsou 

také konstruovány tak, aby docházelo k co nejmenšímu zpoždění 

přenosu informace po počítačové síti. E-mail je konstruován jako 

program pro přenášení delších textů, a tomu také odpovídají 

možnosti, které poskytují e-mailové programy pro psaní textu

na rozdíl od Instant messagingu odpadá nutnost rychlého 

přenosu těchto textů, protože konstrukce e-mailu ani uživatelské 

praktiky nepředpokládají, že bude tento technický prostředek 

využíván pro rychlou konverzaci. 

Žádná z uvedených tří dimenzí technologického formátu se 
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nevyskytuje, vztaženo k technickým prostředkům přenosu 

informace, samostatně. Žádná z dimenzí nehraje vůči ostatním 

dimenzím technologického formátu dominantní rolt protože samotný 

charakter přfstrojtl nebo programů jim to nedovolí- každý z 

technických prostředků přenosu informace je nějakým způsobem 

umístěný v prostoru (dimenze adresy), má nějakou kapacitu přenosu 

znaků (dimenze obsahu) a přenos těchto znaků se odehrává v 

určitém časování (dimenze odezvy). Ačkoli jsme provedli časový řez 

současnými technickými prostředky přenosu informace, lze 

teoreticky abstrahované dimenze přisuzovat i "historickým" 

prostředkům přenosu informace. 

Média interpersonální komunikace, resp. média, která překonávají 

první dvě nepravděpodobnosti komunikace (porozumění a dosažení 

adresáta), mají v obecné systémové teorii vlastnosti a obsahují 

pravidla, která ve své podstatě technické prostředky přenosu 

informace mění, vtiskují vyjádřeným informacím formáty, které 

nevyplývají ze samotných operací v procesu redukce komplexity 

smyslu selekcí informace a jejím vyjádřením. Komunikační proces, ve 

kterém se vyskytují technologické formáty, mění i povahu identit 

komunikujících osob. K tomu, abychom ukázali, jakým způsobem 

dochází k této proměně, budeme, opět teoretickým způsobem, 

konstruovat technické prostředky v abstrahovaných dimenzích 

technologického formátu. Těmto konstrukcím budeme říkat 

technologické mody interpersonální komunikace. Nebudeme ovšem 

konstruovat nová média, protože technologickým formátem jsme 

proložili kontinuum mezi médiem mluvené řeči a textem. jaké jsou 

implikace této konstrukce, si ukážeme v následující kapitole. 
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Technologické mody interpersonální komunikace 

V tabulce variant interpersonální komunikace (viz tabulka 1) jsme 

rozdělovali varianty podle typu média a podle typu přenosu 

informace. Médiu jazyka jsme přisoudili konverzaci v mluvené řeči a 

médiu diseminace, v jeho tradiční podobě, jsme v interpersonální 

komunikaci přisoudili dopis, tedy psaný text. Na obrázku 1 jsou 

zobrazena .. tradiční .. média interpersonální komunikace a jsou k nim 

dodány základní určující charakteristiky. 
r--~---------~--~-~---

I 

i 
I 

Přítomnost 

I Kontextual izace 

I 
Obr.1 ---~----·---------~--

Nepřítomnost 

Tematizace 

Pro mluvenou řeč je charakteristická přítomnost tváří v tvář. Tato 

přítomnost také znamená, že událost, která je kódovaná jako 

srozumitelná, a tedy je při formaci sociální situace odlišovaná od 

ruchů z prostředí, obsahuje fakta a témata, jejichž smysl se dá v 

rychlých aktualizacích oboustranně (tedy oběma partnery) 

komunikace měnit. Komunikace v mluvené řeči osob, které mezi 

sebou interagují Usou přítomné v jednom místě), předpokládá, že 

existují fakta nebo témata, o kterých se dá mluvit, ale na druhou 

stranu, právě díky vysokému podílu nonverbálních znaků a vysoké 

možnosti rétorické stylizace jednotlivých participantů komunikace, 

také znamená, že může nastat, právě díky stavu přítomnosti, který je 
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charakterizován vysokou proměnlivostí, jednota informace a jejího 

vyjádření. Symbolická generalizace smyslu, která umožňuje při 

formacích sociálních situací nastavovat úroveň konkretizace toho, o 

čem je vlastně komunikováno, je v komunikaci tváří v tvář zdrojem 

neustálého přezkušování podle aktualizovaných kontextů, které se s 

vršcnÝJ,ui interprAtacemí participantů mění s každým posunem 

časového horizontu. Formace sociální situace tváří v tvář je 

přesycena jednotkami smyslu, které kontextově vytvářejí tlak na 

selekce a tedy i na interpretace. Díky rychlosti, ve které se selekce 

odehrávají, se mnohdy přesouvá komunikace do roviny interakce, 

protože během utváření smyslu provádějí osoby i selektivní 

vztahování samy k sobě a začínají jednat. jednání je inicializováno 

právě kontextově vytvořenou jednotou informace a jejího vyjádření, 

a toto vyjádření již není dále rozpoznáváno jako komunikace, ale 

vztahování se alter sama k sobě59 • Pokud ego observuje alter jako 

samo vztahující se, potom tuto operaci atribuuje s jednáním. . 

Observovaná sebereferenční atribuce smyslu se systémem jako 

takovým (psychickým systémem) aktualizuje identitu osoby60 v 

jednání. 

Oproti mluvené řeči, svázané v interpersonální komunikaci s 

interakcí a kontextem, je komunikace textem, resp. dopisem, 

zproštěná vazeb na čas a na rychlé aktualizování interpretací 

vyjádření alter a následných reakcí. Zatímco při interpersonální 

komunikaci mluvenou řečí ve své podstatě nezbývá mnoho času na 

pochyby o tom, zda-li je ve vyjádřeních komunikováno opravdu to 

téma, na kterém se fixováním dvojí kontingence strany komunikace 

shodly, tak teprve text nabízí komunikační proces, ve kterém je 

vysoce pravděpodobné rozlišování mezi informací a jejím 

vyjádřením. Text je ve své podstatě více komunikativní formou 
59 Luhmann (1995:165) 
60 Luhmann (2002a: 119-120) 
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komunikace než mluvená řeč. Fyzická nepřítomnost alter znamená i 

jiné časové horizonty. Psaní textu, dopisu, tedy vyjadřování 

informace textem, neprobíhá v horizontu současnosti, tedy 

proměnlivosti, ale v horizontech ireverzibilních událostí, které lze 

tematizovat i spolu s popisem jejich kontextu. Tematizací se 

překonává i nepravděpodobnost, že kvůli chybějícímu kontextu 

nedojde k porozumění vyjádřené informace. Čas, který vytváří tlak 

na selekce, nehraje u psaní textu, pokud zrovna nepíšeme v chvatu, 

tak dominantní roli, a proto psaným text~m vyjádřená informace je 

strukturovanější a vice homogenní než lineární tok informace v 

průběhu interakcí. S výraznější schopností diferencovat mezi 

informací a jejím vyjádřením pomocí textu roste také dvojí 

kontingence a možnost odmítnutí komunikace, ať už kvůli 

neporozumění, nebo čistě proto, že druhá strana komunikace nemusí 

na text reagovat okamžitě. Nicméně jednou z vlastností textu je i 

jeho archivovatelnost, a tím pádem i možnost, že daný text bude 

sloužit jako výchozí bod budoucích komunikací. Na psaný text lze 

také nahlížet jako na příspěvek ke kulturně ukotveným tématům v 

sémantické společenské rovině. Kromě toho užívání psaného textu 

vyžaduje značně vyšší jazykovou kompetenci, a to především 

ovládání spisovného kódu. Ten byl vytvořen právě pro psaný projev, 

neboť umožňuje strukturovat text tak, aby byl srozumitelný i bez 

svého zakotvení ve formaci sociální situace; kromě toho zakotvuje 

jazyk, který umožňuje dorozumění přes hranice území jednotlivých 

dialektů, k němuž je také psaný jazyk určen. 

N a obrázku 2 vidíme situaci, kdy mezi tradiční varianty 

interpersonální komunikace proložíme technologický formát. 

Dimenze technologického formátu mění i charakteristiky použitého 

média. Mluvená řeč spěje od přítomnosti k nepřítomnosti a od 

kontextualizace k tematizaci. Naopak psaný text při použití přenosu 
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informace technickými prostředky spěje ke 

,-~-- ------~---~---~--------

1 

Přítomnost Nepřítomnost 
Technologický formát 

Kontextualizace Technologické mody Tematizace 

L~b~~--
kontextualizaci a zpřítomňování časových horizontů. Mohlo by nás to 

svádět k tomu, že bychom tyto posuvy vysvětlovali svébytnou 

kategorií "nová média 11

, což by ovšem vedlo k tomu, že by se každý 

nový technický prostředek přenosu informace v procesu 

interpersonální komunikace musel stát také svébytným médiem ve 

smyslu provádění unikátních operací s informací. Ale dimenze 

technologického formátu, tak jak byly abstrahovány z technických 

prostředků přenosu informace, vyčerpávají možnosti variant 

technického přenosu informace pomocí médií identifikovaných již v 

obecné systémové teorii. A dále, kdybychom ustanovovali každý 

nový technický prostředek pro přenos informace jako svébytné 

médium, museli bychom také vytvářet svébytné teorie fungování 

těchto médií v procesu sociální evoluce. Obecné princip~ podle 

kterých se přenáší informace na dálku, jsou platné i pro všechny 

nové technické prostředky- přenáší mezi dvěma místy řeč, psaný 

text a nebo i obraz61
• Přidáme-li k tomu to, že technické prostředky 

61 Problémem obrazu jsme se v této práci nezabývali z toho důvodu, že by se jednalo 
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mají tendenci ke vzájemné integraci (viz uváděné příklady ze 

současnosti- smartphones, ultramobile PC) znamenalo by to také 

nutnost integrace svébytných teorií do jedné. Pro budování obecné 

systémové teorie je potřebné umět generalizovat některé procesy a 

jevy, a ty pak do této teorie zapracovávat a teorii tak měnit proto, 

aby se zvyšoval potenciál její aplikace - proto se chceme vyhnout 

multiplikaci médií a vydat se cestou nikoli k .. multimedializaci .. , ale k 

multimodalizaci komunikace. 

Popišme si nyní obrázek 2 a uveďme koncept technologického 

modu interpersonální komunikace. Na obrázku vidíme, že princip 

médií jakožto způsobů překonávání nepravděpodobnosti 

komunikace, zůstává zachován. Nadále pracujeme s mluvenou řečí a 

psaným textem. Připomeňme si také, jak vypadá komunikační 

proces. Komunikace je syntézou tří selekcí. V průběhu selekce 

informace je redukována komplexita smyslu jeho konkretizací z 

určité symbolické jednoty do informace, která je pak selektivně - za 

použití znaků- nějakým způsobem za určitou dobu vyjádřena, dále je 

pak nastává selekce toho, jestli alter rozumí, co ego míní, a tato 

poslední selekce se také odehrává v časových horizontech. 

Technické prostředky přenosu informace v interpersonální 

komunikaci se sice netýkají samotných struktur smyslu, který je 

utvářen na základě agregovaných zkušeností systému, které získal 

jak v jednání tak i v komunikaci- v případě, že není splněna 

podmínka přítomnosti, a přesto pokračují motivace komunikovat s 

jinou osobou, je také v průběhu selekcí informace nebo vyjádření 

selektováno z dimenzí technologického formátu, ve kterých se, 

stejně jako v dimenzích smyslu, vyskytují sady potencionalit 

o prediktivní postup, protože technické přenosy obrazu v procesu interpersonální 

komunikace se teprve začínají vyvíjet, nicméně pro pojmutí i takovýchto 

technických prostředků přenosu informace stačí rozšířit znakovou dimenzi i o 

nonverbální znaky; které jsou svou proceduralitou blízké fonémům. 
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vhodných k aktualizaci při formování sociální situnce. Selekce 

informace a jejího vyjádření je také selekcí vhodného formátu 

technického přenosu vyjádřené informace. 

Na obrtizku 2 vidín1e posuny, kleré způsobuje využívání 

technických prostředků přenosu informace. Syntéza selekcí v 

dimenzích technologického formátu je také určována dostupností 

daných technických prostředků přenosu informace, ať už místa, kde 

se osoba motivovaná komunikovat nachází, nebo prostředků, 

především tím, které z možných technických prostředků umí 

používat. Selekce v dimenzích technologického formátu také 

znamená, že médium komunikace je modifikováno do určitého 

technologického modu, způsobu, kterým se daný technický 

prostředek projeví v komunikaci. Pro bližší ozřejmení uvedeme 

příklady. 

Nejdříve budeme pracovat s technologickým modem 

interpersonální komunikace 1, který vidíme na obrázku. Uvedený 

technologický modus může představovat například pevnou telefonní 

linku. Pevná telefonní linka posouvá, resp. modifikuje médium 

mluvené řeči tak, že ji zbavuje nutnosti přítomnosti alter tváří v tvář 

a zároveň, protože komplexita přenášených znaků je v podstatě 

redukována jenom na fonémy, projevuje se také méně nutnost 

prověřování kontextů, a tím roste tlak na tematizaci komunikace 

právě proto, že chybějí některé kontexty interakce a v ní 

vytvářených znaků. Tlak na tematizaci komunikace ale není natolik 

vysoký jako například u mobilního telefonu, protože pevná telefonní 

linka v sobě zahrnuje statickou adresu přístupového bodu 

technického prostředku přenosu informace, která zároveň znamená 

personalizaci jejího umístění v prostoru, volající z pevné linky na 

pevnou linku pravděpodobně bude vědět, kam volá, nebo si to bude 

moci alespoň představit, a tak se nějaký kontext, i když možná 
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minimální, bude moci projevit v očekáváních, která se promítnou i do 

selektivních operací v procesu komunikace. 

Technologie: ký modus 2, na obrázku, popíšeme příkladem SMS. 

SMS je LexLová komunikace, která do značné nlÍry nesplňuje 

podmínku ne přítomnosti, protože se při jejím užití očekává, že druhá 

strana bude reagovat ,.rychle6211 a tuto selekci .. rychlosti,. umožňuje 

doba odez~ která v případě SMS může být až velmi krátká 

(narozdíl třeba od dopisu), a tedy umožňuje doplňovat, vysvětlovat a 

měnit kontexty formace sociální situace, a tím také přecházet z 

horizontu ireverzibilních událostí do horizontu událostí 

reverzibilních, tedy přítomných. Tematizace vyjádření informace je 

též silně omezená počtem grafémů, které technický prostředek, v 

tomto případě mobilní telefon, je schopný přenést najednou. Text 

SMS je redukován na krátké vět~ které se blíží větám užívaným v 

konverzaci mluvenou řečí. Dalším faktorem, který se projevuje na 

potřebě kontextualizovat sdělení, je dimenze adresy přístupového 

bodu komunikace, tedy mobilního telefonu. Tato adresa není vázaná 

na pevné místo, ale je plně personalizovaná a její geografická poloha 

záleží na tom, kde se držitel onoho mobilního přístroje zrovna 

pohybuje. Technologický modus SMS posouvá text směrem k 

mluvené řeči. 

Technologické mody interpersonální komunikace zaznamenávají 

způsob~ kterými se média proměňují, resp. jak jsou média 

rozšiřována technologií o nové možnosti jejich užití v překonávání 

nepravděpodobnosti komunikace. Konstrukce těchto modů, 

zakódování technických prostředků přenósu komunikace podle 

možností dimenzí technologických formátů, umožňuje mimo jiné 

popisovat překrývání polí komunikačního jednání a uživatelských 

nakládání s informační a komunikační technologií. Speciální teorie 

například Internetu nebo mobilního telefonu by tento překryv 
62 Uživatelské zvyklosti textové komunikace budeme popisovat v následující kapitole. 
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nedokázala pojmout. Tím, jak se technologické mody interpersonální 

komunikace projevují v sociální oblastt se budeme zabývat v příští 

kapitole. 

Projevy technologických modů interpersonální komunikace 

Difúze informačních a komunikačních technologií do zemí celého 

světa je velmi razantní. jedním z problémů možné statistické 

komparace rozšíření těchto technologií je chybějící centrální 

databáze, ve které by vedle sebe byly penetrace těchto technologií. 

Hlavní podít podle našeho názoru, na rozvinutí technologických 

modů interpersonální komunikace mají Internetové aplikace a 

mobilní telefony. V roce 2003 byla penetrace mobilních telefonů 

následující63
: Evropa 55,4%, Oceánie 54,4%, Severní Amerika 53,0%, 

ostatní Amerika 21.9%, Asie 15,0% a Afrika 6%. Penetrace Internetu 

byla v září 2006 následující64
: Severní Amerika 68%, Oceánie 52,6%, 

Evropa 36,4 %, ostatní Amerika 14, 7%, Asie 10,4% a Afrika 2,6%. 

Ačkoli se nedá tvrdit, že pronikání těchto technologií do běžného 

života je jenom otázkou vyspělých zemt protože například v Africe 

nahrazují mobilní sítě chybějící infrastrukturu klasického telefonu65 

(o jeden mobil se dělí široké okolí vesnice, aby mohlo komunikovat s 

příbuznýmt kteří pracují například ve vzdálených městecht lze z 

jistotou říct, že informační a komunikační technologie se nejvíce šíří 

v zemích, kde pro ně existuje dostatečná technologická 

infrastruktura, rozvinutá ekonomika, ale hlavně rozvinutá 

individualizace spojená s přechodem od stratifikační k funkcionální 

63 převzato z The Mobile Communication Society (2004) 
64 převzato z http://www.internetworldstats.com 
65 srov. Scott et al. (2004) 

53 



diferenciaci. Tyto procesy vedou ke zrodu individualitjj jakožto 

sebeidentifikace a sebeinterpretace vlastní diference vůči okolí66
• 

Sociální evoluce, jak již bylo v této práci naznačeno, se neděje k 

nějakému předem danému cíli. Proces individualizace je možný 

jenom v určitých sémantikách, které jsou vlastní evropské kultuře. 

Vzhledent k ton1u, ~e projBvy technologických nwdů interpersonální 

komunikace můžeme očekávat nejvýraznější právě v regionech, kde 

jsou informační a komunikační technologie nejvíce rozšířené, 

budeme se zabývat právě problémem individualitjj resp. 

specifického typu identit}j který vznikl právě v sémantikách 

evropské kultury. 

Technologické mody interpersonální komunikace spoluvytvářejí 

nové oblasti problematizace identity a interakce. V dimenzích 

technologického formátu komunikace jsme předvedli, jakým 

způsobemje formátována vyjádřená informace. Technologický 

modus interpersonální komunikace, vzniklý syntézou synchronních 

selekcí v procesu komunikace a v dimenzích technologického 

formátu, je odrážen i v konstitucích smyslu identit}j resp. v 

procesech jejího ustanovování a lokalizace. Stejně tak se 

technologický modus interpersonální komunikace projevuje na 

interakční úrovní. Z dosažitelných empirických a teoretických studií 

týkajících se sociálních a psychologických aspektů informačních a 

komunikačních technologií. se dají abstrahovat tři základní témata. 

Prvním tématem je problematika identity a prostoru, druhé téma je 

problematika ustanovování identity a třetí je tématika sociálních sítí. 

Technologické mody interpersonální komunikace a prostor 

Individuum, nebo v našem případě lépe identita, je tradičně 

spojována s lokalizací ve fyzickém prostoru. Technologické mody 

66 Luhmann (2002d: 20) 
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interpersonální komunikace doplňují fyzický prostor novým 

rozměrem. Individuální identita je vyjadřována, kromě jiného, 

soustavou rolí, kterou daný jedinec zastává. Segmentace v této 

soustavě rolí podél časovÁ osy je tradičně spjata s linearitou u. 

jednotou. V určitých časových úsecích, které se často váží také na 

určitá místa, je jedinec hráčem určité role. Výměna nebo změna role 

je často doprovázena i změnou místa. Než se začaly významně šířit 

technické prostředky přenosu informace, bylo .. trávení .. času 

spojováno s lokalizací jedince ve fyzickém prostoru67
• Diskontinuita 

fyzické přítomnosti hrála podstatnou roli v procesech navazování 

komunikace a interakce mezi jedincem a jeho sítí sociálních vztahů. 

Toto rytmické střídání přítomnosti a nepřítomnosti vytvářelo velmi 

přesnou síť sociálních vztahů68 • Spolu se šířením a nárůstem 

používání technických prostředků přenosu informace se proces 

interpersonální komunikace osvobozuje od fyzického místa. Lidé 

mohou být zastiženi kdykoli a kdekoli. Technologické mody v 

interpersonální komunikaci také znamenají to, že se mění varianty 

zastižení technicky přenášenou komunikací -vyjádřeno v dimenzích 

technologického formátu: statické adresy přístupových bodů 

technologického formátu interpersonální komunikace se mění na 

adresy dynamické. Ve všech ohledech vnesly technologické mody v 

interpersonální komunikaci jistou dávku entropie do sociálních řádů, 

které byly vázané na lokalitu. Tyto s lokalitou svázané sociální řády 

jsou překonávány, právě v důsledku technologických modů v 

komunikaci, vysoce heterogenními a nepředvídatelnými způsoby 

navazování komunikace. Role se začínají překrývat a jejich 

vykonávání je nepředvídatelné - linearita je nahrazena 

simultaneitou. Kvalitativní studie, kterou provedla Palenová a spol. 69 

67 srov. Geser (2003) 
68 Fortunati (2002: 518) 
69 Palen, Salzmann, Youngs (2001: 9) 
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na souboru 19 uživatelů mobilních telefonů, které výzkumný tým 

sledoval během jejich prvních 6 týdnů používání mobilního telefonu, 

uvádí_ že když byli sledovaní uživatelé zastiženi hovorem na 

veřejném místě, tak se simultánně ocitli na dvou místech: jedno 

místo bylo fyzický prostor a druhé místo je virtuální prostor 

kon1unikace. Uživatelé se rozhodovali, který z těchto prostorů 

upřednostní_ podle kontextu situace. Ten z prostorů, který si vybrali, 

je (řečeno Goffmanem70
) front stage, tedy přední region, a druhý 

prostor byl uveden do zadního regionu - back stage. V případě, když 

volající zvolil za přední region .. virtuální .. prostor komunikace, ocitl 

se v .. přítomné nepřítomnosti ... 

Sebereferenční operace, kterými se identita vytváří a obnovuje, 

nemusejí nutně znamenat že tato identita bude zároveň spjatá 

jenom s určitým umístěním ve fyzickém prostoru.Právě díky 

přítomnosti technologických modů v komunikaci se totiž do 

sebereferenčních procesů obnovování struktury identity dostávají i 

nové dimenze smyslu. Dalo by se říct že identita se stává 

vícenásobnou - identita zde a identita v .. přítomné nepřítomnosti ... S 

ohledem na kontingentní povahu identity (diferencuje svůj vlastní 

smysl z prostředí a neustále se sebepozoruje a sebepopisuje ve 

formacích sociálních situací) ne lze říct, že jedna z těchto identit je 

falešná a nebo nějakým způsobem odcizená . 

Technologické mody a sociální vztahy 

Předchozí popisování působení technologických modů 

interpersonální komunikace se vztahovalo na problém identity a 

prostoru. Další z projevů technologických modů lze hledat ve 

způsobech, jakými jsou navazovány a udržovány sociální vztahy. Z 

kvantitativního výzkumu, který provedl Reid v roce 2004 vyplývá, že 

18) 70 Goffman (1999) 
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Zesíťovaný individualismus 

V předchozích dvou podkapitolách jsme ukazovali dva typy 

projevů technologických modů interpersonální komunikace. První z 

nich se týkal vyvázání z prostorových a také potažmo časových 

vazeb identity a druhý se týkal navazování a udržování sociálních 

vztahů. Tyto dva projevy technologických modů interpersonální 

komunikace vedou i k rekonceptualizaci pojetí komunity. Tradiční 

typ komunity, který je charakterizován sítí pevných vztahů vázaných 

k určité lokalitě, je doplněn o nový typ sociální sítě, který je vytvářen 

komunikací s technologickými mody. Tyto sítě odpovídají evolučnímu 

procesu extenzifikace neosobních vztahů a intenzifikace osobních 

vztahů. Jedním ze symptomů těchto nově vznikajících sítí, je podle 

Castellse zesíťovaný individualismus72
, který znamená novou formu 

sociability. Technologické mody interpersonální komunikace 

umožňují udržování malého počtu osobní vztahů, silných sociálních 

vazeb, a velkého počtu, resp. široké sítě přechodných neosobních, 

resp. slabých sociálních vazeb. Technologické mody se tak stávají 

součástí operací potvrzování identity. 

Závěr 

Podle našeho názoru se nám podařilo obohatit systémovou teorii 

komunikace o aspekty nových komunikačních technologií. Toto 

obohacení spočívá v abstrahování technologického formátu z 

technických prostředků přenosu informace a uvedení koncepce 

technologických modů médií, které umožní pracovat s obecnou 

systémovou teorií bez nutnosti její rozšíření o další média. 

72 Castells (2001: 130-132) 
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Technologický formáty a mody nejsou ovšem jenom ad hoc koncepct 

která byla vytvořena pouze pro účely analýzy současných 

technických prostředků přenosu informace, ale také jsou platné v 

historické rovině. Toto jsme možná v práci málo zdůrazňovali, 

nicméně je na čtenáři, aby si vyzkoušel koncipovat technologický 

modus například telegrafu nebo dopisu. 

Dále: interpretační potenciál rozšíření systémové teorie 

komunikace o technologické mody. byl předveden na několika 

stručných případech, které ukazují některé dopady šíření užívání 

komunikačních a informačních technologií. Ukazuje se, že nelze od 

sebe oddělovat jednotlivé technologie a budovat pro ně samostatné 

teorie. Naše pojetí komunikačních technologií nevede k 

multimedialitě, ale k multimodalitě komunikace. je záležitostí 

synchronie selekcí v procesu komunikace a v dimenzích 

technologického formátu, jaký technický prostředek přenosu 

informace bude použit. Metodologické vyústění koncepce 

technologických modů interpersonální komunikace spočívá v tom, že 

vedený empirický sociologický výzkum na poli nových 

komunikačních a informačních technologií by se měl týkat všech 

aktuálně používaných technických prostředků přenosu informace a 

sledovat skupiny kombinací technologických modů a z toho pak činit 

závěry. 

Další z problémů, který byl v práci naznačen, je vztah 

technologických systémů a sociálních systémů. Ačkoli systémová 

teorie vyděluje technologické systémy mimo analýzu sociálních 

systémů, měli bychom zvážit možnost, že společnost jako systém 

systémů, se nesestává jenom ze .. sémantických .. subsystémů, ale její 

součástí jsou i technologické systémy. 
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