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Vliv on-line identity ze sv ěta Damokles na 
každodennost 

 

Abstrakt 

Ve své dizerta ční práci se zabývám uživateli on-line sv ěta 
Damokles. Zkoumám jakým zp ůsobem jejich on-line identita 
ovliv ňuje jejich každodenní off-line život, jak díky on-l ine 
sv ětu Damokles vznikají sociální vazby a sít ě mezi jeho 
uživateli, jak se konstruuje on-line komunita. Zají má mě 
vzájemné ovliv ňování on-line a off-line aktivit uživatel ů 
Damokles. Opírám se p ři tom o kvalitativní metodologii, 
konkrétn ě o zú častn ěné pozorování člen ů komunity sv ěta 
Damokles, jak v on-line prostoru, tak i p ři jejich off-line 
aktivitách, dále pak o polostrukturované, neformáln í rozhovory 
s členy dané komunity a analýzu a interpretaci text ů ze sv ěta 
Damokles a o sv ět ě Damokles. 

Svou práci řadím pod novou antropologickou subdisciplínu, pod 
kyberantropologii, která studuje člov ěka a prom ěny lidské 
existence v kontextu moderních po číta čových informa čních a 
komunika čních technologií (Soukup 2009, 138). V ěnuji se také 
specifik ům této antropologické subdisciplíny a problém ům 
spjatým s výzkumem v on-line prostoru. 

 

Klí čová slova : kyberantropologie, on-line sv ět, každodennost, 

on-line komunita, etnografie, čas, identita 



The Influence of On-line Identity from the World of 
Damokles on Everydayness  

Abstract 
 

The doctoral thesis focuses on on-line world Damokles and its 
users. It investigates how their on-line identity influences 
their everyday off-line life. It also focuses on the way the 
social ties and networks are created among its users and how 
on-line community is constructed. I especially focus on the 
mutual impact of on-line and off-line activities of Damokles 
users. I based the research on qualitative methodology, 
especially engaged observation of members of Damokles community 
in the on-line realm as well as during their off-line 
activities; informal, semi-structured dialogues with the 
members of the community; and analysis and interpretation of 
texts from the world Damokles and about the world Damokles. 

I classify my work under the new anthropological sub-
discipline, cyberanthropology, which studied humans and changes 
of human existence in the context of modern computer 
information and communication technologies (Soukup 2009, 138). 
I also deal with the specifics of this anthropological sub-
discipline and issues connected with research in the on-line 
realm.  

 

Key words: cyberanthropology, on-line worlds, everydayness, on-

line community, ethnography, time, identity  
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1. Úvod 
Psal se říjen 2002 a já jsem vstupoval do nového sv ěta, do 

virtuálního sv ěta 1 Damokles. 2 V té dob ě jsem m ěl za sebou rok 

studia sociální antropologie. Pomalu jsem nahlížel pod 

pokli čku v ědy, která objevuje a zkoumá nové sv ěty. N ěkdy v té 

době mě napadlo, že práv ě sv ět Damokles by mohl být tím 

sv ětem, který bych mohl zkoumat. Pat řím k lidem, kte ří pokud 

nemusí, tak nem ění sv ůj zp ůsob života. P řidám-li k tomu 

ur čitou pohodlnost, tak to motivaci po výzkumu v nezná mém, od 

mé kultury v geograficky odlehlém prost ředí, zna čně oslabuje. 

Jak je ovšem známo, ne všichni první antropologové provád ěli 

osobn ě terénní výzkum. Známý je p řípad Sira Jamese Frazera, 

který psal své práce v teple své pracovny či v klidu knihovny 

a neú častnil se terénního výzkumu a se svými domorodými 

informátory nekomunikoval tvá ří v tvá ř. 

Uvědomil jsem si, že internet by mohl být ideálním ter énním 

polem pro antropologa, jako byl James Frazer. Mohl by d ělat 

výzkum a p řitom být v teple svého domova nebo pracovny. I když  

je otázkou, zda by ho velké množství možností, kter é internet 

nabízí, p říliš nerozptylovalo a nerušilo. Nejen kv ůli 

internetu, ale i dalším moderním technologiím jsme dnes 

zahlceni nadbytkem podn ět ů a zpráv. Máme problém se dostat 

k delší a soust ředěné práci. Znamenit ě tento problém popsal ve 

své knize Tyranie okamžiku norský antropolog Thomas Hylland 

Eriksen (2005). Tyto klady a zápory jsem vzal v úva hu a 

rozhodl jsem se, že se do zkoumání on-line sv ěta Damokles 

přeci jen pustím. Zajímá m ě, jak tento sv ět vypadá z pohledu 

antropologie a sociálních v ěd. P ředevším, jaký vliv má tento 

sv ět na život jeho obyvatel v off-line sv ět ě. V p řípad ě mého 

                                                           
1 Budu-li zde užívat termínu virtuální sv ět, bude se jednat o emický pohled 

na v ěc. Z analytického úhlu pohledu považuji za užite čnější užívat termínu 

on-line sv ět. D ůvody tohoto odlišení vysv ětlím v pr ůběhu textu. 
2 «http://www.damokles.cz» (Naposledy navštíveno 29.  3. 2015). 
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výzkumu se zabývám tím, jak se on-line sv ět a v n ěm získávané 

zkušenosti, které jsou zprost ředkovány pomocí elektronicko-

komunika čních p řístroj ů v sítov ě sdíleném kyberprostoru, 

konkrétn ě ve sv ět ě Damokles, p řenášejí do off-line sv ěta, 

k jehož prvotnímu zakoušení prozatím nepot řebujeme sí ťově 

propojených elektronicko-komunika čních p řístroj ů. Tím 

nepopírám, že tyto prost ředky jsou v podstat ě dnes už do 

zna čné míry nepostradatelné a že jsme na nich více či mén ě 

závislí.  

Můj výzkum probíhá systematicky od roku 2007. P řestože 

v kvalitativním výzkumu nejde o testování hypotéz, vstupoval 

jsem do terénu s ur čitými zkušenostmi a p ředpoklady. Gadamer 

píše, že „d ějinná zkušenost se sama vyzna čuje tím, že v ní 

v ur čitém d ění stojíme, aniž víme, jak se nám d ěje, a teprve 

ve zp ětném pohledu chápeme, co se nám stalo“ (2000, 7). J iž 

během svého p ůsobení a pobývání, tj. ú časti na on-line život ě, 

ve sv ět ě Damokles v letech 2002–2007 jsem pozoroval ur čitá 

zajímavá sociální fakta. Nap říklad jsem zaznamenal rozli čné 

typy osobních vztah ů mezi obyvateli Damokles. Pozoroval jsem 

vznik p řátelství, milostných vztah ů a jejich p řenos do off-

line sv ěta. P ředpokládal jsem, že tyto vztahy jsou alespo ň 

částe čně trvalejšího rázu. Všímal jsem si vzniku jakési 

heterogenní komunity vzájemn ě propojených lidí, kte ří se 

setkávali nejen on-line, ale i off-line. Damokles j im m ěnil 

jejich životy, n ěkte ří z nich se p řizp ůsobovali jeho časovému 

rytmu.  

To mě vedlo k následujícím otázkám, k nimž chci najít 

podrobn ější odpov ědi. Jaké d ůvody lidé uvád ějí, pro č vstupují 

do sv ěta Damokles? Je to touha po zábav ě nebo osam ělost? Co 

jim pobyt v tomto sv ět ě podle nich p řináší? Kompenzují si tím 

něco? Jakým zp ůsobem tento pobyt ovliv ňuje jejich každodenní 

životy? Tyto otázky se pokusím zodpov ědět na základ ě 

dlouhodobého pozorování života obyvatel Damokles, i nterpretace 

jejich výpov ědí a analýzy text ů o Damokles, etnografické 
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deskripce tohoto sv ěta a studia odborné literatury. Podobn ě 

jako Clifford Geertz (1973) se budu snažit rozpléta t a 

interpretovat pavu činy významu spletené v on-line sv ět ě 

Damokles a kolem n ěj. Moje práce bude jakousi mapou, která 

bude čtená ři sloužit k orientaci v d ění v a kolem on-line 

sv ěta Damokles. Mapou, která bude zachytávat „prom ěnlivý a v 

řadě ohled ů nejednozna čný prostor” (Macek 2009, 44), v n ěmž se 

on-line/off-line interakce odehrávají. 

Poznatky ze svého výzkumu porovnávám p ředevším s výsledky, 

které publikoval o svém výzkumu v on-line sv ět ě Second Life 

americký antropolog Tom Boellstorff (2008), ale i s  dalšími 

autory, kte ří se zabývali on-line sv ěty nebo on-line 

platformami (nap ř. Guimaraes 2005, Nardi a Harris 2006, Taylor 

2006, Isabella 2007, Ku čírková 2009, Chen 2009, Zabet 2012). 

Přestože se jedná do ur čité míry o autobiografický výzkum, 

bude má práce o t ěch druhých, s kterými sice mnohé sdílím, ale 

jak píše Bell (1992, 48 citováno dle Sax 1998, 294) , vždy ten, 

koho zkoumám, bude v n ěčem jiný než já sám. Zárove ň ale platí, 

jak píše Sax (1998, 299), že zkoumám-li ty druhé, v ždy se 

v tom odráží kus m ě samotného. 

Svou práci za čle ňuji do nové antropologické subdisciplíny, do 

kyberantropologie (Podrobnosti o kyberantropologii viz 

následující kapitola). 

2. Teoretické zakotvení 

2.1. Kyberantropologie jako nová antropologická 
subdisciplína 
V této části se pokusím vymezit kyberantropologii jako novo u 

antropologickou subdisciplínu, její ko řeny, genezi a postavení 

v rámci antropologie. 

Kyberantropologie je jednou z nejnov ějších subdisciplín 

antropologie. Za číná se etablovat jako antropologická 

subdisciplína kolem roku 2000. V českém prost ředí se 

kyberantropologii pokoušel definovat Václav Soukup (2009, 
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2010). S jeho základní definicí kyberantropologie j ako 

„relativn ě nové oblasti antropologických výzkum ů zabývající se 

studiem člov ěka a prom ěn lidské existence v kontextu moderních 

počíta čových, informa čních a komunika čních technologií” 

(Soukup 2009, 138), lze souhlasit. Soukupova defini ce je 

všeobsažná a vystihující. Další definice jsou více specifické. 

Mizrach (1998) popisuje kyberantropologii jako stud ium člov ěka 

ve virtuálních komunitách a sí ťovém prost ředí. Liblinovi 

definují kyber-antropologii (cyber-anthropology) ja ko novou 

disciplínu zam ěřenou na analýzu recipro čních vztah ů osob 

s po číta čově generovaným prost ředím, p ři čemž kladou d ůraz na 

psychickou kulturu, respektive ji definují z pohled u 

psychologie (Liblin and Liblin 2005). 

Na rozdíl od Soukupa (2009, 138) se ale nedomnívám,  že základy 

kyberantropologie položil v 90. letech kolumbijský antropolog 

Arturo Escobar svým článkem v Current Anthropology Welcome to 

Cyberia: Notes on the Anthropology of Cyberculture (1994), jak 

píše Soukup (2009, 138; 2010, 16). I když Escobar ův článek 

pat ří mezi významné stat ě, je to pon ěkud složit ější. Pokud se 

podíváme dále do minulosti, zjistíme že kyberantrop ologie se 

opírá o více zdroj ů. 

Určitou inspiraci lze hledat již ve 40. letech 20. sto letí. 

Slavní antropologové Gregory Bateson a Margaret Mea d tehdy 

pomáhají zakládat novou v ědeckou disciplínu – kybernetiku 

(Eriksen 2008, 61) 3. Ve 40. letech se Mead a Bateson stávají 

sou částí skupiny kolem Norberta Wienera (Brand 1976), k terý je 

považován za zakladatele kybernetiky. Jak Margaret Mead, tak 

Gregory Bateson se aktivn ě ú častní konferencí po řádaných 

Macyho nadací (Brand 1976; Bale 1995, 31; Heims 199 1), což 

byla série konferencí, které vznikaly z iniciativy Warrena 

McCullocha. Konaly se v letech 1946–1953. Byla to s érie 

konferencí, jejichž ú čelem bylo položit základy pro obecnou 

                                                           
3 «http://www.asc-cybernetics.org/foundations/timeli ne.htm» (Naposledy 

navštíveno 22. 7. 2011). 
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vědu, která by zkoumala, jak pracuje lidská mysl 4. Jedním 

z témat první konference v roce 1946 bylo Antropologie a jak 

se po číta če mohou u čit, jak se u čit (Anthropology and how 

computers might learn how to learn) (Brand 1976). Mead a 

Bateson jsou také auto ři druhého zákona kybernetiky (Brand 

1976). Mead o n ěm hovo řila v roce 1968 na Prvním výro čním 

symposiu Americké kybernetické spole čnosti (First Annual 

Symposium of the American Society for Cybernetics) (Mead 

1968). Druhý zákon kybernetiky se zam ěřuje na d ůležitost 

výzkumníkovy role v systému – tj. uv ědomění si, že výzkumník 

je také sou částí zkoumaného systému, a že je d ůležitá 

výzkumníkova sebe-reflexe (Brand 1976). Což je osta tn ě velmi 

důležité i p ři (každém) antropologickém, respektive i 

sociáln ě-v ědním výzkumu. Bateson také p řisp ěl k definování 

„nové kybernetické terminologie” (Bale 1995, 31). V ědy, která 

stejn ě jako obecná antropologie v podání Franze Boase 

zasahuje, jak do p řírodních, tak sociálních v ěd. Boase zavedl 

v americké antropologii interdisciplinární p řístup a roz členil 

antropologii na čty ři základní oblasti bádání: biologickou 

(fyzickou) antropologii, archeologii, lingvistiku a  kulturní 

antropologii (Soukup 1994, 63-64; Soukup 2000, 46).  

2.2. Mediální antropologie 
Antropologickou subdisciplínou, která se etablovala  d říve a 

z které kyberantropologie vychází a místy se s ní p rolíná, 

protože i internet je médiem, je mediální antropolo gie. 

Systematický antropologický výzkum médií jako sociá lní 

praktiky se odvíjí od konce 80. let 20. století (Gi nsburg, Abu 

Lughold, Larkin 2002, 2). O n ěkolik desetiletí d říve se však 

významn ěji zabývala médii z pohledu antropologie Hortense 

Powdermaker, ža čka slavného Bronislawa Malinowského, která se 

                                                           
4 «http://www.asc-cybernetics.org/foundations/histor y/MacySummary.htm» 

(Naposledy navštíveno 22. 7. 2011). 
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věnovala výzkumu dopad ů film ů na publika (Powdemaker 1947). 5 

V letech 1946-47 provedla etnografický výzkum holly woodského 

filmového pr ůmyslu, jehož výsledky publikovala v monografii 

Hollywood the Dream Factory: An Anthropologist Look s at the 

Movie-Makers  (Askew, Wilk 2002, 3-5). 

Vedle této pr ůkopnické práce se mediální antropologové 

sou časnosti hlásí i k odkazu mediálního teoretika Marsh alla 

McLuhana. P řipomínají zejména jeho slavnou tezi „médium je 

sdělení“, kterou obrátil pozornost sm ěrem k dopad ům mediálních 

technologií na spole čnost. McLuhan to charakterizuje 

následovn ě, „to prost ě znamená, že osobní a sociální d ůsledky 

každého média – tedy každé naší extenze – vyplývají  z nového 

měřítka, které každá naše extenze a každá nová technol ogie 

vnášejí do našich záležitostí“ (1991, 19). A dále t o rozvádí: 

„Poselstvím‘ každého média nebo technologie je zm ěna měřítka, 

tempa nebo modelu, které zavádí do lidských záležit ostí. 

…‚médium je poselstvím‘, protože práv ě médium utvá ří a ovládá 

měřítko a formu lidského sdružování a činnosti“ (1991, 20). 

Nikoli primárn ě mediální obsah, ale technologie ovliv ňují 

lidské vnímání a nenávratn ě prom ěňují sociální vztahy (Askew 

Wilk 2002, 6). Z pohledu kyberantropologie se tedy zabýváme, 

jakým zp ůsobem po číta čové technologie a internet ovliv ňují 

lidské vnímání, chování. Antropologie médií se za číná 

etablovat v 90. letech 20. století a na p řelomu tisíciletí. 

Debra Spitulnik sice ješt ě po čátkem 90. let konstatuje, že 

„antropologie masových médií 6 zatím neexistuje.” (Spitulnik 

                                                           
5
 Ve své práci Hollywood the Dream Factory: An Anthropologist Look s at the 

Movie-Makers  došla k záv ěru, že Hollywood reprezentuje totalitarismus, 

neboť se podle ní jedná o pr ůmysl, který technologii filmu uplat ňuje 

k politickému vlivu na diváky. Dosp ěla tedy k podobným výsledk ům jako 

teoretici Frankfurtské školy, a to aniž by se vzáje mně citovali (Askew, 

Wilk 2002, 3-5). 
6 Pojem masová komunikace je t řeba up řesnit, není vhodné ho v tomto p řípad ě 

chápat pouze jako ukazatel množství, tedy ve smyslu  po čtu p říjemc ů, ale 

spíše ve smyslu, že ur čité mediální produkty jsou v zásad ě dostupné 
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1993, 293) Na tvrzení Debry Spitulnik navazují Aske w a Wilk 

následovn ě:   „O osm let pozd ěji sv ědčí o existenci této 

disciplíny, která se stále rozvíjí, významná a rozr ůstající se 

literatura reprezentována i touto knihou.” (2002, 1 2). 

S pronikáním médií prakticky skoro do všech části lidského 

sv ěta, si stále více antropolog ů podle Faye Ginsburg (2005) 

uvědomuje jejich význam a nutnost je studovat. Snaží s e proto 

vysv ětlovat vzr ůstající význam médií, a ť už se jedná o film, 

televizi, video nebo rozhlas jakožto sou části každodenního 

života lidí na celém sv ět ě. Z toho d ůvodu se novým p ředmětem 

zájmu antropolog ů stala „produkce, cirkulace a konzumace 

masově mediovaných forem“ (Ginsburg 2005, 17) Podobn ě se 

vzr ůstající dostupností po číta čových technologií a jejich 

významu v lidských spole čnostech obrací i k nim antropologové 

stále více svoji pozornost.  

Jak ovšem upozor ňuje Osorio, p ředmětem zájmu mediální 

antropologie nejsou masová média jako taková (2005,  36). Tato 

disciplína nezkoumá média jako p ředměty, které by m ěly význam 

samy o sob ě. Ve st ředu zájmu stojí kultura a zp ůsob, jakým 

utvá ří spole čnost skrze masová média. Sleduje, jak jsou r ůzné 

způsoby bytí jako je gender, etnicita nebo národnost 

zprost ředkovávány lidem v procesu masové komunikace (Osori o 

2005, 36). Masová média z této perspektivy p ředstavují 

mechanismus, kterým se kultura ší ří (Osorio 2005, 36). Obdobn ě 

ani pro kyberantropology nejsou d ůležité po číta čové 

technologie sami o sob ě, ale zp ůsob, jakým p řispívají ke 

spole čenské a kulturní dynamice. Podle Osoria navíc mnohé  

antropologické studie potvrzují, že se b ěhem 20. století 

masová média stala primárním nástrojem p řenosu kultury (2005, 

                                                                                                                                                                                     
obrovskému množství velmi rozdílných p říjemc ů (Thompson 2004, 26). Podobn ě 

na to poukazuje Faye Ginsburg, která píše, že je „t řeba rozbít „masovost“ 

médii… rozpoznáním všech zp ůsob ů, kterými jsou lidé zapojeni do vytvá ření a 

interpretování mediálních d ěl ve vztahu k jejich kulturním, sociálním a 

historickým okolnostem.“ (Ginsburg 1994, 8). 
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42). Po číta čové technologie se vzhledem ke svému  bou řlivému 

rozvoji a stále v ětšímu penetrování sv ětové populace stávají 

více a více d ůležité v procesu p řenosu kultury. Jedním 

z d ůvod ů je i to, že jsou sou částí stálé v ětšího po čtu 

materiálních artefakt ů naší každodennosti. 

2.3. Další intelektuální ko řeny 
Kyberantropologie má i nep římé zdroje inspirace. Jedním z nich 

je slavná esej Donny J. Haraway Manifest kyborg ů:  Věda, 

technologie a socialistický feminismus ke konci 20.  století 

(2002)  ( v originále  Cyborg Manifesto: Science, Technology, and 

Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century), která byla 

poprvé otišt ěna v roce 1985. Haraway ve své eseji psala o 

propojení lidského/biologického a technologií. Kybo rg je 

kybernetický organismus, hybrid mezi biologickým or ganismem a 

strojem, výtvor jak fiktivní, tak skute čně žité sociální 

reality. Kyborg je pevn ě spjat s lidskou kulturou, je to 

pojítko mezi p řírodním a um ělým. M ění také diskurz o pohlaví a 

rozrušuje hranice mezi člov ěkem/strojem, pohlavím/genderem, 

umělým/p řirozeným, p řírodním/kulturním (Haraway 1991). Esej 

Donny Haraway je inspirujícím zdrojem, který vede 

kyberantropology k zam ěření se na interakce mezi lidskými, 

hybridními a ne-lidskými aktéry. Nese s sebou též o tázky, 

jakým zp ůsobem jsou tito akté ři propojení a jak se vzájemn ě 

ovliv ňují. 

Dalším, kdo kyberantropologii podobn ě ovlivnil, je francouzský 

antropolog a sociolog Bruno Latour. Jeho koncepty h ybridizace, 

propojení kulturního a p řírodního, p řinesl další pohled na 

tyto témata (Latour 1993). Latoura je také nutné zm ínit 

v souvislosti se sociologií v ědy a techniky, v jejímž rámci 

spolu s Michelem Callonem a Johnem Law vymysleli te orii sítí-

aktér ů (Law 1992). Touto teorií a konceptem hybridity byl i 

inspirováni italští výzkumníci Francesco Pisanu a M aurizio 

Teli a americký antropolog David Hakken, kte ří napsali článek 

o etnografii on-line skupin, nebo-li o kyberetnogra fii. Podle 
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nich by kyberetnografie „nem ěla být pouze etnografie on-line 

skupin nebo on-line etnografie skupin, ale m ělo by se jednat o 

etnografii, jak on-line situací, tak off-line souvi sejících 

situací, etnografie lidských i ne-lidských aktér ů v obou 

typech výzkumných polí. Tato etnografie by m ěla být hybridní 

jako kyborg. Jedním slovem m ěla by to být kyberetnografie.” 

(Teli, Pisanu a Hakken 2007, 3). Op ět je zde vid ět, jak 

důležité je pro kyberantropologii sledování propojení  lidských 

a nelidských aktér ů.  

Jako další zdroj inspirace slouží kyberantropologii  

kyberpunková literatura. Její auto ři p ředpov ěděli mnoho 

aspekt ů kyberprostoru a on-line sv ět ů (Boellstorff 2008, 38). 

Musím zde z nich zmínit alespo ň Williama Gibsona, autora slova 

kyberprostor, které použil poprvé v roce 1984 ve sv ém románu 

Neuromancer (Brians 2008). K jeho definici se blíže  vrátím 

pozd ěji. 

Kyberantropologie také byla ovlivn ěna dalšími sociáln ě v ědnými 

disciplínami, které se zajímaly o vliv po číta čových 

technologií na lidské bytí. Širší zájem o vliv po číta čů na 

lidské chování se za číná v sociálních v ědách rozvíjet 

v 80. letech 20. století. Sociální psychologové zko umali 

například pomocí laboratorních experiment ů rozdíly mezi 

komunikací zprost ředkovanou pomocí po číta če a komunikací tvá ří 

v tvá ř (Siegel, Dubrovsky, Kiesler et al. 1983; Kiesler, 

Siegel & McGuire 1984). Tyto studie byly zam ěřeny p ředevším na 

pracovní život. Pozd ěji se výzkumníci za čali zam ěřovat i na 

každodennost, nap říklad na budování identity v Bulletin Board 

Systems 7 (Myers 1987). 

                                                           
7
 Bulletin Board System je systém elektronických nást ěnek, které jsou 

rozd ěleny podle témat, do kterých mohou uživatelé p řispívat. Samotná BBS je 

provozována na po číta či (serveru), kde je spušt ěn speciální program, který 

umožňuje zakládání uživatelských ú čt ů, jejich ochranu heslem, pro uživatele 

registruje dosud nep řečtené vzkazy a p řísp ěvky na nást ěnkách (dnes bychom 

řekli v diskuzních fórech), umož ňuje uživatel ům privátní i skupinové 

rozhovory (chat), m ůže mít i sv ůj vlastní archiv voln ě ši řitelných program ů 
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Také antropologové se v 80. letech zajímali o vliv počíta čů na 

každodenní život lidí. Nezajímali se sice p římo o d ění 

v kyberprostoru, ale sledovali, jaký vliv m ěly po číta če, 

respektive pokro čilé informa ční technologie (AIT) na kulturu a 

chování d ělnické t řídy. Konkrétn ě se jednalo o výzkum 

v severoanglickém Sheffieldu (Hakken 1999, 47). 

2.4. R ůzné pohledy na kyberantropologii 
Kyberantropologie se za čala více rozvíjet od 90. let 

20. století. Protože její výzkumné pole, na které s e zam ěřuje, 

je pom ěrn ě široké, nebyl její název úpln ě ustálen. R ůzní 

auto ři používají r ůzné termíny. Je tak možné setkat se 

například s termínem jako: kyber-antropologie  ( cyber-

anthropology  (Paccagnella 1997, Guimaraes 2005)). Luciano 

Paccagnella spojuje tento termín s dlouhodobým etno grafickým 

studiem nových grafických sv ět ů, které se v té dob ě za čínají 

objevovat a z jeho pohledu jsou práv ě tyto sv ěty prostorem pro 

antropologický výzkum. 

Termín etnografie kyberprostoru  ( cyberspace ethnography ) 

rozvíjí americký antropolog David Hakken. Chápe ji jako 

disciplínu na rozhraní humanitních a sociálních v ěd (Hakken 

1999, 13), která zkoumá rozvinuté informa ční technologie 

(Hakken 1999). Christine Hine používá termín virtuální 

etnografie  ( virtual ethnography ) pro etnografický výzkum 

internetu, u kterého nelze aplikovat holistický p řístup (Hine 

2000, 65). Tento termín užívá i Nicol Constable pro  terénní 

výzkum provád ěný prost řednictvím po číta če v elektronické 

masově mediované komunit ě (Constable 2003, 3). Specifický 

termín antropologie on-line komunit  ( anthropology of on-line 

communities ) používají pro část výzkumného pole 

kyberantropologie ameri čtí antropologové Wilson a Peterson 

(2002). Podle nich je t řeba zam ěřovat se spíše na sociální a 

                                                                                                                                                                                     
nebo systém elektronické pošty a podobn ě. 

«http://cs.wikipedia.org/wiki/Bulletin_Board_System » (Naposledy navštíveno 

20. 3. 2015). 
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komunika ční procesy než na technologii samotnou a je d ůležité 

dekonstruovat rozdíly mezi on-line/off-line a 

reálným/virtuálním. Maurizio Teli, Fransesco Pisanu  a David 

Hakken p řicházejí s termínem kyberetnografie  

(cyberethnography ), kterým se vymezují proti virtuální 

etnografii . Definují kyberprostor „jako po číta či mediovaný 

kontext, který p římo souvisí s ,,reálnými“ místy” (Teli, 

Pisanu a Hakken 2007, abstrakt). Kyberetnografie  by podle nich 

„ neměla být pouze etnografií on-line skupin nebo on-line  

etnografie skupin, ale m ělo by se jednat o etnografii, jak on-

line situací, tak off-line souvisejících situací, e tnografie 

lidských i ne-lidských aktér ů v obou typech výzkumných polí. 

Tato etnografie by m ěla být hybridní jako kyborg. Jedním 

slovem m ěla by to být kyberetnografie.”  (Teli, Pisanu a Hakken 

2007, 3). 

Mizrach užívá termínu KyberAntropologie  ( CyberAnthropology ) 

pro studium lidských bytostí ve virtuálních komunit ách a 

sí ťových prost ředí. Pod pojmem virtuální komunita má na mysli 

komunitu, která je utvá řena kolem spole čného zájmu jejích 

člen ů (podobn ě o ní hovo ří i Wilson a Peterson (2002)) a není 

definována geografickými 8, etnickými, náboženskými a jazykovými 

hranicemi. Termín Kyber užívá s odkazem na Donnu Haravay 

(1991) a její snahu o redefinici lidské bytosti (Mi zrach 

1998). Stejný termín jako Mizrach používají Philip Budka a 

Manfred Kremser (Kremser 1999; Budka and Kremser 20 04). Budka 

a Kremser poukazují na to, že p ředpona „kyber- dnes obecn ě 

odkazuje k po číta čům a informa čním technologiím a jak lidé 

s nimi a skrze n ě interagují.“ (Budka and Kremser 2004, 213). 

Alexander a Elan Liblinovi hovo ří o kyber-antropologii  ( cyber-

anthropology)  (Liblin and Liblin 2005) a definují ji jako 

koncept a nový obor, který je zam ěřen na analýzu vzájemných 

                                                           
8
 Poprvé on-line komunitu jako komunitu vytvá řenou kolem spole čného zájmu a 

nezávislou na geografické lokaci definovali americk ý psycholog a po číta čový 

odborník Joseph Carl Robnett Licklider spolu s Roberem W. Taylorem (1968).  
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vztah ů člov ěka s po číta čem generovaným sv ětem. Píší o tom, že 

simulovaná realita se stává silou, která má potenci ál zm ěnit 

lidskou rasu, a že digitální entity, p řestože nejsou sou částí 

přirozeného (p řírodního) prostoru, se stávají nezbytnou 

sou částí lidského životního prost ředí. Cyber-antropologie  se 

podle nich má zabývat spojením p řírodních a um ělých sv ět ů, 

které jsou mediované lidskou p ředstavivostí, stejn ě jako 

kompatibilitou mezi lidmi a digitálními životem, kt erý 

vytvo řili. Podle Liblinových je v p řípad ě cyber-antropologie  

důležitý koncept „ psychologické kultury” a psychologické 

otázky s ní spojené. „ Psychologickou kulturu” definují jako 

studium osobních kompetencí spojené s využitím mode rních 

technologií a individuální p řijatelnosti technologických 

inovací. 

Termín „po číta či zprost ředkovaná antropologie ” ( Computer 

Mediated Anthropology ) používá Porter jako synonymum pro 

kyberantropologii  ( cyberanthropology ) (Porter 2004) a jako 

odkaz na po číta či zprost ředkovanou komunikaci (Computer-

Mediated Communications). Snaží se do n ěj propojit 

antropologii internetu, kyberprostoru, zú častn ěné pozorování 

webu. Podle jeho názoru jsou tyto v ěci vzájemn ě propojeny, 

protože antropologové využívají po číta če ke své práci jako 

nástroje analýzy i jako zprost ředkovatele výzkumného terénu. 

Porter p ři demonstrování d ůležitosti kyberantropologie  

odkazuje na výrok Jamese M. Milne, který píše, že „ porozum ění 

jakémukoliv aspektu soudobého života Ameri čanů vyžaduje 

porozum ění, jakým zp ůsobem fungují na webu.” 9(Milne 2004, 5). 

Nej čast ěji nalézáme p ři zkoumání po číta či zprost ředkovaného 

prost ředí termín kyberantropologie (cyberanthropology) (P orter 

2004; Budka and Kremser 2004, Knorr 2006; Knorr 201 1; Beseda 

2008; Soukup 2009; Soukup 2010, Beseda 2011a). 

                                                           
9
 Kurzíva podle originální citace.  
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Termín kyberantropologie se jeví jako nejzaveden ější. 10 To je 

první d ůvod, pro č ho používám. Podle mého názoru také nejvíce 

reflektuje prvotní setkání antropolog ů se studiem po číta čových 

systém ů. Tedy odkaz Margeret Meadové a Gregory Batesona, k terý 

souvisí s kybernetikou, u jejíhož za čátku stáli. P ředpona 

kyber- také odkazuje k výzkumnému poli této subdisc iplíny – ke 

kyberprostoru. Vztahuje se i ke studiu interakcí me zi lidskými 

a ne-lidskými či kybernetickými identitami. Pokud bychom 

cht ěli používat termín virtuální, tak je to pon ěkud 

zavád ějící. 11 Byl jsem také tázán, pro č nepoužívám p ředponu e-. 

Zaprvé termín e-antropologie jsem nenašel v žádné 

antropologické literatu ře. Zadruhé p ředpona e- znamená 

elektronickou formu, poprvé byla použita ve slov ě e-mail 

(Quinon 1999), jenže kyberantropologie není jen ele ktronickou 

formou antropologie. Je to antropologická subdiscip lína, která 

má vlastní výzkumné pole a která studuje situace a fenomény 

spjaté s kyberprostorem. 

2.5. Kyberprostor 
Kyberprostor se stává novým sv ětem, kde se odehrávají sociální 

interakce nejen mezi lidmi, ale i ne-lidskými aktér y. 

Kyberprostor je výzva, která stojí p řed dnešními antropology. 

Co však toto slovo znamená? Poprvé ho definoval spi sovatel 

sci-fi Wilson Gibson v roce 1984 ve svém románu Neu romancer. 

Kyberprostor je podle n ěho:  

„ Sdílená halucinace každý den poci ťovaná miliardami 

oprávn ěných operátor ů všech národ ů, d ětmi, které se u čí 

základ ům matematiky…. Grafická reprezentace dat abstrahova ných 

z bank všech po číta čů lidského systém ů. Nedomyslitelná 

komplexnost. Linie sv ětla se řazené v neprostoru mysli, shluky 

                                                           
10

 Ostatn ě kyberantropologie  (cyber antropology) má svou sekci mezi 

nejvýznamn ějšími antropologickými publikacemi na Wikipedii 

»http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_important_pub lications_in_anthropolog

y»  (Naposledy navštíveno 27. 7. 2013). 
11 Více k tomu v kapitole Kyberprostor. 
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a souhv ězdí dat. Jako sv ětla m ěsta ustupující. ” (Gibson 1998, 

58). 

Gibsonova definice je samoz řejm ě literární nadsázka. Pokud se 

však na tuto definici podíváme blíže, musíme se zas tavit u 

slova, kterým za číná, a tím je sdílená.  Toto slovo odkazuje 

k tomu, že se jedná o intersubjektivn ě prožívanou realitu, 

nikoliv o čist ě subjektivní záležitost. Slovo halucinace 

ukazuje na to, že se jedná o neobvyklý jev. Ovšem 

z neobvyklého jevu se m ůže stát jev b ěžný. Kyberprostor je 

v sou časnosti každodenním fenoménem zna čné části obyvatel 

euroatlantické civilizace, i když ho nelze definova t jako 

každodenní realitu tak, jak ji definují Berger a Lu ckmann 

(1999, 25-31). K aktivní interakci v kyberprostoru je t řeba se 

připojit, být on-line. P řesto i po odpojení do off-line modu 

má kyberprostor nezanedbatelné, silné, i když často nep římé 

dopady na každodenní realitu. Italští výzkumníci Ma urizio 

Teli, Francesco Pisanu a americký antropolog David Hakken 

definují kyberprostor „jako po číta či mediovaný kontext, který 

přímo souvisí s ,,reálnými“ místy” (Teli, Pisanu a Hakken 

2007, abstrakt). Na propojenost on-line a off-line sv ěta 

upozor ňuji i sociologové Barry Welman a Milena Gulia podle  

nich není kyberprostor „odd ělenou realitou, protože si lidé 

sebou do svých on-line interakcí p řinášejí jako sv ůj ba ťoh 

sv ůj gender, stádium životního cyklu, kulturní zázemí,  

socioekonomický status a off-line pouta s ostatními .”(1999, 

170). 

Podle m ě by se dal kyberprostor definovat jako propojenost 

lidského bytí skrz po číta če a telekomunika ční technologie bez 

přímého ohledu na fyzické prost ředí. Jinými slovy jedná se o 

sv ět datových tok ů mimo klasický trojrozm ěrný prostor. Je to 

sv ět, který je fyzicky nep řítomný, a jehož p řítomnost zažíváme 

skrze elektronické p řístroje. Je to sv ět propojených tok ů, 

které jsou závislé jak na sociálních, tak na techno logických 

interakcích. 
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Velmi často se o kyberprostoru hovo ří jako o virtuální 

realit ě. V obecném podv ědomí se pod tímto pojmem rozumí cosi, 

co je skute čné „jen jako“. Práv ě samotný význam sousloví 

„virtuální realita“ nás podle Benjamina Wolleyho p římo 

konfrontuje s otázkou: co je realita? (Woolley 1992 ). Mluvit o 

kyberprostoru jako o virtuální realit ě je pon ěkud zavád ějící. 

Tzv. virtuální operace mají totiž reálný dopad, ne „jen jako” 

dopad. Není to „jen jako” realita. To, že se ú častním 

interakcí v on-line sv ět ě, totiž ovliv ňuje moji p řítomnost 

v off-line sv ět ě minimáln ě v časové rovin ě. A ť už se jedná o 

bankovní transakce, či trávení dne nap říklad v on-line h ře. 

Následky interakcí nap říklad v p řípad ě plateb skrze 

internetové bankovnictví mají velmi reálný dopad. K omunikace v 

tzv. virtuálním prost ředí má skute čné dopady, které m ůžeme 

zakoušet až nep říjemn ě bolestiv ě. Nap říklad, když z mailu 

svého partnera zjistíme, že je nám nev ěrný. Na to poukazuje 

špan ělský sociolog Manuel Castells (2004b). Vychází p řitom 

z francouzských filozof ů Rolanda Barthese (1978 citováno dle 

Castells 2004b, 403) a Jeana Baudrillarda (1972 cit ováno dle 

Casttels 2004b, 403), kte ří tvrdí, že kultury jsou tvo řeny 

komunika čními procesy a všechny formy komunikace jsou založe né 

na produkci a spot řebě znak ů, a proto není odd ělení mezi 

„realitou“ a symbolickou reprezentací. Castells nab ízí koncept 

reálné virtuality. Podle n ěj se jedná o systém, ve kterém 

skute čnost jako taková (to jest lidská materiální/symboli cká 

existence) je pln ě zachycena, naprosto pono řena ve virtuálnu, 

ve sv ět ě p ředstírání, kde vzhledy nejsou pouze na obrazovce, 

skrze kterou se sd ěluje zkušenost, ale samy se stávají 

zkušeností (Castells 2004b, 404). 

Pokud prozkoumáme etymologické ko řeny slova virtuální, 

zjistíme, že pochází z latinského slova virtus,  a to je dále 

odvozeno od slova vir  ( česky muž, manžel ; anglicky man, 

husband ) ( Ørberg 1998, 39; Šenková, 1999, 134) . Virtus 

znamenalo mužský  (anglicky male ) a odvážný  (anglicky courage ) 



18 

 

( Ørberg 1998, 39; Šenková, 1999, 134), pozd ěji pak jakoukoliv 

ctnost (virtue) (Colllins English Dictonary 2009 ; Harper 2010b, 

Oxford Dictionaries 2011b). V d řív ějších dobách znamenalo 

virtuální působivý ( anglicky forcible , latinsky virtuos ), až 

se význam zm ěnil na dnešní jako by myšlený, zdánlivý (anglicky  

thought), ale také potencionální v dané chvíli neex istující 

( Harper 2010a; Macmillian Dictonary 2011; Merriam-We bster 

2011; Oxford Dictionaries 2011a). 

Francouzský filozof Pierre Levy upozor ňuje, že v sou časné dob ě 

se používá slovo virtuální  nejmén ě ve t řech významech  - „ ve 

smyslu spojeném s informatikou, v b ěžném smyslu a ve smyslu 

filozofickém. (Lévy 2000, 44). 12 „ Ve filozofickém pojetí je 

virtuální to, co existuje jen jako síla, a ne jako skutek, je 

to pole sil a problém ů, které má sklon k řešení aktualizací. 

Virtuální se vzpírá ú činné nebo formální konkretizaci 

(v semenu je virtuáln ě p řítomen strom). …v b ěžném život ě se 

slovo virtuální - pomyslný často používá pro vyjád ření 

nereálného, kdy „realita“ p ředpokládá hmotnou skute čnost, 

hmatatelnou p řítomnost. Výraz „virtuální realita“ tedy zní 

jako oxymóron, tajemné iluzionistické číslo. Obecn ě si 

myslíme, že v ěc m ůže být bu ď skute čná, anebo virtuální, a že 

tedy nem ůže mít zárove ň ob ě vlastnosti. V p řísn ě filozofickém 

smyslu však virtuální není opakem skute čného, ale aktuálního, 

virtualita a aktualita jsou pouze dva r ůzné druhy reality. Je-

li v podstat ě semene zrodit strom, je virtualita stromu velice 

skute čná (aniž by ješt ě byla aktuální).“ (Lévy 2000, 45) 1314 . Ve 

významu spojeném s informatikou je pak virtuální, t o co je 

deteritorializované, zprost ředkované a ne p římo dostupné (Levy 

2000, 45-46). 

                                                           
12

 Dále se pak dle Lévyho používá v r ůzných významech nap říklad v mechanice a 

optice (Lévy 2000, 44). 
13 Kurzíva originál. 
14 Z Lévyho vychází i Boellstorff (2008), který off-l ine sv ět ozna čuje jako 

aktuální. 
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Pokud bychom pátrali po p ůvodu myšlenky virtuálního sv ěta, tak 

ji najdeme už ve slavné Platónov ě alegorii o jeskyni. 

„Pomysli si lidi jako v podzemním obydlí, podobném 

jeskyni, jež má ke sv ětlu otev řen dlouhý vchod zší ři celé 

jeskyn ě; v tomto obydlí již od d ětství žijí spoutáni na nohou 

i na šíjích, takže z ůstávají stále na témže míst ě a vidí 

jedin ě dop ředu, ale nemohou otá četi hlavy, protože jim pouta 

brání; vysoko a daleko vzadu za nimi ho ří ohe ň a uprost řed 

mezi ohn ěm a spoutanými v ězni jest naho ře p ří čná cesta, podél 

níž si mysli vestav ěnou zídku na zp ůsob p řepážek, jaké mívají 

mezi sebou kejklí ři a nad kterými ukazují své kousky. … nebo ť 

takoví lidé by jist ě nevid ěli ze sebe samých ani svých druh ů 

něco víc než stíny vrhané ohn ěm na prot ější st ěnu jeskyn ě.” 

(Platón 2001, 213).  

Jak píše Boellstorff, toto podobenství znamená, že skute čný 

sv ět je jen stínem sv ěta myšlenek (nebo jinak sv ěta idejí). 

Například každý trojúhelník ve sv ět ě je jen nedokonalý výskyt 

ideje „trojúhelníku“ (2008, 34). „Co často uniká komentování, 

je to, že v Platónov ě p říb ěhu je fyzický sv ět „ virtuálním“. 

Mezi dobou Platóna a dneškem došlo v západní civili zaci 

k obrácení p řevládajícího pohledu chápání toho, co je reálné; 

nyní p ředpokládáme, že nefyzické sv ěty ontologicky následují 

po sv ět ě fyzickém.“ (kurzíva p ůvodní Boellstorff 2008, 34). 

Graham ve výše uvedeném vidí to, že dnes je tendenc e k d ělení 

identity na skute čnou (t ělesnou) a kyber(virtuální) v d ůsledku 

obrácení Platonského či karteziánského dualismu (2002, 189). 

Jak bylo vid ět výše, užívání pojm ů reálný a virtuální je tedy 

nejen ve vztahu ke kyberprostoru velmi problematick é a často 

zavád ějící. 15 Užite čnější se mi jeví používání termín ů on-line 

a off-line, a to ne ve smyslu statut ů reality, ale jako dvou 

r ůzných zp ůsob ů, kterými nám jsou zkušenosti zprost ředkovávány 

(Knorr 2006, 195). Jak podotýká Guimaraes, pro odli šení 

r ůzných sfér interakcí se jeví více vhodné používat d ichotomii 

                                                           
15

 Více k tomuto tématu nap říklad (Knorr 2006, 191-195).  
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on-line/off-line než virtuální/reálné (2005, 145). Proto i já 

používám termíny on-line/off-line. 

2.6. Kyberprostor a lokalita v antropologii 
Tradi čně byla antropologie svázána s výzkumem ve fyzickém 

prost ředí. V p řípad ě kyberantropologie to ale úpln ě neplatí. 

V této kapitole se zam ěřím na n ěkteré rozdíly mezi tradi čním 

antropologickým výzkumem a výzkumem v kyberprostoru .  

V po čátcích byla kulturní a sociální antropologie spjata  

s fyzickým prostorem ur čité lokality. A to lokality zna čně 

fyzicky vzdálené (Hine 2000, 43) od antropologovy p ůvodní 

kultury. Cestování pomáhalo antropologovi vytvá řet svou 

etnografickou autoritu (Hine 2000, 44). Van Maanen ješt ě 

koncem 80. let dodával, že „ ať to, že terénní pracovník 

dostane či nedostane „pry č se stává v konceptuálním smyslu 

stále víc problematické, jeho fyzické p řemíst ění je nezbytné.“  

(1988, 3). Pro výzkum v kyberprostoru je spíše d ůležit ější 

přemíst ění zkušeností, než fyzické. Antropolog kyberprostor u 

opírá svou autoritu v ůči čtená ři primárn ě na základ ě svých 

zkušeností a ne základ ě svého fyzického pobytu jinde. (Hine 

2000, 45). 

Cizí lokalita byla antropologovým terénním prostore m, ovšem 

v dnešním sv ět ě, který je propojen technologiemi, a kde bychom 

uspo řádání spole čnosti mohli podle špan ělského sociologa 

Manuela Castellse nazvat sítov ě (2004a), to už ale úpln ě 

neplatí. Castells spole čnost sítí p řitom charakterizuje jako 

„ spole čnost, jejíž sociální struktura je tvo řena sít ěmi, které 

pracují s mikroelektronickými informa čními a komunika čními 

technologiemi.” (Castells 2004a, 3). 

Pro výzkum v kyberprostoru není jedna fyzická lokal ita tak 

důležitá, jako byla pro tradi ční antropologii. Navíc lokalita 

jako základ terénního pole byla v 90. letech 20. st oletí 

totáln ě dekonstruována postkoloniálními a feministickými 

antropology, kte ří pat řili zárove ň k nám (obyvatel ům „Západu”) 

i k nim („exotickým”) (viz nap říklad Abu-Lughold 1991; 
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Apparudai 1996). Byla tím narušena tradi ční dichotomie mezi 

výzkumným terénem jako „místem”, kde se zkoumá jiná  kultura, a 

domovem (Západem) jako místem v ědění (Lavie, Swedenburg 1996). 

Tedy dichotomie mezi výzkumným terénem jako lokací,  kde se 

sbírá materiál k výzkumu, a domovem jako místem, kd e 

antropolog čte a analyzuje své terénní zápisky (Kunstman 

2004). P řestože již Cliford Geertz (1973) tvrdil, že 

nezkoumáme vesnici (tedy lokalitu), ale ve vesnici (tedy 

v lokalit ě), v 90. letech v post-antropologickém v ěku se 

antropologická lokace stala ned ůvěryhodnou (Gupta, Ferguson 

1997). Na rozdíl od šach ů, etnografie jako praxe, vytvá ří 

nejprve vlastní pole hry, vlastní heuristickou kraj inu. 

Strategicky se zdá vždy logické umístit toto pole o kolo 

jednoho nebo více ohniskových bod ů, b ěžně t ěmito body bývají 

čas a místo. Dnes už ovšem tradi ční trojrozm ěrnou geografii 

můžeme nahradit geografií čty řrozměrnou. K tradi ční hloubce, 

délce a ší řce p řibyl čtvrtý rozm ěr, který leží v kyberprostoru 

(Comaroff, Comaroff 2003). A je to prostor, který l ze také 

mapovat. Christine Hine píše, že v tradi čním pojetí se nejedná 

o etnografii, pokud nejsou kultura a komunita lokal izované 

v míst ě. Avšak místo abychom se ptali na umíst ění a hranice, 

je užite čnější se zam ěřit na tok a propojenost našich dat 

(Hine 2000, 62-65). Jak už jsem zmínil výše, hranic e nejsou 

totiž dané a priori, ale jsou vytvá řené v pr ůběhu psaní 

etnografie. Ostatn ě práv ě otázky tok ů, nejednozna čností a 

relativity hranic hýbou dnešní antropologií (Erikse n 2003, 1), 

a nejen antropologií, ale i t řeba fyzikou, pro kterou se práv ě 

propojenost a komplexnost staly velmi d ůležitým tématem 

(Barabásí 2005). 

Řešení, jak si poradit s problémem antropologie prod ukované 

doma a vn ě, p řináší Adi Kunstman se svým konceptem  

anthropology as home-work  (Kunstman 2004). Podle ní je tento 

koncept řešením diskusí o rozdílech mezi nativními a ne-

nativními antropology, mezi bytím doma (off-line) a  bytím on-
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line, mezi diskurzivním a fyzickým polem a mezi on-  a off-line 

prostorem. Místo toho tento koncept obrací pozornos t na 

trhliny a spojení, promluvy a ml čení, vytvá ření a vymazávání, 

které utvá ří prožitek p ři stávání se sou částí on-line sv ěta 

(Kunstman 2004). Ostatn ě i Eriksen tvrdí, že síla antropologie 

je v tom, že m ůže rušit kontraproduktivní dichotomie mezi 

lokálním a globálním, reálným a virtuálním, univerz álním a 

konkrétním, protože ve skute čném život ě tyto kontrasty mizí 

(Eriksen 2003, 15). Jinými slovy, jako antropolog 

kyberprostoru jsem zárove ň v n ěm a zárove ň mimo n ěj. V rámci 

výzkumu jsem v podstat ě stále jak s informátory, tak i mimo 

ně. Stejn ě jako moji informáto ři používám k p řipojení se do 

kyberprostoru podobné technologie.  

Přesto nelze říci, že by v kyberprostoru lokalita v ůbec 

neexistovala. Z technického hlediska, abychom se do stali 

k dat ům na internetu, pot řebujeme znát adresu zdroje na 

serveru a protokol, kterým je možné zdroj zp řístupnit. 

Pot řebujeme tedy data lokalizovat. Z hlediska sociální a 

kulturní antropologie se zde projevuje minimáln ě v rámci 

euroatlantické civilizace kulturn ě zako řeněná pot řeba být 

někde. Ona sí ť míst, která alespo ň v mém výzkumu hraje 

úst řední roli, je d ůležitá i z hlediska sociálního. Jak píše 

Rheingold, p ři výzkumu on-line komunity WELL (Whole Earth 

'Lectronic Link) mu uživatel jménem Ioca popisoval,  že 

přestože k WELL p řistupuje skrze po číta č a v danou chvíli se 

dívá na po číta čovou obrazovku, tak jeho skute čný pocit je, že 

je v n ěčem, že je n ěkde (1993). Ten pocit je sdílen i 

uživateli Damokles. Hovo ří o tom, že jsou v Damokles. D ůležitý 

je tedy ten pocit a významy, které tomu pocitu p řipisují 

členové dané komunity. Jak jsem psal již výše, lokal ita je 

vytvá řená na základ ě sdílených p ředstav o ní členy dané 

komunity, a v rámci kyberetnografie ji znovu buduji  na základ ě 

interpretací t ěchto p ředstav.  
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2.7. Dva p řístupy k internetu 
V souvislosti s internetem jsou dva základní p řístupy, jak se 

na n ěj dívat (Hine 2000). „Oba dva mají své analytické v ýhody 

a každý z nich navrhuje jinou p ředstavu výzkumného pole. Pro 

první z nich p ředstavuje internet místo, kyberprostor, kde 

kultura je formována a reformována.”(Hine 2000, 9).  

„Etnografické studie on-line uspo řádání významn ě p řisp ěly 

k ustanovení pohledu na internet jako na kulturu, k de lidé 

používají technologii, skrze niž je lze studovat. T yto studie 

udělaly z kyberprostoru v ěrohodné výzkumné pole.” (Hine 2000, 

9). Tento p řístup použil nap říklad Howard Rheingold p ři svém 

výzkumu on-line komunity WELL (Rheingold 1993). 

„Druhý zp ůsob, jak se dívat na internet, je považovat ho za 

kulturní artefakt (Woolgar 1996). Tento p řístup vidí internet 

jako produkt kultury: technologii, která byla vytvo řena 

ur čitými lidmi v kontextu ur čitých cíl ů a priorit. Je to také 

technologie, která je tvarována tak, jak je prodává na, užívána 

a u čena. Mluvit o internetu jako o kulturním artefaktu je 

nazna čování toho, že by to mohlo být jinak 16a že to, co 

internet je, a co ho vytvá ří, je produkt kulturní shody, která 

se m ůže lišit. Etnografický p řístup u tohoto zp ůsobu nazírání 

na internet je také možné částe čně využít.” (Hine 2000, 9). 

Podle mého názoru je pro m ůj výzkum více d ůležitý první 

přístup, „protože internet (ale i off-line sv ět) jsou stejn ě 

předvád ěné (odehrávané) prostory i prostory, kde se p ředvádí 

(odehrává) sociální realita. P ředvád ěné v tom smyslu, že jsou 

tvarovány a podporovány sociálním jednáním, skrze n ěž je lidé 

interpretují a používají. P ředvádí se v tom smyslu, že se lidé 

snaží chovat se v souladu s jejich možnostmi (Hine 2000, 116). 

Jinými slovy, zajímá m ě totiž, co se odehrává v Damokles, a 

jak tyto sociální akce mají vliv na off-line sv ět. 
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 Než v prvním p řístupu k internetu. 
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2.8. Témata a zp ůsoby tvorby kyberantropologie 
V této kapitole krátce popíši nejvýznamn ější témata, kterými 

se kyberantropologie zabývá. Kyberantropologie se v ěnuje 

studiu on-line komunit, internetových sociálních sí tí a vlivu 

kyberprostoru na vztahy a sociální sít ě. Klasickým p řípadem 

studia takovéto komunity je práce Howarda Rheingold a The 

Virtual Community  (1993), která se zabývá jednou z prvních on-

line komunit WELL, jež byla založena v roce 1985. K omunitou 

kolem portálu Flicr zam ěřeného na amatérské fotografie se 

v českém a slovenském prost ředí zabývala Tatiana Bužeková 

(2007). Nicole Constable zase studovala, jakou roli  hrály 

internetové seznamovací agentury v emailovém zprost ředkování 

manželství. V ětšinou se v p řípad ě její studie jednalo o 

zprost ředkování s ňatk ů mezi muži ze Západu a ženami z Asie, 

východní Evropy nebo Latinské Ameriky. Constable ko mbinovala 

rozsáhlý internetový etnografický výzkum s výzkumem  tvá ří 

v tvá ř (2003). 

Dalším d ůležitým p ředmětem studia jsou kybernetické identity 

(gender, etnicita a nacionalismus). Je trochu parad oxem, že 

Daniel Miller, který se proslavil studiem materiáln í kultury a 

spot řeby, spole čně se svým kolegou Donem Slaterem napsali 

skv ělou antropologickou knížku o vlivu internetu na nár odní 

identitu. Studovali rekonstrukci trinidadské národn í identity 

prost řednictvím internetu a dále používání internetu a je ho 

vliv na trinidadskou spole čnost a kulturu (Miller a Slater 

2000). Rozvíjení indické národní identity zkoumala Amanda 

Mitra (1997). V neposlední řadě pak musím jmenovat studii, 

kterou realizovali Natalia Rybas a Radhika Gajjal, ve které se 

věnovaly vytvá ření identity na Facebooku (Rybas a Gajjal 

2007). Ke studiu identity v kyberprostoru pat ří i zkoumání 

politického aktivismu domorodých skupin (Budka 2002 , Budka 

2004). Identitou v on-line sdílených RPG hrách (MUD 17) 
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 MUD (Multi User Dungeon) je textová po číta čová hra na hrdiny pro více 

hrá čů (tzv. Multiplayer ), která umož ňuje tisíc ům hrá čů po celém sv ět ě být 
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Extremelot a Realms of Despair se zabývala italská socioložka 

Simona Isabella (2007). Cílem jejího výzkumu bylo z jistit, 

která další média používají uživatelé t ěchto her ke komunikaci 

a organizaci hry. 

Další kyberantropologické výzkumy se zabývají novým i on-line 

sv ěty 18. Jeden z prvních výzkum ů provedl nizozemský antropolog 

Frank Schaap, který zkoumal textový on-line sv ěta Cybersphere 

a píše o tom ve své knize The Words that Took Us There: 

Ethnography in a Virtual Reality (2002). Americký antropolog 

Tom Boellstorff a o svém výzkumu pojednává v knize Coming of 

age in Second Life: An anthropologist explores the virtually 

human (2008). V názvu voln ě parafrázuje slavné dílo Margaret 

Mead Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of 

Primitive Youth for Western Civilization. Svým zp ůsobem se tak 

vrací k jedné ze zakladatelek kyberantropologie. 

Boellstorffova práce je p říkladem výzkumu pouze on-line 

etnografického výzkumu. Stejn ě tak jako práce Williama Simse 

Bainbridge, který zkoumal World of Warcraft (2010).  Tento on-

line vesmír prozkoumal skrze 21 ras. Dokonce b ěhem svého 

výzkumu uspo řádal ve World of Warcraft v ědeckou konferenci. 

Stejný sv ět zkoumala také Bonnie Nardi s Justinem Harisem 

(2006). Bonie Nardie pak na základ ě více než t říletého 

zúčastn ěného pozorování sv ěta World of Warcraft napsala knihu 

My Life as a Night Elf Priest: An Anthropological A ccount of 

the World of Warcraft (2010). Zam ěřila se na aktivity a 

chování hrá čů World of Warcraft ve Spojených státech 

amerických a v Čín ě. V Čín ě pak zkoumala hrá če World of 

Warcraft v internetových kavárnách. Proces spole čného hraní 

                                                                                                                                                                                     
duchem v jeden čas na jednom míst ě; ve zpravidla fiktivním virtuálním sv ět ě 

skrze internet. Na rozdíl od MMORPG není MUD založe n na grafickém enginu. 

«http://cs.wikipedia.org/wiki/MUD» (Naposledy navšt ív ěno 25. 1. 2015). RPG 

- Role-playing game, česky hra na hrdiny.  
18 Definice on-line sv ěta viz následující kapitola On-line sv ěty a pro č je 

zkoumat. 
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v online sv ětech World of Warcraft a Star Kingdoms jako 

rituály zkoumala ve své dizerta ční práci antropoložka Felicia- 

Dana Zabet (2012). 

Kyberantropologie se také zabývá novým konceptem tv orby 

etnografického textu, který se nazývá hyperautorská  etnografie 

(hypertext authored ethnography (Mason a Dicks 1999 )). Nové 

formy antropologických text ů jsou vytvá řeny pomocí 

elektronický nástroj ů a softwar ů (Wesch 2007b), tyto texty se 

také stávají sou částí p ředávání antropologických poznatk ů a 

výuky antropologie (Wesch 2007a). 

2.9. On-line sv ěty a pro č je zkoumat 
V této kapitole budu definovat, co jsou on-line sv ěty a jaké 

mají vlastnosti. Pokusím se odpov ědět na otázku, pro č je má 

smysl zkoumat. 

S rozvojem informa čních a komunika čních technologii vznikají 

nové prostory, které jsou vytvá řeny nejen technicky, ale i 

kulturn ě. V rámci této práce se zabývám složit ějšími prostory 

(sociálními formacemi), které jsou dostupné prost řednictvím 

internetu a které jsou obývány stovkami až tisící o sob. Tyto 

prostory se nazývají on-line sv ěty (n ěkte ří auto ři používají 

také termíny syntetické sv ěty (Castronova 2005), persistentní 

sv ěty (Kushner 2003), virtuální sv ěty (Schroeder, Axelsson 

2006; Boellstorff 2008) um ělé sv ěty (Capin et al. 1999; 

Schroeder 2002), zrcadlový sv ět (Gelernter1992). Podle 

Boellstorffa (2008, 17) musí takovýto sv ět spl ňovat t ři 

podmínky: Zaprvé musí být místem, zadruhé je obýván  osobami či 

postavami a zat řetí jeho existence je možná díky on-line 

technologiím. Specifikem on-line sv ět ů je také, že mohou mít 

vlastníka (Boellstorff, 206). 

On-line sv ěty p ředstavují pro antropology a sociální v ědce 

nové výzkumné pole. Kladou p řed nás mnoho otázek, nap říklad: 

Jak lidé zd ůvod ňují, že v on-line sv ětech tráví čas? Jakým 

způsobem jsou utvá řeny a jak v nich fungují sociální 

interakce? Liší se n ějak vztahy uvnit ř v on-line kulturách od 
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off-line kultur? Jaký je vztah mezi t ěmito on-line sv ěty a 

mezi off-line sv ětem?  

Z metodologického hlediska se etnografie jeví jako ideální 

nástroj pro hledání odpov ědi na tyto otázky. Etnograf, který 

dlouhodob ě obývá oba sv ěty a je zárove ň domorodcem i cizincem 

(Hine 2000, 4-5), tak p ůsobí jako p řekladatel a snaží se 

objasnit neznámé a nesrozumitelné. 

Hledání odpov ědí na tyto otázky nám pomáhá lépe pochopit naši 

sou časnost. Pochopit neznámé a tím obohatit naše životy . 

V ur čitých p řípadech pak poznání t ěchto sv ět ů a odhalení jakým 

způsobem fungují jejich obyvatelé, se m ůže stát nápomocné p ři 

řešení n ějakého problému. Mnoho lidí neví, či mají jenom 

tušení, pro č se stovky a tisíce lidí denn ě no ří do t ěchto on-

line sv ět ů. 

Podobnými otázkami se ale nezabývají jen antropolog ové ale i 

auto ři fantasy a science fiction, kte ří vytvá řejí fik ční 

sv ěty. Ti často pomocí svých p říb ěhů kladou otázky a vytvá řejí 

entity, které se pozd ěji ukážou jako d ůležité pro budoucnost 

lidstva. 

Vztah antropologie a science fiction p řibližují antropolog 

Leon E. Stover a spisovatel sci-fi Harry Harrison v  antalogii 

sci-fi povídek Anthropofiction 19 následovn ě: „Antropologie je 

věda o člov ěku. Vypráví p říb ěh člov ěka vyvíjecího se od opice 

po astronauta a snaží se popsat všechny epochy této  

pokra čující historie. Auto ři beletrie a zejména sci-fi nahlíží 

antropolog ům přes rameno a jejich objevy pak používají jako 

stavební prvky svých d ěl. Tam, kde musí v ědec zdrženliv ě 

spekulovat nad známými fakty a m ůže ud ělat jen malý krok do 

neznáma, má spisovatel svobodu nechat se unést svou  fantazií. 

(I když volný pramen fantazie m ůže být i p řínosem pro 

vědce).”(Stover and Harrison 1974, 14-15). 
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 V anglickém originále z roku 1968 se antologie jmen ovala Apeman, Spaceman , 

a byla koncipována jako čtení k úvodnímu kurzu do antropologie (Samuel, 

2002: Part I.). 
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Podobnost antropologie a sci-fi pak popisuje na Boa sov ě citaci 

americký antropolog Charles F. Urbanowicz (1976): 

„Antropologie [ čti sci-fi] je často považována za sbírku 

kuriózních fakt ů, vypráv ění o zvláštním vzhledu exotických 

lidí a popisující jejich podivné zvyky a názory. Je  na ni 

pohlíženo jako na zábavné rozptýlení, zdánliv ě bez vlivu na 

život civilizovaného spole čenství. Tento názor [o antropologii 

a sci-fi] se mýlí. Víc než to, doufám, že se prokáž e, že jasné 

porozum ění princip ům antropologie [nebo sci-fi] osv ětluje 

sociální procesy naší doby a m ůže nám ukázat, pokud jsme 

připraveni naslouchat jejímu u čení, co d ělat a čeho se 

vyvarovat. (Franz Boas, 1928. Anthropology And Mode rn Life, 

strana 11).“ 

Na druhou stranu, jak pravil Ian Langham ve své p řednášce na 

Australské antropologické konferenci v roce 1978, s ci-fi 

literatura a jejími autory „vynalezené kultury ( či variace 

reálných kultur), umož ňují antropolog ům provád ět „myšlenkové“ 

experimenty, jejichž prost řednictvím lze zkoumat metodologické 

předpoklady, které stojí za teoriemi, a testovat jeji ch 

soudržnost a d ůslednost, stejn ě tak jako se využívají 

experimenty v p řírodních v ědách.” (citováno dle Samuel, 2002). 

Antropologové se zam ěřují obvykle na p řítomnost a minulost 

(Collins 2003, 180), p řesto antropoložka Margaret Mead je 

považována za jednu ze zakladatelek futurologie (Co llins 2003, 

185). Práv ě Margaret Mead ovlivnila v 70. letech celou řadu 

antropolog ů, kte ří se za čali zabývat možným setkáním 

s nelidskými kulturami (Collins 2003). Jak podotýká  Collins za 

nejbližší sousední disciplínu antropologie je často považována 

historie (Collins 2003, 180). P řesto antropologie ovlivnila 

některé autory fiktivních sv ět ů p ři jejich tvorb ě. 

Nejznám ějším p řípadem je asi spisovatelka Ursula Kroeber 

LeGuin, dcera slavného amerického antropologa Alfré da 

Kroebera. Když hovo řila o vytvá ření literárních kultur (Brigg 

1997, 2), mluvila o tom, že: „m ůj otec velmi siln ě cítil, že 
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se nikdy nem ůžeme skute čně dostat mimo vlastní kulturu. Jediné 

co m ůžeme ud ělat, je to zkusit. Myslím, že se mi to ob čas 

podařilo p ři mém psaní. M ůj otec studoval skute čné kultury a 

já je vytvá řela, d ělala jsem tedy v ur čitém smyslu stejnou 

věc.” (citováno dle Cummins 1990, 2). V jejích dílech  také 

vystupují postavy antropolog ů. 

Předch ůdcem Le Guin byl Chad Oliver, pro antropology známý  

jako Symmes C. Oliver, autor antropologických d ěl jako Ecology 

and Cultural Continuity as Contributing Factors in the Social 

Organization of the Plains Indians (1962) and The D iscovery of 

Anthropology (Collins 2004, 243). Antropologické sc i-fi za čal 

psát b ěhem 50. let, kdy studoval doktorské studium 

antropologie na University of California Los Angele s. Ve svých 

dílech využíval antropologické teorie, koncepty a m etody jako 

například kulturní relativismus, spole čenskou odpov ědnost 

antropologie, etnografický výzkum (Collins 2004). 

V 80. letech minulého století se pak za čali ve Spojených 

státech amerických a Kanad ě objevovat antropologické kurzy, 

které se zabývali díly science fiction (Collins 200 3, 186). 

Roku 1983 se na konferenci CONTACT 20 (což je každoro ční 

konference, která spojuje antropology, um ělce, spisovatele a 

vědce, kte ří se zabývají kontaktem r ůzných kultur ve vesmíru) 

uskute čnil Batenson Projekt, hra na hraní rolí po vzoru 

Dra čího doup ěte. Projekt p řipravili antropologové Robert 

Tyzzer, Reed Riner a Paul Bohannan spolu s autorem science 

fiction C. J. Cherryhem. V projektu hrál jeden tým roli 

lidských kolonist ů a druhá skupina hrála mimozemš ťany. Projekt 

běží dodnes a stal se sou částí v ědeckých prací mnoha 

antropolog ů. (Collins 2003, 187) 
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 Konference byla založena antropologem Jimem Funarem . «http://www.contact-

conference.com» (Naposledy navštíveno 20. 12. 2014) . 
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3. Metody výzkumu on-line sv ěta a jejich vztah k mému 
výzkumu 
V této kapitole se budu zabývat specifiky výzkumu 

kyberprostoru a jejich vztahem k mé práci. Výzkum 

v kyberprostoru se od tradi čních etnografických výzkum ů liší. 

Klade oproti klasické etnografii celou řadu otázek. Jak m ůže 

výzkumník pobývat v on-line prost ředí? Musí v n ěm pobývat 24 

hodin nebo ho navšt ěvovat v ur čitých intervalech? (Hine 2000, 

21). Výzkum m ůže být náro čnější než dlouhodobý pobyt ve 

vzdáleném terénu. Tím, jak d ělá výzkum z „domova”, je vystaven 

celé řadě rušivých vliv ů, telefony po čínaje až po miliony 

informací v samotném kyberprostoru, které mohou jak  bludi čky 

odvád ět jeho pozornost od terénu. Problémem také m ůže být, kdy 

přestat s výzkumem a za čít psát, protože na rozdíl od 

klasického antropologického výzkumu ve vzdálené lok alit ě, 

který je ohrani čen v čase a prostoru (vystoupení z letadla a 

rozlou čení a návrat dom ů), virtuální (on-line) etnografie 

stírá rozdíly mezi tady a tam a badatel m ůže uváznout 

v kyberprostoru a zanedbávat jeho kone čný úkol a to psaní 

samotné etnografie (Constable 2003, 4). 

Oproti tradi čnímu etnografickému výzkumu nemusí probíhat 

interakce mezi výzkumníkem a zkoumanými subjekty tv áří v tvá ř, 

přesto i zprost ředkovaná interakce (Thompson 2004, 71-74), 

mezi nimi je etnograficky validní (Hine 2000, 45). Příkladem 

takové etnografie je výzkum Christine Hine, která z koumala, 

jakým zp ůsobem probíhala na internetu reflexe kauzy Louise 

Woodwardové. Louise Woodwardová byla britská náctil etá ch ůva, 

která byla v Bostonu v USA obvin ěna ze zavražd ění 

osmiměsí čního chlape čka, kterého m ěla na starost. Hine p ři 

výzkumu komunikovala se svými informátory prost řednictvím e-

mail ů a internetových diskusních fór. Trochu jinými p říkladem 

jsou výzkumy amerického antropologa Toma Boellstorf fa (2008) a 

amerického sociologa Williama S. Bainbridge (2010),  kte ří 

provád ěli výzkumy v on-line sv ětech (Boellstorff v Second Lifu 
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a Bainbridge ve World of Warcraft). Oba se setkával i se svými 

informátory tvá ří v tvá ř, ale pouze v podob ě avatár ů.  

Na rozdíl od t ěchto antropolog ů, kte ří se zam ěřují na výzkum 

pouze v on-line prost ředí, provádím výzkum jak v on-line, tak 

i v off-line sv ět ě. Se svými informátory tedy interaguji jak 

tvá ří v  tvá ř, tak prost řednictvím zprost ředkované interakce 

pomocí r ůzných softwarových nástroj ů a dokonce i 

prost řednictvím zprost ředkované kvazi-interakce (Thomson 2004, 

71-74) protože ve zkoumaném sv ět ě jsem vlastníkem novin a píšu 

i v rámci výzkumu novinové články. Částe čně tento výzkum 

využila i Isabella (2007) p ři studii on-line hrá čů her, které 

pozorovala na 3 srazech. 

Jedním ze specifik mého výzkumu, které mám spole čné nap říklad 

s Tomem Boellstorffem (2008), je to, že na rozdíl o d 

tradi čních antropolog ů jsem členem dané komunity prakticky od 

jejího po čátku. Jak píše Boellstorff, tradi čně antropologové 

zkoumali komunity nebo spole čnosti, které už byly zab ěhlé, 

měly své tradice a zab ěhlé zvyky, m ěly své „skute čné” natives , 

to v p řípad ě on-line sv ět ů neplatí, a to z toho d ůvodu, že se 

tam fyzicky nenarodili. (2008, 85-86). 

Přesto náš vstup do terénu probíhal rozdíln ě. Boellstorff 

vstoupil do sv ěta Second Life jako Tom Bukowski antropolog se 

záměrem, že tento sv ět bude zkoumat. 

Já jsem vstupoval do Damokles v roce 2002 jako nový  obyvatel, 

který je zv ědavý, ale nemá zájem zkoumat tento sv ět jako 

antropolog. Ta myšlenka p řicházela postupn ě. Jako nový 

obyvatel jsem si zvolil identitu Mr.Satana. V Damokles jsem 

měl r ůzné sociální statusy a hrál jsem r ůzné role, byl jsem 

starostou, prezidentem i pilotem. V sou časnosti jsem nap říklad 

podnikatelem, skautem fotbalového týmu 21 a jeho spolumajitelem, 

fotbalistou a vydavatelem novin. 
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 Fotbalový skaut se zabývá vyhledáváním fotbalových talent ů a pe čí o n ě. 

Více o sportovním skautingu zde: 



32 

 

Oproti Second Lifu je Damokles v nabídce statusu da leko 

prediktivn ější, se statutem a rolí antropologa sv ět Damokles 

v podstat ě nepo čítá. To, že d ělám výzkum, tedy nebylo vždy 

sou částí mé identity Mr.Satana . Oproti tomu role antropologa 

byla pln ě sou částí identity Toma Bukowského od po čátku jeho 

pobytu v Second Life. P řestože sv ůj výzkum ned ělám vzhledem 

k rozdílné biografii našich pobyt ů v t ěchto sv ětech a 

k rozdílnému nastavení t ěchto sv ět ů od po čátku svého pobytu 

v Damokles tak explicitn ě jako Bukowski alias Boellstorff, 

netajím ho, ale na druhou stranu ho zase nezd ůraz ňuji, protože 

jsem do Damokles nevstupoval primárn ě jako antropolog. 

Seznamuji ovšem své informátory s výsledky svých pr ací, 

protože bez nich by nevznikly, nap říklad se svou kapitolou o 

Damokles v knize Kmeny (Beseda, 2011b). Podobný pro blém m ěl i 

nizozemský antropolog Frank Schaap p ři svém výzkumu textového 

MUD RPGon-line sv ěta Cybersphere. Píše, že „ cítil jsem, že 

nemohu hrát roli antropologa, protože jsem nev ěděl, jak by 

pasoval antropolog nebo výzkumník do tématu tohoto sv ěta.“ 

(2002, 29 citováno dle Boellstorff 2008, 67). 

Jak jsem již zmínil, zajímá m ě p ředevším vliv pobytu v on-line 

sv ět ě na off-line sv ět. Jak tento problém zkoumám, jakými 

metodami? V podstat ě používám stejné metody jako tradi ční 

antropologie: pozorování a pobyt v terénu, face-to- face 

hloubkové rozhovory a analýzu a interpretaci text ů, pouze 

v ur čité modifikované podob ě, nap říklad ne všechny rozhovory 

jsem vedl face to face, ale část jich byla zprost ředkovaná 

pomocí r ůzných po číta čových program ů. 

Co se tý če realizace pobytu v terénu, tím, že jsem si zvolil  

za p ředmět svého výzkumu sv ět, který jsem již obýval, byla 

moje volba jasná. Dál jsem z ůstal jeho obyvatelem a zkoumám ho 

z této pozice. Nezm ěnil jsem ani svoji identitu, jako ji 

většinou antropolog nem ění p ři výzkumu v off-line sv ět ě. Jako 

                                                                                                                                                                                     
«http://en.wikipedia.org/wiki/Scout_%28sport%29» (N aposledy navštíveno 18. 

3. 2015). 
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obyvatel Damokles jsem tedy hloub ěji pono řen do terénu. Oproti 

tradi čnímu výzkumu m ůžu být v terénu bez ohledu na fyzický 

prostor a další obyvatele. M ůžu provád ět pozorování tohoto 

sv ěta z pohodlí domova, internetové kavárny či kteréhokoliv 

místa, kde je p řístup na internet. 

V p řípad ě on-line etnografie m ůže antropolog vystupovat jako 

tak řka neviditelný pozorovatel, jazykem kybersv ěta nazývaný 

lurker. 22 V ur čitých p řípadech jsem i tuto strategii využíval. 

Jednalo se o sledování diskusí, které mi pomohli po chopit 

kontext dané situace, nap říklad ohledn ě zakázek 23. Byla to ale 

jen dopl ňková metoda mého výzkumu. Postavit na této metod ě 

celý výzkum by v ur čitých p řípadech bylo možné. Ovšem tato 

metoda má dv ě úskalí. Zaprvé je tato metoda problematická 

z etického hlediska. V mém p řípad ě se jedná o pozorování 

v podstat ě ve řejných diskusních „prostor ů“, protože do nich má 

přístup každý z obyvatel Damokles. Druhým problémem j e, že 

pokud výzkumník používá pouze metodu neviditelného pozorování, 

přichází o možnost zažít autenticitu praxe a ochuzuje  se o 

interpretace daného jednání ze strany aktér ů.  

V p řípad ě diskusí jsem si ob čas po řizoval záznam 

prost řednictvím print screen ů. Jiné sv ěty, které jsou více 

vizuáln ě dynamické jako nap říklad Lineage II či Boellstorffem 

zkoumaný Second Life, je možno zaznamenávat prost řednictvím 

videozáznam ů z t ěchto sv ět ů. Videozáznamy z t ěchto sv ět ů jsou 

k vid ění nap říklad na serveru YouTube. 

Můj výzkum ovšem neprobíhá jen v on-line sv ět ě, ale též v off-

line sv ět ě. Pravideln ě se ú častním sraz ů obyvatel Damokles a 

na t ěchto srazech provádím zú častn ěné pozorování a vedu 

neformální, nenahrávané rozhovory s obyvateli tohot o sv ěta a 

dělám si poznámky z pozorování. Zú častnil jsem se n ěkolika 

desítek takových sraz ů. Ovšem nejen sou časní obyvatelé 
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 V kostce je tento výraz vysv ětlen na: 

«http://en.wikipedia.org/wiki/Lurker» (Naposledy na vštív ěno 20. 9. 2012). 
23 Viz nap říklad kapitoly Každodennost a Agresivita. 
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Damokles po řádají srazy. Scházejí se i bývalí obyvatelé. Jeden 

z t ěchto sraz ů v ětšinou bývalých obyvatel tohoto sv ěta byl 

svolán prost řednictvím sociální sít ě Facebook. 24 Na tento sraz 

se chystalo 7 lidí jist ě a dalších 7 se vyjád řilo, že by možná 

dorazili. Celkov ě bylo na tento sraz pozváno 36 lidí. Nakonec 

jich dorazilo 7 a osmý fungoval jako obsluha v rest auraci, kde 

se sraz konal. 

Občas lze také na t ěchto srazech pozorovat on-line sv ět 

zprost ředkovan ě, nap říklad lze pozorovat, jak si jednotliví 

rezidenti mezi sebou zadávají dopravní či jiné zakázky. 

Zakázky jsou také jedním z velmi častých témat hovor ů vedených 

obyvateli Damokles na t ěchto srazech. Více se k zakázkám 

vrátím pozd ěji (viz kapitoly Ekonomika, Každoddenost a 

Agresivita). 

Co se tý če rozhovor ů, provádím face-to-face rozhovory o on-

line sv ět ě a jeho dopadech na off-line sv ět se sou časnými a 

bývalými obyvateli sv ěta Damokles. Tyto rozhovory si po řizuji 

na digitální diktafon, s p řípadnou zálohou na analogový 

diktafon na klasické magnetofonové kazety. Výjimkou  je jeden 

rozhovor, kdy si uživatelka nep řála rozhovor zaznamenávat na 

diktafon, a tak jsem ho musel zapisovat ru čně. Rozhovory ale 

také vedu pouze on-line. K tomu využívám tyto nástr oje: 

například rozhovory ve sv ět ě Damokles, p řípadn ě chat, nebo 

externí komunikátory jako jsou Skype či ICQ. Samoz řejm ě 

informace jsou pak pon ěkud ochuzené, (pokud nepoužívám web 

kameru a mikrofon), o n ěkteré složky, nap říklad o hlas, mimiku 

atd. Krom toho takto vedené rozhovory bývají kratší  než 

                                                           
24

 Ukázka z pozvánky na sraz: „ Pratele, kamaradi! 

Roky se s lety sesly a nadesel cas k setkani mladsi ch, starych i starsich 

struktur (z vetsi casti zrejme jiz byvalych Damokle sanu). 

Sraz se bude konat v sobotu 21.11.09 v legenarni re stauraci xxx od 18 hodin 

az do uplneho vycerpani ci vypiti zasob v podniku. S sebou dobrou naladu a 

fotku z detstvi a nic ruzoveho ;-) 

Hlasovanim jsem byla urcena organizatorkou, protoze  pry mam na materske 

spoustu casu (hahaha :-).” 
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rozhovory vedené face-to-face, chybí zde výpl ňková slova. To 

neplatí o rozhovory vedené pomocí hlasových komunik átor ů. 

Málokdy se informátor rozepíše víc než p řes t ři řádky. 

Rozhovor také nemusí být jedinou aktivitou, kterou mezitím 

informátor vykonává. Má to ale i svoji výhodu, komu nikaci mám 

zachycenou p řesn ě tak, jak prob ěhla a nemusím se zabývat 

transkripcí dat (neplatí to pro rozhovory vedené po mocí 

hlasových komunikátor ů.). Pro rozhovory vedené pomocí 

hlasového komunikátoru jsem využíval software Windo ws Audio 

Record. Celkem jsem po řídil 15 zaznamenaných rozhovor ů v délce 

od p ůl hodiny do cca 75 minut. 

Rozhovory vedené p řes internet, pokud se nepoužívá webkamera, 

sebou nesou riziko, že na druhé stran ě komunika čního procesu 

nemusí být ten doty čný, s kterým si myslíte, že komunikujete. 

I když v mém p řípad ě jsem v ětšinu respondent ů potkal osobn ě, 

což toto riziko snižuje. Na druhé stran ě komunika čního procesu 

by m ěl tedy být n ěkdo, kdo má p řístup k ú čtu doty čné osoby na 

Damoklu a dále pak k jeho komunikátoru. Ostatn ě není mým cílem 

nutn ě spojovat jednotlivé osoby s jednotlivými on-line 

identitami, jde mi o ur čité obecn ější procesy, které 

vykrystalizují z v ětšího objemu dat a používání r ůzných metod, 

které zajiš ťují triangulaci získaných dat. V rozhovorech jsem 

se ptal p ředevším na to, jak se dostal informátor do sv ěta 

Damokles, d ůvody pobytu v n ěm, v p řípad ě bývalých obyvatel na 

důvody odchodu, na aktivity, které v n ěm vykonával, časový 

pr ůběh t ěchto aktivit, interakce s dalšími uživateli a vliv na 

informátorovu každodennost. 

Co se tý če interpretace a analýzy text ů, je zde n ěkolik 

možností, jak ji provád ět. Zaprvé celá grafická reprezentace 

Damoklu je ur čitým textem, který jako takový mohu analyzovat. 

Zadruhé v rámci sv ěta Damokles vychází velké množství titul ů 

tisku, které jsou mým dalším analyzovaným materiále m. Články 

jsou často užite čné pro dopln ění poznámek po řizovaných na off-

line srazech. Krom toho v nich lze najít články o dalších 
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aktivitách obyvatel Damokles, lze se v nich do číst o jejich 

srazech, úmrtích uživatel ů (nejen v on-line sv ět ě). Je možné 

zkoumat i opa čnou otázku, než si p ředevším kladu, a to dopad 

off-line sv ěta či jiných on-line prost ředí na on-line sv ět 

Damokles. I na to se budu částe čně snažit odpov ědět, i když to 

není m ůj primární cíl, protože off-line a on-line sv ět se 

vzájemn ě ovliv ňují. Nap říklad n ěkteré články jsou totiž pouhou 

kopií článk ů z tišt ěných periodik, čast ěji pak z internetových 

médií. Zat řetí mohu analyzovat externí profesionální texty o 

Damokles. Narazil jsem pouze na jeden tišt ěný článek v Reflexu 

(Rekova 2003). Dále pak analyzuji externí  on-line texty 

samotných uživatel ů Damokles. Tvorba r ůzných externích blog ů a 

diskusních fór je v rámci on-line sv ět ů b ěžná (Boellstorff 

2008). Poznámky z pozorování, transkripty text ů a analyzované 

texty pak kóduji a analyzuji v programu Atlas.ti. T yto kódy a 

poznámky m ě pak pomáhají dojít k zhušt ěnému popisu (Geertz 

1973). 

Co se tý če metodologie, zbývá ješt ě etická otázka, jak 

zacházet se získanými daty a zda je nutné anonymizo vat i on-

line identity informátor ů. Tento problém řeším tak, že pokud 

mi dá informátor souhlas, používám jeho nick – text ovou 

přezdívku ve své práci, pokud ne nahrazuji ho jiným n ickem. 

Pokud cituji z ve řejn ě dostupných zdroj ů, jako jsou nap říklad 

webové stránky nebo blogy, používám p ři citování p řezdívku 

uživatele zve řejn ěnou na webových stránkách, protože se jedná 

o ve řejnou informaci (Boellstorff, Nardi, Pierce, Taylor  and 

Marcus 2012, 149). 

V p řípad ě jiných prost ředí, jako jsou nap říklad chaty, 

diskusní fóra atd., je t řeba metody p řizp ůsobit podle 

nastavení t ěchto prost ředí. 
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4. Damokles 

4.1 Úvodní fakta o Damokles 
Důvod ů, pro č jsem rozhodl zkoumat on-line sv ět Damokles, je 

několik. Damokles je unikátní tím, že se jedná o český 

projekt. Umož ňuje mi to tedy zkoumat jeho vztah k české ale i 

slovenské kultu ře. Damokles totiž obývá mnoho obyvatel ze 

Slovenska. Primárním komunika čním jazykem Damokles je čeština. 

Čeština nep ředstavuje pro slovenské obyvatele Damokles 

komunika ční bariéru. Abych m ěl n ějaký referen ční vzor, ke 

kterému mohu popis Damokles vztahovat, tak jsem si vybral pro 

srovnání on-line sv ět Second Life, protože ten je Damokles ze 

všech on-line sv ět ů asi koncep čně nejblíže. Z tohoto d ůvodu 

budu srovnávat Damokles p řevážn ě s ním, i když Damokles byl 

původn ě 2D a Second Life je od po čátku 3 D. 3D odvozeninou 

z Damokles, která se nazývá Vidlákov 25, ani retroverzí 

Damokles, Avalor 26, která má p ředstavovat Damokles v roce 2009, 

se podrobn ěji z d ůvod ů svých kapacit a t říšt ění pozornosti 

čtená ře nezabývám. 

Jedná se o on-line sv ět, který spl ňuje všechny podmínky on-

line sv ěta, tak jak je popisuje Boellstorff (2008, 17). To 

znamená, že Damokles je místem, které je obýváno os obami či 

postavami, a jeho existence je možná díky on-line 

technologiím. Už v samotném autorském popisu Damokl es se píše, 

že se jedná o sv ět. 

I když se v Damokles vyskytují r ůzné herní prvky, není 

Damokles hra. A to p řesto, že je za hru často ozna čován 

samotnými jeho uživateli. Hru m ůžeme podle nizozemského 

historika Johana Huizingy definovat takto:  

„Hra je svobodné jednání či zam ěstnání, které v rámci 

ur čitého jasn ě vymezeného času a prostoru, které se koná podle 

svobodn ě p řijatých, ale p řitom bezpodmíne čně závazných 

                                                           
25

 Vidlakov vznikl v roce 2012. «www.vidlakov.cz» (Nap osledy navštíveno 

20.  3. 2015). 

26 «http://www.avalor.cz/» (Naposledy navštíveno 20. 3. 2015). 
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pravidel, má sv ůj cíl samo v sob ě a nese sebou pocit nap ětí a 

radosti a zárove ň v ědomí odlišnosti od všedního života.” 

(1971, 37). 

Prozkoumáme-li tuto definici hry, zdálo by se, že s e dá 

aplikovat na Damokles. Jenže zaprvé Damokles se neo dehrává 

v jasn ě vymezeném čase, ale d ěje se v n ěm mnoho aktivit od 

jeho po čátku, prakticky stále. Výjimkou jsou ob časné 

technologické výpadky. Damokles nemá také jasn ě vymezený konec 

a cíl. Druhým podstatným faktem je, že sám je oním prostorem, 

kde se odehrávají r ůzné d ěje a i hry. Jak píše Bartle, 

„virtuální sv ěty nejsou hry. I když mohou být vytvo řeny jako 

hry, nejsou to hry. Lidé v nich mohou hrát hry, jis t ě a mohou 

být vytvo řeny za tímto ú čelem, ale to z nich d ělá jen místa. 

Pasedena Rose Bowl je stadion, ne hra.” (2004, 475 citováno 

dle Boellstorff 2008, 22).  

V následujících řádcích se pokusím stru čně p ředstavit on-line 

sv ět Damokles, aby si o n ěm čtená ř ud ělal základní p ředstavu. 

Cestu do sv ěta Damokles za čneme úvodními kroky, které musí 

učinit jeho nový obyvatel. 

Pokud se chcete stát obyvatelem sv ěta Damokles, zavedou vás 

první kroky na jeho domovskou stránku www.damokles. cz Na 

domácí stran ě tohoto projektu bylo nebo je možné číst 

následující uvítání: 

„Projekt Damokles.cz je komplexní virtuální sv ět, ve 

kterém žijí desetitisíce obyvatel. M ůžete zde žít sv ůj druhý 

život – získejte bohatství, slávu, peníze a obdiv o statních, 

nebo jen spousty nových p řátel. Zkuste žít znovu, nebo si 

zariskovat v oblastech, ve kterých byste se v reáln ém život ě 

neodvážili”. 27 

„Vítejte ve virtuálním sv ět ě, ve kterém žijí desetitisíce 

obyvatel. Získejte bohatství, slávu, peníze a obdiv  ostatních, 
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 «http://www.damokles.cz» (Naposledy navštíveno 27. 9. 2009). 
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nebo jen spousty nových p řátel. Postavte si d ům, za ři ďte si 

domácnost, pozv ěte na návšt ěvu p řátele a uspo řádejte párty!” 28 

Zatímco do off-line sv ěta se rodíte, do on-line sv ěta Damokles 

se musíte nejprve zaregistrovat. Pro úsp ěšnou registraci si 

musíte vybrat p řezdívku a zvolit heslo pro p řístup ke své 

postav ě. Znovu zadat pro ov ěření heslo, aby se shodovalo 

s prvn ě zadaným. Pak zadáte sv ůj e-mailový ú čet, který slouží 

k dokon čení registrace. Dále se registra ční formulá ř ptá, zda 

jste muž či žena. V ětšina registrovaných si vybírá stejné 

pohlaví, jako mají v off-line život ě, jsou ale i výjimky (viz 

kapitola Identita a statusy). Formulá ř se ptá i na místo 

vašeho bydlišt ě a nabízí seznam v ětších m ěst v České 

republice. To slouží k tomu, pokud chcete mít sv ůj ú čet na 

Damokles propojený se seznamkou Seznamit.cz, abyste  se mohli 

lépe seznamovat s lidmi ze svého fyzického okolí. D ále zadáte 

věk a výšku. Pak si vyberete, v kterém z 10 m ěst, které 

Damokles nabízí, chcete bydlet. M ůžete se stát obyvatelem 

Hradce Králové, Olomouce, ale také Košic, Bratislav y, Londýna, 

Berlína nebo Pa říže. Poslední podmínkou je souhlasit se 

základní desaterem pravidel, která jsou následující : 

„Uživateli je zakázáno: 

1) Používat v Damokles více aktivních ú čt ů najednou, nebo 

se kdykoliv zvýhodnit za pomocí jiných ú čt ů než svého. (Každý 

uživatel m ůže mít pouze jednu aktivní p řezdívku a novou 

registraci provést pouze tehdy, pokud p ůvodní již nevyužívá.) 

Do cizích ú čt ů se nesmí uživatel ani za jakýmkoliv ú čelem 

přihlašovat. 

2) P ři registraci vložit nefunk ční email. 

3) Využívat jakkoli skryté chyby v systému a poškoz ovat 

jakkoli zám ěrn ě Damokles.cz, nebo provozovatele. 

4) Používat v textech vulgární, urážlivé, nevhodné,  

fašistické a rasistické výrazy, stejn ě jako výrazy, které jsou 

v rozporu se zákony ČR. 
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 «http://www.damokles.cz» (Naposledy navštíveno 20. 8. 2012). 
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5) Zneužívat interní komunika ční služby Damokles.cz 

(osobní zprávy, rozhovory, diskuse atd…) k reklamní m a 

komer čním ú čel ům. 

6) Jakýkoli majetek, peníze a cokoli jiného vyskytu jící se 

v Damokles.cz je pouze virtuální a fiktivní. Uživat eli 

Damokles nevzniká k tomuto majetku žádné vlastnické  právo. 

7) P řípadnými dobrovolnými p řísp ěvky na chod serveru 

Damokles, nebo používáním SMS p říkaz ů nezaniká povinnost 

uživatele dodržovat všechna pravidla zde obsažená a  nevznikají 

žádná nová vlastnická práva. 

8) Používat jakékoliv automatické skripty, jak stat ické 

tak i aktivní. 

9) Damokles a jeho používání m ůže zp ůsobit mírnou 

psychickou závislost. V p řípad ě že pat říte mezi osoby náchylné 

k závislostem, či trpíte n ějakou psychickou poruchou, 

nevstupujte prosím do Damokles a neregistrujte se. 

10) Pro využívání r ůzných částí a oblastí Damokles (sport, 

bankovnictví, tisk, diskuse) existují další pravidl a na, které 

je uživatel p ředem upozorn ěn a bez souhlasu s t ěmito pravidly 

je zakázáno tyto oblasti používat. V p řípad ě porušení t ěchto 

oblastních pravidel m ůže být uživateli zrušena registrace. 

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odstranit b ez 

náhrady uživatele, u kterých shledá porušení intern ích či 

etických pravidel Damokles.cz. Posouzení toho zda u živatel 

porušuje pravidla, náleží pouze provozovateli Damok les.cz. 

Provozovatel si vyhrazuje právo zaslat uživateli e-

mailovou zprávu, obsahující informace o novinkách, které 

Damokles.cz nabízí, o novinkách, které nabízejí ost atní služby 

provozované provozovatelem, a o produktech t řetích osob. 

Provozovatel si vyhrazuje právo p řipojovat na záv ěr 

odesílaných e-mailových zpráv odkazy ve form ě URL doprovázené 

reklamními slogany (tzv. reklamní pati čka). 

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli pravidla sy stému 

změnit. 
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Potvrzením registrace vyžadujete souhlas s uvedeným i 

licen čními podmínkami.” 29 

Jakmile se zaregistrujete, stanete se obyvatelem no vého sv ěta. 

Pro za čátek obdržíte balík místní m ěny v Damokles korunách 

(DK) a musíte se o sebe postarat, abyste p řežili. P ři pé či o 

svou postavu jsou d ůležité t ři základní oblasti - zdraví, 

št ěstí, váha. To znamená obstarat si jídlo a pití. Dál e si 

najít bydlení a za čít studovat, abyste mohli pracovat. M ůžete 

se nau čit jednu z 300 profesí a pracovat jako zedník, chir urg 

nebo t řeba fotbalista. V Damokles existuje trh práce, kde 

soukromníci, státní firmy nebo státní správa hledaj í nové 

pracovní síly. Pokud spl ňujete jejich požadavky, m ůžete 

nastoupit do práce a za čít vyd ělávat první peníze. M ůžete si 

také vybrat z n ěkolika desítek možností podnikání a stát se 

banké řem, majitelem fotbalového klubu, zlod ějem, noviná řem či 

obchodníkem . Můžete si najít partnera, mít s ním d ěti (od roku 

2006) a hlavn ě p ři tom m ůžete komunikovat a seznámit se 

s dalšími obyvateli Damokles. Kompletn ě si tedy sestavujete 

váš denní program činností a jídelní ček, což má vliv na vaši 

osobu. M ůžete si nap ř. nastavit, že si po práci ud ěláte 

projíž ďku vaším novým automobilem, poté p ůjdete vyven čit 

vašeho nového psa a na záv ěr dne se budete u čit 2 hodiny nové 

profesi elektriká ře, protože chcete získat lukrativní práci u 

elektrofirmy. Podstatu Damokles shrnuje pr ůvodce pro 

začáte čníky: 

„Projekt Damokles.cz je zcela novým zábavním komuni tním 

projektem na našem internetu. Podstatou projektu je  možnost 

seznámení se s novými lidmi a komunikace s nimi. Už ivatel zde 

může diskutovat, seznamovat se a spojovat síly s osta tními. 

Zárove ň se zde ale m ůže prosadit a pocítit sílu osobního 

úsp ěchu, který je vDamokles.cz p římo hmatatelný. Sv ět se 

skládá podobn ě jako ČR z jednoho státu, který je rozd ělen na 
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 «http://www.damokles.cz/index_registrace.php#st» (N aposledy navštíveno 

20.  11. 2012).  
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města. M ěsta tvo ří uzav řené komunity, mají ale n ěkolik 

spole čných prvk ů, jako jsou nap ř. spole čná politická 

struktura, sportovní sout ěže atd.” 30 

Podle popisu provozovatele žije v Damokles desetiti síce 

obyvatel. P řesn ější by ale bylo napsat, že od roku 2002, kdy 

Damokles vznikl, ho obývalo desetitisíce obyvatel. Aktuální 

počet entit, které prošli Damokles cz, lze zjistit pod le 

číselného identifikátoru ID, který má p řid ělen každý obyvatel 

Damokles, firma či robot. V sou časnosti se ID nová čků pohybuje 

kolem čísla 960 000. Zakladatel a administrátor Damokles 

s nickem admin  má ID 4. V kv ětnu 2005 bylo ud ěleno asi 130 000 

ID, z toho asi 35 174 bylo funk čních. T ěchto 35 174 ID bylo 

rozd ěleno mezi 26207 muž ů, 6937 žen, 1586 firem a 444 robot ů. 

Z uživatel ů registrovaných v roce 2003 z ůstalo v Damokles 586 

mužů a 241 žen (hrani ční ID je 28432) a z roku 2004 5972 muž ů 

a 1676 žen (hrani ční ID je 96727). V ěk do 18 let p řiznávalo 

z toho 10740 hrá čů (7480 muž ů a 3260 žen) a v ěk nad 50 let 

udávalo 434 hrá čů (322 muž ů a 112 žen). 31 Z registrovaných 

nová čků se více než 1 x na Damokles p řihlásila asi jedna 

čtvrtina. 32 V sou časnosti je populace Damokles spíše v řádu 

stovek až tisíc ů nerobotických obyvatel, aktivn ě bývá 

přihlášeno od n ěkolika desítek až stovek uživatel ů. Aktuální 

oficiální údaje provozovatele o Damokles ukazuje ta bulka níže: 

                                                           
30«http://www.damokles.cz/navod_pruvodce.php?up=0&uai d=f61d6f387624df5&uvi=0

&str=1&c=1» (Naposledy navštíveno 22. 11. 2012). 
31 D ůležité je, že se jedná o udávaný v ěk. V ěk, který mají uživatelé 

v ú ředních dokladech, se m ůže lišit. Podrobn ěji v kapitole identita. 
32 «http://avocode.blokuje.cz/143878-statistika-nuda- je-php» (Naposledy 

navštíveno 28. 11.2012). 
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Tabulka č. 1 Základní statistiky Damokles k 4. 9. 2013  

Město Obyvatel  Mužů  Žen Firem Nájemních 

smluv 

Pracovních 

smluv 

Staveb 

Praha 11073 5555 5518 124 2801 33489 1036 

Brno 2630 1442 1188 34 988 464 464 

Paříž 2617 547 2070 24 445 241 369 

Londýn 2273 615 1658 13 0 0 280 

Ostrava 1808 1000 808 35 659 303 392 

Hradec 

Králové  
1411 747 664 19 592 243 227 

Plze ň 1392 740 652 19 510 269 337 

Olomouc 1293 696 597 18 369 168 301 

Bratislava  707 289 418 21 786 376 323 

Košice 330 146 184 11 250 122 485 

Berlín 220 96 124 5 0 0 292 

Celkem  25754  11873  13881  299  7400  35675  4506  

Zdroj: statistické údaje v Damokles 

Na první pohled by se mohlo zdát, že v Damokles byl o k 4. 9. 

2013 25 754 obyvatel. Pokud se ale podíváme na číslo nájemních 

smluv, dojdeme k tomu, že jich aktivních byla asi t ak t řetina 

z 25 754. Část aktivních obyvatel sice m ůžou být bezdomovci či 

bez práce, ale v ětšina z nich má bydlení. Z tabulky je také 

vid ět, že Londýn a Berlín byla prakticky mrtvá m ěsta. 

Z tabulky také vidíme, že nejv ětší ekonomická aktivita byla 

soust ředěna v Praze, kde jsou velké továrny a po čet robot ů 

dvojnásobn ě p řesahuje po čet lidských obyvatel. Sou časný stav 

je velmi podobný. 

V Damokles existuje mnoho r ůzných typ ů budov, více než 150 

typ ů - od paneláku, kde bydlí lidé v podnájmech až po 

mrakodrapy a luxusní vily, továrny, administrativní  a správní 

budovy, skladišt ě. Každá budova má svoje specifické využití, 

každá z nich leží na pozemku, nebo ji na n ěm lze vystav ět. 

V Damokles jsou dostupné mnohé p ředměty, které mají specifické 

využití podobn ě jako v b ěžném život ě. Nachází se zde vše od 
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potravin, oble čení, automobil ů, zví řat, elektroniky a jiných 

věcí. Všechny p ředměty lze vyrobit p římo ve m ěstech. Jedná se 

o více než 500 r ůzných druh ů v ěcí od oby čejné židle až po 

drahé Ferrari. 

Damokles se skládá z jednoho státu, který je rozd ělen na 

města. P ůvodními m ěsty jsou Praha, Ostrava, Brno a Plze ň. 

K nim pozd ěji p řibylo dalších 6 m ěst. M ěsta vytvá řejí uzav řené 

komunity, mají ale n ěkolik spole čných prvk ů, jako jsou 

spole čná politická struktura, sportovní sout ěže atd. Každé 

město se d ělí na m ěstské části a ty na m ěstské oblasti, kde 

jsou jednotlivé budovy. Všechny tyto struktury tvo ří 

regionální samosprávu, do které se volí jednotliví zástupci. 

Jak píše jeden z obyvatel:  

„Damokles je on-line simulující virtuální sv ět, který Vám 

nabízí komplexní virtuální život a otvírá Vám tak m ožnosti, o 

kterých se Vám jako b ěžnému smrtelníkovi m ůže jen zdát . ” 33 

Oproti dob ě, kdy jsem vstupoval do Damokles já, tak má dnešní 

nová ček k dispozici krom ě samotného Damokles ješt ě 3 D 

virtuální vesnici Vidlákov, kde má každý obyvatel D amokles 

k dispozici vlastní pozemek, lehce za řízenou domácnost, malou 

zahrádku. Na pozemku si m ůže postupn ě budovat d ům nebo jej 

jinak zvelebovat, domácnost si m ůže za řizovat nábytkem a 

příslušenstvím, na zahrádce si m ůže p ěstovat ovoce a zeleninu 

a tu pak prodávat. Vesnice má mnoho lokací - v cent ru je 

náměstí, restaurace, obchod, diskotéka, design studio, kasino, 

radnice, park a okolo Vidlákova se rozprostírá velk ý les a 

rybník. Nedaleko centra bydlí ostatní obyvatelé. Vi dlákov je 

do ur čité míry propojen s p ůvodním Damoklem. Zdraví, št ěstí a 

váha uživatele je pro ob ě lokality spole čná. Tyto osobní 

ukazatele ovliv ňují výplatu, která je každou hodinu uživateli 

připisována ve Vidlákov ě. Svoji postavu m ůže uživatel ve 

Vidlákov ě neustále zdokonalovat a obdržet za to další bonuso vé 

                                                           
33

 «http://tichadomacnost.doofoos.cz/index.php?special =damokles» (Naposledy 
navštíveno 20. 4. 2012). 
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peníze a výhody. Uživatel se m ůže pohybovat v obou částech 

Damokles anebo si z nich vybrat jen jednu, kde se c hce 

realizovat. 

4.2. U čitelé a u čení se 
Vstoupí-li do Second Life nebo Damokles nová ček, je pro n ěj 

většina v ěcí neznámá a obtížn ě se v novém sv ět ě orientuje. 

Kromě systémové nápov ědy mu mohou být nápomocni tzv. u čitelé 

nová čků. V obou sv ětech se na n ě může obrátit s dotazem a m ěli 

by nová čkovi pomoci. U čitele nová čků jsou obyvatelé, kte ří 

odpovídají na dotazy nová čků a jsou za to od systému 

odměňováni. V podstat ě pomáhají nová čkům se socializací 

v novém prost ředí. 

Co se tý če u čení, obecn ě má Second Life proti Damokles tu 

výhodu, že díky svému 3D prost ředí ho lze využívat pro výuku 

se zam ěřením na off-line sv ět. Díky jeho 3D struktu ře v n ěm 

lze simulovat nap říklad operace medik ů nebo archeologické 

vykopávky, nebo v n ěm lze mít on-line vyu čovací t řídu 

(Rychtová 2011). K výuce ho využívá mnoho vzd ělávacích 

institucí od vzd ělávacích agentur po vysoké školy. Samotnou 

výuku v n ěm provádí nap říklad Maryanne Maisano a Deborah Anne 

Banker (Maisano and Banker 2013).  

Učitelé v Damokles slouží jako pomocníci nová čkům, nebo t ěm co 

si nev ědí s čímkoli na Damokles rady. Má-li nová ček n ějaký 

dotaz ohledn ě fungování Damokles, m ůže si vybrat u čitele a 

poslat mu zprávu s dotazem. 

O funkci u čitele m ůže požádat jakýkoli uživatel Damokles, 

který je registrován dostate čně dlouho (má alespo ň 200 

přihlášení a nad 1000 minut strávených v Damokles). F unkce 

učitele je placená částkou 2000 Damokles korun (DK) denn ě a 

lze p ři ní d ělat jakékoli další zam ěstnání. Pokud není 
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k dispozici žádný u čitel on-line, m ůže se nová ček obrátit na 

poloadministrátory 34. 

Podle odpov ědí u čitel ů není funkce časov ě p říliš náro čná. 

Nováčci se moc neptají a v ětšinu odpov ědí by našli, kdyby 

četli návody provozovatele. P řevládají otázky, na téma jak si 

obstarat finance: nap říklad jak se vyu čit v n ějaké profesi, 

jak si opat řit práci, jak za čít s výrobou zboží, jak si 

založit firmu? 

Dalšími otázkami, které cht ějí zodpov ědět, jsou tyto: jak se 

přest ěhovat, jak se rozvést, jak si ud ělat dít ě, jak se 

obléci, jak zvýšit nebo snížit svou váhu? U čitelé se také 

setkávají s tím, že místo otázek je nová čci žádají o peníze. 

Informace z návodu a od u čitel ů pomáhají nová čkům zvyšovat 

jejich znalosti o fungování Damokles. Pro získání p ráce a 

možnost participace v zakázkách 35 pot řebují obyvatelé Damokles 

projít oficiálním systémovým vzd ěláváním a získat ur čitou 

úrove ň ovládání hledané profese. Pro výrobní sektor má to tiž 

přímý vliv kvalifikace zam ěstnanc ů na kvalitu výsledných 

výrobk ů. Aby obyvatel spl ňoval požadavky na ur čitou úrove ň 

ovládnutí profese, kterou chce vykonávat, musí se d anou 

profesi nejprve nau čit. U čení profesi či více profesí m ůže 

věnovat ur čitou část volného času v rámci svého denního 

režimu. Každá profese vyžaduje ur čité množství hodin k jejímu 

100 % ovládnutí. Nap říklad získat 100 % kvalifikaci zedníka 

obnáší 19 hodin studia, na armádního generála musít e studovat 

380 hodin, na pilota 500 hodin a vypilovat um ění fotbalového 

úto čníka obnáší 2400 hodin studia. Mimo sv ůj denní limit si 

pak obyvatel za ur čitý poplatek m ůže svoje vzd ělání ve vybrané 

profesi zvýšit návšt ěvou soukromé univerzity. Nejprve si 

uživatel vybere oblast, ve které se chce vzd ělávat a pokud 

                                                           
34

 Poloadministrátor je uživatel Damokles, který dosta l od hlavního 

administrátora pravomoci trestat porušování pravide l a v p řípad ě pot řeby má 

být schopen poradit nová čkům. 
35 Více v kapitole Ekonomika. 
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v oblasti p ůsobí jakákoli univerzita, m ůže uživatel využít 

jejich služeb. První denní návšt ěva univerzity se platí za DK, 

další návšt ěvu je možné získat za bonusy. Získané znalosti 

nejsou ovšem trvalé a časem se zapomínají a je t řeba se je 

znovu u čit. U nesportovních profesí , které se uživatel práv ě 

neučí nebo na které nemá zam ěstnaneckou smlouvu tak zapomíná 1 

hodinu denn ě. V p řípad ě sportovních profesí se jedná o 3 

hodiny. 

4.3. Denní režim a pé če o postavu 
Hned po zaregistrování do Damokles.cz získává uživa tel svého 

„avatara” 36 virtuální identitu. Postava pro za čátek vypadá tak, 

jak si ji uživatele nastaví p ři registraci. M ůže si vybrat 

z r ůzných typ ů ú česů a barev vlas ů, typ vous ů (jen u muž ů), 

nastavit si váhu, výšku, p řípadn ě si m ůže vybrat tetování a 

čepici na hlavu nebo řetízek kolem krku. Postava se m ění podle 

toho, jak se o ni uživatel stará. Postava je smrtel ná a 

vztahují se k ní tyto základní atributy zdraví a št ěstí 

udávané v procentech, t ělesná váha udávaná v kilogramech a 

                                                           
36

 Avatar je v ětšinou trojrozm ěrná reprezentace postavy v on-line sv ět ě, či 

počíta čové h ře. Slovo vychází ze slova avatár, které v sanskrtu znamená 

sestup  a p řenesen ě vt ělení  - obvykle božské bytosti do fyzického t ěla za 

zvláštním ú čelem. Nej čast ěji je používán pro inkarnace Višny. 

«http://cs.wikipedia.org/wiki/Avat%C3%A1r» (Naposle dy navštíveno 29. 9. 

2009). V p řípad ě samotného Damokles se jedná o dvojrozm ěrné zobrazení 

postavy. Ve Vidlákov ě pak fungují trojrozm ěrní avata ři, kte ří se nemusí 

vizuáln ě podobat p ůvodním dvojrozm ěrným avatar ům. 
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životní komfort udávaný v bodech. 

 

Obrázek č.1 Domovská stránka mého obyvatele po p řihlášení  
Tyto atributy jsou velmi t ěsně propojené, takže nap říklad 

nízká procenta u vašeho zdraví, mají vliv na vaše š t ěstí. Nebo 

pokud jste chudý, má to vliv na vaše št ěstí, pokud jste 

neš ťastný, má to vliv na vaše zdraví apod. Zanedbání je dnoho 

ukazatele m ůže mít tedy vliv na ukazatele ostatní. Na tyto 

ukazatele má také p římý vliv stav vašeho konta, to jestli máte 

práci, zda a kde bydlíte. 

K tomu, aby šlo tyto atributy ovládat, slouží denní  režim. 

Denní režim si m ůžete naplánovat podobn ě jako diá ř. Je 

k dispozici stejn ě tak jako v off-line sv ět ě 24 hodindenn ě. 

Denní činnosti jsou zde rozd ěleny do dvou oblastí. První 

oblastí jsou základní životní pot řeby (potrava, pitný režim, 

spánek) a druhou oblast tvo ří dopl ňkové činnosti (studium, 

sport, odpo činek, zábava, sex). Denní režim má jednu základní 

položku a tou je 4 hodinový základní spánek. M ěli byste si 
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také vyhradit 9 hodin na zam ěstnání, protože pokud jste 

nezaměstnaný, má to negativní vliv na vaše zdraví a št ěstí. 

U každé činnosti vidí uživatel pomocí symbol ů p římý dopad na 

váhu, zdraví a št ěstí jeho postavy. Každá činnost vám n ěco 

přináší (zlepšení váhy, št ěstí, zdraví, studium nových 

řemesel) a n ěco ubírá. U všech činností jste limitováni 

maximálním po čtem hodin. N ěkteré činnosti lze plánovat po 

čtvrthodinách, jedná se t řeba o pití alkoholických a 

nealkoholických nápoj ů a jídlo. Jídlo a pití si musíte 

nakoupit, bez toho nelze tyto činnosti zadat. V ětšinu činností 

si ale plánujete po hodinách. Další spánek si m ůžete zadat 

v rozsahu od jedné hodiny do jedenácti hodin. Až 10  hodin 

můžete v ěnovat studiu r ůzných profesí. Mimo studium se m ůžete 

věnovat sportu (tenisu, jízd ě na kole, posilování a plavání). 

Maximáln ě se t ěmto činnostem m ůžete v ěnovat dv ě až p ět hodin 

denně a k jejich provozování musíte mít nakoupené pot řebné 

vybavení. M ůžete se také v ěnovat odpo činkovým činnostem 

(relaxování u televize, posezení u krbu nebo u altá nku, hraní 

na po číta či nebo surfování na internetu, posekání trávy či 

koupání v bazénu). Pokud máte k dané činnosti z této oblasti 

požadované vybavení, tak maximální denní limit t ěchto činností 

jsou dv ě až sedm hodin denn ě. P ředposlední oblastí, kterou 

denní režim nabízí, je zábava, maximální limit t ěchto činností 

je jedna až dv ě hodiny denn ě. Lze se v ěnovat projíž ďce autem, 

projíž ďce sportovním autem, jízd ě na motocyklu, létání 

letadlem nebo helikoptérou, cvi čení psa či šelmy, nebo hraní 

si s ko čkou či s ptáky. Poslední oblastí je sex. M ůžete se 

hodinu denn ě v ěnovat autoerotice. Pokud máte partnera, tak se 

s ním m ůžete v ěnovat sexu až 5 hodin denn ě. Denní režim 

zůstává fixn ě nastaven, dokud máte zásoby jídla či pití. Ty se 

dají nakoupit maximáln ě na 8 dní, protože potraviny a nápoje 

mají pouze omezenou trvanlivost. Po 8 dnech musíte nakoupit 

nové potraviny a pití. Omezenou trvanlivost, ale de lší než 

jídlo a pití, mají i další výrobky. Pokud se vám te dy 
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například rozbije auto, tak vám automaticky zmizí z vaš eho 

denního režimu jízda autem. 

Mimo denní režim m ůžete m ěnit základní atributy postavy, jako 

jsou vaše váha, zdraví a št ěstí pomocí následujících činností. 

V základním režimu se m ůžete 2 x denn ě najíst v restauraci, 

5 x denn ě zajít na drink a 1 x si jít zasportovat. A to bu ď do 

fitness, do bazénu či na tenisové kurty. 1 x pak máte možnost 

si užít v erotickém klubu. V.I.P. uživatelé mají u všeho 

dvojnásobný denní limit. Jen pro p ředstavu, když si dáte 

panáka rumu, tak vám o 0,1 kg ubude váha, o 4 % zdr aví a o 1 % 

se zvýší vaše št ěstí. Pokud si objednáte sklenku džusu tak vám 

stoupne váha 0,1 kg a 0,25 % se zlepší zdraví. Na š t ěstí džus 

nemá vliv. Pokud si jdete zaplavat do bazénu, tak s e vám 

zvedne o 2 % zdraví a o 1,3 % št ěstí.  

4.4. Ekonomika 
Podobně jako v off-line sv ět ě, pokud chcete zajistit svou 

existenci, pot řebujete n ějaký p říjem. V Damokles se pro 

obchodní transakce používají Damokles koruny (zkrác eně DK). 

K nim pozd ěji p řibyly jako platidlo tzv. bonusy, které 

uživatelé obdrží od provozovatele za platbu v českých 

korunách, a ť už pomocí sms či p řevodu pen ěz na ú čet 

provozovatele. Bonusy jsou vedle reklam zdrojem trž eb 

provozovatele za Damokles. Provozovatel je prezentu je jako 

speciální pod ěkováním uživatel ům za podporu projektu. Za 

bonusy si uživatel m ůže kupovat činnosti navíc, protože na 

většinu činností se vztahuje ur čitý denní limit. Bonusy nebyly 

v Damokles od po čátku, a když se zavád ěly, tak je část 

uživatel ů brala jako n ěco, co kazí rovné herní podmínky. 

Obyvatelé Damokles mají možnost získat DK mnoha r ůznými 

způsoby. Jedním z nich jsou nap říklad odm ěny za propagování 

Damokles pomocí banner ů nebo nábor nová čků do svého klanu. 

Může se také stát členem klubu Damokles, což obnáší mít 

pušt ěný Damokles na domovské stránce ve svém prohlíže či a 

kromě pen ěžní odm ěny pak uživatel získá zvýšené denní limity 
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činností o jedna. Jedná se nap říklad: o jídlo, pití, sport, 

hraní rulety, nákup los ů, bonusové u čení profese. Uživatele 

jsou také odm ěňováni za pravidelné p řihlašování se na 

Damokles. Pokud navštíví Damokles 5 dní po sob ě, získají 

odměnu 8 000 DK. Pokud je t ěch dní 30, dostanou 50 000 DK. 

Pokud uživatelé Damokles.cz podporují finan čně pomocí sms, 

mohou získat status VIP člena, ke kterému se váže denní renta 

10 000 DK. V p řípad ě v ětší fina ční částky, nap říklad p řevodem 

peněz na bankovní ú čet provozovatele Damokles, získávají 

status sponzora a k tomu denní rentu 50 000 DK. 

Pravidelný výd ělek si lze zajistit, pokud má obyvatel Damokles 

vystudovanou ur čitou profesi. Na trhu práce se pak m ůže nechat 

najmout za pravidelnou denní mzdu. M ůžete pracovat ve výrobní 

sfé ře jako d ělník, ekonom nebo pracovat na farm ě. Práci m ůžete 

hledat i ve státní sfé ře u soud ů, v armád ě atd. N ěkteré 

profese lze navíc ješt ě uplatnit mimo své zam ěstnání ve 

státních zakázkách (uplatní se tak nap říklad řidi či nebo 

piloti). Poslední možností je dát se na dráhu komun álního 

politika, k tomu nepot řebujete mít znalost žádné profese. 

Peníze si m ůžete také vyd ělat v rámci on-line her – fotbálku a 

automobilových závodech. Pokud vás baví psaní, tak se m ůžete 

dát na dráhu noviná ře a nabízet své články na burze článk ů.  

Pokud rádi riskujete, je zde možnost rozmnožit své peníze 

v soukromém kasinu či ve státní hern ě. 

Kromě toho, že máte zam ěstnání, m ůžete také plnit ve řejné 

zakázky. Zakázky jsou postaveny na organiza čních schopnostech 

člen ů Damokles. Systém reprezentovaný státem vkládá jedn otlivé 

poptávky po ur čitých službách (nap ř. v kategorii doprava, 

stavebnictví, vojenství). Všichni uživatelé se moho u ú častnit 

výb ěrového řízení na poskytnutí zakázky. Zakázku získává a 

provádí ten uživatel, který má pot řebnou techniku a sežene co 

nejrychleji lidi s pot řebnou kvalifikací (nap říklad řidi č, 

pilot, vojín atd.). Vít ěz provádí zakázku a stát mu za to 

proplácí částku, kterou avizuje na za čátku. Hlavním str ůjcem 
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zakázky je organizátor zakázky. Tím se m ůže stát každý 

uživatel, který klikne na položku „Ú častnit se sout ěže”, 

stisknutím tla čítka se zakázka vkládá mezi uživatelovy 

zakázky. Organizátor poté musí sehnat dostate čné množství 

profesí, materiálu a všeho tak, jak to požaduje zad avatel. 

Organizátor také d ělí p řípadný zisk ze zakázky mezi ú častníky 

podílející se na zakázce podle vlastního procentuál ního klí če. 

Hlavní pravidla pro zakázky jsou následující:  

„Uživatelé se do zakázky shán ějí speciální pozvánkou, 

kterou lze poslat uživateli po založení zakázky na stránkách 

podrobností o zakázce. Uživateli je poté zaslána sp eciální 

zpráva s nabídkou, kterou bu ďto p řijme nebo odmítne  

U všech automobil ů a jiného materiálu pot řebného 

k  provedení zakázky platí pravidlo, že sta čí, aby ji ve chvíli 

provedení vlastnil kdokoli z člen ů týmu  

Pokud máte zakázku založenou, máte vše pot řebné k jejímu 

provedení (lidi, materiál...), sta čí stisknout tla čítko, 

provést zakázku na detailní stránce o zakázce a tak to se 

zakázka zahájí, pokud tak již neu činil jiný organizátor 

zakázky. Pokud jste zahájil provedení zakázky jako první, 

obdrží každý člen týmu částku, kterou rozvrhl organizátor 

zakázky, pop řípad ě stejný díl zboží, které se poda řilo v akci 

získat. Organizátorem je zakladatel akce - akci dom louvá, ale 

nemusí se jí fyzicky ú častnit (záleží na n ěm). 

Každý organizátor m ůže mít pouze jednu aktivní akci. 

Celkov ě může organizovat t ři zakázky denn ě. Každý uživatel 

může figurovat v maximáln ě 6 akcích denn ě jako člen týmu.“ 37 

Zakázky jsou velmi žhavým tématem, protože díky jej ich pln ění 

vznikají p řátelství, nep řátelství, hádky, diskuse pro č to 

doty čný organizátor neposlal tomu či onomu pilotovi, radost, 

případn ě vztek, když jedna skupina porazí druhou. I p ři srazu 

obyvatel v off-line sv ět ě se o nich vedou bou řlivé diskuse a 

někte ří ú častnící t ěchto sraz ů se neváhají p řipojit t řeba o 
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 «www.damokles.cz» (Naposledy navštíveno 20. 2. 2015 ). 
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půlnoci na Damokles, jen aby mohli odlet ět svou leteckou 

zakázku.  

Podobně jako zakázky funguje vyd ělávání pen ěz 

prost řednictvím kriminálních činností, platí zde ale tato 

rozdílná pravidla: 

„Každý organizátor (kriminální akce) m ůže mít pouze jednu 

aktivní akci a každý uživatel m ůže figurovat pouze v jedné 

akci denn ě. Organizátorem musí být fyzická osoba. 

Pokud je uživatel dopaden p ři akci, dostává pokutu dle 

trestního řádu a zápis do rejst říku trest ů. Pokud není chycen, 

nic mu nehrozí. 

Akce se nemohou ú častnit uživatelé, kte ří jsou ve výkonu 

trestu a uživatelé kte ří nemají ve chvíli provedení akce na 

kont ě hotovost, kterou lze maximáln ě získat z akce.“ 38 

Pokud srovnáme ekonomický systém Damokles a Second Life, tak 

se od sebe velmi odlišují. Zatímco v p řípad ě Second Lifu lze 

hovo řit o kreativním kapitalismu, kdy uživatelé tvo ří zna čnou 

část sv ěta na základ ě základních stavebních prvk ů nakupovaných 

od Linden Labu (Boellstorff 2008, 205-211). V p řípad ě Damokles 

prakticky všechny typy výrobk ů vyrábí systém, který vytvo řil 

administrátor Tomáš Kulhánek. A obyvatelé mohou pod nikat pouze 

v rámci pom ěrn ě pevn ě stanovených a regulovaných struktur 

samotného systému. Podnikat mohou obyvatelé Damokle s podobn ě 

jako v off-line sv ět ě jako fyzické osoby nebo jako majitelé či 

spolumajitelé firem. Obyvatel m ůže fungovat pouze ve dvou 

firmách, v p řípad ě použití bonus ů má do časnou možnost založit 

si t řetí firmu. N ěkteré druhy podnikání dokonce vyžadují 

založení firmy (nap ř. bankovnictví, fotbal, hokej). 

Neznamená to, že by obyvatelé nemohli sami produkov at ur čité 

výrobky, ale tyto výrobky jsou p ředem strukturované systémem. 

Skoro každý produkovaný p ředmět se skládá z jiných p ředmět ů a 

skoro každý p ředmět lze vyrobit. V Damokles lze produkovat 

několik set typ ů v ěcí, od jablek, p řes ko čky až po t řeba 

                                                           
38 «www.damokles.cz» (Naposledy navštíveno 20. 2. 201 5). 
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nadzvukové letadlo Concord. Obyvatel tedy m ůže nap říklad 

vyráb ět čty ři druhy židlí: židli oby čejnou, židli lepší, židli 

komfortní nebo k řeslo luxusní, které se od sebe liší nároky na 

výrobu a užitnými vlastnostmi. T ěžko ale už vyrobí židli 

bílou, ve stylu art deco či kovovou. Výrobky mají p ředem danou 

dobu stárnutí. Na za čátku svého životního cyklu mohou mít 

maximáln ě 100 % trvanlivost. Nap říklad oby čejná sk ří ň stárne o 

3 % za den a vydrží tedy svému majiteli maximáln ě 33 dní. 

Ješt ě rychleji stárnou potraviny. 

 

Obrázek č.2 Ukázka výroby zboží  
Než ale m ůžete za čít vyráb ět, tak si musíte po řídit 

univerzální nebo pr ůmyslový pozemek a postavit danou továrnu. 

Dále musíte najmout pot řebné zam ěstnance. Často se vám však 

stane, že nem ůžete zam ěstnat lidského obyvatele, ale musíte 

najmout státního robota. Roboti pracují nejen jako dělníci, 

truhlá ři, ale i hospodští či eroti čtí zam ěstnanci. Lidských 

aktér ů není totiž tolik, aby mohli tak složitou ekonomiku  

rozhýbat a v ětšinou necht ějí pracovat v málo placených 
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profesích 39. Mnoho obyvatel tohoto sv ěta jsou roboti 40. Což je 

příkladem toho, že antropologie kyberprostoru se nem ůže 

zabývat pouze interakcemi mezi lidskými aktéry, ale  i 

interakcemi mezi lidskými a ne-lidskými aktéry (Tel i, Pisanu, 

Hakken 2007). 

 

Obrázek č. 3 Robot ženského pohlaví, zam ěstance v továrn ě 
Výrobky se poté prodávají v obchodech (použité v ba zaru), nebo 

aukcích. Systém vykupuje v ětšinu obyvateli vyrobených výrobk ů. 

V obchodech nakupují státní firmy, které po řádají 4 x denn ě 

tzv. výkupy. P ři čemž platí, že základní odkupy jsou dva, jeden 

navíc m ůže využívat uživatel se statusem sponzora či V.I.P. a 

                                                           
39

 Viz tabulka č. 1. 
40 Roboti jsou uživatelé vytvo ření systémem, kte ří pracují jako zam ěstnanci. 

Aktivn ě nekomunikují. Jejich funkcí je dopl ňovat lidské zam ěstance. 

Lidských uživatel ů není totiž tolik, aby mohl ekonomický systém Damok les 

pln ě fungovat. 
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čtvrtý je ur čen jen pro uživatele se statusem sponzora. 41 

Státní firma zadá maximální cenu, za kterou je ocho tna 

odkoupit výrobek, jakou má mít minimální kvalitu a rozsah 

vykupovaného množství. Zboží poté nakoupí od výrobc e, který 

nabídne nejnižší cenu. Obyvatelé kupují u řady z t ěchto 

výrobk ů minimální část produkce, a tak je zde ú čast systému 

(státu) nutná. Části uživatel ů se da ří mít v daném sektoru 

zboží (nap říklad ve výrob ě luxusních mikrovlnných trub) 

monopol a to jim zajiš ťuje denn ě velký zisk. Vysoký výd ělek je 

silný motivátor 42. O trhy zu řívají tuhé boje. A často se stává, 

že zavedený podnikatel používá podnákladové ceny, a by nového 

konkurenta vystrnadil z trhu, který považuje za sv ůj. Na 

začátku fungování Damokles existovala neformální Hospo dářská 

komora, kde si podnikatelé rozd ělili druhy zboží, které budou 

vyráb ět, aby se nemuseli ni čit konkuren čním bojem. Tato dohoda 

po odchodu n ěkterých uživatel ů nevydržela, ale dodnes lze na 

základ ě dohod mezi hrá či pozorovat rozd ělení ur čitých sektor ů 

trhu. Dokladem ob čas velmi agresivního jednání v rámci 

podnikání je následující citace.: 

„Když si dá n ějaký nová ček zboží na trh, který má zabraný 

starý otrlý podnikatel, je srde čně p řivítán vzkazy typu:  

„Vypadni z mých bot, pí čo.“  

„Co mi ty zmrde lezeš do líhu?“ 

„Hovado slepé, nevidíš, že auta mám na trhu já??!!“  

„Jestli mi ješt ě jednou odklikáš poptávky, ty smrade zasranej, 

tak uvidíš!!!“  (popis toho, co by nová ček uvid ěl bohužel 

přiložen nebyl...)“ 43 

Dále mají obyvatelé možnost podnikat v t ěžbě surovin. Základní 

suroviny jako jsou kovy, vzácné kovy, ropa, d řevo, zlato, uhlí 

                                                           
41

 V za čátcích Damokles fungovaly 3 odkupy. Snahou provozov atel motivovat 

uživatele k utrácení off-line pen ěz došlo ke zm ěně na sou časný stav. 
42 Snaha ovládnout zdroje, slouží k tomu být naho ře v r ůzných žeb ří čcích. 

Více kapitola Identita a statusy. 
43 «http://nyxacik.sweb.cz/clanok17_Kronika_Damoklack a.php#zal1» (Naposledy 

navštíveno 2.  9. 2013), kurzíva je p ůvodní. 
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a nerosty, které slouží pro výrobu dalšího zboží, p řípadn ě ke 

stavb ě budov. Pro toto podnikání musíte mít zakoupený poz emek, 

potom postavíte d ůl, a zajistíte pomocí najatých zam ěstnanc ů, 

aby byl v provozu. Dále musíte najít na map ě nalezišt ě surovin 

a následn ě získáte časov ě omezenou licenci na t ěžbu. 

Kromě p ůsobení v t ěžbě a pr ůmyslu, mají možnost obyvatelé 

podnikat ve službách a stát se majitelem solária, f itness, 

restaurace, bazénu, kasina, university, tenisových kurt ů, 

nemocnice nebo erotického klubu. 

Speciální oblastí podnikání je tisk. M ůžete vyd ělávat jako 

autor. Ten své články m ůže prodávat distributor ům článk ů, 

kte ří vlastní licenci na jejich nákup a prodej. P řípadn ě se 

živit jako vydavatel, k tomu si musíte postavit bud ovu 

nakladatelství. Pak už m ůžete editovat vlastní noviny, psát 

pro sebe články či je kupovat od autor ů nebo distributor ů 

pomocí burzy článk ů. 

Můžete také vyd ělávat peníze jako vlastník nemovitostí a 

pronajímat své nemovitosti k bydlení. Pokud totiž o byvatel 

nikde nebydlí a je z n ěj bezdomovec, má to špatný vliv na jeho 

zdraví, št ěstí a životní komfort, což jsou základní ukazatele 

v Damokles.cz. V p řípad ě, že je obyvatel bez st řechy nad 

hlavou, nevlastní žádnou nemovitost, nem ůže v podstat ě 

vlastnit žádné v ěci, protože je nemá kam uložit. Nájemné se 

platí denn ě. 

Další speciální oblastí podnikání je bankovnictví. Banky mohou 

dávat úroky za uložené vklady a poskytovat úv ěry obyvatel ům 

Damokles. Každý obyvatel m ůže denn ě vložit do banky 1 vklad 

v maximální výši 5 000 DK. Uživatel m ůže mít pouze 1 aktivní 

úvěr. 

Poslední oblastí podnikání je sport. M ůžete mít vlastní 

fotbalový nebo hokejový klub. V Damokles existuje n ěkolik 

fotbalových a hokejových lig, které jsou se řazené podle jejich 

kvalitativní úrovn ě. Vedle klub ů vlastn ěných lidskými 

obyvateli, existují také systémové kluby, které zam ěstnávají 
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jako hrá če pouze roboty. Zárove ň ve sportu existuje pravidlo, 

že v klubech vlastn ěných lidskými majiteli nem ůžou roboti 

působit ve sportovních profesích. Fotbalové a hokejov é zápasy 

probíhají každý den v poledne. 

Lze také podnikat v oblasti dostih ů. Základní dostihy po řádá 

stát ve všech t řech oblastech. Kterýkoli uživatel m ůže po řádat 

jakýkoli dostih, sta čí mu k tomu minimální dotace. Dotace 

uživatele se d ělí následovn ě: 50 % dostává vít ěz dostihu, 30 % 

druhý, 20 % t řetí. Podle kvality koní se ur čuje tzv. 

koeficient dostihu, to je číslo, které znázor ňuje kvalitu 

přihlášených koní. Podle tohoto koeficientu se poté d ělá 

přípo čet bodového stavu zú častn ěných koní podle vzore čku: 

koeficient závodu/po řadí kon ě v závodu. Závody se konají každý 

den v poledne. 

V poledne prob ěhnou ty závody, které jsou už po uzáv ěrce 

příjmu p řihlášek. Neprob ěhnou ty závody, u kterých nebyl na 

startu minimální po čet startujících zadaný po řadatelem 

dostihu. Majitel kon ě ur čuje žokeje, který bude jezdit jeho 

kon ě. Ve Vidlákov ě jezdí všechny kon ě majitel, v Damokles lze 

zaměstnávat i ostatní obyvatele - žokej musí být bu ď 

zaměstnancem v budov ě vlastn ěné majitelem nebo majitelem kon ě 

a musí mít minimáln ě 10 % znalosti řemesla. Kvalita žokeje 

také rozhoduje na výsledcích kon ě. 

Obyvatelé také mohou prodávat a nakupovat výrobky, zboží, 

firmy, pozemky a bonusy a to pomocí n ěkolika mechanism ů. 

Prvním z nich jsou aukce. 

Aukce slouží k prodeji zboží, firem, staveb, pozemk ů a bonus ů. 

Prodej neprobíhá okamžit ě, ale po ur čitém čase od zadání aukce 

zadavatelem. Vít ězí ten uživatel, který nabídl ve chvíli 

ukon čení aukce za auk ční zboží nejvyšší cenu. Aby aukce 

fungovaly co nejlépe a nikdo úmysln ě nepodvád ěl, obdržel na 

začátek každý registrovaný uživatel Damokles ur čitý po čet 

auk čních bod ů. Tyto body se nikdy nep ři čítají, pouze se 

odečítají, pokud uživatelovou vinou neprob ěhne aukce (a ť už na 
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stran ě kupujícího či prodávajícího). Stav vašich auk čních bod ů 

vidíte na hlavní stránce aukcí. Pokud uživatel p řijde o 

všechny body, nem ůže již nikdy službu aukce využívat. 

Pro aukce platí tato pravidla: 

„1) Každý uživatel, který vkládá inzerát do aukce j e 

povinen zajistit, aby inzerát byl po celou dobu trv ání aukce 

platný (firma v majetku, zboží v majetku, pozemek v  majetku 

atd...). Pokud nebude ve chvíli vydražení auk ční p ředmět k 

dispozici, ztrácí uživatel nevratn ě jeden auk ční bod. Zadávat 

inzeráty do aukce sm ějí jen soukromé osoby. 

2) Každý uživatel, který p řihazuje do aukce zodpovídá za 

to, aby m ěl ve chvíli vydražení auk čního p ředmětu vše pot řebné 

k jeho zakoupení (peníze, místo pro zboží a firmy a td...). 

V opa čném p řípad ě ztrácí uživatel nevratn ě jeden auk ční bod 

3) Pokud ve chvíli aukce není vše v po řádku (bod 1 a 2 

t ěchto pravidel), aukce se uzav ře a koup ě neprob ěhne. Aukce 

probíhá pravideln ě p ři p řepočtech každou hodinu a do tohoto 

přepočtu spadají všechny auk ční p ředměty kde je prošlá doba 

aukce. Vít ězem aukce se stává uživatel, který p řihodí nejvíce. 

Pokud aukce neprob ěhla, nikdo další už není kupcem. V p řípad ě 

neprob ěhlé aukce je vždy n ěkterá ze stran potrestána ode čtením 

auk čního bodu. 

4) Minimální kupní cena je 0,- Korun. 

5) Aukcí se mohou ú častnit pouze fyzické osoby, ne firmy. 

6) Technické vykonání aukce (prodej zboží) probíhá 

následovn ě. Každý den ve čer probíhá p řepočet, do kterého jsou 

zařazeny všechny auk ční p ředměty s prošlou dobou platnosti, 

které se ješt ě nabízí.“  44  

Za druhé mají obyvatelé Damokles možnost nakupovat a prodávat 

zboží v obchodech. Do obchodu mohou vkládat zboží, které má 

minimální kvalitu 70 %. Zboží s nižší kvalitou než 70 % mohou 

prodávat v bazaru. Rozdíl mezi obchodem a bazarem j e též 
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 «www.damokles.cz« (Naposledy navštíveno 20. 3. 2015 ). 
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v tom, že v bazaru neodkupuje zboží na základ ě poptávky systém 

(městské obchodní spole čnosti 45), ale pouze obyvatelé Damokles. 

Kromě obchod ů tu existuje ješt ě burza, kde uživatelé a systém 

nabízejí a poptávají vyt ěžené suroviny. Na burze se také 

nakupuje voda, kterou prodává v nejvyšší kvalit ě jenom systém 

a která má pevnou cenu 2 DK za jednotku. Základní c ena 

nastavovaná m ěstkou systémovou spole čností (MOS) se m ění na 

základ ě nabídky a poptávky. 

Lze-li nazvat ekonomický systém Second Life kreativ ním 

kapitalismem 46 (Boellstorff 2008), pak ekonomický systém 

Damokles je jakýmsi typem tržního socialismu. Obyva telé mají 

sice možnost mezi sebou voln ě sout ěžit v rámci podnikání, 

ovšem podnikání je velmi omezeno systémem a bez stá lých zásah ů 

systému by prakticky nefungovalo. V čem socialismus Damokles 

jednu p ředčí jiné podobné socialistické ekonomické systémy, je  

to, že v n ěm existuje da ň z finan ční hotovosti. Uživatel ům se 

mohou danit peníze na osobním ú čtu. 47 Pokud má obyvatel/firma 

na osobním/firemním ú čtu více než 2 000 000 DK platí da ň 

z finan ční hotovosti, u firem platí tuto da ň vždy. 48 Dan ě se 

platí denn ě. Výjimkou jsou peníze uložené v bankách. Takže 

pokud aktivn ě nepodnikáte a neprodukujete nový kapitál, tak 
                                                           
45 MOS – m ěstská obchodní spole čnost ur čuje základní ceny zboží na burze a 

obchodech, odkupuje zboží od podnikatel ů a firem a stanovuje základní 

parametry t ěchto odkup ů. 

46 „ Kreativní kapitalismus” je zp ůsob kapitalismus, ve kterém je práce 

chápana z hlediska kreativity, takže výrobu se rozu mí tvorba, vytvá ření.” 

(Boellstorff 2008, 206). 
47 Osobní ú čet je ú čet obyvatele Damokles v systému mimo banku, skrze n ějž 

provadí veškéré finan ční transakce. Obdobn ě fungují firemní ú čty. Bankovní 

účty slouží k úro čení pen ěz a poskytování p ůj ček a take k  ochran ě části 

peněz p řed dan ěmi. 
48 Da ňová pásma pro fyzické osoby: 0-2 000 000 osvobozen( a) od placení dan ě, 

2 miliony (M) - 4M = 0.05 %, 4M - 7M = 0.0666666666 66667 %, 7M - 90M = 

0.1  %, 90M - 150M = 0.11 %, 150M a více = 0.12 %. Da ň pro firmy: do 90M = 

0.1 %, 90M - 150M = 0.11 %, 150M a více = 0.12 %). Za každý vlastn ěný 

pozemek jsou zapo čteny 2M. (Zdroj: «www.damokles.cz»). 
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ten stávající vám pomalu mizí. Krom ě toho ješt ě platí 

obyvatelé a firmy da ň z p říjmu 49. 

4.5. Identita a statusy 
Americká psycholožka Sherry Turkley upozor ňuje, že pobyt 

v kyberprostoru nám umož ňuje rozvíjet multiplicitu identit. 

Používá p ři tom metaforu oken, protože mezi jednotlivými 

identitami p řepínáme jako mezi okny v po číta či. V jednu chvíli 

můžu být obyvatel sv ěta Damokles, zárove ň mohu být elfí 

kouzelnice ve sv ět ě Lineage II a černoška Bety Blue v Second 

Lifu. Podle Turkley se tak díky množství identit st ává náš 

život bohatší (Turkley 1995 nebo též Turkley in Ble cha 2000, 

512-515). V kyberprostoru se pak dostáváme do inter akce 

s neživými identitami. Podobn ě je tomu i v Damokles, kde jeho 

obyvatelé interagují s r ůznými programy a systémovými roboty, 

které, jak jsme si popsali výše, nap říklad zam ěstnávají nebo 

proti nim hrají fotbal či hokej. 

Pokud bychom porovnali Damokles se Second Lifem, ta k základní 

rozdíl mezi nimi je ten, že v Second Lifu m ůžete mít oficiáln ě 

více on-line identit, více postav tzv. alts  (Boellstorff 2008, 

128-134). V Damokles se t ěmto postavám říká „ mul ťáci ” a jejich 

existence je podle prvního bodu pravidel zakázána. 50 Pokud má 

jeden uživatel více postav, jsou mu tyto postavy 

administrátorem nebo poloadministrátory smazány. Of iciální 

politika ve sv ět ě Damokles je jeden člov ěk (uživatel), který 

má ovládat pouze a jen jednoho obyvatele sv ěta Damokles. Cílem 

této politiky je zamezit, aby jeden člov ěk prost řednictvím 
                                                           
49

 Platí se pouze z finan ční hotovosti, kterou obyvatel vyd ělal v uplynulém 

dni - nastavení dan ě: 10 %.Pokud obyvatel vyd ělal mén ě než 100 000 DK, je 

osvobozen od placení dan ě). Krom toho ješt ě platí obyvatelé 10% mzdy na 

sociální a zdravotní pojišt ění. (Zdroj: «www.damokles.cz»). 

50 „ Podle bodu 1 základních pravidel Damokles je uživat eli zakázano: 

Používat v Damokles více aktivních ú čt ů najednou, nebo se kdykoliv 

zvýhodnit za pomocí jiného ú čtu než svého. (Každý m ůže mít pouze jen jednu 

aktivní p řezdívku a novou registraci provést pouze tehdy, pok ud p ůvodní již 

nevyužívá.“  «http://www.damokles.cz» (Naposledy navštíveno 20.  8. 2012). 
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ovládání více postav mohl zvýhod ňovat své postavení ve sv ět ě 

Damokles na úkor jiných. Jedná se o snahu vytvo řit rovné 

podmínky pro uživatele. K tvorb ě „ mul ťáckých ” ú čt ů dochází 

poměrn ě často. Otázka „ mul ťáků” je pevnou sou částí diskurzu 

sv ěta Damokles. Debatuje se o ní v diskusích i na sraz ech 

obyvatel Damokles. Tyto hovory jsou asi tak b ěžné jako hovory 

o po časí mezi obyvateli Anglie. Ve skute čnosti ale není 

oficiální politika nastavená administrátorem Damokl es tak 

striktní. Nap říklad nad ob časnou pé čí o jiného obyvatele, když 

se uživatel, který ho ovládá, nem ůže dostat k internetu, se 

přivírají o či. Obyvatelé totiž musí jíst a pít, jinak jim 

hrozí smrt. 

K dané identit ě se na Damokles vážou r ůzné statusy. Podobn ě 

jako v off-line život ě existují v Damokles cosi jako vrozené 

(v tom p řípad ě by bylo lepší nazývat je vybrané) statusy. 

Uživatel si p ři registraci zadává (vybírá) pohlaví a v ěk. 

Pohlaví je v rámci Damokles nem ěnná konstanta, uživatel si ho 

jednou vybere a má ho trvalé. V ěk si uživatel m ůže nastavit 

libovolný. Velká část uživatel ů si nastavuje totožný v ěk, jaký 

mají v off-line sv ěte. V ěk se ale automaticky nem ění a 

uživatel si ho musí m ěnit ru čně. Což mnoho uživatel ů neví, a 

tak jejich v ěk na Damokles nemusí souznít s jejich v ěkem 

v off-line život ě. V Damokles mohou být o pár let mladší než 

v off-line život ě. 

Obrázek č. 4 Ozna čení pohlaví člena a ozna čení firem : 

muž - jméno uživatele mod ře 

žena - jméno uživatele červen ě 

firma  - název firmy zelen ě 

Pohlaví si v ětšinou uživatelé volí stejné, jako mají v off-

line život ě. U všech obyvatel Damokles, které jsem poznal 

tvá ří v tvá ř, bylo jejich pohlaví v off-line život ě stejné 

jako na Damokles. A neslyšel jsem, že by se n ěkdo setkal tvá ří 
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v tvá ř s n ěkým, kdo by na Damokles vystupoval pod jiným 

pohlavím. To ale neznamená, že tomu tak nem ůže být. Zaznamenal 

jsem nap říklad spekulace okolo své bývalé damoklesí manželky  

Lenuše, že ve skute čnosti se za ní skrýval v off-line sv ět ě 

nějaký muž. Jak píší Wilson a Peterson (2002, 457)  

 

Obrázek č. 5 Karikatura Petra Steinera zv ěřejn ěná v New Yorker , July 5, 

1993. The NewYorker Collection from www.cartoonbank .com « 

http://bit.ly/1BPIoGk» (Naposledy navštíveno 27. 3.  2015) (Steiner 1993). 

 s odkazem na slavnou karikaturu Petra Steinera v N ew York 

Times, internetová identita je nekone čně tvárná. Internet 

umožňuje r ůzné hry s identitou a i v Damokles k t ěmto hrám 

dochází. Nap říklad se v Damokles vzali jako manželé dva muži 51, 

kte ří jsou ve skute čnosti heterosexuální.  

Základní systémový status obyvatel Damokles je zna čen pomocí 

barevných symbol ů, které se objevují vedle jejich jména. 

Uživatelé se liší podle doby, kterou strávili na Da mokles. 

                                                           
51

 V Damokles m ůžete mít svatbu s obou stejného pohlaví. 
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Označení status ů podle doby strávené na Damokles :  

začáte čník (do 7 p řihlášení, do 150 minut strávených na 

Damokles.cz) 

člen (nad 6 p řihlášení, nad 150 minut strávených na 

Damokles.cz) 

stálý člen (nad 60 p řihlášení, nad 1000 minut strávených na 

Damokles.cz) 

vážený člen (nad 180 p řihlášení, nad 4000 minut strávených na 

Damokles.cz) 

top člen (nad 365 p řihlášení, nad 7500 minut strávených na 

Damokles.cz) 

V.I.P. člen (Zdroj: www.damokles.cz) 

K n ěkterým status ům se vážou ur čitá omezení. Za čáte čníci 

nemůžou provád ět p římé transakce mezi uživateli, nem ůžou 

předávat nikomu klí če od svého ú čtu, nemohou zakládat firmy, 

nemůžou dostat úv ěr. Sraz mohou zadávat pouze uživatelé se 

statusem stálého člena a vyšším. Dále pak existuje speciální 

ozna čení obyvatele Damokles, který finan čně podpo řil projekt a 

to V.I.P. člen. 

K statusu V.I.P. člena se vážou následující výhody 

- možnost vyráb ět 3x denn ě v každé továrn ě. 

- možnost ú častnit se sout ěžních výkup ů exportní firmy 

v obchodech. 

- možnost prodávat pomocí p římého prodeje (transakce) zboží, 

peníze, firmy druhému uživateli.  

- organizovat pracovní zakázky. 

- všechny stránky b ěží s minimem reklam a jsou tak výrazn ě 

rychlejší.  

- možnost posílání více smajlík ů a fotek v osobních vzkazech  

- získáváte speciální ozna čení pro V.I.P. člena, pod kterým 

poté vystupujete 

- denní rentu (plat) 10000 DK 
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- zvýšený limit p ři hraní všech her ve Vidlákovském kasínu na 

dvojnásobek 

- získáváte v ětší po čet hlas ů v politice 

- zvýšíte si okamžit ě limit v ětšiny denních činností na 

dvojnásobek.  

- denní limit pro uložení pen ěz v bance se vám zv ětší na 6ti-

násobek (denn ě si m ůžete uložit 30 000 namísto 5000) 

- M ůžete si denn ě zahrát 40x ruletu (místo p ůvodních 20), 

koupit si 10 los ů (místo 5) 

- Máte 2x více možností koupit si jídlo a pití v re stauraci, 

zasportovat si atd. 

- Máte 2 násobný denní limit na u čení se na univerzit ě 

(soukromé u čení se profesím i bonusové u čení) (Zdroj: 

www.damokles.cz) 

V.I.P. člen m ůže mít zárove ň ješt ě status sponzora, pokud 

posílá peníze na ú čet provozovateli Damokles. Sponzor m ůže 

například prodat zboží M ěstké obchodní spole čnosti 4 x denn ě, 

obyvatel s V.I.P. statusem m ůže prodávat MOS jen 3 x denn ě. 

Další symboly pak ozna čují administrátory a roboty  

administrátor Damokles (poloadmini) 

administrátor tisku  

administrátor systému – hlavní administrátor 

 robot - uživatel ovládaný automaticky systémem Damo kles.cz 

(Zdroj: www.damokles.cz) 

S roboty nelze komunikovat pomocí vzkaz ů a nelze si prohlížet 

jejich domovské stránky. 

Kromě rozlišení statusu na základ ě délky pobytu, či 

speciálních výsad a práv, existuje symbolické rozli šení 

uživatel ů dle životního úsp ěchu do jakýchsi „t říd“, který se 

počítá podle bod ů. Body jsou po čítány dle následujícího vzorce 

– št ěstí x 5 +zdraví x 5 + komfort/1,5. Komfort získává 

obyvatel na základ ě nákupu majetku a jeho využívání. D ůležité 

je, že v tomto hodnocení se nepo čítá stav finan čního konta 
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obyvatele. Takže m ůžu mít na kont ě n ěkolik desítek milion ů a 

nemít žádný majetek a být ozna čen jako nižší t řída. 

Označení životního úsp ěchu je následující : 

- nižší t řída (0 bod ů až 2000 bod ů) 

- st řední t řída (2001 až 5000 bod ů) 

- vyšší st řední t řída (5001 až 50000 bod ů)  

- smetánka (min. 50001 bod ů) (Zdroj: www.damokles.cz) 

Body jsou zaznamenávané do n ěkolika žeb ří čků. Ty se 

přepočítávají denn ě a m ěsí čně. K dispozici jsou žeb ří čky za 

r ůzná m ěsta a r ůzná pohlaví. Žeb ří čků je n ěkolik za prvé podle 

bodů. Za druhé podle dosaženého nejvyššího životního ko mfortu 

a za t řetí podle výše majetku. 

4.6. Komunikace 
Pro pochopení specifi čnosti sv ěta Damokles je dobré srovnat 

komunika ční nástroje Damokles s komunika čními nástroji Second 

Life. Nejprve je ale t řeba porovnat základní struktury t ěchto 

sv ět ů. Damokles je 2D, či-li dvojrozm ěrný sv ět, alespo ň 

v základním nastavení ( část Vidlákov je už jednoduché 3D). Na 

rozdíl od Damokles byl Second Life od po čátku vyvíjen jako 

trojrozm ěrný, či-li 3D sv ět. Tato odlišná nastavení p ředur čují 

i zp ůsob komunikace. V Second Life komunikuje uživatel 

prost řednictvím trojrozm ěrného avatara, který se m ůže 

vyjad řovat textov ě pomocí interních a ve řejných zpráv. 

K textové komunikaci slouží také emotikony. Uživate l m ůže také 

skrze avatara mluvit a ješt ě s ním m ůže komunikovat r ůznými 

pohyby, nap říklad tancem. 

V Damokles je škála komunika čních prost ředk ů oproti Second 

Life omezen ější. Komunikace probíhá prost řednictvím nicku 

podobn ě jako na chatu a dále prost řednictvím menu, které je 

dopln ěno o obrázky a emotikony. Ne, že by v ůbec neexistovala 

t ělesná/vizuální reprezentace obyvatel Damokles, ale s tou se 

lze setkat prakticky pouze na domovské stránce obyv atel, 
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případn ě p ři návšt ěvě erotického klubu. 

 

                                                                              
Obrázek č. 6 Eroticky klub v Damokles  

Ve Vidlákov ě má pak uživatel Damokles jednoduchého avatara, 

který se ale nemusí podobat vizuální reprezentaci v  Damokles. 

Například já mám v Damokles tmavé vlasy a bradku, ve Vi dlákov ě 

jsem blon ďák s oholenou tvá ří. Uživatel píše p ři komunikaci 

s ostatními své zprávy podobn ě jako na chatu do dolní lišty, 

na rozdíl od chatu se ale jeho zprávy objevují jako  bubliny 

s textem nad hlavou jeho avatara, tedy podobn ě jako v komiksu. 

Komunikaci v Damokles m ůžeme rozd ělit na t ři typy a dv ě 

oblasti. Na oblast privátní a ve řejnou. Pro privátní 

komunikaci má uživatel k dispozici dva nástroje – o sobní 

zprávy (vzkazy) a osobní rozhovory. Osobní zprávy s e posílají 

kliknutím na položku „poslat vzkaz“ na domácí strán ce 

zvoleného uživatele. Zprávy m ůže také zasílat automaticky 

systém Damokles.cz. V ětšinou systém posílá zprávy, aby 

upozornil uživatele na n ějakou událost, nap říklad na rozbití 

nějakého výrobku, výhru v národní loterii či upozorn ění na 

nemoc. Zprávy se vybírají kliknutím na položku „vzk azy“ na 

vaší domácí stránce obyvatele. 
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Osobní rozhovory slouží k osobní diskusi mezi dv ěma uživateli. 

Rozhovory mají oproti zprávám tu výhodu, že je celá  komunikace 

vid ět zp ětn ě najednou. U zpráv byste museli rozklikávat 

jednotlivé zprávy. 

K ve řejné komunikaci slouží diskuse a v po čátcích Damokles 

k tomu sloužil i chat. U diskuzí si lze podobn ě jako u 

rozhovor ů pro čítat historii. Diskuse mají svá specifická 

pravidla a na jejich dodržování dohlíží poloadminis tráto ři a 

admistrátor, kte ří proh řešky trestají. 

Pravidla pro diskuse jsou následující:  

„1) P ři založení diskuse musí uživatel dbát na to, aby 

pat řila pod správnou tématickou oblast.  

2) Uživatel, který založil skupinu, se automaticky stává 

administrátorem diskuse. M ůže kterýkoli p řísp ěvek do 

diskuse kdykoliv odstranit. 

3) Administrátor diskuse dbá na to, aby se p řísp ěvky 

držely tématu diskuse a aby se nediskutovalo sprost ě, nebo 

o čemkoli, co je v rozporu se zákony České republiky. 

4) Zakladatel diskuze je povinen p ři zakládání dbát na 

správné tematické za řazení do p říslušné kategorie. 

V případ ě, že zam ěření diskuze není jednozna čně patrné 

z  jejího názvu, musí být ur čitelné z popisu diskuze.  

5) Je zakázáno vkládat opakovan ě za sebou nebo v krátkém 

časovém rozmezí diskuse na stejná témata nebo diskus e se 

stejným názvem či obsahem. 

6) Diskuse z oblasti zakázek musí být umíst ěny v oblasti: 

Zakázky. 

7) Diskuse týkající se provozovatel ů systému, 

administrátor ů systému, r ůzné konfliktní, sporné diskuse, 

prohlášení, ohlášení odchod ů z Damokles musí být umíst ěny 

v oblasti: K provozovateli, dohadovací. Diskuse z o blasti 

Zakázky a K provozovateli, dohadovací nejsou aktivn ě 

propagovány a jsou k nalezení po kliknutí na p říslušnou 

oblast v hlavním menu diskusí. 
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8) Je zakázáno vkládat odkazy na komer ční stránky, 

konkuren ční stránky, stránky, které majiteli generují 

imprese ve vým ěnných systémech a stránky které p řinášejí 

majiteli jakýkoli komer ční i jiný prosp ěch (nap ř. 

bannery). Majitelé t ěchto stránek nech ť si laskav ě zakoupí 

na Damokles v p řípad ě zájmu reklamu, provozování systému 

nás stojí nemalé peníze. 

9) Není vhodné vstupovat do cizích diskuzí za ú čelem 

vložení vlastní nabídky obchodu, či služeb, pokud k tomuto 

účelu (obecnému vkládání nabídek) nebyla diskuze ur čena 

administrátorem diskuze. Stejn ě tak není vhodné v cizích 

diskuzích –tapetovat- (vkládat p řísp ěvky podobného významu 

v krátkých časových úsecích), nebo jakkoliv do nich ú čeln ě 

spamovat. Je právem administrátora, tedy zakladatel e 

diskuze takové p řísp ěvky mazat. Stanou-li se takové 

přísp ěvky pro administrátora diskuze neúnosné, m ůže 

požádat poloadmina o řešení této situace prost ředky, které 

má poloadmin k dispozici. 

10) Není p řípustné používat v diskuzích vulgární formu 

vyjad řování, stejn ě tak podporovat, nabádat a podn ěcovat k 

činnosti, která je v rozporu s platnými zákony ČR.“ 52 

Diskuse probíhají také v hospodách, výstižn ě to ve svém článku 

popisuje Martina Reková: 

„Hojn ě se klábosí také v hospodách a restauracích. 

Zpočátku jsem se t ěmto míst ům vyhýbala, protože chatování pro 

mě tém ěř vždy p ředstavovalo povrchní zábavu pro náctileté. Na 

Damoklu jsem se však neubránila. Posezení ve virtuá lním baru 

se totiž tém ěř v ni čem neliší od reálného kavárenského 

povale čství.”  (2003). 

Práv ě interakce s jinými uživateli, a ť se jedná o kompetitivní 

a kooperativní záležitosti, jako jsou zakázky či diskuse a 

povídání v hospod ě, jsou jedním z nejd ůležit ějších d ůvod ů, 

pro č lidé pobývají a z ůstávají ve sv ět ě Damokles. Ostatn ě 

                                                           
52

 «www.damokles.cz  » (Naposledy navštíveno 29. 9. 2014). 
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v samotné prezentaci tohoto sv ěta se píše o tom, že cílem 

projektu je nabídnout novým obyvatel ům možnost seznámit se a 

komunikovat s dalšími lidmi. 

„Projekt Damokles.cz je zcela novým zábavním komuni tním 

projektem na našem internetu. Podstatou projektu je  možnost 

seznámení se s novými lidmi a komunikace s nimi.” 53 

Sami obyvatelé Damokles uvád ějí jako jeden z hlavních d ůvod ů 

pobytu práv ě komunikaci s jeho dalšími obyvateli. 

„A pro č jsi tam byl ty ?” 54 

„Našel jsem tam spoustu lidí . ˮ55 

„Takže podobný.  … Ze za čátku hledáš p řátele, to vyzkouším 

a uvidím.” 

„Kolik jsi tam poznala lidi? ˮ 

„Asi tak 15. P ůvodn ě v realu a do sou časnosti asi tak 4.” 

„Hlavn ě jsou to lidé, které tu potkávám a se kterými bych 

se normáln ě neměl šanci potkat, nebo v ůbec promluvit .” 56 

„Tvá p řítelkyn ě je ješt ě stále na Damokles? 57  

Ano je, vlastn ě nebýt jí, už bych na damoklu nebyl, 

poznali jsme se ve chvíli, kdy jsem cht ěl kon čit, ale její 

nadšení pro hru m ě tu krapet zdrželo .” 

Jak jsem se již zmi ňoval výše, v pr ůběhu času část uživatel ů 

z Damokles odešla. Neznamená to ovšem, že by z d ůvodu jejich 

odchodu zanikla všechna jejich p řátelství z Damokles. Pouze se 

komunikace mezi nimi více p řesunula do off-line sv ěta, 

případn ě na jiné on-line kanály, jako jsou ICQ nebo Skype. 

Mimochodem ICQ využívají uživatelé Damokles často jako 

paralelní komunika ční kanál. P řípadn ě tak m ůže sloužit externí 

                                                           
53«http://www.damokles.cz/navod_pruvodce.php?up=0&uai d=5751ece78d1da25&uvi=0

&c=1» (Naposledy navštíveno 29. 9. 2009). 
54 Informátorka D. rozhovor veden face to face, zazna menán ru čně 16. 2. 

2009. 
55 Autor rozhovor veden face to face, zaznamenán ru čně 16. 2. 2009. 
56 Informátor D., poloadmin, rozhovor veden po ICQ 31 .3. 2008. 
57 Autor, rozhovor veden po ICQ 31.3. 2008. 
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chat. Tyto kanály používali či používají uživatelé Damokles 

k soukromým rozhovor ům, nahrazují jim komunikaci mezi čty řma 

očima, zárove ň ale ve stejnou dobu komunikují ve řejn ě 

s ostatními obyvateli, nap říklad na diskusním fóru 

v Damokles hospod ě. V posledních n ěkolika letech se pak 

komunikace mezi bývalými i sou časnými obyvateli Damokles op ět 

vrací do částe čně ve řejného on-line prostoru, a to 

prost řednictvím Facebooku. O srazu po řádaném jeho 

prost řednictvím jsem psal n ěkolik odstavc ů výše. K Damokles se 

také vážou externí blogy uživatel ů, kte ří na nich píšou o 

svých zkušenostech s Damokles a prezentují zde své názory na 

tento on-line sv ět. 

4.7. Rodina a vztahy 
Obrázek č. 7 Damokles rodina rozrostlá mimo system, autor: j edna uživatelka 
Damokles.  

 

Damokles nabízí možnost obyvatel ům se sdružovat do r ůzných 

sociálních formací. Jednou z nich je manželství. Ma nželství 

mohou v Damokles uzavírat dva svobodní jedinci, nez ávisle na 

pohlaví. Manželé spolu mohou mít ve volném čase partnerský 

sex. Svobodným jedinc ům v tomto p řípad ě zbývá jedin ě 

autoerotika nebo placená návšt ěva erotického klubu, kde mohou 

mít sex i s robotem. Manželé se mohou rozvést a to velice 

jednoduše, sta čí jediný klik. Krom ě toho n ěkte ří uživatelé 

vytvá řejí pro svoji zábavu složit ější rodiny. Po řádají svatby  

 (viz kapitola Komunita). Adoptují do rodiny systém ová 

zví řata, t.j. zví řata vyrobená v systému, ale zaznamenal jsem 

i adopci off-line plyšové myši. 

Obyvatelé také mohou mít d ěti. P ůvodn ě to v Damokles nebylo 

možné, tato možnost se objevila v Damokles až za čátkem roku 

2006. O dít ě se musí starat oba rodi če až do 20 let (každý den 
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dít ě stárne o p ůl roku) - poté potomek odchází od rodi čů a je 

samostatný. D ěti jsou vizitkou rodi čů, pokud se o n ě nestarají 

a zanedbávají je, jsou rodi čům odebrány. Dít ě se m ůže narodit 

t řemi zp ůsoby – zaprvé manžel ům, kte ří mají oba spolu zadáno 

vrozpisu činností partnerský sex, za druhé p ři návšt ěvě 

erotického salonu. V tom p řípad ě se jedním z rodi čům stává 

zaměstnanec erotického klubu, s kterým m ěl klient sex. 

V p řípad ě návšt ěvy erotického klubu m ůže být rodi čem i robot 

opačného pohlaví než je klient. Za t řetí se dít ě může narodit, 

pokud se potkají dva uživatelé ve Vidlákov ě a rozhodnou se 

spolu mít sex. Na dít ě mají vliv desítky faktor ů, které jsou 

navzájem provázány. Hlavní jsou tyto parametry - vý ška a váha 

dít ěte, št ěstí a zdraví dít ěte a BMI index (postava dít ěte). 

Pokud zdraví nebo št ěstí klesne na 0 % je dít ě rodi čům 

odebráno. Každý rodi č může ovlivnit tyto faktory investicemi 

do dít ěte a rozhodováním p ři r ůzných výchovných situacích, 

které nastanou. 

Často se stává, že se on-line navázané vztahy transf ormují do 

off-line vztah ů. Stává se tak prost řednictvím off-line sraz ů 

obyvatel tohoto sv ěta nebo i jinými cestami. Práv ě díky off-

line sraz ům se pak vztahy transformují i v off-line 

kamarádství, p řátelství, milostné vztahy, a dokonce i 

v manželství. K transformacím on-line do off-line v ztah ů, ale 

nemusí nutn ě docházet jen na srazech. 

Oproti tomu v prost ředí Second Lifu nevzniká podle 

Boellstorffa p říliš off-line vztah ů, což ale pro české 

prost ředí částe čně vyvrací Ku čírková (2009, 53). Na druhou 

stranu Boellstorff popisuje p řípady, kdy rozchod obyvatel 

v on-line sv ět ě Second Life zasáhl uživatele daleko siln ěji, 

než rozchody s partnery v off-line sv ět ě (2008, 151-178). To, 

že samotné vztahy v on-line sv ětech jsou vnímané jako reálné, 

popisují i čeští uživatelé Second Lifu. 

Cyril: „Já by sem řekl, že [vztahy] nejsou virtuální, ty 

jsou reálné. A to jak mluvíme, co k tomu druhému člov ěku 
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cítíte a nebo, tak to je reálné, to jsou reálné cit y. To SLko 

není virtuální pocit, to je reálný pocit. Takže kdy ž je člov ěk 

s n ěkým, tak automaticky si vytvo ří n ějaký vztah, a ť už 

kamarádský, p řátelský a nebo skute čně tu lásku, takže SLko je 

o vztazích, pln ě o vztazích. To je m ůj názor.” (Ku čírková 

2009, 52). 

Ovšem i v Second Lifu existují páry, které se pozna ly 

prost řednictvím Second Lifu a pak se vzaly. P řed dv ěma roky 

médii prolétla zpráva o tom, že jedna Ameri čanka, která svého 

manžela poznala práv ě prost řednictvím tohoto sv ěta, požádala o 

rozvod potom, co zjistila, že její manžel m ěl v Second Lifu 

sex s jinou ženou. 

Damokles se také vyzna čuje tím, že uživatelé do n ěj p řivád ějí 

další členy domácnosti. Pokud je pak doma pouze jeden po číta č, 

může to vést k mocenským spor ům v domácnosti, kdo v danou 

chvíli bude mít právo se p řipojit do Damokles. Dalším 

problémem je pak to, že tito členové spolu nemohou kooperovat 

v rámci Damokles, protože by je administráto ři mohli ozna čit 

za „mul ťáky “ (viz kapitola Každodennost). 

4.8. Extenze a kompenzace 
U komunikace ješt ě na chvíli z ůstanu. Damokles je sv ět, který 

můžeme zakoušet prost řednictvím internetu jakožto média. Je 

tedy ve smyslu Marshalla McLuhana extenzí naší fyzi cké a 

nervové soustavy a zvyšuje naši moc a rychlost (199 1, 92). 

Elektronická média, kam bezesporu pat ří i internet, jsou podle 

McLuhana extenzí fyziologické role naší centrální s oustavy, 

protože se jedná o elektronickou sí ť, která koordinuje r ůzná 

média našich smysl ů (1991, 52). Tyto v ěty jsou p řízna čné pro 

všechny uživatele Damokles, ale nejv ětší význam mají pro 

uživatele, které n ějakým zp ůsobem omezuje jejich zdravotní 

stav. Práv ě pro n ě je Damokles významnou možností, jak se 

realizovat, zkusit si to, co v off-line sv ět ě nemohou. Mají 

možnost se daleko více zapojit do sociálních intera kcí. V čem 

jim brání jejich t ělo v off-line sv ět ě, v tom jim není 
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překážkou v on-line sv ět ě. Dalo by se dokonce říci, že 

Damokles m ůže sloužit jako psychická vzpruha pro člov ěka, 

který bojuje s ur čitým t ělesným handicapem. P ředstavuje pro n ě 

jakýsi kompenza ční mechanismus a extenzi jejich já sou časn ě. 

„Ono je to hezké když jsi v reále odkázaný jen na c izí 

pomoc a na damoklu jsi svým pánem .-) jedním klikem  se najíš, 

převlíkneš nebo podnikáš, vyrobíš n ěkomu letadlo. Ono se to 

zdá ujetý ono je to i ujetý ale já to tak prost ě mám, mému 

reálnému sv ětu to ukázalo, že je n ěkde místo, kde m ůžu být 

cokoliv a kam prost ě n ějaké léka řské diagnozy nedostanou ” 58 

Jedna velmi aktivní obyvatelka se k Damokles dostal a práv ě 

v dob ě své nemoci. Damokles jí chytnul práv ě pro možnost 

komunikovat a navazovat vztahy s novými lidmi. 

„Já jsem typický p říklad člov ěka, který si tady kompenzuje 

reálný život, je mi 34 mám t ěžkej handicap, takže co pro m ě 

není dostupné v reálném život ě, na damo ano. Nejsem omezená 

časem a nejsem tam omezená ani pohybem. Ale pustit s i lidi 

blíž, jako t řeba n ějaká osobní setkání, to bych asi nedala. 

Ale to bych zase necht ěla tak pitvat. Myslím d ůvody.” 59 

„Takže jsi se nikým nikdy v realu nesetkal? Máš k t omu n ějaký 
důvod?” 60 

„No nesetkal a duvod mam pomerne velky. Jsem dost t ezky 

epileptik a mam velikanske motoricke problémy, to j est spatne 

chodim, nekdy to nejde v ůbec.” 61 

Ale nejedná se vždy pouze o on-line vztahy, uživate lka, kterou 

omezuje zdravotní stav, si zde ve sv ět ě Damokles našla off-

line milostného p řítele. 

Nejen uživatelé se zdravotním handicapem, ale i ti ostatní si 

realizují v on-line sv ět ě Damokles sny a touhy, které jim 

v off-line sv ět ě nejsou dostupné. On-line sv ět tak obohacuje 

                                                           
58

 Informátorka M. rozhovor veden po ICQ 19. 5. 2009. 
59 Informátorka M. rozhovor veden po ICQ 19. 5. 2009.  
60 Autor rozhovor veden po ICQ 25. 3. 2008. 
61 Informátor lb rozhovor veden po ICQ 25. 3. 2008. 
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jejich život. Mohou se v Damokles stát úsp ěšnými podnikateli, 

sportovci a politiky. 

4.9. Tv ůrce Damokles 
Pokud budeme srovnávat Damokles s jinými on-line sv ěty, 

najdeme podstatný rozdíl v jejich tv ůrcích. Zatímco za 

většinou sv ětových on-line sv ět ů stojí firmy (nap říklad za on-

line sv ětem Second Life stojí firma Linden Lab, za World of  

Warcraft Blizzard Entertainment, za Everquest Sony Online 

Entertatiment) a v nich týmy o mnoha lidech, Damokl es.cz je 

dílem p řevážn ě 

 

Obrázek č. 8 osobní stránka admina. 

jednoho muže. Damokles za čal vymýšlet n ěkdy v roce 2000 

programátor Tomáš Kulhánek z firmy TANGER interacti ve s.r.o. 

Tento projekt byl spušt ěn na podzim roku 2002. Pokud se 

podíváme na on-line sv ět Second Life, který byl spušt ěn zhruba 

ve stejném období jako Damokles (konkrétn ě 23. června 2003) a 

stojí za ním tým firmy Linden Lab. Vidíme zde tedy první 
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rozdíly. Zatímco Damokles je dílo jednoho tv ůrce, který 

i pozd ěji v zásad ě sám ovliv ňuje jeho podobu, Second Life byl 

stvo řen úsilím mnoha lidí. Tomáš Kulhánek p ůsobí v Damokles 

jako administrátor. Rozdílní stvo řitelé ovliv ňují své sv ěty 

r ůznými zp ůsoby. Tomáš Kulhánek ve funkci administrátora 

dohlíží na rozvoj sv ěta Damokles, dohlíží na pravidla a 

komunikuje s uživateli (obyvateli) Damokles o zm ěnách, které 

se v Damokles d ějí či které plánuje. 

Komunikace administrátora s obyvateli Damokles byla  pro mnoho 

z nich často problematická. Osobní angažovanost Tomáše 

Kulhánka často vedla k vyhroceným spor ům s obyvateli sv ěta. 

Mnoho jejich p řipomínek vnímal často jako osobní útok na sebe. 

Ze strany obyvatel Damokles je komunikace s adminis trátorem 

často vnímána kriticky, a to nejen ze strany b ěžných 

uživatel ů, ale i uživatel ů, kte ří mají od administrátora práva 

a povinnosti dohlížet na dodržování pravidel sv ěta Damokles, 

tzv. poloadmin ů (poloadministrator ů), 62 jak dokládají citace 

níže: 

„Jasný a co se Ti na Damu naopak nelíbí?” 63 

„Styk zástupce provozovatele s hrá či, neumí komunikovat, 

nestíhá a nabídky na pomoc odmítá, ale to tu je odj akživa a 

momentáln ě je jeden z vrchol ů.” 64 

„Z Damokles jsem odešla zejména proto, že provozova tel 

serveru Tomáš Kulhánek je nep říjemný, netolerantní a vulgární 

prudi č.” 65 

Není to jen sama komunikace s adminem, co obyvatel ům Damokles 

vadí, ale i jeho p řístup k řešení problém ů, respektive to, že 

je ne řeší. Často odmítá nabídky na pomoc od uživatel ů, kte ří 

                                                           
62

 O poloadminech se více zmíním níže. 
63 Autor rozhovor veden po ICQ 31. 3. 2008. 
64 Informátor D., poloadmin, rozhovor veden po ICQ 31  .3. 2008. 
65 Mod.7. ledna 2008 5:16 «http://www.mike82.cz/2008/ 01/virtualni-svet-

damokles_2234.html» (Naposledy navštíveno 20. 5. 20 13). 
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také pat ří mezi zkušené programátory, mnoho poloadmin ů jsou 

práv ě takové osoby.  

 „ Nelíbí se mi p řístup admina k řešení problém ů, to asi 

nejvíce . ˮ66 

Mnoho obyvatel pak kv ůli t ěmto spor ům skon čilo sv ůj pobyt 

v Damoklu. Naopak v ětší tým Linden Labu nebral námitky 

uživatel ů tolik osobn ě (Boellstorff 2008). 

Pro porozum ění sv ětu Damokles by byl p řínosný pohled 

administrátora. Pokoušel jsem se ho v rámci svého v ýzkumu 

kontaktovat, ale z jeho strany byla nulová odezva, takže o 

tohoto zajímavého informátora je moje práce ochuzen a. 

4.10. Samospráva 
S „ mul ťáky ” souvisí další d ůležitá oblast v Damokles a to, 

kontrola pravidel. I zde jsou rozdíly mezi Damoklem  a Second 

Lifem. Pravidla v Second Lifu kontroluje firma Lind en Lab 

(Boellstorff 2008, 220-225). Nad pravidly Damokles bdí 

administrátor, který ho stvo řil. V pr ůběhu času m ěl k ruce tým 

administrátor ů v řádu jednotek. V sou časnosti pomáhají řešit 

přestupky administrátorovi a stvo řiteli Damokles, tzv. 

poloadministráto ři (poloadmini) z řad uživatel ů. V ětšinou jich 

je 7-10. Ti mají právo trestat uživatele, kte ří porušili 

pravidla. P řípadn ě se na n ě také obracejí obyvatelé s r ůznými 

dotazy a problémy ohledn ě fungování Damokles. 

Poloadministráto ři jsou zkušení, dlouhodobí obyvatelé tohoto 

sv ěta, část z nich jsou velmi zkušení programáto ři. Lze tedy 

hovo řit o jakémsi polosprávním řízení sv ěta Damokles. Ne že by 

v Second Lifu neexistovala ur čitá samospráva, ale je mnohem 

více založena na komer ční bázi. V Česku spravuje nap říklad 

město Bohemia v Second Lifu firma beVirtual, s.r.o. 67 Oproti 

tomu poloadministráto ři se Damoklu v ěnují ve svém volném čase. 
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 Informátor K. rozhovor veden po Skype 27. 3. 2008. 
67 «http://www.secondlife.cz/o-portale-kontakty» (Nap osledy navštíveno 

29.  9. 2009). 
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Tresty navrhují administráto ři Damokles, prezident, 

starostové, nejsiln ější strana a církve. O trestech hlasují 

pouze administráto ři Damokles. Trest je schválen nebo 

zamítnut, pokud rozdíl v hlasech p řesáhne číslo 3. Za nižší 

tresty nap říklad r ůzné kriminální skutky a vulgarity 

v diskusích padají pen ěžité pokuty a odn ětí svobody v řádu 

dnů. Když je člov ěk v takovém trestu, tak se nap říklad nem ůže 

účastnit zakázek. Za závažn ější provin ění jako je nap říklad 

používání více aktivních ú čtu ve h ře (tzv. mul ťáctví) hrozí 

rovnou smazání ú čtu. 

 
Obrázek č. 9 Ukázka trest ů 
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Obrázek č. 10 Ukázka vážných trest ů 

Je t řeba ovšem říci, že pravidla v Damokles nejsou dodržována 

nějak striktn ě. Ostatn ě ani sami poloadministráto ři je pln ě 

nedodržují. Jeden z poloadmin ů na srazech popisoval, jak se 

nepřihlašuje do Damokles sám, ale má k tomu vytvo řený skript. 

V Damoklu tedy je, ale nevyvíjí aktivn ě žádnou ú čast. 

Obyvatelé pak bývají často p řekvapeni, pro č nereaguje na 

jejich zprávy. Poloadministráto ři také ne řeší d ůsledn ě všechny 

přestupky proti pravidl ům. Jedním z d ůvod ů je to, že ani sám 

sv ět Damokles nefunguje bezchybn ě a administrátor často chyby, 

na které je upozorn ěn, ne řeší. 

„Opět jsem to bral odpov ědně jen ze za čátku, kdy jsem se 

tomu v ěnoval v ětšinu času na damu, ale te ď už je to pon ěkud 

okrajové, protože, když tu nefunguje spousty v ěcí, je mi 

kolikrát hloupý bazírovat na pravidlech. Takže te ď už řeším 

jen akutní p řípady a hlavn ě, když nemám čas, nebojím se to 

odložit na až pak. ˮ
68 

Samospráva v Damokles je častým tématem hovor ů obyvatel 

Damokles. Je probírána i v místním tisku. Podobn ě jako činnost 

                                                           
68 Informátor D., poloadmin, rozhovor veden po ICQ 31 . 3. 2008 . 
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administrátora, tak ani činnost poloadmin ů neuniká kritice 

obyvatel. Kritizována je i rovn ěž jejich ne činnost, tedy když 

nenavrhují tresty a nehlasují o trestech (podrobn ěji 

v kapitole Každodennost). Což souvisí s tím, že se 

poloadministráto ři nev ěnují svým úkol ům jako profesionálové, 

ale v rámci svého volného času, p řípadn ě p ři volných chvilkách 

v práci. Ovšem volný čas mají limitovaný a nejsou schopni 

v rámci n ěho pln ě posuzovat, zda všechny navrhované tresty 

jsou oprávn ěné. 

„Bohužel nap říklad ze zam ěstnání mám p řístup k Internetu 

limitovaný (v podstat ě jen na web), a protože tam často 

strávím i n ěkolik dní v kuse, nemohu vždy reagovat dostate čně 

rychle. Ob čas se také stává, že n ěkdo z p ůladmin ů získá 

informace, které já nemohu ov ěřit - v takovém p řípad ě se 

hlasování neú častním, protože pokud n ěkdo má d ůkaz viny, 

nechci mu ho shodit svým hlasem proti, ale hlasovat  pro 

nemohu, protože o vin ě p řesv ědčen nejsem. Ano, je pravda, že 

se p ůladminování v ěnuji mén ě než by bylo pot řeba. Bohužel víc 

času tomu v ěnovat nedokážu. Myslím si, že další p ůladmini jsou 

na tom podobn ě.“ (Justas) 69 

4.11. Čas 
Určitou zápornou stránkou pobytu v Damokles je, že čas, který 

tráví v on-line sv ět ě, jim pak chybí v off-line sv ět ě. V ětšina 

uživatel ů tráví nejvíc času v on-line sv ět ě v prvních m ěsících 

pobytu, pak aktivita klesá. 

V p řípad ě Damoklu je p ředevším d ůležitý vliv časové 

strukturace dne na jeho obyvatele. N ěkte ří systémovému času 

Damokles velmi pod řizují sv ůj denní režim. Systémový čas 

vychází z klasické fyzikální jednotky času. Den má 24 hodin, 

hodina 60 minut a minuta 60 sekund. Systémový čas není úpln ě 

totožný se st ředoevropským off-line časem, ale je oproti n ěmu 

asi o 5 minut opožd ěn. Ob čas je rozdíl menší, záleží na tom, 
                                                           
69 «http://nyxacik.sweb.cz/clanok3_jedna_ruka_netrest a.php» (Naposledy 

navštíveno 12. 12. 2014). 
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jak ho nastaví administrátor. Systémový čas je d ůležitý pro 

mnoho činností. P ředevším mnoho činností má nastavený ur čitý 

denní limit. Systém nap říklad p řepočítává ú činek nastavení 

vašeho denního režimu 1xdenn ě, a to vždy mimo špi čku, což bývá 

mezi 3-4 hodinou ranní. 

Samozřejm ě intenzita trávení času je hodnocena r ůzně, zatímco 

jedna obyvatelka považuje za intenzivní trávení v D amokles 

hodinu denn ě, zbylí uživatelé hovo ří spíše o dvou a více 

hodinách denn ě. Pro uživatelku D. byly t ři až čty ři hodiny 

denně, které tam trávil její bývalý p řítel, už jistou formou 

závislosti. Negativn ě to podle ní ovliv ňovalo nap říklad 

trávení času b ěhem dovolených. N ěkte ří pak zp ětn ě hovo ří o své 

velké aktivit ě ve sv ět ě Damokles jako o ur čité ztrát ě času: 

„A kolik jsi tam trávila ty času?” 70 

„3 x týdn ě hodinku. Jinak já tam byla rok intenzivn ě a pak 

se to hodn ě utlumovalo, zápal a pak jsem ztratila zájem. Pak 

už ani na srazech nebylo záživný poslouchat, že má tohle a 

majetek a majetek atd. Hodinku jsem tam trávila víc  ne ale 

v  pr ůběhu dne, ale ne v kuse Ud ělat si to své, protože tam ze 

začátku nebylo moc možností. P řed tím tam nebyl t řeba chat.” 71 

„Jak uz jsem rekl .. cas ktery jsem stravil na damo klu 

tvorenim nesmyslnych virtualnich hodnot jsem mohl s travit 

mnohem lepe v realu.” 72 

Damokles má dopad na časovou strukturaci uživatel ů. Damokles a 

jeho obyvatelé se za čínají probouzet po čtvrté hodin ě ranní, 

před kterou dochází k systémovému p řepočtu. Pokud chce 

uživatel prodat své zboží M ěstské obchodní spole čnosti (MOS), 

často se do Damokles p řihlašuje již p řed pátou hodinou ranní a 

pak t ěsně p řed každou celou hodinou, aby zkontroloval ceny 

svého zboží v obchod ě, p řípadn ě, aby je zm ěnil a nabízel své 

                                                           
70 Autor rozhovor veden face to face, zaznamenán ru čně 16. 2. 2009. 
71 Informátorka D. rozhovor veden face to face, zazna menán ru čně 16. 2. 

2009. 
72 Informátor N.rozhovor veden po ICQ 31. 8. 2009. 
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zboží M ěstské obchodní spole čnosti výhodn ěji než konkurence. 

Pro n ěkteré obyvatele to m ůže znamenat i t ělesné nap ětí. Po 

čtvrté hodin ě mohli podnikatelé, kte ří zadávali výrobu, 

převzít nov ě vyrobené zboží a dát ho na trhy. Úderem páté 

hodiny za číná odkupovat M ěstská obchodní spole čnost (MOS) 

výrobky v obchodech. Ne vždy MOS odkupuje výrobky h ned 

v 5 hodin, čty ři odkupy 73 probíhají v pr ůběhu dne náhodn ě, vždy 

v celou hodinu systémového času. Takže jeden den mohou být 

odkupy v 5:00, 7:00, 14:00, 21:00 a další t řeba v 10:00, 

17:00, 19:00, 23:00. Poslední odkup je vždy nejpozd ěji 

v 23:00.  

Pro podnikatele m ůžr být d ůležitá i 6, 14 a 22 hodina, kdy se 

přijímají do práce roboti. Pokud jste majitelem fotba lového či 

hokejového klubu, víte, že poslední zm ěny sestavy je t řeba 

udělat do p ůl dvanácté, abyste m ěl jistotu, že ve 12 hodin 

nastoupí váš tým ve vámi požadované sestav ě. Svou pozornost 

směřujete k systémovému poledni, kdy probíhají zápasy. Každá 

celá hodina od 5 hodin ráno do 1 hodiny v noci je v  pozornosti 

u lovc ů zakázek. 

Kromě denního rytmu je pro obyvatele ú častnící se hokejových a 

fotbalových sout ěží d ůležitý rytmus ligy. Kup říkladu fotbalová 

liga se to čí kolem 267 denního rytmu. Liga trvá 25 kol, co 

kolo to den. A pak je jeden den pauza a jeden den r ozlosování 

nového ro čníku. 

O denním rytmu uživatel ů Damokles vypovídá p řetextovaná 

písni čka Za vodou od Vladimíra Mišíka, kterou p řetextoval 

uživatel Abraxas. Potvrdil se tak m ůj p ředpoklad, že Damokles 

ovliv ňuje denní režim části svých uživatel ů. 

Damokles song – nedokon čená…? 

 

1. Ráno vstávaj už kolem čtvrtej, nevím, jak vy, ale já su 
ješt ě mrtvej 
silný kafe a cigárko k tomu, hned první na celou jd e malá 
domů 

                                                           
73

 Více k odkup ům viz kapitola Ekonomika. 
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a pak houpy hou, s opuchlejma o čima do práce jdou a tam 
dřou 
 

2. Hned jak p říjdou dom ů pc hledaj, v ěřím tomu, že si ani 
jídlo nedaj 
už p řed celou je tu samej pilot, ja ho ješt ě nemám, jsem 
idiot 
žádný houpy hou, p ěkně na profese a dám sit u svou, 
pilotovou 
 

3. Možná ješt ě zm ěníš spole čníka, t řeba by ten novej neutíkal 
i když vlastn ě ono se to ztratí, dej mi prachy svoje, já 
Ti je utratím 
a pak houpy hou, energy drink a jogurt s jahodou 
 

4. Ješt ě jeden rozjezd na diskusi, hned je poznat ze slov, 
kdo tu prudí 
vidím tam už pár p ěknejch týpk ů, pár siln ějších slov a 
šup, už jsou v chlívku 
a pak houpy hou, rukou adminouvou už v base jsou, z a 
vodou 
 

5. Ješt ě jeden srazík na p řehrad ě, ješt ě jeden v Praze a pak 
v Ostrav ě, 
Ješt ě dv ě letecký, dva, t ři mosty, budu pak vysmátej, jak 
je to prostý, 
a pak houpy hou, lehátko a whisky se sodou, za vodo u 
 

6. Ješt ě jednu pa řbu v Damobaru, už jsem pilot, vojín, táhnu 
tuhle káru 
na kytaru už nešáhnu, je to k zlosti, za dev ět m ěsíc ů, 
DEN ZÁVISLOSTI 
v noci houpy hou, ovce po čítám, jak p řes most jdou 
 
pěkně houpy hou ráno dáme zas tu píse ň svou Damoklovou 
 
……… a dááál??? 

Druhou v ěcí spojenou s časem je ur čitá sentimentalita po 

zlatých časech. Dlouholetí uživatelé považují po čátky t ěchto 

sv ět ů za lepší, neovlivn ěné tolik komercí. Dnes si část služeb 

v Damoklu m ůžete po řídit za bonusy, které dostanete vým ěnou za 

české koruny. Systém tedy zvýhod ňuje obyvatele, kte ří ho 
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finan čně podporují. Obyvatelé, kte ří to ne činí, jsou tak 

v konkuren čním boji znevýhodn ěni. Uživatelé vzpomínají na 

nízké ceny, nap říklad pozemk ů, možnost snadno se v novém sv ět ě 

uchytit. S postupujícím časem jsou také daleko kriti čt ější 

k chybám, které Damokles obsahuje. Sentimentalita j e také 

ovlivn ěna tím, že už uživatelé nemají tolik nových podn ět ů, 

jako když za čínali. 

4.12. Za čátek v Damokles 
Důvody, pro č lidé do Damokles vstupují a jakým zp ůsobem se 

k n ěmu dostali, jsou rozli čné, p řesto m ůžeme identifikovat dva 

základní typy d ůvodu vstupu. 

První základní skupinu uživatel ů p ředstavují lidé, kte ří se 

k Damokles dostali p ři brouzdání po internetu. Tu m ůžeme d ělit 

na skupinu lidí, kte ří na Damokles narazili v podstat ě 

neplánovan ě. U ní m ůžeme sledovat ješt ě další dva díl čí 

důvody. První část p ři brouzdání na internetu narazila na 

reklamní banner, který odkazoval na Damokles. Hlavn í motivací 

pro vstup do Damokles byla pro n ě zábava ve form ě hry. 

„Jak jsi se dostal na Damokles?” 74 

destiny: “Náhodou.” 

„A n ěkdo ti o tom řekl, nebo jsi jen tak surfoval po 

internetu? 

destiny: „ Jsem surfoval po internetu a uvid ěl jsem reklamu 

na Damokles. Zaujalo mne to, tak jsem se podíval a začal jsem 

hrát.“ 

Další část uživatel ů si p ři surfování po internetu hledala 

nové kontakty a toužila se seznámit s n ěkým novým. Jak už jsme 

vid ěli výše, Damokles totiž nefunguje pouze na herních 

principech, ale nabízí r ůzné komunika ční kanály, které 

umožňují seznamovat se s novými lidmi. 

                                                           
74

 Rozhovor s destinym nahráno 22. 5. 2004 v Bowling b aru v Ruské, v rámci 

rozhovoru pro Damokles noviny DnesBez. 
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„Prohlížela jsem si stránky a vid ěla jsem odkaz. … Jsem 

vid ěla poznejte lidi, zdokonalujte se ve virtuálním živ ot ě, 

tak pro č to nezkusit?“ 75 

Na rozdíl od on-line seznamovacích portál ů jako jsou nap říklad 

seznamka.cz, stesti.cz atd., není primární motivací  v ětšiny 

t ěchto uživatel ů potkat n ějakou konkrétní osobu (jako 

například životního partnera). Jedná se spíš o seznámen í, 

které vyplyne v rámci spole čenských aktivit. Výstižn ě to 

popisuje uživatelka SharkasS: 

„Potom ta seznamka.. 'Bez p řátel to p řeci není ONO!' :) 

Spřátelit se m ůžeš s kýmkoliv, kdo ti t řeba padne do oka, nebo 

na koho narazíš.. Je jenom na Vás, jestli si budete  rozum ět 

nebo ne!:) Teda ale musím se p řiznat, že já s nikým takhle 

neseznamovala, že za n ěkým p řijdu, a normáln ě ho pozdravím a 

začnu si s ním psát,.. To fakt není moji parketa ani v  realit ě 

:) :D Ale .. VŽDY se najde n ěkdo, s kým se dá dob ře 

popovídat.. Sama to znám a poznala jsem :) Hned ten  první den, 

co jsem se zaregistrovala, tak jsem stihla poznat j ednu FAJN 

osobu! Ur čit ě každý pozná to, když si s n ěkým moc dob ře 

rozumí, ví o čem si povídat a kdo ví co ješt ě :) To jsem 

zažila i já ..“ 76 

Nebo se jednalo o skupinu uživatel ů, která cílen ě hledala 

nějaký zdroj zábavy, konkrétn ě n ějakou on-line hru, která by 

je zabavila. Na Damokles narazili nap říklad p ři prohledávání 

seznamu on-line her. Prvotní motivací t ěchto uživatel ů byla 

hra sama o sob ě, o které Huizinga tvrdí, že je starší než 

kultura sama (1949, 1). Takto jsem se dostal k Damo kles i já 

osobn ě. Podobn ě to m ěla uživatelka SharkasS. 

                                                           
75 Informátorka D. rozhovor veden face to face, zazna menán ru čně 16.2. 2009. 
76 «http://nyxacik.sweb.cz/vase4_jak_to_vidim_ja.php»  (Naposledy navštíveno 

18. 11. 2013). 
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„…reakci, kterou jsem prvn ě si myslela, že to bude další 

jedna z t ěch her, kte ří fakt stojí za NIC! :D Ale člov ěk se 

vždy m ůže splést..”( SharkasS ) 77 

U druhé základní skupiny uživatel ů hrál roli efekt ší ření 

prost řednictvím sociální sít ě. Nového obyvatele p řivedl do 

Damokles člov ěk, který v n ěm již n ějakou dobu pobýval nebo m ěl 

pov ědomí o jeho existenci. Mohlo se jednat o člena rodiny - 

partnera, manžela, dceru, syna, sourozence nebo o n ějakého 

kamaráda t řeba z koleje či kolegu z práce. Jak ukazuje také 

Boellstorff (2008, 174), p ředstava, že do on-line sv ět ů se 

uchylují p řevážn ě osam ělí jedinci se zanedbanými sociálními 

vazbami, je mylná. Nap říklad ve sv ět ě World of Warcraft je 

běžné, že v n ěm interagují členové rodiny nebo p řátelé z off-

line sv ěta (Nardi and Harris 2006), podobn ě tomu je tak i 

v on-line sv ět ě EverQuest (Taylor 2006, 52-56). 

Opět zde m ůžeme u t ěchto uživatel ů vstupujících do Damokles 

sledovat dva základní motivy. Zaprvé snahu zabavit se hrou. 

Povšimn ěme si, že v následujícím p řípad ě se jedná o p řenos 

zkušeností z mladší generace na starší. Slovy Dona Tapscotta 

(2009) je to ukázka toho, že poprvé v historii mají  d ěti více 

znalostí a jsou více gramotné než jejich rodi če. 

„ Začal bych od za čátku. Jak jsi se dostala k Damokles?” 78 

„Mě tam v podstat ě p řihlásil m ůj syn.” 

„ On hrál taky Damokles?” 

„Ne, já jsem d řív hrála hrouzky (pozn. autora po číta čová 

hra Heroes of Magic), The Sims apod. a ty hrouzky j sem hrála 

dost dlouho a ráda. M ěla vyjít p ětka a dlouho se nic ned ělo, 

tak jsem ho otravovala, a ť mi sežene n ějakou hru. On říkal: 

Tak zkus tohle. To si vytvo říš postavi čku a vypadá to jako The 

Sims, akorát tam budeš mluvit s lidmi. Tak jsme ud ělali 

postavi čku. Říkám mu, dej mi p řiměřený v ěk, aby se se mnou 

                                                           
77 «http://nyxacik.sweb.cz/vase4_jak_to_vidim_ja.php»  (Naposledy navštíveno 

18. 11. 2013). 
78 Rozhovor s Freyou (Ísis) (Beseda 2011b, 424). 
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vůbec n ěkdo bavil, tak 18. A on na to: Brzdi, tak 25. Te ď jsem 

zjistila, že je tam spousta lidí, kte ří to berou vážn ě. 

Netušila jsem, že to je seznamka.” 

Nejen sociální kontakty jsou d ůvodem, pro č uživatelé po vstupu 

do Damokles z ůstávají. Mezi další d ůvody pat ří získávání 

nových zkušeností a možnost rozvíjet kariéru a zv ětšovat 

majetek daleko rychlejším tempem než se tomu d ěje v off-line 

sv ět ě. 

Druhým opakujícím se motivem je touha po seznámení,  po 

komunikaci a kontaktu s lidmi. Zvláš ť tento motiv funguje u 

lidí, kte ří mají omezený sociální kontakt s okolím kv ůli svému 

t ělesnému handicapu či nemoci. Tím, že Damokles je vlastn ě 

jakousi simulací off-line života, m ůže kompenzovat aktuální či 

trvalá omezení, kterými n ěkte ří jeho uživatelé trpí v off-line 

život ě. 

„ Jak jsi se dostala k Damokles?” 79 

„P řivedl m ě tam manžel.” 

„ Manžel tam byl d řív než ty?” 

„Ano.” 

„ Pro č t ě tam p řivedl, co ho na tom zaujalo?” 

„V té dob ě jsem byla vážn ě nemocná. Nemohla jsem nikam 

chodit, byla jsem doma, tak mi to nabídl, abych se zabavila.” 

„ Dnes už jsi tam ale déle než manžel?” 

„Ano. Když jsem za čala hrát, manžel sv ět 

opustil.Samoz řejm ě byly problémy s IP adresou a systém nás 

považoval za mul ťáka.Jemu to ale tolik ne říkalo, jen to 

náhodou objevil. 

„ Od kdy jsi na Damokles?” 

„Od roku 2007.” 

„ Co t ě na Damokles zaujalo, že jsi na n ěm z ůstala na 

rozdíl od manžela?! 

                                                           
79

 Rozhovor s V. Kv ětinkou (Beseda 2011b, 422).  
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„To, že se tam scházela spousta lidí. Hledala jsem silný 

kontakt s lidmi.A pak postavi čka, která se krmila, bavila se a 

žila.Líbilo se mi, že to trošku nahrazovalo reálný život.” 

Existují i další typy motivací, pro č lidé vstupují do 

Damokles. Nap říklad jednomu uživateli doporu čil Damokles 

kamarád, když se zajímal o programovací jazyk java,  jako 

vhodnou ukázku ke studiu tohoto programovacího jazy ka. 

4.13. Komunita 
Člov ěk je tvor spole čenský a odpradávna se sdružoval v r ůzných 

sociálních entitách. Jednou z t ěchto forem je komunita. 

V evolucionistickém zp ůsobu p řemýšlení je na ni nahlíženo jako 

na primární formu lidského sdružování, která byla p ozd ěji 

nahrazena moderní spole čností (Guimaraes 2005, 148). 

S rozvojem techniky v moderních a postmoderních spo le čnostech 

nabývají sociální formy sdružování rozmanitých fore m. O tom 

sv ědčí i 94 definic komunity napo čítaných v roce 1955 

GeorgemHillerym juniorem a 125 definic, které napo čítal Poplin 

v roce 1979 (Hamman 1997). Jednou z relativn ě nových 

sociálních forem je on-line komunita. 

Někte ří auto ři tvrdí, že používat termín komunita 

v kyberprostoru je problematické, protože komunita bez 

setkávání „tvá ří v tvá ř“ je mén ě autentická a významuplná než 

off-line sociální formace (Boellstorff 2008, 180). Pro n ěkteré 

autory jsou on-line komunity problematické, protože  nejsou 

spjaty s fyzickým místem a nemají tedy parametry tz v. 

tradi čních jasn ě lokalizovaných komunit. On-line komunity tak 

nenapl ňují nap říklad tradi ční definici Roberta Parka, který 

tvrdil, že mezi základní znaky komunity pat ří „zako řenění 

v p ůdě“ (Park 1936, 3 citováno dle Driskell and Lyon 2002 , 

375). Oproti tomu Barry Wellman zastává názor, že „ komunita je 

sí ť meziosobních vazeb, které poskytují sociabilitu, p odporu, 

informace a smysl pro sounáležitost a sociální iden titu … bez 

omezení na sousedství a vesnice.“ (2001, 228). 
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Jak jsme ale nahlédli v kapitole Kyberprostor a lok alita 

v antropologii, svazovat existenci n ějaké sociální entity 

s fyzickou lokalitou m ůže být zna čně problematické. Krom ě toho 

už Benedict Anderson prohlásil, že „všechny komunit y v ětší než 

prap ůvodní vesnice, kde probíhal kontakt tvá ří v tvá ř, (a 

možná i ty) jsou založené na p ředstav ě.” (1983, 18) Na 

Andersona (1983) poukazují i Andreew Feenberg a Mar ia 

Bakardijeva s tím, že je t řeba ptát se na zp ůsob oné p ředstavy 

a ne na to, zda je daná komunita pravá nebo falešná  (Feenberg 

and Bakardijeva 2004, 26). 

Při definování termínu komunita se m ůžeme op řít o definici 

Hammana. Podle Hammana, který vycházel z analýzy Hi llaryho, je 

komunita: „1) skupina lidí 2), kte ří mají sociální interakce, 

3) mají mezi sebou a ostatními členy skupiny n ěkteré spole čné 

vazby 4) a kte ří sdílí alespo ň po ur čitou dobu n ějaký 

prostor“. (1997) P ři čemž pojem prostor je t řeba chápat 

v širším slova smyslu než fyzický prostor. D ůležité jsou ješt ě 

za 5) sdílené pov ědomí o každodenních praktikách dané komunity 

a u u on-line komunit je d ůležitý ješt ě za 6) sdílený zájem 

( Licklider and Taylor 1968; Mizrach 1991;  Wilson and Peterson 

2002). 

V p řípad ě komunity kolem a v Damokles lze také polemizovat 

s tvrzením Driskella a Lyona (2002), že on-line kom unity se 

neidentifikují s lokálním místem. Členové Damokles komunity se 

identifikují se sv ětem Damokles, který sídlí na internetové 

adrese http://www.damokles.cz/. 

Užite čná nám bude také etymologická analýza slova komunit a, 

kterou se zabýval Roberto Esposito (1998 citováno d le Isabella 

2007). Podle Esposita sám termín komunita v sob ě obsahuje 

paradox. Slovo komunita pochází z latiny a má dva v ýznamy: 

nejrozší řenější je cummunis, což znamená spole čně, a mén ě 

častý význam, cum munus, to jest se závazkem/darem, tedy dávat 

a p řijímat. Esposito vysv ětluje: paradox spo čívá v tom, že 

komunita není majetek, ale kvalita lidí, kte ří sdílí stejnou 
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skupinu. Rozpor je ve vlastn ění n ěčeho, co by m ělo být 

spole čné. Naopak komunita je n ěco založené na myšlence 

recipro čního daru. Je to pojetí ur čitého základního závazku 

vůči ostatním člen ům skupiny (Isabella 2007), i když tento 

závazek je v on-line komunitách voln ější než v tradi čních off-

line komunitách. Není to totiž pouze zájem o daný s vět, ale 

práv ě sdílení zájmu o n ěj a sdílení zkušeností z aktivit 

v n ěm, co udržuje komunitu pohromad ě. 

Obyvatelé Damokles mnou rozší řenou Hammanovu definici komunity 

napl ňují. Sociální interakce mezi nimi za čínají vznikat již 

záhy po vstupu do tohoto sv ěta. Popisuje to nap říklad 

uživatelka SharkasS. „Hned ten první den, co jsem se 

zaregistrovala, tak jsem stihla poznat jednu FAJN o sobu!“ 80 

Guimaraes upozor ňuje, že v on-line sv ětech vzniká pocit 

blízkosti často rychleji než v off-line sv ět ě. To, co by 

v off-line sv ět ě trvalo týdny a m ěsíce, m ůže být v on-line 

sv ět ě záležitost pár dn ů (2005, 152). Podobný jev pozoroval i 

Boellstorff (2008). 

A jelikož se jedná o opakující se interakce více li dí, vzniká 

ve sv ět ě Damokles záhy on-line komunita. Napl ňuje se tak 

Rheingoldovo tvrzení, že „ virtuální komunity jsou kulturní 

agregace, které se objeví, když dostate čné množství lidí do 

sebe pom ěrn ě často narazí v kyberprostoru." (Rheingold 1993, 

413). 

Přestože se objevují argumenty pro tvrzení, že sociál ní život 

na internetu m ůže vézt k sociální izolaci (nap ř. Kraut et all. 

1998 nebo Nie and Erbring 2002), m ůj výzkum nic takového 

nenazna čuje, naopak poskytuje celou řadu d ůkaz ů o tom, že 

pobyt v on-line sv ět ě může rozši řovat a prohlubovat sociální 

kontakty. 

S postupujícím časem se rozši řují sít ě vztah ů mezi obyvateli 

Damokles. Uživatelé spolu za čínají komunikovat. Baví se 
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 «http://nyxacik.sweb.cz/vase4_jak_to_vidim_ja.php» (Naposledy navštíveno 
18. 11. 2013). 
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v Damokles hospodách a restauracích. Za čínají řešit problémy 

fungování tohoto sv ěta v diskusích. Vznikají první manželství 

a politické strany. Dochází k navazování prvních vz tah ů a 

vznikají sít ě jejich kontakt ů. 

„ Teď jak už tam chodím čast ěji a už tak trochu vím, co od 

té hry čekat, a nebo ne... tak znám už hodn ě dobrých lidí, co 

tam také chodí:) Jestli se neurazí, tak je klidn ě i pojmenuji, 

jak se jmenují na h ře - rajmi.rim Jeho mám nejrad ěji (taky 

s  ním mám založenou na Damokles i rodinku .. 2 d ěti a jsme 

manželé .. )“( SharkasS.) 81 

Manželství je v Damokles sice formáln ě akt dvojího kliknutí – 

poslání a p řijmutí nabídky k s ňatku, ale v n ěkterých p řípadech 

je doprovázen i ob řadem, který se odehrává v Damokles hospod ě. 

Pro p řiblížení d ění se podívejme, jak jsem zachytil d ění b ěhem 

jednoho víkendu pro Damokles noviny Dnes Bez: 

„ Tento víkend by se dal nazvat svatebním. Prob ěhlo n ěkolik 

sňatk ů. Ne snad, že by se p ředchozí víkendy svatby nekonaly. 

Ovšem, tento víkend se konaly hned dv ě zvláštní svatby. Co je 

spojovalo? S ňatek zví řete s člov ěkem. První svatba prob ěhla 

v relativní tichosti a poklidu v sobotu, kdy si ryt í ř z pta čí 

říše vzal za manželku donnu briyu. Došlo tak k význa mnému 

propojení pta čí říše s rodinami slovenských boss ů. 

Druhá, tentokrát mimo řádně velká svatba, prob ěhla v ned ěli 

večer v hospod ě U Barunky. Tentokrát byl ženich rodu lidského 

a nev ěsta byla z rodu hlodavc ů. Ostravský milioná ř, majitel 

velkoklubu Baník Ostrava si bral za ženu sami čku mimo řádného 

charisma Myš Plyš. 

Tento pár oddával Pitros. Ženichovi šla za sv ědka Aloe a 

nev ěst ě Krkavec. Na svatbu byla pozvána řada významných host ů. 

Jmenujme jen namátkou. Z fotbalového sv ěta dorazil majitel FC 

Wiking, HaL. Z firemního sektoru byly zastoupeny Ka Pi 

corporation a VV Bank. Dále se zde objevili Vládce pekel 
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 «http://nyxacik.sweb.cz/vase4_jak_to_vidim_ja.php» (Naposledy navštíveno 
18 .11. 2013). 
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Mr.Satan s chotí Lenušou. Z podnikatel ů nap říklad ješt ě ANKA, 

destiny a RobJoy a i mnozí další damoklané. 

Na svatb ě panoval velký zmatek. Aloe se poda řilo ztratit 

prstýnky a tak je hledala pod stolem, čehož co chvíli využil 

nějaký z pán ů a plácl sli čnou Aloe p řes její ješt ě sli čnější 

pozadí. Prstýnky se nakonec našly, i když Krkavec u ž v lehce 

podroušeném stavu prohlašoval, že to nejsou prstýnk y, ale 

kroužky na klí če. 

Jakmile byly op ět prstýnky na sv ět ě, za čal Pitros oddávat. 

Musíme říci, že pan oddávající m ěl nervy snad ze železa. Neb 

svateb čané se po řád nemohli uklidnit a po řád si n ěco mezi 

sebou št ěbetali, vyk řikovali r ůzná prohlášení. N ěkte ří jako 

například velký vezír se snažili svatbu p řekazit. P řesto 

všechno se poda řilo Pitrosovi od říkat svatební formule. Myš 

Plyš hned řekla své ANO, le č drama pokra čovalo. Ženich byl 

trochu nervózní a tak se po řád nemohl vykoktat. Nap ětí 

stoupalo. Ale i on nakonec řekl své ANO. 

Ale to ješt ě není š ťastný konec. Neb v p řívalu gratulací 

začala rozdovád ěná Twinki rozhazovat rýži a jedno zrnko 

zasáhlo nev ěstu do oka. Našt ěstí sta čilo oko vypláchnout 

studenou vodou a bylo zase vše v po řádku. Pozd ěji ješt ě 

dorazila novomanželka briya. Hosté se st řídali u svatebních 

stol ů, které se prohýbaly pod horami dobrého jídla a mok u. 

Jenže velký vezír si neodpustil rýpat do novomanžel ky briyi. 

Prý jak si mohla vzít ptáka? Za chvíli se k n ěmu přidal Rob 

Joy. A než byste se nadáli, lítali vzduchem p ůllitry a kelímky 

od piva. Myslím, že damokles ješt ě takovou hospodskou bitku 

nezažil. Dob ře se situaci vyhnuli zlato se spacírem26, kte ří 

se tulili k sob ě v jednom rohu.” 82 

Na výše uvedeném článku m ůžeme sledovat jednak formální 

uzav ření on-line manželství, ale v druhé řadě také, jakým 

způsobem se obyvatelé Damokles bavili. Slovy americkéh o 
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 Zkrácená verze článku Velký svatební víkend, který vyšel v novinách  Dnes 

Bez 27. 10. 2003. 
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antropologa Richarda Baumana se jednalo o performan ci kultury, 

za což lze považovat jak samotné komunikování, tak i 

komunika ční událost (1992, 41 citováno dle Guimaraes 2005, 

144). Práv ě odehrávání svatebního rituálu v hospod ě U Barunky, 

který napodoboval svatební rituál v české kultu ře, p řispívalo 

k vytvá ření a utužování vztah ů mezi obyvateli Damokles 83 a to 

nejen v on-line prostoru, ale i v off-line sv ět ě. Vidíme, že 

se zde odehrává jakýsi „druhý život“. Stejn ě tak zní 

v p řekladu název on-line sv ěta Second Life. Tento druhý život 

představuje rozší ření žité zkušenosti obyvatel Damokles. 

Neodehrává se pouze na obrazovce, ale jak říká Castells, sám 

se stává životní zkušeností (2004b, 404). 

„ Na Damoklu jsem poznala velkou spoustu lidí, z nich ž 

někte ří hodn ě, nebo zcela ovlivnili m ůj reálný život, v ětšinou 

pozitivn ě, n ěkte ří z nich dokonce velmi pozitivn ě.” 84 

Když se komunikace v Damokles hospodách a diskusích  stala 

intenzivn ější, brzy se zrodil se nápad uspo řádat off-line 

sraz. První sraz prob ěhl po asi necelých dvou m ěsících 

fungování Damokles. Srazy se v ětšinou po řádají v hosp ůdkách, 

restauracích, tane čních klubech, bowlingových centrech. 

S postupem doby se pak po řádají i u člen ů komunity doma nebo 

v jejich či pronajatých rekrea čních objektech. Na srazech se 

probírají v ěci týkající se nejen života v Damokles, ale i 

v off-line sv ět ě, i když hovory o Damokles bývají prvotním 

tématem. Harris a Nardi (2006) také pozorovali, že hovory o 

on-line sv ět ě World of Warcraft zvyšují sociální propojení 

mezi obyvateli tohoto sv ěta i v off-line sv ět ě. 

 „ Opět jsme se sešli na koulované!A kde? No tam, co vždy  

 V Bowling Baru v Ruské ulici. Když Anka Day, tak t o neznamená 

nic jiného, než sraz lidi ček z Damokla, kte ří tam ješt ě jsou 
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 Podobně o performanci píše i Guimaraes (2005, 144). Oba po važujeme kulturu 

za dynamický, tekutý systém fakt ů zachycených v síti význam ů. 
84 Uživatelka Modona 26. 10. 2005 «http://avocode.blo kuje.cz/218063-dnes-po-

prepoctu-definitivne-zmizi-modona-php» (Naposledy n avšítveno 20. 2. 2015). 
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nebo byli. P řihlášených lidí bylo 65, alespo ň když jsem se 

naposledy na listinu dívala já. Ve skute čnosti nás tam tolik 

nebylo, i když troufám si odhadovat, že kolem t řiceti nás bylo 

ur čit ě (a nebo ne?) ” 85 

On-line vztahy se p řelévají do off-line vztah ů. Vznikají 

kamarádství, p řátelství, obchodní a pracovní vztahy a 

v neposlední řadě milostné vztahy. 

 „ Znám spoustu Damoklích dvojic, jak t ěch chvilkových, tak 

t ěch navážno i t ěch kte ří kv ůli sob ě p řevrátili své životy o 

180 stup ňů.” 86 

Přátelské a milostné vztahy navázané na základ ě pobytu v on-

line sv ět ě byly zaznamenány i u českých uživatel ů Second Lifu 

(Ku čírková 2009, 52-53). V n ěkterých p řípadech u uživatel ů 

Damokles m ůžeme hovo řit o sériových i paralelních milostných 

vztazích, sít ě aktér ů t ěchto vztah ů jsou propletené. Nap říklad 

uživatelka P. m ěla milostný vztah s dv ěma uživateli najednou. 

Uživatelka X. prošla postupn ě vztahem s 5 uživateli. Podobn ě 

uživatel A. m ěl milostný vztah s asi 7 uživatelkami. Délka 

vztah ů se pohybovala od jedné noci, p řes pár týdn ů, m ěsíc ů, po 

roky. N ěkteré páry jsou spolu dodnes. Zaznamenal jsem čty ři 

manželské páry, které vznikly díky sv ětu Damokles a n ěkolik 

desítek milostných vztah ů87. N ěkteré manželské páry a páry 

žijící ve volném svazku se dnes již starají o potom ky. 

Příkladem je status bývalého obyvatele Damokles, kter ý si 

prost řednictvím Damokles našel sou časnou manželku a mají spolu 

děti. 
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 21. 1. 2006 «http://allexejskripta.blokuje.cz/26204 7-anka-day-20-1-2006-

php» (Naposledy navštíveno 21. 2. 2015). 
86 Uživatelka Modona 26. 8. 2005 «http://avocode.blok uje.cz/189647-geoman-a-

carodejka-php» (Naposledy navštíveno 25. 11. 2014).  
87 Podobný proces a sice vznik partnerských vztah ů díky komunikaci v chatové 

místnosti popisuje Bužeková (2005). 
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„ Je to v sobotu ve čer, kdy se v ěnuji své rodin ě, kterou 

jsem si p řed šesti lety na Damoklu našel (K.). Takže jen možn á 

(dce ři je 1 rok ).” 88 

Přerod z on-line do off-line vztah ů není automatický a pro 

přechod je v ětšinou t řeba doba v řádu týdn ů. Tato doba je 

důležitá k ur čitému upevn ění on-line vztah ů. P řechod z on-line 

vztahu do off-line nebývá tak rychlý jako nap říklad u 

mobilních seznamovacích aplikací typu Tinder, kde s e může 

jednat o velmi krátkou dobu. Čím je doba pobytu uživatele 

v Damokles delší tím, je v ětší šance, že se on-line vztah 

transformuje také do off-line vztahu. Není to ale a utomatický 

proces, n ěkte ří uživatelé se nemají pot řebu on-line 

seznamovat, nap říklad kv ůli svému zdravotnímu stavu (viz 

kapitola Extenze a kompenzace). Čím jsou on-line vztahy 

pevn ější, tím je v ětší šance, že se p řerodí do off-line 

vztahu. Podobnou souvislost pozorovala u českých uživatel ů 

Second Life Ku čírková (2009, 53). 

Vazby mezi t ěmito obyvateli Damokles nejsou pouze slabé, jak 

píší o vztazích v on-line komunitách Castells (2004 , 388) nebo 

Driskell a Lyon (2002), nebo m ělké a iluzorní (Slouka 1995 

citováno dle Yum and Hara 2006), v mnoha p řípadech to jsou 

vazby daleko siln ější. I když ne všechny typy t ěchto vazeb se 

přemění ze slabých vazeb na vazby silné tak, jak je defi nuje 

sociolog Mark Granovetter. Podle n ěho jsou silné vazby na 

rodinu a blízké p řátele a naopak slabé vazby jsou na osoby 

známé (1983, 201-202). Jak tvrdí Barry Wellman a Mi lena Gulia 

(1999, 182-3), d ůležité jsou vztahy a ne médium, a tak není 

překvapivé, že internet podporuje širokou škálu komun itních 

vztah ů a nejen slabé vazby, ale i ty silné. Síla vazeb 

vytvo řena prost řednictvím on-line sv ěta Damokles je velmi 

r ůzná. Jeden obyvatel m ůže mít vytvo řenou prost řednictvím 

sv ěta Damokles širokou škálu r ůzných typ ů vazeb a tyto vazby 

mají také n ěkdy ur čitou dynamiku a m ění se. Nap říklad 
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obyvatelka D. byla p řítelkyní obyvatele V., byla mezi nimi 

silná vazba. Ta pozd ěji zanikla. Pak m ěla asi 15 slabších 

vazeb s dalšími obyvateli, od té doby jí zbyly asi 4 vazby. 

Jak říká, nepat ří tito lidé mezi ty, s kterými má silné vazby, 

ale p řesto m ůžeme v její výpov ědi sledovat proces prohlubování 

vztah ů mezi obyvateli Damokles. Postupn ě se komunikace 

přesouvá pouze od témat zam ěřených na Damokles i na off-line 

životy jeho obyvatel, jako jsou jejich koní čky, práce a n ěkdy 

i osobní problémy. 

 „ V komunikaci s lidmi, že když jsi se s n ěkým sblížil 

blíž, že jsi byl otev řenější a nebavil se jen o h ře, ale o 

důležit ějších v ěcech v život ě. Když jsem p řestala hrát, tak 

jsem to vypustila, už t ě nezajímají nový hrá či, už nereaguješ. 

Kontaktuješ jestli n ěkdo nezm ěnil telefonní číslo, ty lidi z 

historie, protože jsou lidi, který bys rád vid ěl. Kamarádi 

nejsou tak kamarádi, kte ří budou hodn ě blízký, nejsou to 

kamarádi, jako s kterými vyr ůstáš a když máš jako problém a 

nenechaj t ě ve štychu, zavoláš v jednu ráno a on p řijede.” 89 

Je to p ředevším tím, že se interakce mezi t ěmito uživateli 

přesunuly částe čně i do off-line prostoru. Uvedu ješt ě další 

příklad, který ukazuje, že vazby jsou mezi t ěmito uživateli 

siln ější. Na jednom letním sraze se stala smutná událost  – 

jeden uživatel zem řel. Na jeho poh řbu se pak sešli i lidé, 

kte ří na tomto srazu nebyli. Po čet lidí z Damokles se tém ěř 

vyrovnal po čtu dalších lidí, kte ří se ú častnili poh řbu. 

„Když jsem dostal od Kv ětiny smsku s touhle zprávou, 

nemohl jsem tomu v ěřit. Stejn ě tak mi nev ěřila ani Mo. Anka 

byl živo čich, uragán, který dokázal oživit mnohou akci. M ěl 

své, ale jeho akce byly fenomenální. Je to ten typ 

„virtuálního uživatele“, kterého jsem poznal n ěkdy p řed 3 lety 
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a od té doby jsme spolu absolvovali spoustu úžasnýc h v ěcí… 

Rádi jsme se nazývali bráchové, to asi vystihuje vš e…”90 

 „jedno setkání s tebou ..ale bylo fajn dnes ke m ě dorazila 

zpráva,že na srazíku,kam jsem se nedostala díky dov olené um řel 

moc fajn chlap. stále nev ěřím..ale usnul s p řáteli..se svojí 

rodinou..navždy.m ěj se na druhé stran ě krásn ě ” 91 

Na srazy jezdí uživatelé nejenom z blízkého místa k onání, ale 

i z druhého konce republiky či ze Slovenska. Potkávají se na 

nich damomanželé, kte ří v off-line sv ěte žijí v r ůzných 

částech České republiky. Damokles také pojí lidi pobývající 

v zahrani čí s domovem (nap říklad v Anglii, Austrálii nebo 

Německu), podobn ě fungovala pro Brazilce žijící v zahrani čí 

brazilská on-line platforma The Palace (Guimaraes 2 005). 

Zaznamenal jsem p řípady uživatel ů, kte ří se díky setkání 

v Damokles stali (blízkými) p řáteli a za čali se pravideln ě 

navšt ěvovat, i když byli z r ůzných, n ěkdy i protilehlých míst 

České republiky či Slovenska. Damokles byl ale pro jednoho 

uživatele paradoxn ě místem, kde potkal svého nejlepšího 

kamaráda, který od n ěj v off-line sv ět ě bydlí jen 100 metr ů. 

Můžeme tedy o Damokles uvažovat jako o sv ět ě, který p řekonává 

(zkracuje) vzdálenost. Damokles se tak podobá globá lní vesnici 

Marshala McLuhana (1991). Pomáhá p řekonávat fyzickou 

vzdálenost a vytvá ří prostor pro komunitu. Podobn ě fungují i 

další on-line sv ěty nap říklad World of Warcraft (Nardi and 

Harris 2006). 92 

Damokles je i prostorem, kde se navazují p řerušené vztahy. 

Nardi a Harris zase popisují sblížení 53 leté matky  se synem 

prost řednictvím herního on-line sv ěta World of Warcraft 

                                                           
90 catana (22.43, 27. 8. 2006) «http://avocode.blokuj e.cz/384159-anka-

php#comments» (Naposledy navštíveno 20. 2. 2015).  

91 jeji (20.53, 27. 8. 2006) «http://avocode.blokuje. cz/384159-anka-

php#comments (Naposledy navštíveno 20. 2. 2015). 
92 Podobný proces vzniku off-line p řátelství díky on-line komunikaci sleduje 

na webové platform ě Flickr Bužeková (2007). 



98 

 

(2006). P říkladem znovu navázání vztahu z off-line sv ěta je 

zkušenosti uživatelky V.Kv ětinky: 

„ Když jsem tam vlezla, tak mi to nahradilo kamarády,  které 

jsem nemohla navšt ěvovat, protože jsem byla uvázána doma. 

Vypozorovala jsem si lidi, kte ří by mi sedli a s kterými by 

bylo o čem si povídat. Vlastn ě díky Damoklu jsem objevila 

kamarádku, se kterou jsme se nevid ěli dvacet let. Nejd říve 

jsme spolu bojovali v trzích a ona mi jednoho dne n ějaké 

přenechala. Za čali jsme spolu víc kecat a zjistili jsme, že se 

vlastn ě známe. Její muž a m ůj muž spolu d ělali u čňák a v dob ě, 

kdy ona byla t ěhotná se svým nejstarším synem a já s mladší 

dcerou, byli u nás na návšt ěvě. Od té doby se pravideln ě 

scházíme. Zrovna ze soboty na ned ěli jsem u ní byla.” 93 

Přestože n ěkteré vztahy mezi obyvateli Damokles vznikli již 

před vstupem do Damokles, podobn ě jako v EverQuestu (Taylor 

2006, 52-56), Second Lifu (Boellstorff 2008, 158) n ebo ve 

World of Warcraft (Nardi and Harris 2006), v ětšina p řátelských 

vztah ů vznikla díky Damokles samotnému. 

Ne všechny p řátelské vztahy dojdou i off-line formy, 

respektive setkání tvá ří v tvá ř. Komunikace mezi obyvateli 

Damokles se m ůže p řesunout na jiné internetové platformy, a ť 

už do mailu či na ICQ nebo Skype či r ůzné internetové sociální 

sít ě, jako je nap říklad Facebook. 

Jak vidíme, kamarádské a p řátelské vztahy jsou jedním ze 

základních kamen ů Damokles a komunity v n ěm a okolo n ěj 

vzniklé. Jak píše Boellstorff na základ ě svých zkušeností 

z výzkumu on-line sv ěta Second Life: „P řátelství je základem 

kybersociality, p řítel je základní sociální formou homo 

cyber.“ (2008, 157) Jeho slova m ůžu potvrdit. Existuje mnoho 

sociálních typ ů vztah ů, které se vyzna čují r ůznou škálou 

hierarchie, nap říklad – rodi č a dít ě, u čitel a žák, 

zaměstnavatel a zam ěstnanec – a pak vztahy založené spíše na 

rovnosti jako u sourozenc ů, spolupracovníku či u soused ů. 

                                                           
93 Rozhovor s V. Kv ětinkou (Beseda 2011b, 423). 
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V Second Lifu (ale i mimo n ěj) jsou klí čovými slovy tohoto 

kulturního konceptu„p řátelství“ volba a rovnost. (Boellstorff 

2008, 157). Obdobn ě i v Damokles komunit ě je p řátelství 

založeno na volb ě a rovnosti vztah ů. Jak tvrdí Giddens, 

moderní p řátelství se blíží „ čistému vztahu“ (1991, 87). 

„P řítel je definován zejména jako n ěkdo, s kým má člov ěk vztah 

samovoln ě, a kde v tom vztahu není nic jiného než vztah sám” . 

(Giddens 1991, 90). 

Docházím ke stejnému zjišt ění jako Boellstorff (2008) nebo 

Guimaraes (2005), že on-line sv ěty jsou místy, kde vznikají 

nová p řátelství. Oproti Wellmanovi (2001, 242) bych byl mé ně 

skeptický k tomu, zda mohou být dobré on-line vztah y 

ekvivalentem dobrého off-line vztahu. Navíc práv ě vztahy 

s dalšími obyvateli Damokles jsou pro n ěkteré obyvatele 

zásadním d ůvodem pobytu v on-line sv ět ě Damokles. Povšimn ěme 

si v následující výpov ědi, že obyvatelka SharkasS píše o 

zážitcích. Práv ě kolektivní prožitek je jedním z d ůvod ů, pro č 

je Damokles navšt ěvován. Obdobn ě jsme to mohli sledovat na 

performanci svatby, jak jsem psal výše. 

 „ jedin ě sara Další skv ělá os ůbka, bez které by ta hra 

nešla prost ě hrát :P, Bright a další .. :) Nebudu tu 

rozepisovat tolik lidí, jsou FAJN všechny! :)  

Když se na to tak podívám, tak já tam vlastn ě chodím jenom 

kv ůli NIM! S nimi totiž na té h ře zažiji vždy n ěkolik 

zážitk ů..“ 94 

„ Na Dame ma držia priatelia. Pár úžasných, pohodovýc h 

ľudí, ktorí sa chodia do hry hra ť, oddýchnu ť si a dá sa s nimi 

úžasne pokeca ť“ 95 

Krom p řátelství je Damokles i sv ětem lásky. Výše jsem zmi ňoval 

propletenec milostných vztah ů obyvatel Damokles. N ěkterá 

                                                           
94 «http://nyxacik.sweb.cz/vase4_jak_to_vidim_ja.php»  (Naposledy navštíveno 

18. 11. 2013). 
95 «http://nyxacik.sweb.cz/hra4_multacka_kauza.php»  (Naposledy navštíveno 

20. 2. 2015). 
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manželství, která vznikla v Damokles, p řešla pozd ěji v off-

line milostné partnerství a n ěkdy pozd ěji i manželství. N ěkdy 

tomu bylo i opa čně, že partne ři z off-line sv ěta, kte ří 

vstoupili do Damokles, se zde stali manželi. Stejné  páry 

bychom našli i v Second Lifu (Boellstorff 2008, 172 ). V off-

line sv ět ě jeden takový manželský pár žije dodnes ve volném 

svazku. V n ěkterých p řípadech vznikla zamilovanost on-line a 

on-line p řetrvala. P řechod on-line milostných vztah ů do off-

line sv ěta není výjime čný, jak dokládá i Boellstorff (2008, 

171-172) nebo T. L. Taylor (2006, 52). Existuje i v arianta, 

kdy jsou obyvatelé v Damokles manžely a v off-line sv ět ě se 

stýkají jako p řátelé, ale v manželském svazku jsou s osobami, 

které v Damokles nejsou. Jak jsem se již zmínil, dí ky Damokles 

překonavá p řátelství fyzickou vzdálenost a stejn ě je to tak i 

co se tý če lásky. Damokles je prostorem, kde vznikají milost né 

vztahy lidí, které v off-line sv ět ě odd ěluje zna čná 

vzdálenost, dokonce je d ělí státní hranice České republiky a 

Slovenska. 

„I když je to pouhá online hra ( a vlastn ě virtuální 

hra..) tak se i člov ěk dokáže v té h ře i Zamilovat! ( Ano vím 

o čem píšu.. Sama to tak n ějak já mám ) Je to jednoduché se 

zamilovat do n ěkoho s kým si i p řes pouhou hru rozumíte.. :) 

Ale taky se to i n ěkdy nevyplácí.. -_- “ 96 

Jak vidíme z p ředchozí citace pocit zamilovanosti v on-line 

sv ětech m ůže být stejn ě silný nebo i siln ější jako v off-line 

sv ět ě. „Virtuální zamilovanost“ 97 je poci ťována velice 

„reáln ě“, p řestože by se zdálo, že se jedná jen o komunikaci 

v n ějaké h ře bez fyzického kontaktu, sama tato komunikace m ůže 

                                                           
96 «http://nyxacik.sweb.cz/vase4_jak_to_vidim_ja.php»  (Naposledy navštíveno 

18. 11. 2013). 
97 P řestože zamilovanost do seriálových, filmových či knížních postav se 

může zdát obdobná, rozdíl je v tom, že se nejedná o v ztah sociální, ale 

parasociální. Více informací o parasociálních vztaz ích lze nalézt nap říklad 

v t ěchto studií (Greenwood, Pietromonaco and Long 2008;  Greenwood and Long 

2009, Schmid and Klimmt 2011). 
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mít za následek pocit blízkosti vedoucí až k zamilo vanosti. 

Podobné vztahy pozoroval i Boellstorff v Second Lif u (2008, 

173). Nelze tedy souhlasit s tvrzením Driskella a L yona, že 

v on-line komunitách jsou jejich členové „psychicky odd ěleni 

od blízkých interpersonálních vazeb“ (2002, 380, 38 2-3). To 

samé platí i o p řátelství. 

 „Neznám t ě,nikdy jsem t ě nevid ěl ani nevím jak vypadáš ale 

zato jsi m ůj nejlepší kámoš.“ 98 

V p řípad ě Damokles komunity také neplatí b ěžně vyjad řované 

tvrzení, že „on-line komunita postrádá prvek d ůvěry vzhledem 

k nedostatku informací a podn ět ů od jejích člen ů“ (Driskell 

and Lyon 2002, 383). Jenže práv ě tím, jak se členové komunity 

postupn ě poznávají v čase a získávají zkušenosti, jakým 

způsobem se druzí chovají a jak komunikují, mizí nedos tatek 

podnět ů a informací, které by bránili d ůvěrn ějším vztah ům. 

Uživatel ům už ti druzí nep řipadají, tak anonymní. Podobný jev 

zachytil v Second Lifu i Boellstorff (2008, 159). 

„A čkoliv si každý myslí, že zde vládne jakási anonymit a 

tak já si naopak myslím, že každý zde ukáže sv ůj pravý 

charakter a obraz své opravdové osobnosti.” 99 

Bez základní d ůvěry by velice t ěžko vzniklo v Damokles tolik 

přátelských a milostných vztah ů a majitelé firem v Damokles by 

do nich nep řijímali spole čníky. V po čátcích Damokles, kdy bylo 

snadné p ři nepe čování o postavu um řít, si uživatele vym ěňovali 

hesla od svých postav, aby se jim n ěkdo v p řípad ě jejich 

dovolené, kdy byli bez internetu, o postavu postara l. Je t řeba 

ale mít na pam ěti, že Damokles komunita se rozkro čila z on-

line sv ěta i do off-line sv ěta. D ůvěra se mezi uživateli 

Damokles buduje na základ ě ur čitého konstantního chování, 

které ješt ě může být podpo řeno chováním v off-line sv ět ě. 

Podobný jev pozorovala p ři svém výzkumu i Isabella (2007). 

                                                           
98 Toto napsal jeden uživatel druhému, citováno z uza vřené Facebookové 

skupin ě o Damokles. 
99 Informátorka M. rozhovor veden po ICQ 19. 5. 2009.  
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Nelze ani souhlasit s Putnamem (2000, 177), že v p řípad ě on-

line komunit neexistují závazky, d ůvěra a reciprocita. Naopak 

v Damokles lze nalézt mnoho p řípad ů vzájemné d ůvěry, pomoci a 

altruistického jednání. Boellstorff (2008, 187) tvr dí, že 

v Second Lifu vznikají díky altruismu p řátelství. V Damokles 

je to možné také pozorovat, platí zde i to, že díky  p řátelství 

dochází k altruismu. N ěkte ří bohatí hrá či podporují p ři 

rozjezdu aktivit nová čky. P ři svém odchodu p řenechávají sv ůj 

majetek p řátel ům a svým spole čník ům. 

„Můj sen bylo dostat se do sín ě slávy. Musela jsem mít 

sponzora, všechny druhy staveb a vlastn ě úpln ě všechno, co na 

tom Damu bylo. Pokoušela jsem se o to dvakrát, jedn ou mi to 

moji neopatrností vypadlo a n ěkdo m ě p ředběhl. Pak se mi to 

povedlo.Holky m ě hlídaly, říkaly, nezapome ň tohle a támhle, to 

byla taková spolupráce, že to až n ěkte ří nemohli 

rozdejchat.” 100  

4.14. Kolektivní identita 
Jak říká Assman, identita je záležitost v ědomí, tj. 

reflektivního uchopení nev ědomého sebeobrazu (2001, 115). 

Assmann jí chápe jako obraz, který si o sob ě vytvá ří ur čitá 

skupina a s nímž se identifikují její p říslušníci. Kolektivní 

identita je podle n ěj otázkou identifikace ze strany 

zúčastn ěných individuí. Avšak není to identita existující s ama 

o sob ě, ale vždy pouze v té mí ře, v níž se k ní ur čití jedinci 

hlásí (2001, 117). Ve skute čnosti se jedná o procesy dva: za 

prvé o proces inkluze, který vytvá ří hranice okolo „nás”, 

kte ří jsou uvnit ř dané identity a za druhé o proces exkluze, 

kterým se „my” odlišujeme od „nich”. V t ěchto procesech p ůsobí 

jak vnit řní síly, tak vn ější síly a faktory (Schlessinger 

1991, 300). Poeticky a výstižn ě základní princip tvorby 

kolektivní identity popsal Gregory Bateson. Píše, ž e „ke 

stvo ření odlišnosti je t řeba dvou a více p ředmět ů… Každý 

                                                           
100 Rozhovor s V. Kv ětinkou (Beseda 2011b, 422). 
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z nich ponechán sám o sob ě je pro mysl a vnímání non-entitou, 

ne-jsoucnem. Neliší se od bytí, neliší se od nebytí . 

Nepoznatelné, Ding an sich, tlesknutí jedné ruky.“ (Bateson 

1979, 78 citováno dle Eriksen 2012, 17). 

Obyvatelé on-line sv ěta Damokles o sob ě mluví jako o 

Damoklanech 101  a vytvá ří tak kolektivní identitu. Nesou si 

pov ědomí, že jsou obyvateli tohoto sv ěta a považují se za 

členy této komunity. 

„no už je to neuv ěřitelných 5 let (no dob ře, n ěco p řes 4 

roky), co Damoklí komunita vznikla.” 102  

„Na letošní setkání jsem se t ěšil o to více, protože, jak 

jsem psal v p ředchozí reportáži, cht ěl jsem s bandou damoklák ů 

strávit celý víkend.” 103  

Být členem komunity Damokles nebo jejím ex- členem sebou nese 

znalost fungování tohoto sv ěta. Tyto znalosti jsou jednou 

z hlavních linií odd ělující Damoklany od „cizinc ů“. To, jak 

znalosti fungování sv ěta Damokles odd ělují Damoklany od ne-

Damoklan ů, demonstruje popis jednoho srazu Damoklan ů, tak jak 

jej zachytil jeden z jeho ú častník ů: 

„Obětavý posel zašel dokonce tak daleko, že se snažil u  

ochranky zjistit, zda se p řed chvílí nevypotácel n ěkdo, kdo si 

jen tak tiše pro sebe mumlal: "Ješt ě rychle postavit továrnu, 

najmout d ělníky, zadat výrobu a mohl bych stihnout ješt ě 

jednou Siarona ...", ovšem jejich pohled nejen nazn ačoval 

úplné nepochopení, ale jistá zlov ěstná jiskra v jejich oku 

dokonce nazna čovala úvahy nad telefonním číslem do velmi 

slavného ústavu pana Chocholouška umíst ěného kdesi 

v  Bohnicích. 

                                                           
101 Existují r ůzné formy sebeozna čování, n ěkdo používá výraz Damoklan jini 

pak Damoklák, ale semantický význam je stejný. 
102 catana (20.44, 16. 12. 2007) «http://avocode.bloku je.cz/630966-10-

nejdulezitejsich-z-damokles-php#comments» (Naposled y navštíveno 20. 2. 

2015). 
103 «http://nyxacik.sweb.cz/index.php?page=vaseclanky»  (Naposledy navštíveno 

18.11. 2013) anotace článku Tatanky20: Zpravodajství z Brna: Damokles 201 3.  
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A tak se naše malá skupinka (XHanny, Silky, Polo, P itros a 

Miharu) op ět v ěnovala r ůzným rozmluvám, ale p ředevším tanci a 

konzumaci u baru. K Silky se dokonce na tanec p řidal i n ějaký 

další mladý muž, ovšem nejspíš ho pod ěsila naše rychlost 

stavby továren, prodeje Jaguár ů, denního fotbalového koloto če 

a podobných "našich" v ěcí, nebo ť v záv ěru zmizel jak pára nad 

hrncem..“ 104  

Miharu v článku popisuje denní činnosti obyvatel Damokles. 

Činnosti, o kterých se bavili b ěhem svých sraz ů. Když tyto 

hovory zachytil ne-Damoklan, musel být zmaten. Povš imn ěme si, 

že Miharu píše o „našich“ v ěcech, či-li o souborech praktik a 

znalostí, které jsou v ětšinou ne členovi Damokles komunity 

neznámé. Na první pohled by se sice zdálo, že se se tkávají 

lidé ze stejné kultury, a tak by si m ěli rozum ět. Ano, 

základní kulturní rovinu mají stejnou jak člen ochranky, tak 

Damoklané, kte ří jsou na srazu. Ovšem za ní mají Damoklané 

ješt ě další kulturní vrstvu, které ne-Damoklané nerozumí  a je 

mimo jejich kulturní obzor. V dané situaci došlo ke  st řetu 

dvou sociálních realit, který chápali pouze Damokla né. Členy 

komunity Damokles od ne člen ů odlišuje i používání n ěkterých 

slangových výraz ů, které komunita používá, nap říklad pomin-

poloadmin, mul ťák, damo, celá – ve smyslu hodina odkup ů. 

Určité pov ědomí o fungování sv ěta Damokles mohou mít 

samozřejm ě i ne členové Damokles komunity nap říklad rodinní 

příslušníci Damoklan ů nebo jejich známí nebo t řeba čtená ři 

této práce. Ale rozum ět kultu ře dané komunity a být členem 

dané komunity mohou být dv ě r ůzné v ěci. Rodinní p říslušníci 

člen ů Damokles komunity se nepovažují za Damoklany, (v ětšinou) 

neparticipují p římo na každodenních aktivitách Damokles, i 

když se jich každodennost Damokles m ůže dotýkat, jak si 

ukážeme v následující kapitole. 

                                                           
104 Článek Pá srazík part 4 by Miharu vyšel 8. 7. 2003 v  Damokles novinách 
DnesBez. 
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Damoklané jsou skupina lidí, kte ří sdílí stejnou kulturu, 

stejnou sí ť význam ů (Geertz 1973). M ůžeme hovo řit o lokální 

kultu ře (Guimaraes 2005, 147), která je vytvá řena na základ ě 

každodenních sociálních interakcí jejich člen ů mezi sebou, 

souboru jednání a interakcí s on-line prost ředím. 

Při čemž tato lokální kultura vyr ůstá na základech české a 

částe čně i slovenské kultury. Má to dva d ůvody. Jednak tv ůrce 

on-line sv ěta Damokles, kde tato kultura primárn ě vzniká, je 

Čech a zakomponoval své kulturní znalosti do tvorby tohoto 

sv ěta a zadruhé obyvatelé tohoto sv ěta pocházejí z české a 

slovenské kultury, a tak p řenášejí prvky své kultury i do 

tohoto sv ěta. 

Mohla by zde padnout námitka, zda není lepší mluvit  o 

subkultu ře. Zde je n ěkolik d ůvod ů, pro č se nejedná o 

subkulturu. Klasická definice subkultury od Dicka H ebdige 

(1979) říká, že subkultura se opozitn ě vymezuje proti 

většinové spole čnosti. Pobyt v Damokles a participace na 

kultu ře Damokles ovšem není opozitním se vymezením v ůči 

většinové spole čnosti. 

Ani pozd ější redefinice Maffesoliho (1996), který definuje 

subkulturu jako zájmový m ěstský kmen se spole čnými sv ětovými 

názory, stylem oblékání, vzory chování a neformální mi 

interakcemi, na obyvatele Damokles nesedí. Sv ětové názory, 

styl oblékání obyvatel Damokles jsou rozmanité. Jeh o obyvatelé 

jsou v off-line sv ět ě jak manažery, tak je řábníky, což 

potvrzuje tezi, že v kyberprostoru se vytvá ří vztahová 

sociální blízkost spíše na bázi sdílených zájm ů než na off-

line socio-ekonomickém statutu (Wellman and Gulia 1 999). 

Nesedí ani pojmenování m ěstský kmen. I když v on-line sv ět ě 

Damokles žijí obyvatelé pouze ve m ěstech, v off-line sv ětech 

mají n ěkte ří z nich bydlišt ě i na venkov ě. Krom toho termín 

kmen je spojen s historizujícími konotacemi, a ť už romantickém 

či negativní smyslu (Eriksen 2012). 
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4.15. Typologie prvotních uživatel ů 
Nizozemský sociolog Jan van Dijk tvrdí, že „ členové virtuální 

komunity mají obvykle jedinou v ěc spole čnou: zájem, který je 

svedl dohromady. Ve všem ostatním jsou heterogenní. ” (2006, 

167) S van Dijkem se dá do zna čné míry souhlasit, heterogenita 

je v Damokles zna čná. P řesto ur čité sjednocují prvky 

v Damokles najdeme. Jak už jsem se psal výše, kultu ra této 

komunity vychází z české a slovenské kultury. Uživatelé 

používají ke své komunikaci v ětšinou sv ůj mate řský jazyk, což 

je determinováno systémovým nastavením. Systémové n astavení je 

důležité pro charakter komunity, zda bude národní či spíše 

mezinárodní (Isabella 2007). V p řípad ě Damokles se jedná o 

česko-slovenskou komunitu, protože jazykové nastaven í on-line 

sv ěta je v češtin ě. V ěková struktura uživatel ů není úpln ě 

neomezená. Tato struktura by se dala ohrani čit asi 11-ti lety 

a asi 60-ti lety. Struktura uživatel ů Damokles podle pom ěru 

můžu a žen je podobná jako struktura jeho obyvatel (v iz 

Tabulka č. 1) tedy vyrovnaná. Z toho se dá odvodit, že v ětšina 

uživatel ů má v Damokles stejné pohlaví jako v off-line sv ět ě. 

Z hlediska p říjm ů, krom ě úpln ě nejchudších a nejbohatších 

člen ů české a slovenské spole čnosti, zde najdeme zastoupené 

všechny spole čenské vrstvy. Uživatelé Damokles jsou v off-line 

život ě nap říklad žáci, studenti, kucha ři, číšníci, prodava čky, 

lidé v domácnosti, podnikatelé, truhlá ři, ú ředníci, IT 

odborníci, starostové, řidi či metra, tramvají, revizo ři. Lze 

říci, že on-line sv ět funguje jako ur čitý most mezi r ůznými 

sociálními vrstvami. 

Přesto m ůžeme v této pestré mozaice lidí najít t ři výrazn ější 

typy lidí, kte ří do Damokles vstupují. Všechny t ři typy lidí 

mají jednu spole čnou komoditu – pom ěrn ě velký dostatek volného 

času. 

Prvním typem jsou profesionální IT odborníci, které  živí pé če 

o software či hardware. IT odborníci mají v ětšinou snadný 

přístup k internetu. Povaha jejich práce jim umož ňuje v ěnovat 
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se Damokles i b ěhem pracovní doby. Podobn ě jako informáto ři 

Simony Isabelly (2007), která studovala hrá če on-line RPG her, 

věnují v práci pozornost i on-line sv ětu. Mezi IT odborníky 

pat ří v ětšina hrá čů, kte ří v systému on-line sv ěta Damokles 

objevili či objevují chyby. Část z nich hlavn ě zpo čátku trvání 

Damokles na chybách v systému zbohatla a vyd ělala slušný obnos 

DK. N ěkte ří z nich chyby aktivn ě hlásili administrátorovi. 

Později z nich administrátor ud ělal poloadministrátory. Není 

pravidlem, že všichni poloadministráto ři musí být 

profesionální odborníci. Tento typ uživatel ů v ětšinou nem ění 

na rozdíl od dalších dvou svoji charakteristiku v čase. 

Neznamená to ale, že by se jiné skupiny uživatel ů nev ěnovaly 

Damokles b ěhem času, který tráví v práci. 

Druhou po četnou skupinou jsou studenti. A ť už se jedná o žáky 

druhých stup ňů základních škol nebo studenty st ředních, 

vyšších odborných či vysokých škol. Po škole mají relativn ě 

hodně času, dob ře se orientují na internetu a hledají zábavu 

nebo nové kontakty. 

Třetí rozší řenou skupinou uživatel ů jsou lidé na nemocenské. 

Většinou musí být doma, mají minimum povinností a rel ativní 

dostatek volného času a chybí jim jeho napln ění a komunikace 

s okolním sv ětem 

„A také jsem se doma nudila, když jsem byla dlouhod obě na 

nemocenské, tak jsem to zkusila.” 105  

„ Jak jsi se dostala k Damokles?” 106  

„P řivedl m ě tam manžel.” 

„ Manžel tam byl d řív než ty?” 

„Ano.” 

„ Pro č t ě tam p řivedl, co ho na tom zaujalo?” 

„V té dob ě jsem byla vážn ě nemocná. Nemohla jsem nikam 

chodit, byla jsem doma, tak mi to nabídl, abych se zabavila.” 

                                                           
105 Rozhovor s uživatelkou A. vedený 17. 12. 2008 po I CQ. 
106 Rozhovor s V. Kv ětinkou (Beseda 2011b, 422). 



108 

 

4.16. Každodennost 
Každodennost m ůžeme definovat jakou soubor opakujících se d ěj ů 

v lidském život ě. Ne veškeré aktivity se musí dít na p řesn ě 

denní bázi. Jsou zde samoz řejm ě činnosti denní povahy, jako 

jsou spánek a jídlo. Sou částí každodennosti jsou „práce, 

rodina, soukromý život i volný čas“. (Lefebvre a Levich 1987, 

10) Pak jsou zde činnosti, které se d ějí opakovan ě a nemusí se 

konat denn ě. Klí čovou vlastností každodennosti je 

repetitivnost (Lefebvre and Levich 1987). Jak jsem popisoval 

výše tak i on-line sv ět je postaven na repetitivnosti a 

cyklech. Aby uživatel dob ře prosperoval, m ěl by si nastavit 

denní režim, soubor opakujících se aktivit jako je spánek, 

jídlo, zábava (viz kapitola Denní režim a pé če o postavu). 

Lefebvre a Levich píší, že sou částí každodennosti v moderní a 

dle mého názoru i postmoderní spole čnosti je zm ěna. Jedná se, 

„ale o zm ěnu plánovanou, v rámci níž je plánováno 

zastarávání“. (Lefebvre a Levich 1987, 10) Povšimn ěme si, že 

v rámci on-line sv ěta Damokles je zastarávání p ředmět ů 

explicitn ě zmi ňováno (je naplánováno) a je na n ěm postavená 

zna čná část ekonomiky (viz kapitola Ekonomika). 

Rheingold (1993, 15) tvrdí, že v on-line komunitách  d ělají 

lidé stejné v ěci jako v off-line život ě, pouze nechávají svá 

fyzická t ěla mimo. V p řípad ě on-line sv ěta Damokles je jeho 

tvrzení do zna čné míry pravdivé. Obyvatelé se musí starat o 

svou postavu, a p řestože zde nefungují mnohé biologické 

funkce, mnoho vykonávaných činností je obdobných či podobných 

jako v off-line sv ět ě. 

Jak jsme m ěli možnost vid ět v p ředchozích kapitolách (nap ř. 

Čas, Typologie hrá čů aj.) pobyt v Damokles je sou částí 

každodenního života uživatel ů Damokles. Mísí se jim s prací a 

s časem tráveným s rodinou. 

Značnou část života velké části obyvatel Damokles tvo ří 

kompetice. Obzvlášt ě sout ěživým obyvatel ům, kte ří podnikají ve 

výrob ě a mají v oblasti své produkce konkurenci, za číná den už 
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před pátou hodinou ranní. Po čtvrté hodin ě ranní m ěl výrobce 

k dispozici nov ě vyrobené zboží, v sou časnosti je možné 

provést výrobu 2 x za den. Nové zboží bylo t řeba dát do 

obchodu p řed pátou hodinou ranní. V 5:00 systémového času 107  

totiž m ůže prob ěhnout první odkup M ěstské obchodní spole čnosti 

(MOS). Aby MOS odkoupil podnikatelovo zboží, tak po dnikatel 

musí mít nastavenou prodejní cenu nižší než jeho ko nkurence 

(podrobn ěji k odkup ům kapitola Ekonomika). V minulosti bylo 

pro podnikatele také více d ůležité ohlídat si m ěnící se cenu, 

za kterou odkupoval zboží MOS. Nap říklad jeden den MOS 

odkupoval židle lepší maximáln ě za 244 DK a druhý den už jen 

za 239 DK. Nechal-li tedy výrobce nastavenou v obch odě 

včerejší cenu a v čas nevstal, aby jí zm ěnil, mohl p řijít o 

odkoupení svého zboží. 

Tato sout ěživost má vliv na fyzický a duševní stav obyvatel 

Damokles. Pro n ěkteré obyvatele to m ůže znamenat nap říklad 

zvýšené t ělesné nap ětí.  

„P ředevším jsem byl nevyspalý, pá č jsem vstával, coby 

výrobce p řed pátou, sice jen ve všední dny, ale i tak to 

sta čilo. P ři každé celé jsem pak zaznamenal zvýšený tep.” 108  

O p říze ň obyvatel Damokles mohou sout ěžit i kreativn ě nadaní 

jedinci, kte ří m ůžou psát novinové články a podnikat v oblasti 

tisku. 

Základem n ěkterých kompetitivních činností v Damokles je 

kooperace mezi lidskými obyvateli Damokles. V menší  mí ře to 

platí u kolektivních sport ů, jako jsou lední hokej a fotbal. 

Abyste mohli hrát se svým týmem ve fotbalové či hokejové lize, 

musíte mít na soupisce minimáln ě 11 (respektive 16) lidských 

hrá čů, které nemohou nahradit roboti. Roboti také nemoho u 

vykonávat činnost dalších profesí, bez kterých se v t ěchto 

                                                           
107 Jak jsme se dozv ěděli v kapitole Čas. Systémový čas v závislosti na 

nastavení systému je totožný s off-line st ředoevropským čase, p řípadn ě se 

oproti n ěmu zpož ďuje až o 5 minut. 
108 Informátor D., poloadmin, rozhovor veden po ICQ 31 . 3. 2008. 
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kolektivních sportech neobejdete, jako jsou trenér,  n ěkolik 

asistent ů trenéra, masér ů a pozorovatel ů (skaut ů). Výhodou je, 

že i s pracovní smlouvu na pozici trenéra, asistent a, maséra 

či skauta se lze ú častnit zápasu jako hrá č v poli. Hrá č tedy 

může mít nap říklad pozici hrajícího trenéra. Kvalitních 

lidských hrá čů, tj. hrá čů, kte ří mají nau čenou kondici, 

st řelbu a daný post (v ledním hokeji – branká ř, obránce, 

úto čník; ve fotbale k post ům pat ří ješt ě záložník) na úrovni 

100 %, je na trhu nedostatek. Existují v zásad ě 3 možnosti jak 

získat dobrého hrá če. Zaprvé lze získat hrá če do týmu na 

základ ě dobrých vztah ů s ním. To znamená, že majitel či 

spolumajitel s daným hrá čem už v minulosti komunikoval, 

výhodou je pokud se setkali i off-line nebo svou ko munikaci 

přenesli i na jinou on-line komunika ční platformu (nap říklad 

e-mail, d říve ICQ dnes Facebook). Druhou možností je dobrá 

finan ční nabídka poptávanému hrá či. Oficiáln ě je sice denní 

mzda hrá če limitována částkou 49 999 DK. Majitelé klubu, ale 

mohou hrá či nabídnout p ři podepsaní smlouvy vstupní prémii 

v podob ě nap říklad 500 000 DK nebo t řeba n ějakého prestižního 

auta jako je Rolls Royce či Ferrari, které hrá či pošlou 

prost řednictvím transakce. T řetí možnost p ředstavuje najmutí 

nezkušeného hrá če, který postupn ě získává pomocí u čení 

zkušenosti až je z n ěj prvot řídní hrá č. Pokud chcete získat 

nového hrá če, sta čí mu poslat p řes trh volných hrá čů smlouvu, 

která mu p řijde v podob ě systémové zprávy a on jí pak m ůže ve 

zpráv ě jedním kliknutím p řijmout nebo odmítnout. Šanci na 

přijetí kontraktu zvyšuje osobní komunikace s poptáva ným 

hrá čem. 

Doba trvání pracovní smlouvy ve sportu je omezena m aximáln ě na 

40 dní. Po uplynutí této doby a ideáln ě pár dní p řed vypršením 

smlouvy je t řeba poslat hrá či novou nabídku. P ři obnovování 

smlouvy hrají hlavní roli tyto faktory. Prvním z ni ch jsou 

peníze. Majitel konkuren čního klubu m ůže slíbit vašemu hrá či 

atraktivní bonus za podepsání smlouvy a on se kv ůli nim upíše 
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jemu a ne vašemu klubu. V jiných p řípadech ale mohou hrát 

větší roli p ři prodlužování pracovní smlouvy osobní vazby mezi 

majiteli klubu a hrá či. Majitel a hrá či se mohou znát 

 nap říklad z off-line sv ěta, a nebo už spolupracují v rámci 

klubu delší dobu. Hrá č tedy cítí jakousi loajalitu ke klubu. 

V p řípad ě, že se jedná o hrá če, kte ří jsou v Damokles delší 

dobu nebo mají na ú čtu dostatek DK na své aktivity v rámci 

sv ěta Damokles, hrají peníze p ři podepisování kontrakt ů menší 

roli než osobní vazby. 

Vrcholem kooperace a zárove ň ukázkou altruistického jednání je 

podpora obyvatele Damokles p ři snaze vstoupit do Sín ě slávy ze 

strany druhých uživatel ů, což je stránka, na kterou jsou 

zapisováni nejúsp ěšnější obyvatelé Damokles. Je v ěnována 

vybraným uživatel ům, kte ří zem řeli v off-line sv ět ě a kte ří 

nesou titul Skalní Damoklan. 

Do Sín ě slávy se zapisuje každý m ěsíc nejúsp ěšnější 

uživatel Damokles.cz, který se tak stává nesmrtelný m. Každý 

den se všem uživatel ům s čítá bodový koeficient (komfort, 

zdraví, št ěstí) a podle n ěj se na konci m ěsíce vyhlásí vít ěz a 

provede se zápis do sín ě
109 . 

V prvních dvou letech pronikli do Sín ě slávy obyvatelé, 

kte ří byli podporování dalšími obyvateli komunity, v ětšina 

z t ěchto uživatel ů se ú častnila sraz ů. I v pozd ějších letech 

fungovala kooperace, podpora mohla mít formu zap ůj čení 

majetku, nap říklad letadel, drahých staveb, Rolls-Royce apod., 

nebo formu p ředávání zkušeností, p řípadn ě se mohlo jednat o 

kombinaci obou druh ů podpory. Dostat se do Sín ě slávy sebou 

často nese i investice off-line finan čních prost ředk ů. 

Uživatel použije off-line peníze k nákupu statusu s ponzora a 

k nákupu bonusu, které mu umožnují využívat nadstan dardní 

funkce.  

                                                           
109 «http://www.damokles.cz/top_slava.php» (Naposledy navštíveno 

3.  3.  2015). 
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„Můj sen bylo dostat se do sín ě slávy. Musela jsem mít 

sponzora, všechny druhy staveb a vlastn ě úpln ě všechno, co na 

tom Damu bylo. Pokoušela jsem se o to dvakrát, jedn ou mi to 

moji neopatrností vypadlo a n ěkdo m ě p ředběhl. Pak se mi to 

povedlo. Holky m ě hlídaly, říkaly, nezapome ň tohle a támhle, 

to byla taková spolupráce, že to až n ěkte ří nemohli 

rozdejchat.” 110  

Daleko více aktivn ější kooperace než v p řípad ě sportu existuje 

v p řípad ě r ůzných zakázek. Zakázku získá ten obyvatel, který 

má pot řebnou techniku a sežene co nejrychleji lidi s pot řebnou 

kvalifikací (nap říklad řidi č, pilot, vojín atd.). P ři 

získávání zakázek probíhá tedy sout ěž o nejrychleji zvládnutou 

kooperaci. Diskuse, kde se shán ějí členové týmu do zakázek, se 

přízna čně jmenuje „ Vydělávejme spole čně“ . Tato diskuse pat ří 

mezi nejnavšt ěvovan ější. První zakázky probíhají od 4 hodiny 

ráno a poslední kon čí o p ůlnoci. Zakázky bývají hotové b ěhem 

několika minut, ob čas rozhodují i vte řiny. Je to boj s časem 

jak na stran ě zadavatel ů, tak i jednotlivých člen ů týmu, kte ří 

plní zakázku. Protože zakázky jsou vypisovány systé mem vždy 

v celou hodinu systémového času, hlásí se piloti 

potencionálním zadavatel ům zakázek n ěkolik minut p ředem. P ři 

spln ění zakázky mohou hrát roli vte řiny. Zkušení zadavatelé 

týmu posílají zakázku nejd říve svým kontakt ům, které jsou on-

line a osv ědčili se u p ředchozích zakázek, a pak sledují další 

potencionální p řihlášené v diskusi. P ři spln ění zakázky mohou 

hrát roli vte řiny. Pomalejší internetové p řipojení nebo 

pomalejší po číta č můžou hrá če stát zakázku, jak vidíme 

například na obrázku č. 12. 

                                                           
110 Rozhovor s V. Kv ětinkou (Beseda 2011b, 423). 
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Obrázek č. 11 Ukázka z diskuze Vyd ělávejme spole čně 

 
Obrázek č. 12 Ukázka z diskuze Vyd ělávejme spole čně 

Kdo komu p řijal nebo nep řijal a nabídnul či nenabídnul místo 

v zakázce bývá často p ředmětem vášnivých debat mezi hrá či a to 

nejen on-line, ale  i p ři off-line setkáních. Na srazech 

uživatel ů se o zakázkách mluví a nejen to uživatelé se často 

na srazech zakázek i ú častní. Na jednom srazu jsem byl 

sv ědkem, že se dva uživatelé p řihlásili do zakázky z jednoho 

počíta če. Za to v ětšinou padají tresty, protože to 
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poloadministráto ři vyhodnocují jako d ůkaz mul ťačení 111 , to 

znamená, že jeden hrá č se chce pomocí 2 ú čt ů obohatit na úkor 

dalších hrá čů, i když explicitn ě to není v pravidlech p římo 

zakázáno. Jeden z poloadminstrátor ů tedy navrhl nechat oba 

uživatele vymazat ze hry. Paradoxní na tom bylo, že  jeden 

z provinilc ů byl také poloadmin. Následn ě se mezi uživateli 

rozpoutala diskuse, jaký výklad pravidel je správný . 

h.mp.: „ jako bývalý pomin 112  k tomuto napíši jen jedno, 

možná mě za to odsoudíte, ale ... tohle se trestalo vždy a u 

všech, jen ne rovnou návrhem na smazání, ale basou“ 113  

Většina poloadmin ů nakonec hlasovala proti vymazání obou 

uživatel ů. 

Základní povolené a nedovolené jednání v rámci sv ěta Damokles 

ur čil svými psanými pravidly jeho tv ůrce administrátor Tomáš 

Kulhánek. Tyto normy ale nemohou p řesn ě regulovat jemné nuance 

sociální reality. Normy a jejich p řijímání do praxe uvádí 

administrátor a jím dosazovaní poloadministráto ři (viz 

kapitola Samospráva). Potvrzuje se tedy Kozinetsovo  tvrzení, 

že „on-line komunity utvá řejí a p ředvád ějí kultury, nau čené 

přesv ědčení, hodnoty a zvyky, které slouží k řízení a vedení 

ur čité spole čnosti nebo skupiny.“ (Kozinets 2010, 12 citováno 

dle Bowler 2010, 1270). Za tímto tvrzením je ale sl ožitý 

proces, v jehož rámci administráto ři a poloadministráto ři 

reagují na chování uživatel ů. Pravidla sama hrají relativn ě 

malou roli v chování uživatel ů, daleko d ůležit ější jsou 

sdílené sociální praktiky (Chen 2009). Explicitn ě psaná 

                                                           
111

 Mul ťačení je slangový výraz uživatel ů pro porušovaní bodu 1 pravidel. 

Podle bodu 1 základních pravidel Damokles je „uživa teli zakázano: Používat 

v Damokles více aktivních ú čt ů najednou, nebo se kdykoliv zvýhodnit za 

pomocí jiného ú čtu než svého. (Každý m ůže mít pouze jen jednu aktivni 

přezdívku a novou registraci provést pouze tehdy, pok ud p ůvodní již 

nevyužívá.“ «http://www.damokles.cz» (Naposledy nav štíveno 20. 3. 2015). 
112 Pomin je slangový výraz pro poloadministrátora. 
113 «http://nyxacik.sweb.cz/clanok1_trest.php z 6.5.20 13»  (Naposledy 

navštíveno 2.  10. 2014). 
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pravidla jsou sice pro fungování sv ěta Damokles d ůležitá, ale 

daleko v ětší roli má jejich interpretace ze strany 

poloadministrátor ů, ale i oby čejných uživatel ů. P ři aplikování 

pravidel dochází ke konfliktu r ůzných postoj ů, které vycházejí 

z p řesv ědčení, jak samotných poloadministrator ů, tak 

oby čejných uživatel ů. Ani oby čejní uživatelé nejsou v rámci 

výkladu úpln ě bezmocní a mohou na poloadminstrátory vytvá řet 

tlak nap říklad pomocí systémového tisku, ale i externích 

médií, které vydávají nebo v diskuzích či vzkazech 

administrátor ům. 

V d ůsledku výše zmi ňované zakázkové kauzy se rozjela debata o 

aplikaci pravidel a bylo možné tak sledovat r ůzné postoje 

poloadminstrátor ů k jejich interpretaci. 

Nyx: „ Podľa teba sa nemá rozlišova ť, či sa trestá hrá č, 

ktorý je tu 1 de ň alebo 10 rokov? Ani to, či je to čistý hrá č, 

alebo opakovane trestaný? “  

Quintus: „ Samozřejm ě, trest je vždy stejný a tak by to 

mělo být i v realit ě. Nemluv ě o tom, že to že tu n ěkdo je déle 

a poruší pravidla nem ůže se vymlouvat na neznalost. “  

 MartyHR: „ Urcite ano. Jinak by ty prohresky mohl hlidat 

robot a hned trestat dle nejakych prednastavenych 

parametru...“ 

Justas: „ To jsou dv ě rozdílné otázky. Co se týká 

rozlišování mezi nová čkem a zkušeným hrá čem, tam by se rozdíly 

asi d ělat nem ěly. Bohužel každý z nás je jen člov ěk, a tak to 

často není lehké dodržet. Pokud n ěkoho znám n ěkolik let, 

patrn ě v ůči n ěmu budu uplat ňovat i sv ůj vztah k n ěmu. Je to 

chyba, ale stává se to. Nejsme stroje. Jiná v ěc je rozlišování 

mezi výjime čným vybo čením z pravidel a recidivou. Pokud dojde 

k výjime čnému vybo čení z pravidel, je na míst ě si položit i 

otázku, zda bylo úmyslné či nikoli. Vždy je na míst ě n ějaká 

reakce - n ěkdy sta čí upozorn ění, jindy mírn ější trest (nap ř. 

pokud vybo čením z pravidel získal hrá č výhodu, tak aby došlo 

k  její kompenzaci). U opakovaných proh řešk ů nebo u 
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nejzávažn ějších porušení pravidel ale jakákoli tolerance nemá  

místo. Když nad tím p řemýšlím, stejn ě uvažujíi trestní 

zákoníky mnoha zemí - netrestaným lidem dávají nižš í tresty, 

dosavadní bezúhonnost je brána jako poleh čující okolnost, 

naopak recidiva jako okolnost p řit ěžující. U nejzávažn ějších 

zlo čin ů je ale jedno, jestli byl pachatel dote ď hodný nebo ne 

- trest je tak jako tak hodn ě vysoký. Jsem tedy pro to, aby 

pro nová čka platila pravidla stejná jako pro zkušené hrá če, 

ale aby čistí hrá či byli posuzováni mírn ěji než recidivisté. 

 Miricová V.: „ Rozlišovat by se to podle mne nem ělo, 

přestože se to v minulosti d ělalo. Nová ček, který je tu 1 den 

nevzbudí p ři jeho vymazání žádný rozruch, nicmén ě u skalních 

,,velkých ryb" je rázem ohe ň na st řeše. Pro č? Není p řeci 

důležité, jak dlouho tu člov ěk je, ba naopak - skalní hrá č, 

jež hraje hru 10 let by p řeci za t ěch 10 let m ěl pravidla Dama 

umět snad i pozpátku. Pro č má tedy na tyto hrá če být brán 

větší ohled? Pravd ěpodobn ě proto, že takovýto hrá č je zde 

pov ětšinou oblíbený, prot řelý, po tolika letech nez řídka kdy 

také reáln ě známý ze sraz ů a proto je lidem jeho smazání líto, 

brání ho a řeší a řeší a řeší. V diskusích, vzkazech, všude... 

Nyní, kdy se zásahem Quintuse praxe zm ěnila je rázem op ět vše 

špatn ě a op ět se řešilo a řeší. Ale lidé by si m ěli uv ědomit, 

kolikrát volali po tom, aby byl stejný metr, aby se  trestalo 

stejn ě, nedopo čítala bych se, kdybych se cht ěla zp ětn ě 

poohlédnout po tom, kolik vzkaz ů mi p řišlo po našem trestání - 

kolikrát tu n ěkdo bre čel, že chce stejný metr pro všechny. Tak 

tady ten metr je... 

Dokud si člov ěk nevyzkouší býti pominem, nem ůže žádného za 

jeho po čínání soudit - je totiž nesmírn ě t ěžké udržet si 

čistou hlavu a opravdu trestat spravedliv ě. Dokázalo a dokáže 

to velice málo pomin ů a já mezi nimi rozhodn ě nebyla, býti 

pominem i dnes, n ěkteré v ěci zásadn ě p řehodnotím! “  

h.m.p. „ Asi nem ělo, nová ček po řádně nezná pravidla a o 

nějakých nepsaných pravidlech nemá ani páru, ost řílený hrá č 
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zná pravidla, ale m ůže se zase stát, že prost ě ujede. Spíš by 

se m ělo rozlišit zda jde o hrá če, který má první p řestupek a 

nebo opakovaný. Z vlastní zkušenosti vím, co jsme j ako nová čci 

dělali s p řítelem, který kdysi damo hrával také. N ějaká 

nepsaná pravidla nebo mul ťáctví? Ani jeden jsme nev ěděli o č 

jde. Proto nám také ned ělalo problém si vypomáhat nebo se 

účastnit stejných zakázek. tenkrát nám hodn ě pomohl DooFooS, 

ne tím, že by nás smazal nebo zav řel, ale upozornil nás, že 

takhle ne a vše nám jednoduše vysv ětlil. Ur čit ě mi to dalo víc 

než n ějaké smazání. “ 114  

Vid ěli jsme, že rozsah výklad ů pravidel je relativn ě široký od 

„padni komu padni“ (Quintus) po zohledn ění okolností, tedy 

zkušenosti hrá če, opakovaní p řestupk ů a podobn ě. Trest je tedy 

(ne)ud ělen na základ ě toho, kte ří poloadmini jsou zrovna 

aktivní a jak si vykládají pravidla. Z výpov ědí 

poloadministrátor ů jsme vid ěli, že je na n ě vyvíjen ostatními 

uživateli pom ěrn ě velký tlak, který není snadné ustát. Na 

druhou stranu m ůže tlak uživatel ů zabránit v trestu, o kterém 

si myslí, že je nespravedlivý. 

 „ Padlo mi to do oka na diskusii, kde sa ozvala samot ná 

potrestaná hrá čka. Nezastávam sa len tak hocikoho, ale 

niektorých hrá čov už v hre naozaj poznám dostato čne dobre, aby 

som vedela, že sú korektní a rozumní a ur čite by si nerobili 

mul ťácke ú čty. Phillí je jedna z nich, tak ma ten trest celkom  

nadzvihol. Sama mi potvrdila, že žiadne iné ú čty v hre nemá. 

Quintus ako navrhovate ľ trestu mi na otázku, o aké ďalšie ú čty 

nicku Phillí sa jedná, neodpovedal.  

Preto sme o preverenie trestu požiadali ostatných p ominov 

- a ajh ľa! Traja z nich napísali, že žiadne iné ú čty nenašli, 

ani dôvod na trest. 

                                                           
114 «http://nyxacik.sweb.cz/clanok3_jedna_ruka_netrest a.php» (Naposledy 

navštíveno 12. 12. 2014). 
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Tak ako ho našiel Quintus (a následne aj shrek2, kt orý 

tiež hlasoval ZA trest), by ma dos ť zaujímalo, ale odpovede sa 

zrejme nedo čkáme.  

Faktom zostáva, že keby sme sa do toho nevložili os tatní 

hrá či, vzh ľadom na to, čo sa písalo v reportáži Jedna ruka 

netrestá - o tých mechanických odklikáva čoch trestov, je 

celkom možné, že Phillí by bola nespravodlivo zmaza ná. ZA 

NI Č. 115“  

K výrazn ějšímu porušování pravidel dochází u v ětšiny uživatel ů 

většinou v prvních m ěsících jejich pobytu v Damokles, často je 

porušují z neznalosti. V ětšina hrá čů se snaží i s ohledem na 

vztahy v komunit ě alespo ň základní pravidla dodržovat, i když 

to neznamená, že by se chovali podle striktního výk ladu 

pravidel. Podobný jev zaznamenala i Isabella, která  píše že 

„ členové komunit se chovají voln ě, ale vždy respektují n ějaká 

pravidla. Uspokojení z ú časti na komunit ě je zakládající 

hodnotou oné komunity“ (2007,49). P řesto existují uživatelé, 

pro které je hlavní zábavou porušování pravidel a n apadání 

druhých uživatel ů. Více se na n ě zam ěřím v p říští kapitole. 

4.17. Agresivita 
V rámci studia komunikace zprost ředkované po číta čem vznikla na 

základ ě výzkum ů z 80. let teorie příznak ů redukce sociálního 

kontextu  ( reduced social context cues ) (Sproull and Kisler 

1986). „ Podle této teorie „ inherentní charakteristiky“ 

počíta čově mediované komunikace vedou k redukci sociálních 

vazeb a následující depersonalizaci (nedostatek int imity), 

ekvalizaci (zplošt ění hierarchií), ztrát ě zábran a 

antinormativnímu jednání.“ (Dahlberg 2004). Tato te chnologicky 

deterministická teorie (Dahlberg 2004) se ale ukazu je jako 

celkov ě neplatná (Dahlberg 2004). Mimo jiné proto, že vzeš la 

z test ů v laboratorních podmínkách (Spears and Lea 1994), 

které mohli zachytit aspekty sociální reality jen z a velmi 
                                                           
115 «http://nyxacik.sweb.cz/hra3_o5_T_ako_trest.php» ( Naposledy navštíveno 

20. 2. 2015). 
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omezených podmínek. Problemati čnost této teorie ukazuje i m ůj 

výzkum v  on-line sv ět ě Damokles. Jak již bylo vid ět 

v p ředchozích kapitolách, je sv ět Damokles bohatý na sociální 

vazby mezi svými uživateli. Ne všichni uživatelé se  ale znají 

i z off-line sv ěta a tak zde p řeci jen existuje anonymn ější 

prost ředí než na malé vesnici. Takovýto typ anonymity umo žňuje 

lidem posílat zprávy on-line, které by pravd ěpodobn ě nebyly 

v komunikaci tvá ří tvá ř vyjád řeny (Wellman and Hampton, 1999). 

Svou zkušenost s nevhodným chování v rámci textovéh o on-line 

sv ěta LambdaMOO dokládá jeho zakladatel Pavel Curtis: 

„Tato ochranná anonymita (online sv ět ů) rovn ěž podporuje 

některé hrá če, aby se chovali nezodpov ědně, hrub ě, nebo 

dokonce nep řístojn ě. M ěli jsme závažné a opakované p řípady 

sexuální obt ěžování, hrubosti, a úmyslné odpornosti. Obecn ě 

platí, že taková krutost se zdá, má dv ě p ří činy: pachatelé se 

domnívají (obvykle správn ě), že nemohou být zodpov ědní za své 

činy v reálném sv ět ě a ta samá anonymita jim uleh čuje 

obt ěžovat ostatní hrá če než v off-line sv ět ě.” (Curtis 192,130 

citováno dle Boellstorff 2008, 188-189.)  

Povšimn ěme si, že se nejedná o obecný jev komunikace 

zprost ředkované po číta či, ale pouze o záležitost n ěkterých 

jedinc ů. V on-line sv ět ě Damokles se v souvislosti s diskusemi 

o zakázkách objevují ob čas prvky agresivního chování a 

komunikace. Specifikací tohoto chování je ztráta zá bran kv ůli 

počíta čově zprost ředkované komunikaci (Kiesler, Siegel and 

McGuire 1984). Tento jev se v po číta čové terminologii nazývá 

flaming(Collins 1992). Za flaming je ozna čováno nadávání 

(Kiesler, Siegel and McGuire 1984), používání úto čného jazyka 

a urážek (Matheson and Zanna, 1990, 1 citováno dle Collins 

1992) nebo nep řetržité urážky (Baron 1984, 130 dle Collins 

1992). 

Existují v zásad ě 2 typy uživatel ů, kte ří se chovají 

v diskuzích agresivn ě. První typ by se dal ozna čit za 

rozn ěcova če. Tito uživatelé a uživatelky se baví tím, že 
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ostatní slovn ě napadají aurážejí je. P řípadn ě takto za čnou 

reagovat, když v diskusi s nimi n ěkdo nesouhlasí. Je to pro n ě 

i jedna z motivací, pro č v Damokles pobývají. V rámci online 

sv ět ů se tento typ uživatel ů vyskytuje pom ěrn ě b ěžně 

(Boellstorff, 2008, 187-189). Na rozdíl od Second L ifu, ale 

nevytvá řejí komunitu (Boellstorff, 2008, 193), i když mezi 

nimi ur čité vazby mohou existovat a vzájemn ě mohou protestovat 

proti trest ům, které jim ud ělili poloadministráto ři.  

Druhý typ uživatel ů lze charakterizovat jako odvetá ře, kte ří 

se nechají vyprovokovat rozn ěcova či a oplácí jím stejnou 

mincí. 

V rámci Damokles jsem pozoroval souvislost mezi fla mingem a 

mul ťáctvím. Mnoho z uživatel ů, kte ří si ve h ře zakládají více 

účt ů, bývá zárove ň také agresivní v diskuzích. Pokud jsou tito 

uživatelé zkušen ější, není pro administrátory jednoduché je 

potrestat. Aby se vyhnuli trestu, používají 2 po číta če (a 2 IP 

adresy) nebo se p řihlašují z jednoho ú čtu doma a z druhého 

v práci. 

Agresivita v Damokles se také objevuje v rámci podn ikání, 

vojenství a politice, kdy je oponent zastrašován ek onomickou 

mocí a nadávkami. 

Reakcí na agresivitu bývá n ěkolik typ ů. První typ reakce bývá 

také agresivita, která m ůže vést mezi n ěkterými uživateli i 

k nenávisti. Zaznamenal jsem na sraze Damoklesan ů jednu 

uživatelku, která velmi p řesv ědčiv ě tvrdila, že by si to 

z jednou nechvaln ě proslulou uživatelkou, známou svým 

agresivním p řístupem a mul ťáctvím, vy řídila fyzicky.  

Druhým typem reakce je smích. Výše nejmenovaná uživ atelka byla 

jak p římo v Damokles, tak i p ři debatách na srazech objektem 

posměchu a zábavy. Podobné reakce na obt ěžování pozoroval i 

Boellstorff v Second Lifu (2008, 195). 

Třetí typ reakce je ignorace tohoto jednání. Stejný t yp reakce 

zaznamenal v Second Life Boellstorff (2008, 195). T o je celkem 
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jednoduché v rámci soukromých zpráv a rozhovor ů, kde lze 

zprávy od obt ěžujících uživatel ů zablokovat. 

Poslední reakcí je frustrace. Agresivní jednání se sice týká 

menšiny uživatel ů (stejn ě tak i v Second Life (Boellstorff 

2008)), p řesto dokáže tato menšina n ěkterým uživatel ům sv ět 

Damokles znechutit tak, že z n ěj odcházejí. Dlouhodobé 

napadání a obt ěžování je pro n ě natolik frustrující, že i když 

už mají v tomto sv ět ě vybudované siln ější p řátelské vazby, 

rad ěji z tohoto sv ěta odcházejí.N ěkte ří uživatelé sami 

vypovídají, že se chovají v Damokles podobn ě jako v off-line 

sv ět ě a stejn ě tak, že i ti druzí v Damokles časem ukazují 

sv ůj pravý charakter. 

„Teda ale musím se p řiznat, že já s nikým takhle 

neseznamovala, že za n ěkým p řijdu, a normáln ě ho pozdravím a 

začnu si s ním psát,.. To fakt není moji parketa ani v  realit ě 

:) :D” 116  

„A čkoliv si každý myslí, že zde vládne jakási anonymit a 

tak já si naopak myslím, že každý zde ukáže sv ůj pravý 

charakter a obraz své opravdové osobnosti.” 117  

Jistou formou agresivity jsou také krádeže a tunelo vání ú čt ů, 

kdy ob ěti je ukradeno heslo od ú čtu a jeho majetek je p řeveden 

na jiný Damokles ú čet či je smazán. V ětšina t ěchto útok ů, ale 

byla administrátorem dána do p ůvodního stavu. Podobné aktivity 

zaznamenal v Second Lifu i Boellstorff (2008, 191).   

Agresivita bývá motivována často ekonomickým prosp ěchem, 

snahou domoci se úsp ěchu ne čestnými prost ředky. Agresivita 

ovšem nevede k sociálnímu úsp ěchu a agreso ři nejsou uznávanými 

členy komunity. Málokdy se jim poda ří p řenést vztahy z on-line 

prost ředí do off-line prost ředí. 

„Libušák: 

(26. 12. 2003 22:38:49) dej mi škváru  

                                                           
116 SharkasS «http://nyxacik.sweb.cz/vase4_jak_to_vidi m_ja.php» (Naposledy 

navštíveno 18. 11. 2013). 
117 Informátorka M. rozhovor veden po ICQ 19. 5. 2009.  
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vl čicex (26. 12. 2003 23:49:41) dost máš ty a neotravu j 

Libušák (27. 12. 2003 15:52:25): budu od toho jsou tady ty 

vaše nablbly stranky!!budu škodit a ty mi n ěco daš jinak 

t ě sejmu  

Vzkaz Libušákovi: Takových jako ty už tady bylo. Je n se 

sám zesm ěšňuješ. Svým jednáním jsi se tady odepsal a už 

jen velmi t ěžko tady budeš hledat n ěčí pomoc!” 118  

4.18. Odchody, návraty a závislost 
Působení Damokles má r ůzné fáze. Pokud Damokles uživatele 

zaujme, prvních pár dní nebo týdn ů se v ětšinou rozkoukává. 

Získává informace o fungování tohoto sv ěta od dalších 

uživatel ů. Pak za číná Damokles navšt ěvovat denn ě a tráví zde i 

hodiny času. Tato fáze trvá od pár m ěsíc ů do n ěkolika let. 

V této fázi nap říklad uživatel vstává kv ůli výrob ě p řed 

čtvrtou hodinou ráno. 

„Omylem jsem nakoupil do své továrny p říliš mnoho 

textilních látek. Byl jsem nepozorný, co se dá d ělat. A 

protože obchod zrušit nejde, tak jsem si řekl, že dob ře, 

dokoupím ješt ě vodu, všechno to nacpu do továrny a budu 

vyráb ět dva dny, snad mi to vyjde na procenta. 

Tu noc se mi nespalo n ějak dob ře a v p ůl čtvrté ráno jsem 

zasedl ke stroji. Úmysl byl z řejmý. Kouknu jestli, je 

vyrobeno, zadám nabídky, dokoupím vodu, zadám výrob u a zp ět do 

postele, která ur čit ě nesta čí ješt ě vystydnout.” 119  

Uživatel kontroluje odkupy MOS, diskutuje v diskuzí ch a 

hospodách, d ělá zakázky. Stává se na n ěm závislým 120 . P řed 

ur čitou závislostí varuje uživatele p ři registraci už 9. bodu 

                                                           
118 Článek z Dnes Bez 28. 12. 2003. 

119
 «http://tichadomacnost.doofoos.cz/system/» (Naposled y navštíveno 2. 2. 

2015). 
120 Závislosti se nev ěnuji jako psychologickému či psychiatrickému jevu, ale 

jako kulturnímu faktu. Mimo jiné i protože, i Boell storff m ěl problem najít 

nějakou eticky vyhovující definici závislosti z oblas ti psychologie (2008, 

176). 
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z pravidel. Tato závislost ovliv ňuje každodenní život 

uživatel ů. Zaznamenal jsem výpov ěď uživatelky, která posouvala 

začátek ob ěda s rodinou, aby ve 12 hodin systémového času 

mohla zkontrolovat ceny svých výrobk ů v obchodech, zda je nemá 

konkurence níže než ona. Jiný uživatel toho času student 

st řední školy vypov ěděl, že si „ odskakoval z hodin, aby si 

zkontroloval odkupy” . 121  

 O závislosti a denním rytmu uživatel ů Damokles pojednává i 

text písn ě uživatele Abraxase (viz kapitola Čas). Kontrola 

odkup ů pro uživatele m ůže být i lehce adrenalinová záležitost. 

 „P ři každé celé jsem pak zaznamenal zvýšený tep” 122  

„Šest a p ůl roku byla jsem za magora. V o čích manžela, 

dětí i kamarád ů. Ob čas i v o čích svých. V čera jsem řekla : "A 

DOST". Bylo to celkem snadný. Zbývá jen sladká te čka. SMRT 

POSTAVY Nespala jsem, hrála jsem hru. Dnem i nocí…Z  oslav 

odjížd ěla jsem d říve…Mimo domov byla jsem p ěkně nervní… No 

prost ě debil. A v čera najednou, všechen ten čas, prachy, 

firmy, odkupy, noviny, kasino…..NIC UŽ NEBYLO D ŮLEŽITÝ. 

Rozdala jsem všechno…Budovy…peníze…(virtuální, jist ě.-)) Firmy 

nechala jsem zkrachovat…Poslední p řepsala jsem 

hospodu…Naposledy jsem se v ní opila, ale už jsem d ala vyd ělat 

novému majiteli. Vypila jsem všechnu Teguilu ve sla dké ví ře, 

že ráno budu zem řelá. "Ješt ě žiješ" hlásil mi mobilem kámoš. 

Jo, moji milí, te ď už budu jen potupn ě chátrat. Má t ělesná 

schránka má ješt ě celých 8 % zdraví. A to je v Damoklí řeči 

asi tak týden života. Nu což….Oživovat už se nebudu , takže… 

SBOHEM DAMOKLE, BYLO TOHO DOST.-)” 123  

Za závisláky se ozna čují i samotní uživatelé. Závislost je i 

častým tématem na srazech uživatel ů. Často se o ní vtipkuje. 

Většina aktivní uživatel ů závislost nevnímá negativn ě, v ětší 

                                                           
121 Informator M. rozhovor veden po ICQ 5. 3. 2008. 
122 Informátor D., poloadmin, rozhovor veden po ICQ 31 . 3. 2008. 
123 27. 9. 2010 «http://lorrain.blokuje.cz/864424-damo kles-uz-kles-php» 

(Naposledy navštíveno 17. 2. 2015). 
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kritika na závislost zaznívá od bývalých uživatel ů. Závislost 

může narušovat i partnerské vztahy. 

 „…odjedeš na dov ču a partner ti říká, musím odehrát” 124  

Zárove ň je závislost používána jako nadávka a nálepka 

agresivními uživateli v ůči t ěm, kte ří s nimi nesouhlasí. Ve 

stylu „zlod ěj k ři čí, chy ťte zlod ěje”. Protože sami tito 

uživatelé jsou ostatními ozna čování za závisláky. 

Někte ří uživatelé jsou v p řípad ě nemožnosti splnit n ěkterou 

aktivitu v Damokles či p ři delším pobytu mimo n ěj nervózní, 

přesto by bylo velmi problematické používat tento ter mín ve 

smyslu psychiatrické diagnózy. 

Závislost v Damokles se dá interpretovat jako tráve ní p říliš 

mnoho času v on-line sv ět ě. Podobn ě vnímají závislost i 

uživatelé Second Lifu (Boellstorff 2008, 177). Plat í zde, že 

trávení času v on-line sv ět ě je na úkor off-line sv ěta 

Boellstorff 2008, 177). Závislost se m ůže projevovat tím, že 

uživatelé sv ůj život p řizp ůsobují systémové temporalit ě. 

Hlídají si nap říklad odkupy v celou hodinu systémového času. 

Druhým typem závislosti je pak závislost na komunik aci a 

trávení času v Damokles hosp ůdkách a diskuzích. Jeden typ 

závislosti nevylu čuje druhý. Časová hranice závislosti je 

zna čně individuální. Hodina denn ě v Damokles se nepovazuje za 

závislost, 3-4 hodiny už ano. Platí také, že m ěřit čas 

věnovaný čist ě Damokles m ůže být problematické. Protože čas 

může uživateli b ěžet na pozadí a dalo by se zm ěřit, že tam je 

15 hodin denn ě. Z toho zna čnou část času ale mohl v ěnovat 

práci v jiném okn ě svého prohlíže če. Existuje tedy rozdíl mezi 

aktivním a pasivním trávením času v Damokles. 

V Damokles najdeme stále uživatele, kte ří se do n ěj 

zaregistrovali v jeho po čátcích, tedy letech 2002 a 2003. 

Velká část uživatel ů ale v pr ůběhu let z Damokles odešla. 

Někt ěří spacháli sebevraždu, kterou systém umožnuje. N ěkte ří 

                                                           
124 Informátorka D. rozhovor veden face to face, zazna menán ru čně 16. 2. 

2009. 
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se p řestali starat o zdraví své postavy, či ho zám ěrn ě ni čili 

například pitím tvrdého alkoholu, p ři kterém ubývá zdraví. 

Důvody byly r ůzné, ale v zásad ě je lze rozd ělit do čty ř 

oblastí. 

První část uživatel ů odešla z d ůvodu nedostatku času, 

respektive s pot řebou v ěnovat sv ůj čas a energii jiným 

oblastem, a ť už se jedná o rodinu, práci či jinou formu on-

line zábavy. Zvlášt ě v po čátcích Damokles bylo pom ěrn ě snadné 

odejít kv ůli tomu, že uživateli, který nem ěl čas se starat o 

svou postavu, postava na nedostatek pé če umřela. 

 „Neměla jsem čas se starat o postavu a tak mi hubla, 

strádala, nebyla oble čená, ztratila práci až um řela, pak 

vznikl hrobe ček a konec.” 125  

Druhý typ uživatel ů je časem znechucen (ne)fungováním systému 

a spory s administrátory či poloadministrátory. Jednalo se 

například o uživatele, kte ří v systému objevili chyby a 

upozornili na n ě administrátora, ten ale valnou část chyb 

neopravil. P řípadn ě sem pat ří hrá či, kterým se nelíbili 

novinky zavedené administrátorem, nap říklad dan ění pen ěz na 

účtech obyvatel Damokles. 

„Z Damokles jsem odešla zejména proto, že provozova tel 

serveru Tomáš Kulhánek je nep říjemný, netolerantní a vulgární 

prudi č.” 126  

Třetí typ uživatel ů jsou ob ěti agresivních hrá čů. Mohou mít 

sice v Damokles vytvo řené dobré sociální vazby, ale neustále 

útoky na n ě p řeváží nad t ěmito vazbami a z Damokles odcházejí. 

Čtvrtý typ uživatel ů odchází, protože je pobyt v on-line sv ět ě 

přestane bavit, a p řesn ěji d ůvod svého odchodu nespecifikují. 

Souvisí to i ur čitou nostalgií po zlatých časech, kde jsou 

prvotní m ěsíce pobytu v Damokles nahlíženy jako lepší než 

sou časnost. 

                                                           
125

 Rozhovor se s. 28. 10. 2009. 
126 Mod. 5.16, 7. ledna 2008 «http://www.mike82.cz/200 8/01/virtualni-svet-
damokles_2234.html» (Naposledy navštíveno 20. 5. 20 13). 
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Jak uvidíme níže z ohlasu bývalých uživatel ů, Damokles pro n ě 

mohl v dob ě jejich pobytu p ředstavovat ur čitou závislost, ale 

v sou časnosti po n ěm už nemusí toužit. 

 „ani m ě Damokles nechybí, jen n ěkte ří lidé. A víš, že m ě 

ani nezajímá co se tam d ěje? Divný, d řív sem bez n ěj nemohla 

být.” 127  

 „M ě už to teda p řipadá, jakobych tam snad ani nikdy nebyl, 

jen Ti lidé, které odtamtud znám z ůstávají, jsou reální a je 

dobře že je znám.” 128 .  

Výše zmín ěné d ůvody odchodu se mohou kombinovat. Ur čitou roli 

hraje také to, pokud Damokles opoustí uživatelé, s kterými m ěl 

daný jedinec navázané siln ější vazby. Je tak oslabována jeho 

motivace pobývat v Damokles. 

Část uživatel ů, kte ří z Damokles odešli, se do n ěj po čase 

vrací. Jedná se o uživatele, kte ří odešli z Damokles, protože 

na n ěj nem ěli čas z d ůvod ů svého vytížení v off-line život ě. 

Nyní mají op ět více času a tak se vrací zp ět do sv ěta, který 

znali a který je bavil. Cesty k návratu jsou dv ě. Zaprvé 

v Damokles lze obnovit p ůvodní p řezdívku (nick) a za čít znovu 

s 10 procenty p ůvodního majetku. V p řípad ě, že už si 

nepamatují nap říklad ke své p ůvodní p řezdíce p řihlašovací 

údaje, založí si p řezdívku novou. Tento p řípad se neozna čuje 

za mul ťáctví, protože uživatel nepoužívá aktivn ě dv ě 

přezdívky. Pod novými p řezdívkami se také často vrací 

uživatelé, kte ří byli smazáni za vážné proh řešky. 

 „Dlouholetí pam ětníci si možná vzpomenou na tiskovinu, jež 

na Damoklesu vycházela tak zhruba šest sedm let naz pět, jež 

nesla tento název. Tihle pam ětníci si možná budou pamatovat 

jejího majitele s nickem xxxxx, teda zhruba osmnáct iletého 

kluka p řed maturitou, tak to jsem já. S damoklesem jsem 

                                                           
127 Estela (18.48, 11. 10. 2005) «http://avocode.bloku je.cz/203648-dva-

mesice-bez-damokles-php» (Naposledy navštíveno 20. 1. 2015). 
128 Pitros (23.55, 26. 9. 2005) «http://avocode.blokuj e.cz/203648-dva-

mesice-bez-damokles-php» (Naposledy navštíveno 20. 1. 2015). 
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tenkrát sekl z osobních d ůvod ů, které nem ěli nic spole čného se 

hrou, ovšem pravdou je, že m ě ta hra p řestala i trošku bavit. 

” 129  

Vrací se také poslední část uživatel ů, které on-line sv ět 

Damokles omrzel. D ůvodem je často nostalgie. Damokles jim 

chybí a jsou zv ědaví, co se v n ěm za tu dobu zm ěnilo. 

„Můj bývalý nick piškvorka..asi hrá či znají a ví,že jsem 

začala znova od nuly…. prost ě jsem pot řebovala jen chvíli 

pauzu a nový náboj.” 130 

4.19. Relexe Damokles z pohledu (ex)uživatel ů 
Uživatele Damokles p řitahuje a vtahuje do sebe proto, že 

v sob ě obsahuje herní prvky a zárove ň si mohou vyzkoušet v ěci, 

které by pro n ě v off-line sv ět ě byly obtížné nebo nemožné. 

Mohou zde realizovat své sny. Baví je, že se mohou zlepšovat. 

Mohou budovat svoji kariéru, vyd ělávat peníze a rozvíjet se 

v podnikání. Pak nastává trochu rutina, kdy je t řeba se o 

nabitý majetek starat. Motivací m ůže být i boj s konkurencí. 

Damoklané často zmi ňují, že za nejlepší období svého pobytu 

v Damokles považují čas, kdy v n ěm za čínali. Je v tom ur čitá 

nostalgie a také velmi motiva ční prvek budování n ěčeho nového 

a poznávání n ěčeho nového. 

„ Který období na Damokles si myslíš, že bylo nejlepš í? ” 

destiny: „Ur čit ě za čátky, protože to se člov ěk 

propracovával výš a výš, dostával se, dostával se k  pen ězům a 

až se dostal k momentu, kdy m ěl x továren a spoustu 

zaměstnanc ů a to už nebyla taková zábava. Asi ty za čátky.“ 131  

Vliv na nostalgické vzpomínání na za čátky má i to, že Damokles 

má v sou časnosti nejv ětší rozkv ět za sebou, což se projevuje 

                                                           
129 Z Damoklesích novin Černý Humr článek Černý Humr Strikes Back 

15. 2. 2015. 
130 «http://nyxacik.sweb.cz/hra5_multacka_kauza_ohlasy .php» (Naposledy 

navštíveno 17 .2 .2015) 
131 Rozhovor s destinym nahráno 22. 5. 2004 v Bowling baru v Ruské, v rámci 

rozhovoru pro damokles noviny DnesBez. 



128 

 

například tím, že po čet aktivních fotbalových lig byl 

zredukován z šesti na t ři pro nedostatek hrá čů. 

Pro část uživatel ů Damokles je vrcholem jejich pobytu snaha 

dostat se do Sín ě slávy, do které se každý m ěsíc zapisuje 

nejbohatší obyvatel Damokles. Je to jakýsi pomník t ěm 

nejlepším uživatel ům Damokles a také t ěm, kte ří byli více 

s Damokles spjati a um řeli i v off-line sv ět ě.  

„ Jak t ě to napadlo vlastn ě dostat se do té Sín ě slávy? ” 

destiny: „Tak já jsem se o to dlouho snažil, já jse m se o 

to pokoušel asi p řed dv ěma, t řema měsícema, než jsem se tam 

opravdu dostal. A cht ěl jsem skon čit s Damoklem a říkal jsem 

si, že chci po sob ě n ěco zanechat, tak jsem se cht ěl dostat do 

Sín ě slávy, která je takovým vyvrcholením úsilí. Vlastn ě mohl 

jsem tam být d řív, ale v Brn ě byly ur čitý domluvy, takže se 

tam dostali jiní lidí. M ěl jsem pot řebu po sob ě n ěco zanechat. 

Za prvý jsem cht ěl skon čit a za druhý mi bylo líto skon čit jen 

tak, aby po m ě nez ůstala žádná stopa. Pro to jsem cht ěl do 

Sín ě slávy.” 

„Myslíš, že se ta Sí ň slávy dá brát jako ur čitej cíl té 

hry? ”  

destiny: „ No, ta Sí ň slávy, vlastn ě ur čitým cílem hry je, 

něco tam po sob ě nechat, ale ne pro každýho je to cíl .” 132 

Pokud bývalí Damoklesané bilancují své p ůsobení v Damokles, 

vidí ho v ětšinou v pozitivním sv ětle. Za klady považují nov ě 

získané kontakty, p řátele, kamarády a známé. Damokles je tedy 

samotnými uživateli považován za místo rozvíjení so ciability a 

sociálních vztah ů, místo které pro n ě má „opravdovou 

hodnotu.” 133 Kladné body mu p řipisují i za možnost zkoušet si 

věci, které jsou pro n ě v off-line sv ět ě nedostupné či obtížn ě 

dostupné. 

                                                           
132 Rozhovor s destinym nahráno 22. 5. 2004 v Bowling baru v Ruské, v rámci 

rozhovoru pro damokles noviny DnesBez. 
133 Informator M. rozhovor veden po ICQ 5. 3. 2008. 
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Ačkoliv Damokles na rozdíl od Second Lifu není využív án 

formálními i neformálními institucemi pro vzd ělávání 

(Ku čírková 2009, Rychtová 2011), je vnímán i samotnými 

uživateli jako místo, kde se n ěco nau čili, nap říklad 

disciplín ě, kalkulování náklad ů a rozvíjení kontakt ů, tedy 

schopnostem, které se dají dob ře využít i v off-line sv ět ě. 

 „ Naučil jsem se dob ře kalkulace, vstávat p řed pátou a 

navazovat kontakty.” 134  

Negativn ě vnímají uživatele Damokles p ůsobení administrátora. 

Při jeho hodnocení často padali i vulgární výrazy. Dále pak 

agresory, kte ří ni čí pot ěšení z pobytu v Damokles. Tyto 

atributy pat ří i k d ůvod ům, pro č Damokles opustili. Ve zp ětné 

vazb ě uživatel ů zaznívalo nej čast ěji, že jako nejv ětší 

„negativum“ nebo náklad je vnímán čas, který Damokles v ěnovali 

a to jednak p ři vyd ělávání Damoklesích korun a zadruhé čas, 

který strávili b ěhem diskusí. I p řes ur čitou kritiku trávení 

času v Damokles, se ale v ětšinou staví k Damokles kladn ě. 

„ damokles nam toho hodne vzal (zejmena pokud jde o c as), 

ale jeste vic dal. jak jinak bych prisla k tolika s kvelym 

pratelum a znamym?!? k tolika uzasnym diskuzim a 

proflamovany/prokecanym nocim? tohle ztraceny cas r ozhodne 

nebyl…damoklesi zivot proste presel do realu, uz ne mame 

potrebu se schazet nekde v „anononymite“, vidame se  prece 

live!” 135  

„ pametám na tie krásne časy strávené na Damoklesi ” 136  

 

 

 

                                                           
134 Informator M. rozhovor veden po ICQ 5. 3. 2008. 
135 strasidlo (23.22, 2. 8. 2006) «http://avocode.blok uje.cz/366495-rok-

php#more-366495» (Naposledy navštíveno 17. 2. 2015) . 
136 Status jedné uživatelky ve Facebookové skupin ě v ěnováné Damokles. 
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5. Záv ěr: 

Jak tvrdí Boellstorff, „ virtuální sv ěty nemusí mít nutn ě v ětší 

význam než mnoho dalších nových technologií.” (2008 , 238) 

Přesto si zasluhují naši pozornost, jako jeden z feno ménu 

dnešního lidství. Ve své práci jsem se pokusil pood halit 

fungování on-line sv ěta Damokles a jeho vazby a vliv na 

každodenní život jeho uživatel ů z pohledu antropologa. Žijeme 

v postmoderní spole čnosti, která nabízí svým člen ům nep řeberné 

množství aktivit. Mezi tyto možnosti pat ří i on-line sv ěty. 

On-line sv ěty jsou interak ční platformou, která rozši řuje 

možnosti off-line sv ěta. Lidé vstupují do on-line sv ět ů 

z d ůvod ů napln ění svých pot řeb. P ři čemž minimáln ě pro on-line 

sv ět Damokles m ůžeme identifikovat tyto základní d ůvody 

napln ění volného času n ěčím zábavným a touhou po navázání 

interakci s druhými. Jinými slovy touhou po komunik aci.  

Zábavnost spo čívá v možnosti realizovat v ěci, které nejsou 

všem uživatel ům dostupné v off-line sv ět ě, dále pak v možnosti 

relativn ě rychlého rozvoje své postavy a majetku a ve zkouše ní 

nových v ěcí. Zábavná je i možnost vyzkoušet si, zda uživatel  

zvládne nap říklad podnikat v konkurenci ostatních uživatel ů. 

Práv ě interakce s dalšími uživateli on-line sv ěta zábavnost 

ješt ě umoc ňuje. 

V p řípad ě Damokles není tak podstatný obsah dané komunikace,  

ale práv ě komunikace jako proces sama o sob ě. Jak p řipomíná 

americký teoretik komunikace James W. Carey, není n áhoda, že 

slova komunikace a komunita mají k sob ě blízko (2009). 

Komunikace pomáhá utvá řet a udržovat komunitu, jak jsme vid ěli 

i v p řípad ě on-line sv ěta Damokles. Carey píše o rituálovém 

modelu komunikace, s kterým se pojí termíny sdílení , ú čast, 

sdružení a spole čenství (2009, 15). Komunikace je tedy 

nástrojem sociální konstrukce komunity, díky níž je jí členové 

sdílejí své p ředstavy, zkušenosti a díky komunikaci se člov ěk 

účastní na život ě komunity. Členy komunity Damokles od ne člen ů 

odlišuje jednak znalost zvyk ů, praxí a n ěkterých slangových 
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výraz ů, které komunita používá. Komunikace pomáhá mezi 

jednotlivými členy komunity vytvá řet spole čné vazby. Zárove ň 

jsou ale tyto vazby vytvá řeny i systémovými procesy on-line 

sv ěta Damokles, a ť už se jedná o výrobu a prodej zboží nebo 

nabídku služeb, které si jednotliví obyvatelé skrze  systém 

poskytují. Pat ří sem zde i ú čast v politických a sportovních 

aktivitách on-line sv ěta Damokles. Komunita je tedy vytvá řena 

i každodenními interakcemi se systémem a skrze syst ém, ale i 

mimo n ěj prost řednictvím blog ů, které se Damokles v ěnují. 

Nejedná se tedy pouze o komunitu se sdíleným zájmem , ale lze 

na ni nahlížet jako na komunitu praxe (Isabella 200 7, 47). 

I v jiných on-line sv ětech a hrách jsou práv ě spole čné 

aktivity, sdílení zkušeností a prožitk ů nezbytné pro jejich 

fungování (Isabella 2007, Zabet 2012). Platí to i v  p řípad ě 

on-line sv ěta Damokles. Práv ě tyto atributy a herní prvky 

dělají on-line sv ět Damokles pro jeho uživatele zábavným. 

On-line sv ět Damokles je prost ředí, které umožnuje navazování 

vztah ů mezi jeho uživateli. Tyto on-line vztahy jsou vním ány 

podobn ě jako off-line vztahy. K stejnému záv ěru dochází pro 

české uživatele on-line sv ěta Second Life (Ku čírková 2009, 52-

55 a 74-75). Jak v mém tak i v Boellstorffov ě výzkumu (2008, 

151-178) se ukázalo, že on-line vztah m ůže být vnímán i 

siln ěji než off-line vztah. Vnímání podobnosti on-line a  off-

line vztah ů podporuje i to, že v ětšina uživatel ů ve sv ět ě 

Damokles nem ění v rámci své identity obyvatele Damokles 

pohlaví a v ětšinou ani v ěk. I když u v ěku dochází často 

k postupnému nar ůstání rozdíl ů mezi v ěkem off-line uživatele a 

on-line obyvatele, protože v ěk se ve sv ět ě Damokles nem ění 

automaticky, ale musí ho postupn ě měnit uživatel. Podobn ě ani 

Kučírková nezaznamenala u českých uživatel ů Second Life v ětší 

tendenci si v rámci on-line sv ěta m ěnit identitu (2009, 78). 

On-line vztahy vzniklé v Damokles a p řetvo řené do off-line 

vztah ů odchodem do off-line sv ěta nezanikají, i když i to je 

možné. Potvrdil se tedy m ůj p ředpoklad z úvodu, že alespo ň 
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část vztah ů vzniklých díky Damokles je trvalejšího rázu. M ůže 

u nich dojít bu ďto k oslabení nebo k zesílení. Vztahy p řípadn ě 

mohou z ůstat na stejné úrovni. P říkladem zesílení jsou páry 

uživatel ů, které se po odchodu z Damokles staly manžely a 

rodi či. N ěkteré vazby pak po odchodu z Damokles zanikají nebo  

se oslabují. Zárove ň ješt ě dochází k tomu, že sít ě vztah ů jsou 

přenášeny do jiné části kyberprostoru, konkrétn ě na 

internetovou sociální sí ť Facebook nebo do blogosféry. Díky 

Facebooku jsou i bývalí uživatelé Damokles spolu v kontaktu. 

Používají ho ale i sou časní uživatelé Damokles ke svolávání 

sraz ů, p řípadn ě ke komunikaci mezi sebou. Ku čírková píše, že 

členové on-line komunity ve sv ět ě Second Life „ jsou z r ůzných 

kout ů Čech a Slovenska, a proto nemají tyto komunity reáln ou 

šanci být časem trvale p řevedeny do reálného sv ěta”(2009, 77). 

V p řípad ě sv ěta Damokles takto silné tvrzení neplatí. Jak 

ukázal p ředešlý text, díky Damokles vznikají p řátelské a 

milostné vztahy nap ří č státními hranicemi. Nedávno se jednomu 

česko-slovenskému páru narodil potomek. Srazy uživat el ů 

Damokles navšt ěvují i jeho bývalí uživatelé a členové komunity 

si nesou pov ědomí p říslušnosti k Damoklan ům i po opušt ění 

sv ěta Damokles. Dochází zde k ur čité transformaci vztah ů. Síla 

a sít ě vztah ů se m ění, ale celkov ě komunita nezaniká. Pocit 

sounáležitosti a sociální sít ě, které pat ří mezi základní 

znaky komunity (Wellman and Gulia 1999; Wellman 200 1), mezi 

částí uživatel ů p řetrvávají. Je to podobná situace, jako když 

se setkávají bývalí a sou časní členové ur čitého neformálního 

spole čenství. 

Souhlasit lze ale s tvrzením, že díky on-line komun itám mohou 

být a jsou p řekonávány fyzické a mentální bariéry, hranice a 

vzdálenosti (van Dijk 2006; Ku čírková 2009; Levy 2000). M ůže 

se jednat o p řekonání vzdáleností v tisících, stovkách 

kilometr ů, ale i t řeba o p řekonání vzdálenosti v řádu stovek 

metr ů. V on-line sv ět ě můžeme potkat n ěkoho, s kým se míjíme a 

to od nás m ůže bydlet pár blok ů. Damokles pro část uživatel ů 
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žijících mimo Českou a Slovenskou republiku p ředstavoval 

spojku s česko-slovenským prost ředím. Damokles funguje pro 

některé uživatele s fyzickým handicapem jako prost ředí, kde je 

jednodušší navázat vztahy a umož ňuje jim kompenzovat jejich 

handicap. On-line identita uživatel ů v Damokles je extenzí 

jejich já. V ětšina vztah ů v Damokles je pozitivní, ale 

překonávání bariér funguje i v negativním slova smysl u. Pro 

některé uživatele v Damokles padají snadno zábrany, k teré by 

je zastavovaly p řed spole čensky nevhodným jednáním. Tito 

uživatelé mohou být pak d ůvodem, pro č n ěkte ří z Damoklesan ů 

opouští Damokles. Také se ukázala propojenost mezi agresivním 

a podvodným chováním. Jedinci, kte ří nectí základní pravidla 

on-line sv ěta Damokles bývají také často agresivní. 

Mezi další d ůvody pat ří nevhodné systémové zm ěny ve sv ět ě 

Damokles, jednání a komunikace administrátora. Damo kles se 

může také n ěkterým uživatel ům omrzet. Už jim nenabízí nic 

nového a atraktivního, co by je v Damokles drželo. Přispívat 

k tomu m ůže i to, že lidé, s kterými m ěl uživatel Damokles 

siln ější vazby, ho už opustili. D ůvodem k opušt ění Damokles je 

nedostatek času. Pokud uživatel má zase času p řebytek, m ůže se 

do Damokles vrátit.  

Potvrdil se i p ředpoklad, že Damokles formuje u části svých 

uživatel ů časovou strukturu dne. Pro n ěkteré to m ůže být 

pozitivní v tom, že je to u čí disciplín ě, pro jiné to m ůže 

znamenat nedostatek spánku. Pokud chce být uživatel  v Damokles 

úsp ěšný, a ť už ze sociálního či ekonomického hlediska, musí 

Damokles v ěnovat čas. Malému podnikání se lze v ěnovat t řeba 

jen čtvrthodinku denn ě. V ětší firmy ale pot řebují 

k obstarávání více času i v řádu desítek minut a hodin. Z výše 

uvedenými d ůvody souvisí vznik závislosti (jako kulturního 

faktu) na Damokles. Závislost je vnímána jako p řizp ůsobení se 

časové struktu ře Damokles, dále pak jako nutkavá pot řeba mít 

pod kontrolou své podnikatelské procesy Damokles, c ož se m ůže 

projevovat i nervozitou a nap ětím. Krom kvalitativní roviny je 
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pak závislost vnímána také kvantitativn ě jako trávení 

nadměrného po čtu času v Damokles. Závislost je reflektována 

uživateli Damokles ve vtipné rovin ě (viz nap říklad Damokles 

song – nedokon čená…?), kriticky, ale je také používaná jako 

nadávka a nálepka. Čas je vnímán v p řípad ě Damokles jako 

nejv ětší ztráta. Čas je také d ůležitým faktorem v p řípad ě t ří 

typ ů uživatel ů, které do Damokles nej čast ější vstupují. Jsou 

to IT profesionálové, studenti a lidé na nemocenské , 

respektive dlouhodob ě nemocní lidé. Jako nejv ětší klad pak 

uživatelé Damokles považují rozší ření svých sociálních sítí. 

Lze tedy vyvrátit alespo ň částe čně tezi, že sociální život na 

internetu vede k izolaci (Kraut et all. 1998 nebo N ie and 

Erbring 2002). Naopak v p řípad ě Damokles se ukazuje, že 

sociální život v on-line sv ět ě byl a je pro v ětšinu uživatel ů 

obohacující. Získávají nové zkušenosti, sociální ko ntakty, ale 

i dovednosti. 

Svou prací jsem se pokusil prozkoumat po vzoru klas ických 

antropolog ů nový sv ět, stopy lidství v jedné části 

kyberprostoru. S ur čitou nadsázkou jsem se pokusil být 

pionýrem kyberantropologie v českém prost ředí. Charakterizoval 

jsem základní východiska této antropologické subdis ciplíny a 

její výzkumná pole. Vytvo řil jsem jakousi mapu sv ěta Damokles, 

která jist ě není dokonalá a neukazuje každý detail tohoto 

sv ěta, ale m ůže sloužit jako jakýsi plastický obraz, který nám 

může pomáhat pochopit, jak funguje on-line sv ět Damokles a 

jaký má p řesah do každodennosti jeho uživatel ů. 
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