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Abstrakt (česky) 
Tématem práce je pojetí techniky ve filosofii Martina Heideggera z 50. let a souvislost s dnešní 
informační technikou, která je dominantním rysem současného světa a prostupuje téměř všemi 
jeho aspekty. Čím je lidská závislost na technice větší, o to důležitější je její kritická reflexe. Čím je 
rapidnější další rozvoj techniky, tím je nezbytnější pevný rámec myšlení, ve kterém lze zkoumat 
původ techniky, její podstatu a další vývoj. 

Heideggerova filosofie shlíží z ontologické perspektivy na bytnost techniky, která vždy předčí 
každou jednotlivou techniku a předurčuje celkový způsob, jak je vyloženo bytí všeho jsoucího. 
První část bude interpretovat toto pojetí a bude zkoumat, zda je platné jenom na Heideggerovu 
současnou a industriální techniku, nebo zda a nakolik je výstižné i pro dnešní, informační 
techniku. Druhá část využije tyto závěry souběžně se současnou filosofií Luciana Floridiho a 
ukáže, v jakých rovinách je informační technika zodpovědná za proměnu našeho vztahu k bytí 
jsoucího a k realitě. Nakonec se informační technika ukáže jako možnost celkové re-interpretace 
světa. 

Smyslem srovnání Heideggera a Floridiho bude určit průsečík dvou různorodých směrů, které 
se navzájem důležitě doplňují, zamezují jednostrannosti, a jsou tak oba potřebné pro konfrontaci 
dnešní informační techniky. 

Abstract (in English) 
The topic of this work focuses on Martin Heidegger's philosophy of technology from the 1950s, 
and its connection to contemporary information technology, the dominant feature of today's 
world, permeating almost every aspect of reality. The higher the human dependency on 
technology, the more important is it's critical reflection. The more rapid the increasing 
development of technology, the more necessary is a solid frame of thinking, in which one can 
investigate the origin of technology, its nature and further evolution. 

Heidegger's philosophy looks down from an ontological perspective onto the essence of 
technology, which is always prior to each particular technology and determines the overall way in 
which to interpret the being of all entities. This idea is first interpreted and then investigated on the 
basis of whether it applies only to Heidegger's contemporary and industrial technology, or whether 
it also relates to today's information technology. The second part will use these conclusions 
alongside the current philosophy of Luciano Floridi to illustrate the ways in which information 
technology is responsible for the transformation of our relationship to the being of entities and 
reality. Information technology is finally presented as a possible means for the total re-
interpretation of the world. 

The comparison between Heidegger and Floridi identifies the intersection of two heterogeneous 
directions, which are important supplements to one another, prevent one-sidedness and are thus 
both needed in order to confront contemporary information technology. 



Klíčová slova (česky) 
Heidegger, Floridi, ontologie, metafyzika, technika, informační technika, abstrakce 

Keywords (in English) 
Heidegger, Floridi, ontology, metaphysics, technology, information technology, abstraction






























































































































































