Abstrakt
Tato práce je filozofickým průzkumem přivtělení technologických nástrojů, který přihlíží k
empirickým výzkumům a vychází ze struktur zkušenosti objasněných raně fenomenologickou tradicí i
z analýzy jednání čerpající z analytické tradice.
Technologické nástroje jsou do našeho života tak hluboce včleněny, že fungují jako součást nás,
přeměňují to, co si myslíme, že jsme schopní činit, a to, kdo jsme. Třebaže technologické nástroje
otevírají nové prostory pro autonomní jednání, jejich vnitřní fungování může zůstat neviditelné, a
vzniká riziko zakrnění našich schopností jednat.
Vzhledem k tomu, že jsme zásadně zakotveni ve světě, nemůžeme se sami chápat bez odkazu na
svět a svět nemůžeme pochopit bez ohledu na to, jací jsme. Jedinečnost související s lidským
využíváním technologických nástrojů vyvstává z prvotní jedinečnosti, která umožňuje toto využití
technologických nástrojů a odlišuje nás od našich nejbližších evolučních příbuzných.
Některá zvířata rozšiřují své fyzické působení na okolní prostředí pomocí nástrojů. My lidé však
používáme nástroje rovněž k rozšíření našich kognitivních schopností. A protože počítač je
nejuniverzálnějším lidským nástrojem, který lze využít jak pro senzomotorické tak pro kognitivní
účely, považujeme počítač za prototyp technologického nástroje.
Náš popis struktur zkušenosti se řídí transcendentálním přístupem, který zkoumá podmínky, jež
umožňují zkušenost. Pro Heideggera se rozsah transcendentální otázky neomezuje pouze na podmínky
kognitivní zkušenosti nebo intencionality. Spíše se to týká naší otevřenosti vůči Bytí. Abychom
doplnili Heideggerovu existenciální analytiku, vezmeme v potaz i Merleau-Pontyho výklad o bytí ve
světě, které je podstatně tělesné, a Sartrovu interpretaci druhého.
Postupujeme od podmínek možnosti k strukturám zkušeností, které se bezprostředně podílejí na
intencionalitě. Ukazujeme nejprve, jak se opíráme o základních strukturách zkušeností, což nám
umožňuje stále rozšiřovat zkušenostní konstelace, a za druhé, jak jsou tyto zkušenostní možnosti
omezovány jednáním.
Poté se obracíme k analytické filosofii, abychom sestavili popis jednání použitelný pro analýzu
používání nástrojů, přičemž se detailně věnujeme Searlovu výkladu intencionality.
Po vytvoření analytického rámce pro fenomenologické začlenění nástrojů do popisu jednání
aplikujeme tento rámec na používání počítačových nástrojů.
V dalším kroku postulujeme autonomii jako klíčové hodnotící kritérium a zkoumáme, jak se náš
analytický rámec může uplatnit na dva konkrétní aspekty tématu, jímž se nyní zabýváme, totiž na
technologicky zprostředkované soukromí a na technologicky zprostředkované jednání. Naším cílem je
posoudit, do jaké míry může být autonomie podporována či omezována.
Závěrem uvažujeme o možných směrech budoucího výzkumu, který by využil filosofický rámec
rozvíjený v disertaci, k zjištění, jakými způsoby může vtělenost počítačem řízených technologických
nástrojů deformovat tkanivo světa našeho života (Lebenswelt) v jednotlivých směrech jeho
konstituce.
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Abstract
This dissertation is an empirically responsive philosophical exploration into the incorporation of
technological tools within a framework comprising the structures of experience laid out in the early
phenomenological tradition and an analysis of agency drawing from the analytical tradition.
Technological tools have become so deeply integrated in our lives that they function like a part of
us, transforming what we feel we can do and even who we are. Although new spaces of autonomous
agency have been opened up, since the inner workings of technological tools can remain invisible, we
risk diminishing our own capacities.
Since we are fundamentally embedded in the world, we cannot understand ourselves without
reference to the world and we cannot understand the world without reference to the way we are. The
uniqueness involved in our use of technological tools grows out of a more primordial uniqueness that
makes technological tool use possible and sets us apart from our closest evolutionary relatives.
Several animals extend their physical influence on the environment by means of tools. We humans,
however, use tools to extend our cognitive abilities as well. And since the computer is the most universal
human tool, which can be put to sensorimotor and cognitive purposes alike, we take the computer to be
the prototypical technological tool.
Our picture of the structures of experience is inscribed in a transcendental approach which asks
about the conditions that make experience possible. For Heidegger the scope of the transcendental
question is not restricted to the conditions of cognitive experience or even intentionality. Rather, it is
concerned with our very openness to Being. To complement Heidegger’s existential analytic, we
consider Merleau-Ponty’s account of a specifically corporeal being-in-the-world and Sartre’s
interpretation of the other.
We proceed from conditions of possibility to the structures of experience more immediately
involved in intentionality by showing first how we build on the basic structures of experience to make
ever-expanding constellations of experience possible and second how these experiential possibilities are
constrained by agency.
Turning to the resources of analytic philosophy, we put together an account of agency applicable to
tool-use, taking a close look at John Searle’s account of intentionality.
Having established an analytical framework for the phenomenological integration of tools within an
account of agency, we apply the framework to computer-driven tool use.
We then posit autonomy as our pivotal evaluative criterion and examine how our analytical
framework might be applied to two concrete aspects of our subject today – technologically mediated
privacy and technologically mediated agency – with the aim of assessing how autonomy might be
fostered or diminished.
To conclude, we consider possible directions of future research, considering an investigation, using
the tools laid out in the dissertation, into how the incorporation of computer-driven technological tools
might distort the fabric of the Lifeworld along phenomenological vectors of constitution.
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