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ABSTRAKT : 

Memetika představuje nový pokus o explikaci vývoje kultury aplikací 
univerzálního darwinismu na poznávání a aktivity lidské společnosti. Za 
nositele kulturní dědičnosti je považována replikující se informace 
přechovávaná v nervové soustavě člověka či v kulturních artefaktech, 
označovaná jako mem. Některé současné proudy v memetice přirovnávají 
šíření memů k virové epidemii, čímž implicitně přisuzují lidské mysli roli 
pasivního činitele smýkaného externími informacemi bez odpovědnosti za své 
vlastní činy. Tematizací času v současné vědě a filozofii dochází k opouštění 
descartovských pozic, což vede k vymanění teorie informace z mechanisticko-
redukcionistických koncepcí a rehabilitaci porozumění smyslu jako základu 
skutečného poznání. S ohledem k tomuto kontextu  je provedena revize 
memetiky, jež rezultuje v model memetického filtru jako selektivního a 
aktivního činitele integrujícího memy do větších celků v mysli na základě 
jejich logické a sémantické kompatibility. Mysli je tak přiznána aktivní role a s 
ní související odpovědnost za učiněná rozhodnutí, zvláště se zřetelem 
k ekologické krizi interpretované prizmatem konfliktu mezi geny a memy v 
infosféře. Pozornost je dále věnována knihovnám jako významným 
makromemetickým strukturám kulturní části infosféry, které mohou ovlivnit 
vývoj ekologické krize.  Předloženy jsou také některé další úvahy o souvislosti 
memetiky a informační vědy.   
 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA :  Memy, replikátory, informace, memetika, informační  
                                    věda, čas, memetický filtr, ekologická krize. 
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ABSTRACT: 
 
Memetics is a new attempt to explain an evolution of culture by the application 
of universal Darwinism on cognition and activities in human society. 
Replicating information called meme is kept in the human nervous system or in 
cultural artefacts and it is considered as bearer of cultural heredity. Some  
current trends in memetics compare the spread of memes with viral contagion 
and thereby implicitly attribute to the human mind the role of  a passive agent, 
which is dragged by external information without responsibility for its own 
deeds Reconsideration of the concept of time in current science and 
philosophy, the Descartian positions are abandoned. This leads to a break from 
mechanistic and reductionistic concepts of information, and a rehabilitation of 
the understanding of the meaning as a foundation of true cognition. This 
resulted in a reexamination of memetics from this perspective. Consequently, a 
model of  the memetic filter as a selective and active agent is introduced. This 
model is based on the integration of memes into greater complexes in mind on 
the ground of their logic and semantic compactibility. Thus it paves the way for 
the active role of the mind. Moreover, it relates responsibility for decisions 
made with respect to the ecological crisis interpreted by the prism of conflict 
between memes and genes in an infosphere. However, attention is given to 
libraries as important macromemetic structures of the cultural part of 
infosphere and chance of their influence on the course of ecological crisis. 
Some other reflections on the relation of memetics and information science are 
proposed. 
 
KEY WORDS:  Memes, replicators, information, memetics, information  
                            science, time, memetic filter, ecological crisis. 
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 PŘEDMLUVA : 

 
        S memetikou jsem se seznámil ještě jako student druhého ročníku 

magisterského programu informačních studií v Brně při návštěvách přednášek 

prof. Jiřího Cejpka, nazvaných Informace, komunikace a myšlení. Téma, které 

se jevilo zpočátku značně obtížné, s nedostatkem literatury, přinejmenším té 

pro můj studijní obor relevantní, probudilo ve mě značný zájem. S postupným 

pronikáním do memetiky odkláněl se můj zájem od rozboru společenských 

úspěchů vybraných myšlenkových komplexů a orientoval se více a více na 

informační povahu samotných memů. Ačkoli mezi odborníky zabývajícími se 

memetikou není asi žádný, který by popíral, že memy jsou informačními 

entitami, samy memy jako specifické kulturní informace zkoumány nejsou. 

Pouhé prohlášení memů za informace bez hlubšího zkoumání toho, co to pro 

memy znamená, vede k jejich zjednodušujícímu ztotožnění s matematicko-

statistickými jednotkami informace. Nezanedbatelný sémantický aspekt, 

typický obzvláště pro kulturní informace, je zredukován na aspekty 

syntaktické. Zkoumáním otázky, co to vůbec pro memy znamená být 

informacemi se zřetelem k současným trendům ve filosofii informace a 

integračním snahám o formulování jednotné teorie informace (Unified Theory 

of Information) může pomoci překonat skepticismus či striktní odmítání teorie 

memů ze strany humanitně orientovaných vědců protestujících proti 

redukcionistickému zjednodušování sociálních fenoménů. Snaha překonat  

redukcionistický charakter memetiky může pomoci zmenšit propast mezi 

dvěma kulturami, totiž humanitní a přírodní, k čemuž má memetika jakožto 

svébytné propojení obou jedinečný prostor. A právě snaha sblížit obě kultury  

byla nejen motivem k sepsání této práce, ale také jejím cílem. Vždyť i samotná 

informační věda volá dnes více než kdy jindy po porozumění a těsné spolupráci 

mezi technicky a humanitně vzdělanými odborníky.  

        Předkládaná rigorózní práce je prací teoretickou; vychází z práce 

diplomové, kterou dále rozšiřuje kapitolami o vztahu memetiky k ostatním 



 
 

 

7 

vědám (kap. 2.7), o současných trendech a problémech memetiky (kap. 3), dále 

o kapitolu zabývající se dichotomií emergentní a imergentní informace (kap. 

5.2.3) a kapitolu shrnující současné využití memetiky v informační vědě (kap. 

6.5). Změněn byl název práce. Po důkladném zvážení byla z názvu práce 

vypuštěna problematika času, ačkoli čas zůstává zachován v názvu páté 

kapitoly. Je to z toho důvodu, že čas je jednak jinou kategorií než memetika a 

informační věda, takže v názvu práce působil neadekvátně, jednak je 

tematizován v práci  vždy ve spojitosti s memetikou či informační vědou a ne 

jako samostatný předmět, jak by vyplývalo z původního názvu.   

        Samostatným problémem bylo zajišťování odborné literatury k tématu. 

Ačkoli je dnes díky internetu dostupné značné množství zdrojů zabývajících se 

memetikou, mnohé z nich jsou nekvalitní, nekritické, psané za účelem vyvolat 

senzaci. Kvalitní odborné články o memetice jsou přístupné jednak 

v elektronickém akademickém časopisu Journal of Memetics, který vycházel 

od května roku 1997 do března roku 2004, jednak ve výběrové databázi 

Memetics publications on the web. Část cizojazyčných odborných tištěných 

článků jsem získal prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny STK 

využitím Mezinárodní meziknihovní služby. Jednotlivá témata řešená v práci 

jsem kromě konzultanta práce, prof. PhDr. Ing. Josefa Šmajse, CSc. z Katedry 

filozofie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (MU) v Brně, 

projednával i s emeritním prof. PhDr. Jiřím Cejpkem, CSc. z Ústavu 

informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

(UK) v Praze. Svojí konzultací mi při psaní kapitoly o memetickém filtru 

(5.3.1) pomohl i doc. PhDr. Lubomír Kostroň, M.A. CSc. z Katedry 

psychologie Fakulty sociálních studií MU. Nově předložený koncept 

imergentní informace jsem konzultoval s prof. RNDr. Stanislavem 

Komárekem, Dr. z Katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké 

fakulty UK. 

        Předložená práce je obsahově rozdělena na pět částí: V první části 

(kapitola 2) jsou shrnuty základní poznatky teorie memů a načrtnuty vztyčné 
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body mezi evoluční teorií genetickou a evoluční teorií memetickou. Celá část 

je zakončena přehledem základní memetické terminologie. Část druhá 

(kapitola 3) představuje myšlenkové proudy současné memetiky, jejich 

východiska  a problémy, se kterými se musejí potýkat.  Třetí část  (kapitola 4) 

se věnuje hledání příčin ekologické krize, ukazuje, že její kořeny tkví 

v kompetici mezi oběma druhy replikátorů. Část čtvrtá (kapitola 5) se zaměří 

na problém času v moderní vědě, na jeho souvislosti s ekologickou krizí a jeho 

rolí v lidském poznávání a obrazu reality. Zvláštní pozornost je v tomto 

kontextu věnována vybraným specifikům pojmu informace, které poukazují na 

úzkou souvislost s časovou dimenzí. Domnívám se, že právě nejasnosti v pojetí 

času ztěžují ustavení koherentního a obecně akceptovaného konceptu 

informace. V části páté (kapitola 6) je ústředním tématem evoluce 

„reprodukčního ústrojí“ memů od jazyka a písma až k současným informačním 

technologiím. Samostatná podkapitola je věnována knihovnám, které jsou  

pojímaným jako centralizované sbírky memetických replikátorů. Zamýšlím se 

nad jejich možností přispět ke změně krizového stavu životního prostředí. 

Součástí poslední kapitoly je také popis aplikací memetiky v různých 

zájmových oblastech informační vědy. Celkový rozsah diplomové práce je 153 

stran. Obrazové přílohy, kterých je celkem devět, jsou umístěny přímo v textu 

práce. V závěru práce je umístěn jejich přehledový seznam s přesnou lokalizací 

jednotlivých příloh. Informační zdroje jsou citovány podle normy ČSN ISO 

690 Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura a ČSN ISO 690-2 

Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. 

Citace elektronických zdrojů uváděných v textu pod čarou jsou zkráceny, 

v plném rozsahu jsou uvedeny v závěru práce mezi použitou literaturou.  

        Závěrem bych rád poděkoval prof. PhDr. Ing. Josefu Šmajsovi, CSc. za 

cenné rady a připomínky při zpracovávání této práce, za vstřícnost a za čas a 

pozornost, které mi věnoval. Dále bych chtěl poděkovat Prof. PhDr. Jiřímu 

Cejpkovi, CSc. za předané zkušenosti, poskytnuté rady i vzácné postřehy o 

celé problematice. 
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1.  ÚVODEM 
 

        Skončilo 20. století, století vědy, které nás zanechalo na počátku třetí 

průmyslové revoluce. Během ní, v důsledku prudkého rozvoje komunikačních 

technologií, začínají ve společnosti hrát stále důležitější roli informace. Roje 

magnetizujících informací zrychlujících tempo našeho života ztěžují člověku 

orientaci v relevantních záležitostech všedních dní. Společnost této doby je 

označována mnoha přívlastky, nejčastěji se mluví o postmoderní, globální, 

postindustriální či informační společnosti. Se vzrůstajícími možnostmi, které se 

díky množství nových vynálezů společnosti ve všech sférách společenských 

aktivit otevírají,  se projevuje také tendence ke vzrůstu relativity a iracionality.         

           Předmětem mé práce jsou dva vědní obory. Jedním je memetika, rodící 

se v posledních dvou desetiletích minulého století. Přichází se snahou o nový 

způsob nazírání na vývoj kultury a lidské společnosti. V jejím nitru se snoubí 

přírodní vědy s vědami společenskými, ale jejich syntéza není zcela 

rovnocenná. Zdá se, že přírodní vědy jsou ty, které určují charakter celé 

memetiky. S druhým vědním oborem – informační vědou – ji pojí zájem o 

informace a metainformace a o způsob, jakým tyto informace působí na naše 

myšlení. Nalézáme tedy jisté vztyčné plochy, spojující oba vědní obory, jejichž 

analýza a syntéza může přinést nové podněty jak pro memetiku, tak pro 

informační vědu.        

        S pokroky moderní vědy, zvláště na poli fyziky je opět nastolena jako 

široce diskutovaná otázka času, která se stává aktuální také v informační vědě. 

Palčivá potřeba nového uchopení času a integrace vzniklého konceptu do 

základů našeho vidění světa je pociťována zvláště v souvislosti s pocitem 

ohrožení lidské kultury, a to paradoxně kulturou samou. Čas se stává v této 

krizi klíčovým: jak poznáme, že krize skutečně nastává? A kolik času má ještě 

naše civilizace na to, aby přestavěla své vžité mechanismy a změnila své 

chování? Souvisí snad krize s časem samým? Cítím, že klíčem k nalezení 

odpovědí na tyto otázky bude role, kterou hraje informace v rámci pozemské 
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evoluce. Má pozornost se tedy upíná ke dvěma filosofickým kategoriím, ke 

kategoriím času a informace.  

       Existence dvou typů informace, zpředmětňujících se ve dvou soutěžících 

replikátorech, totiž genech a memech, vychyluje rovnovážný stav biosféry a 

ohrožuje tak životy mnoha živočišných druhů i člověka. Člověk, jediný tvor na 

Zemi, který nosí memy schopné radikálně měnit jeho přirozené okolí, pro ně 

také tvoří umělé struktury, ve kterých se memy přechovávají. Nejobsažnějšími 

paměťovými nosiči memů jsou knihovny, které lidé dále propojují stále 

propustnějšími informačními sítěmi a konstruují tak kyberprostor, umělý svět 

vzdálený každodenní žité realitě. Přirozený svět, ztracený hluboko pod rameny 

všeobjímající techniky, zůstává mimo pozornost hédonistického lidstva. Podle 

názoru memetiky člověk slepě slouží svým replikátorům – memům, a nenese 

tedy za současný stav Země žádnou zodpovědnost. K tomuto závěru je nutno 

přistupovat obezřetně už proto, že jde o přežití člověka i všeho ostatního života 

tak, jak jej dnes známe.  
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2.  MEM JAKO NOVÝ REPLIKÁTOR 
 

Jest mnoho názorů o podstatě života; 
každý z nich touží 

jej vystihnouti v celém jeho rozsahu, ale, 
chyť život za ten či onen konec, 

najdeš sto jiných, které ti uniknou. 
 

E. RÁDL. Dějiny vývojových teorií v biologii XIX. století.  
(Praha: Jan Laichter, 1909. str. 28) 

 

 

2.1 MEMETIKA JAKO V ĚDNÍ OBOR 
 

        Slovo mem poprvé použil biolog Richard Dawkins ve své knize „The 

Selfish Gene - Sobecký gen“, která vyšla v roce 1976. Během následných 

vědeckých diskusí se začíná utvářet nový vědní obor nazvaný memetika. Co to 

je tedy mem? Čím se memetika zabývá? Slovo mem získal Dawkins 

zkrácením řeckého slova µιµηµα (MIMÉMA – napodobení, obraz) tak, aby 

parafrázoval jednoslabičné slovo gen (původně zvažoval termín „mimem“). 

Termín mem souvisí ale také se slovy MÊME (francouzsky – sám) a 

MEMORY (anglicky – paměť). Paměť je prostředím, ve kterém jsou memy 

uchovávány a odkud se šíří do dalších pamětí mimezí, nápodobou (µιµησιζ). 

Memy Dawkins charakterizuje jako jednotky kulturního přenosu, jež se 

„rozmnožují v memofondu (meme pool) přeskakováním z mozku do mozku 

procesem, který můžeme v širším smyslu nazvat napodobováním.“1 Podobná je 

i definice memu v Oxford English Dictionary, kam bylo toto slovo zařazeno 

v roce 1988: „An element of culture that may be considered to be passed on by 

non-genetic means, esp. imitation.“2 Z obou těchto definic vidíme, že 

souvislost slov mem a imitace je zásadní. Imitace je kognitivní proces, podle 

                                                 
1 DAWKINS, Richard. Sobecký gen. Praha : Mladá fronta, 1998. ISBN 80-204-0730-8. str. 175 
2 „Jakýkoli element kultury, který se šíří negeneticky, zvl. imitací.“ Podle BLACKMORE, 
Susan. Imitation and the definition of a meme. Journal of Memetics – Evolutionary Models of 
Information Transmission [online].  Překlad Martin Konvička. 
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něhož jednáme na základě již viděného jednání, projevů jiných. Přitom dochází 

ke zkopírování (zdvojení, replikaci) informace, kódující návod pro příslušné 

konání. Mem je tedy informací, jež se reprodukuje procesem nápodoby; 

v širším pojetí může také označovat strukturu mozku, která ho kóduje3, nebo 

memetický informační vzorec uložený v nějakém objektu (takový předmět pak 

označujeme jako vektor).   

        Memetika, založená Richardem Dawkinsem, je vědeckým oborem 

zkoumajícím memy, jejich projevy a strategie šíření; je vědou „o príčinách a 

spoločenských dôsledkoch ľudského myslenia“4, vzniká jako obor 

interdisciplinární. Původní „ekologickou“ nikou, prostředím, v němž se 

utvářejí myšlenky o memech, je sociobiologie. Se sociobiologií má memetika 

společný koncept „sobeckého“ replikátoru, informace snažící se bezohledně 

šířit a rozmnožovat sebe samu (koncept vzešel také z myšlenek Richarda 

Dawkinse); oba obory vycházejí společně ze základních principů evoluční 

teorie. Ze sociobiologie se začínají memy o memech (tzv. metamemy) šířit do 

dalších vědeckých oborů. Zájem o memetiku vzrůstá i přes značný odpor a 

nedůvěru části vědecké veřejnosti. Kromě množství odborných článků vznikají 

o memetice mnohdy také „bombastické“ popularizační články snižující status 

memetiky jako vědecké disciplíny. Přesto memetika ve svém rozvoji zasahuje 

řadu vědních disciplín, a to jak humanitních a sociálních, tak i přírodních. 

Tematické rozdělení článků zasahujících do ostatních oborů je shrnuto v Obr. 

číslo 1.   

                                                 
3 Na podobnou situaci u genu upozorňuje J. Zrzavý. Pojem gen označuje informaci, z níž 
vzniká vlastnost organismu. Přesto molekulární biologové mnohdy nesprávně chápou gen 
pouze jako určitý úsek DNA, jež by měl být nazýván cistron. To co je předáváno potomkům 
není hmotný nosič (molekula DNA), ale způsob jeho uspořádání. ZRZAVÝ, Jan. O egoizmu 
všeho živého. Vesmír [online]. Toto rozlišení je důležité pro pochopení rozdílu mezi genem (tj. 
vlastní informací) a jeho projevem (fenotypem). U memů je jejich informační podstata  
zřetelnější. Souvisí s tím, že vlastní nosič memetické informace zatím nebyl identifikován. 
4 TKÁČOVÁ, Zuzana. Memetický tutoriál alebo stručný prehľad memetiky [online].  
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Obr. číslo 1: Tematické rozlišení memetické literatury 

 

Memetické články jsou rozděleny do dvanácti základních kategorií podle 

bibliometrické analýzy provedené Justinem Robinsonem v červnu roku 2002. 

Analyzováno bylo 311 anglicky psaných článků ze čtrnácti databází. 

Výsledek je částečně zkreslený autorovým chybným vyloučením článků 

s tematikou výpočetní memetiky a memetických algoritmů. Hraniční články 

spadající svojí náplní do více kategorií byly započítány pod všechny 

kategorie, jimž byly obsahově adekvátní. Zdroj: ROBINSON, Justin. Full 

Spread Ahead: A study in memetics literatures [online]. June 2002 [cit. 2004-

07-13]. Dostupné z: < http://www.fp.ucalgary.ca/jarobins/Memetics_ 

fullSpread_ body.htm >. 
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2.2 IMITACE – KLÍ Č K REPRODUKCI MEM Ů 
 

        Lidské učení probíhá na více úrovních, ale až schopnost imitace dělá 

z člověka bytost značně odlišnou od ostatních tvorů obývajících tuto planetu. 

Mezi kognitivní procesy, umožňujícími nám orientovat se ve světě a tím i 

usnadňující naše přežití, patří klasické podmiňování (classical conditioning). 

Při klasickém podmiňování dochází ke spojení dvou událostí, které asociativně 

působí díky opakovanému spojení. Je tedy kauzální - jedna událost  signalizuje 

událost následující. Dalším typem učení je operantní podmiňování (operant 

conditioning), někdy označované také jako instrumentální podmiňování. 

Proslavil ho zejména B.F.Skinner svými pokusy s krysami. Krysy byly 

schopny rychle se poučit z důsledků svého chování, pokud za ně byly 

odměněny či potrestány. Jak klasické, tak i operantní podmiňování jsou 

formami individuálního učení. Nedochází tedy k žádné reprodukci informace a 

nelze mluvit o memech. Nabyté poznatky zůstávají součástí nesdělitelné 

zkušenosti jedince.  

        Dokonce i většina sociálního učení je  nememetická. K ilustraci může 

sloužit případ sýkorek, které byly sledovány v Anglii, jak otevírají vršky láhví 

od mléka přímo na prahu domů. Toto chování bylo sledováno, jak se šíří a učí 

se ho stále noví ptáci. Veškeré toto učení se ovšem nešíří napodobováním 

postupu (algoritmu) otevírání lahví, o čemž svědčí vždy jiný způsob otevírání 

vršku láhve, ale pouhým posilováním spojení dvou stimulů – klováním (pro 

sýkorky přirozeného způsobu získávání potravy) do lahve mléka a mlékem 

(jako možným zdrojem potravy). Za sociální je toto učení považováno proto, 

že je vyvoláno jiným ptákem, přesto není skutečnou imitací.5 Existuje ještě 

jeden projev lidského chování, který se přenáší z člověka na člověka. Každý 

jistě zná situaci, kdy někdo z okolí začne zívat a on se od něj nakazí a začne 

zívat také. Takovéto zívání je vrozenou reakcí, odpovědí vnitřního chování na 

                                                 
5 Tento příklad čerpám z: BLACKMORE, Susan. Imitation and the definition of a meme.  
Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission [online]. 
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venkovní podnět. Ani zde se nejedná o memetický přenos. Podobné je to i 

s lavinovitě se šířícím smíchem.  

        Při srovnávání forem učení vyvstává otázka, zda se objevuje skutečná 

imitace už v živočišném světě, a pokud ano, jak je potom možné, že zvířata 

nemají rozvinutou kulturu stejně jako člověk. Dawkins si byl vědom 

skutečnosti, že i mimo lidský druh se objevují  informační vzorce, které jsou 

předávány dalším generacím.6 Například u ptáků se zkoumá negenetický 

přenos vzorců zpěvu, u delfínů široká paleta vokálních hvizdů, šimpanzi a 

gorily, kteří jsou vychováváni v lidských rodinách, jsou také schopni imitace, 

ale činí tak jen zřídka. Přesto je zde základní rozdíl mezi těmito živočichy 

používajícími imitaci a člověkem. V živočišném světě je výskyt imitace 

vzácný. Člověk naproti tomu používá imitaci denně s naprostou lehkostí a 

samozřejmostí. Je jako jediný schopen díky imitaci tvořivě řešit úkoly. Proto je 

také lidská kultura jedinečná.  

 

2.3 SOBECTVÍ A REPLIKÁTORY 
 

        Je nějaký zásadní rozdíl mezi evolučními teoriemi kultury, pracujícími na 

jedné straně s kulturními jednotkami jako např. s kulturními znaky (L. Cavalli-

Sforza a M. Feldman), kulturgeny (E. O. Wilson a Ch. Lumsden) apod. a na 

druhé straně s memetickou teorií a jejími memy? V čem tkví přednost 

kulturních jednotek nazývaných memy před jinými druhy kulturních elementů? 

Odpovědí je výše zmiňovaná koncepce ,sobeckých‘ replikátorů R. Dawkinse.  

        Replikační jednotky jsou informace vykazující značnou stabilitu. Tyto 

jednotky jsou schopny sebe samy nejen udržovat (třeba v případě sebeopravy 

genetického kódu), ale také se pomnožovat (replikovat, dávat vznik sobě 

                                                 
6 „Kulturní přenos se neomezuje pouze na člověka”, tvrdí Dawkins, a dokládá to příkladem 
pozorování několika generací laločníka sedlatého, popsané P.F. Jenkinsem. Tito ptáci 
z Nového Zélandu si předávají mezi sebou melodie písní, podle nichž je možno je rozdělit do 
dialektových skupin. DAWKINS, Richard. Sobecký gen. Praha : Mladá fronta,1998. ISBN 80-
204-0730-8. str. 172.  
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podobným). K vystavění svých vlastních kopií ale potřebují základní kameny – 

stavební látky rozptýlené v prostředí. Ovšem při značně velkém množství 

replikátorů už není dostatek stavebních látek pro všechny a díky těmto limitům 

vzrůstá konkurence mezi jednotlivými replikátory. Ta se projevuje jako 

selekční tlak prostředí, vyvolávající boj o život7, ve kterém uspějí jen 

replikátory nejlépe adaptované na tvrdé konkurenční podmínky, replikátory 

nesoucí instrukce k co nejefektivnějšímu využití látek ve svém okolí. Ty jsou 

schopné vytvořit nejvíce svých vlastních kopií a zvýšit tím pravděpodobnost 

svého přežití. Schopnost adaptace umožňuje vzrůst entropie popsaný v druhé 

termodynamické větě. Při kopírování replikátoru totiž může vzniknout 

informační šum, jehož příčinou je tendence přírody k růstu neuspořádanosti. 

Šum se projeví jako náhodná chyba, způsobující mutaci nového genu.8 Většina 

takovýchto změn genu škodí a spolu s ním i zaniká (v důsledku inkompatibility 

replikátoru s prostředím). Pokud se ale ukáže pro takto vzniklou variaci 

původního replikátoru změna jako výhodná (dává mu větší šanci na přežití), je 

pravděpodobné, že se zachová a předá se dál jako dědičná změna do další 

generace. Dědičná změna se může projevit jako nová vlastnost, díky které 

replikátor pronikne do nové niky s dostatkem látek a pokračuje úspěšně v další 

replikaci. V takto postupující evoluci nestojí na prvním místě zájmy jedince či 

druhu, ale právě replikátoru. Ten, pokud má přežít, se množí pokaždé, kdy 

k tomu dostane příležitost. Z našeho antropomorfního pohledu na takovýto 

urputný boj mezi replikátory o nich říkáme, že jsou sobecké, tj. že slouží pouze 

                                                 
7 Boj o život je princip postulovaný Charlesem Darwinem (1809 – 1882), který je prý hnací 
silou celého evolučního vzestupu. Dlouho převládala představa, že selekce působí na úrovni 
druhu či individua. Provázanost boje o život s životním prostředím vhodně ilustruje E. Rádl: 
„[...] boj o život není výrazem zvířecího pudu po životě, ne abys řekl, že základní vlastností 
života jest snaha, boj; také si nemysli, že snad zvířata bojují vědomě, nevědomky o život, 
nýbrž okolnosti přírodní už tak to s sebou nesou, že jedna zvířata brzy hynou, druhá přežijí, a 
tyto vnější příčiny, to jest boj o život.“ RÁDL, Emanuel. Dějiny vývojových teorií v biologii 
XIX. století. Praha : Jan Laichter, 1909. str. 153. 
8 Chyby mohou vzniknout také nezávisle na fluktuacích ve vnějším fyzickém prostředí, jak 
upozorňuje A. Markoš. Vnitřní chyby při kopírování vznikají opotřebením, kdy replikátor není 
schopen vytvořit dokonalou kopii sebe sama a nepřesnostmi způsobenými kopírováním 
analogových veličin (srovnej kap. 5.2.1). MARKOŠ, Anton. Tajemství hladiny: Hermeneutika 
živého. 1. vyd. Praha : Vesmír, 2000. ISBN 80-85977-32-X. str. 120.  
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své vlastní replikaci, svému vlastnímu přežití. Sobeckost neznamená tedy 

„vlastnost, nýbrž bytostnou povahu“ 9 replikátoru.  

        Tak geny, informace schopné zaplňovat svět svými vlastními odlitky, jsou 

evoluční silou, která na základě slepého mechanismu vytvořila všechny formy 

nám dnes známého života na Zemi. Vyjímečnost memů pro evoluci kultury je 

obdobná, mem je replikační jednotka, návod k určitému chování, znásobuje své 

kopie v souladu s evolučními principy a jako správný replikátor je v našich 

očích „sobecký.“ Kompaktnost neodarwinistické evoluční teorie s memetikou a 

její vysvětlující mohutnost, jsou hlavní přednosti, díky nimž je memetika 

úspěšnější než teorie kulturního vývoje, postavené na nereplikujících se 

elementech. 

 

2.4 MEMETICKÝ TAH 
 

        Vědci dnes pátrají po původu života. Pokusy napodobující atmosféru dob 

z prvopočátku  života vedly ke vzniku mnoha složitých sloučenin, z nichž 

některé jsou velmi blízké nukleovým kyselinám. Nukleové kyseliny kódují 

postup pro tvorbu proteinů. Proteiny zvyšují rychlost replikace (i když jí samy 

schopny nejsou) a přispívají ke zvýšení stability a adaptability nukleové 

kyseliny. Jak ovšem dochází k přesmyku z autoreplikující se nukleové kyseliny 

na nukleovou kyselinu schopnou podle instrukcí vytvářet specifické struktury 

proteinů? Tato záhada je zatím skryta v oceánech dávných časů. Hledání 

počátků života souvisejících s prvními replikátory je stejně fascinující, jako 

hledání vzniku replikátorů lidské kultury. Kdy se memy poprvé objevily? Když 

naši předci začali vyrábět nástroje ulehčující jim život? Nebo když začali 

poprvé mluvit? Odpovědi na tajemství hledaná v zašlých dobách, tajemství 

vzniku něčeho nového, zůstávají pro nás stále zamlžená, „ „počátky“ se všude  

                                                 
9 NEUBAUER, Zdeněk. Biomoc. 1. vyd. Praha : Malvern, 2002. ISBN 80-902628-7-2.  
str. 104. 
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neúprosně stírají.“10 Přesto, že vlastní zrod memů je, jak se zdá, pro nás 

neobjasnitelný, můžeme se pokusit sledovat vzestup memů směrem 

k nezávislosti na genech.  

        Chování většiny živočichů je takové chování, které je řízeno genetickým 

algoritmem a pro geny živočicha je prospěšné. Chování organismu je projevem 

strategie genů vedoucích k přežití, sám organismus je pouze projevem 

instrukcí, které v sobě nese. Entity s naprogramovaným chováním nazýváme 

stroje či roboty, v případě genů mluvíme o strojích na přežití (survival 

machines). Úkolem těchto strojů, je zajistit genům ochranu a šířit je dál. Tyto 

fyzické nosiče replikátorů jsou jejich dopravními prostředky, vozidly (vehicles, 

carriers).11  

        Během dlouhé pozemské evoluce vzniká nervová soustava a později i 

mozek, umožňující stále rychlejší reakce na prostředí. Nervová soustava je 

schopna učení a to v rozsahu daném jejím genetickým nastavením. Z tvorů 

s chováním naprogramovaným přímo v genech, kteří za každou chybu platí 

životem, se vyvinou tvorové schopní učit se na základě pokusu a omylu 

(operantním podmiňováním) a tím opustit v daném prostředí zřetelně chybné 

jednání. Nad nimi stojí tvorové, schopní dělat pokusy a odhalovat omyly pouze 

imaginárně, v představách testovaných na vnitřních modelech světa; a ještě výš 

tvorové přetvářející své okolí (srovnej kap. 4.1) tak, že už život v tomto 

prostředí zvyšuje jejich inteligenci.12 V každém patře této tzv. Dennettovy věže 

jsou tvorové schopní mnohem účinněji poznávat své prostředí, schopní učit se 

účinněji. Pokaždé s dosažením nového patra, se vznikem nových a 

                                                 
10 I v moderním století platí tato slova klasika evoluce, Teilharda de Chardin, vyslovená 
v souvislosti s hledáním prvopočátků života, jeho monofyletického či polyfyletických kořenů. 
TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Místo člověka v přírodě.1.vyd. Praha : Svoboda, 1967. str. 
29. Opačný názor zastává R. Dawkins – je přesvědčen, že záhada života byla už vyřešena 
Darwinem a Wallacem.  
11 K této mechanistické metafoře (ná)strojů na přežití patří také poznamenat, že i replikátory 
jsou mechanickými stroji, sebeduplikujícími se automaty, vzešlými z vírů náhody (fluktuací).    
12 První třída tvorů se nazývá tvory darwinovskými, její podtřídou jsou tvorové skinnerovští, 
nad nimi tvorové popperovští a na vrcholu gregoryovští tvorové. Další podrobnosti k této tzv. 
Dennettově věži viz. DENNETT, Daniel C. Druhy myslí: K pochopení vědomí. Bratislava : 
Archa, 1997. 178 s. ISBN 80-7115-140-8. 
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inteligentnějších forem chování, se v prostředí měnily selekční tlaky na geny. 

Uplatňují se hlavně takové geny, které podporují výhodnou strategii chování, 

směřující k využití nových mechanismů učení. Učení tedy způsobuje změnu 

selekčních tlaků, vedoucích k evoluci organismů, rychleji se přizpůsobujících 

prostředí. Tento efekt, kterým učení působí na evoluční algoritmus, je znám 

jako Baldwinův efekt.13 Se stále rostoucími úrovněmi učení dochází i na 

imitaci. I ta je zprvu výhodným prostředkem v boji genů o přežití. Je tomu tak i 

u člověka, ovšem pouze do doby, než dojde k memetickému tahu (memetic 

driving).14  

        První memy vznikající při mimézi jsou šířeny pro svůj přínos genům. 

Miméze se uskutečňuje přenosem nového chování či dovednosti z jednoho 

zvířete na druhé, přičemž  aktivita vychází od napodobujícího zvířete. Ovšem 

tato aktivita je velice náročná na mozkovou kapacitu, a je proto v říši zvířat 

značně vzácná. Je pravděpodobné, že vzniká v situaci, kdy se zvíře imitací 

úspěšně naučí využít své „staré“ vrozené chování v nové situaci, v jaké mohlo 

sledovat jiné zvíře.15 Takto osvojené nové memy mají vysokou selekční 

hodnotu, jež znamená pro toho, kdo  si mem osvojil, výhodu v boji o život a 

zlepšení kvality jeho života, memy zvyšují úspěšnost genů. Člověk, který 

dokáže napodobit svého druha a vyrobit si oštěp s pazourkem, bude schopný 

ulovit víc zvěře a zlepšit své vyhlídky na přežití. Proto jsou nejprve šířeny 

hlavně memy relevantní pro geny. Ty našim předkům umožňují takové 

dovednosti jako rozdělávání ohně, lov, získání a přípravu jídla. Jenže v duchu 

                                                 
13 Takto formuluje Baldwinův efekt A. Markoš : „Čím větší schopnost jedince přizpůsobit se 
vnějším podmínkám, tím větší je jeho zdatnost, tj. produkce potomstva, přičemž potomstvo 
samozřejmě dědí i samu schopnost přizpůsobovat se (učit se).“ MARKOŠ, Anton. Tajemství 
hladiny: Hermeneutika živého. 1. vyd. Praha : Vesmír, 2000. ISBN 80-85977-32-X. str. 180. 
14 Hypotézu memetického tahu promýšlí BLACKMORE, Susan. Teorie memů: Kultura a její 
evoluce. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-394-3. str. 143 -148. 
15 „Je pochopitelně správné, že bychom měli mluvit o imitaci pouze v tom případě, jestliže 
jednání, jež má být imitováno, není takové jednání, které provede zvíře A čistě instinktivně, 
aniž by bylo předtím provedeno jiným zvířetem B v přítomnosti A.“ POPPER, Karl Raimund. 
Věčné hledání: Intelektuální autobiografie. 1.vyd. Praha : Prostor, 1995. ISBN 80-85190-37-0. 
str. 195. 
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Baldwinova efektu nový typ učení mění selekční podmínky. Úspěšná nápodoba 

imitátorovi přinese nejen snazší život, ale získá mu i ženu. Ta si vybere 

takového partnera, s kterým může mít potomky co nejúspěšnější, a tedy i co 

nejlépe imitující ostatní. Všichni jejich potomci zdědí část vlastností, které 

z imitátora udělali úspěšného jedince, včetně jeho genů pro imitaci (jinak 

řečeno, v pohlavním výběru  jsou upřednostněni jedinci schopní nejlépe  

imitovat). V evolučním procesu genů tak dochází k orientaci na imitaci 

vyvolanou změnami prostředí; uplatňuje se mechanismus selekce zaměřené na 

imitaci. Díky novému selekčnímu mechanismu přírodní výběr bude 

upřednostňovat ty geny, které zvyšují kapacitu lidského mozku, v němž dobře 

chráněny ony memy hnízdí. Mozek našich předků se tak začíná zvětšovat do 

takové velikosti, jakou jsou geny schopny mu poskytnout.16 Velikost mozku 

člověka v poměru k váze se stává třikrát vyšší než mozek našich nejbližších 

příbuzných, vyšších primátů.17 Někde uvnitř něho je ukryto nepřeberné 

množství memetických instrukcí pro všechny činnosti naučené 

napodobováním. A činností, které se dají imitovat, stále přibývá, zároveň se 

zvyšujícími se možnostmi našeho mozku. Které z nich jsou pro geny přínosné 

a podle čeho vybírat nejlepšího imitátora pro partnerský vztah, když memů je 

tolik a jejich množství se dál prudce zvyšuje? Jednou je výhodný tento mem, 

ale během krátké doby se zase ukáže jako výhodnější mem jiný. Geny již 

nejsou schopny efektivně volit v tak rychle se měnícím prostředí. Musí 

přijmout heuristická pravidla výběru. Aby nosič genů nezůstal pozadu oproti 

ostatním, měl by zvládnout napodobit všechny memy, které jsou 

nejpopulárnější a nejnápadnější. Tím si geny přinejmenším zajistí, že všechny 

nejdůležitější činnosti bude jejich nosič ovládat stejně dobře jako ostatní 

                                                 
16 Velikost hlavičky dítěte by dokonce mohla ohrožovat život rodičky. Proto se dítě rodí 
fyziologicky (či normalizovaně) předčasně. Dítě se pak vyvíjí ještě dlouho po narození, než 
dosáhne dostatečného objemu mozkové hmoty. Jakoby jeho fetální vývoj trval 20 – 22 měsíců. 
Mezi 10. – 22. měsícem lze mluvit o sociálním uteru. Srovnej KOMÁREK, Stanislav. Lidská 
přirozenost: Od Charlese Darwina po Irenea Eibl-Eibesfeldta. 1. vyd. Praha : Vesmír, 1998.  
ISBN 80-85977-13-3. str. 24 – 32.   
17 BLACKMORE, Susan. The Power of Memes. Scientific American [online].  
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konkurenti. Jenže tím také evoluce memů získává značnou nezávislost na 

genetické evoluci.18 A nejen to, díky tak značné volnosti dokáží dokonce 

memy s geny manipulovat. Memy genům neprospěšné mohou snadno opanovat 

celou situaci, pokud se dokáží prosadit mezi ostatními memy. Pokud se 

v populaci rozšíří mem pro půvab plnoštíhlých žen (tak jako v baroku), budou 

tyto ženy upřednostňovány v partnerství a šířit se budou právě jejich geny, a to 

tak dlouho, dokud bude zmíněný mem diktovat módu a chování lidí. Takto 

memy nepřestavují genetickou informaci přímou a aktuální změnou, ale mění 

tlaky selekčního procesu, jímž procházejí geny do další generace (vhodně to 

ilustruje např. šlechtitelství – člověk působí na fenotypy podle svých „idejí“ a 

tím mění jejich genetickou informaci). Můžeme říct, že memy ovlivňují 

frekvenci výskytu genů (nejen) v lidském genofondu.19  

 

2.5 REPLIKÁTORY A PRINCIPY EVOLUCE 
 

        A tak lidský rod spojuje v sobě dva druhy evoluce, které na sebe vzájemně 

působí. Jednou evolucí je evoluce biologická, její mnohem mladší sestrou pak 

evoluce kulturní. Postavíme teď vedle sebe tyto dva mohutné procesy a 

pokusíme se nalézt mezi nimi podobnosti a rozdíly, které nám pomohou 

pochopit jejich vzájemný vztah a to, co z něj vyplývá. Vzniku kulturní evoluce 

musela předcházet dlouhá evoluce genů, během jejího selekčního působení 

dochází k rozvoji mozku. Až značně vyvinutý mozek představuje vhodné 
                                                 
18 Tato nezávislost není ovšem absolutní. Memy „žijí“ v našich mozcích, a ty jsou pokaždé 
znovu stavěny podle instrukcí závislých na genech. Také při šíření mají větší výhodu memy 
uspokojující naše preference, potřeby a emoce zvyšující genetickou zdatnost (fitness). I dnes 
mají nejstarší memy značně silné postavení v memofondu, jsou to většinou memy týkají se 
jídla, sexu a moci. Geny se tak jeví jako jednotky fundamentálnější.  
19 Teorie memetického tahu je v protikladu k tezím E. O. Wilsona, v nichž zastává názor, že 
„genetická determinace zužuje další cestu, kterou půjde kulturní vývoj“ (str.81), a že „geny 
drží kulturu na vodítku“ (str.161). Takto se dalo uvažovat o počátcích kulturní evoluce, kdy 
memy byly závislé na genech a poslušně sloužily jejich zájmům. S osamostatněním se memové 
replikátory utrhly z vodítka genů a vydaly se svou vlastní, výše naznačenou cestou. WILSON, 
Edward O. O lidské přirozenosti: Máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno 
genetickým kódem? Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 247 s. ISBN 80-7106-076-3. 
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prostředí pro vznik nového replikátoru – memu. Geny i memy jsou informace. 

Geny jsou kódovány strukturou makromolekuly DNA (deoxyribonukleové 

kyseliny) složené ze sekvencí nukleotidů, DNA je uložena v chromozomech 

v jádře buněk našeho těla. Jak jsou kódovány memy se zatím nepodařilo zjistit, 

předpokládá se, že jsou strukturovány jako vzory neuronových aktivací 

v našich mozcích.20 Nalezení struktury kódující memy je jedním z úkolů 

neurovědců, které čekají na rozřešení. Se vznikem sebekopírujících se memů 

donází na jejich evoluci, která je mnohem rychlejší než evoluce genů21, přesto 

ještě dlouho posluhují svým tvůrcům. Rychlost, s jakou jsou memy schopny se 

šířit, byla důležitým faktorem, jenž přinesl memům nezávislost na genech. 

Geny nesou předem vytvořenou instrukci, která je (1) sebepopisující, 

poskytující tělu návod, jak se má fyzicky utvářet a (2) popisující, jak 

zkonstruovat potomka s pomocí druhého pohlaví. Kopírující proces probíhá 

uvnitř buněk, geny se přenáší z rodičů na potomky (vertikálně). Pro takovýto 

přenos je obvykle potřeba jedné generace, což u vyšších organismů představuje 

několik let. Memy dostáváme s předem vytvořenou instrukcí pro jejich 

reprodukci (pokud je kopírován návod), ale na rozdíl od genů jejich podoba 

v další generaci závisí na vzor–rozvíjejícím procesu jejich hostícího mozku, 

který je tvoří, vybírá a reprodukuje. Memy mohou být v zásadě přeneseny mezi 

dvěma libovolnými individui, a to během pár okamžiků. Nejsou omezeny na 

malý počet potomků, který může jeden pár vychovat. Množství jedinců, kteří 

mohou memy kopírovat od jediného individua, je téměř neomezené. Memy 

jsou odkázány na kognitivní mechanizmus, který je aktivně povzbuzuje  

 

                                                 
20 „Pokud jsou memy v mozku analogické genům, musí být sebereplikujícími mozkovými 
strukturami, skutečnými sítěmi nervových spojení, které se znovu ustavují v jednom mozku za 
druhým.“ DAWKINS, Richard. Sobecký gen. Praha : Mladá fronta, 1998. ISBN 80-204-0730-
8. str. 228 
21 L. Kováč odhaduje, „[...] že v našej dobe je kultúrna evolúcia prinajmenšom miliónkrát 
rýchlejšia, ako je evolúcia biologická.” KOVÁČ, Ladislav. Potreba syntézy prírodných a 
kulturnych vied I-IV. Vesmír [online]. 
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k tvorbě memů – potomků, ale také k tvorbě modelu světa.22  

        Abychom mohli mluvit o evoluci, musí být splněny základní podmínky: 

musí existovat informační vzor, který se přenáší podle evolučního algoritmu 

založeného na variabilitě, selekci a trvalosti (stabilitě) s různými způsoby 

replikace a přenosu. Při replikaci memů, stejně jako genů, je podstatným 

měřítkem úspěšnosti v boji o přežití jejich rozšíření. U genů se projevuje 

úspěch v boji o přežití rozšířením v genofondu23 (souboru všech genů 

v populaci), u memů rozšířením ve společnosti a v memofondu (souboru všech 

memů v populaci). Přežití memů závisí na jejich úspěšnosti v relevantních 

„vlastnostech“, vztahujících se na všechny druhy replikátorů. Těmito 

„vlastnostmi“ jsou životnost (longevity) – čím déle replikátory žijí, tím mohou 

mít více kopií;  plodnost (fecundity) – čím více kopií je schopen replikátor 

zplodit, tím větší je jeho pravděpodobnost zachování a prosazení se v populaci;  

a přesnost kopírování (copy fidelity) – zajišťující replikátoru identitu jeho 

kopií s ním samým. Každá odchylka vzniklá při kopírování ohrožuje replikátor 

– předlohu, jeho potomek nesoucí v sobě nepřesnost není již jeho dvojníkem, 

ale pouhou atrapou, je něčím jako kukaččí ptáče podstrčené oklamaným 

rodičům. Může se stát, že tato nepřesná replika a její budoucí potomci zaberou 

celou niku a vytlačí díky svým novým vlastnostem replikátor – předlohu  

 

 

 

                                                 
22 „[…] potřeba spojit roztříštěné reprezentace světa do logicky konsistentního obrazu světa 
[vystupuje do popředí ve chvíli],  kdy ostatní potřeby nejsou naléhavé. Jelikož naše schopnost 
předvídat a hodnotit možné plány jednání závisí na přesnosti obrazu světa, hodnota tohoto 
sklonu je pro přežití zřejmá.“ GABORA, Liane. The Origin and Evolution of Culture and 
Creativity. Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission [online]. 
23 Genofond je statistickým popisem frekvence výskytu genů v populaci. Pokud tato frekvence 
roste, znamená to, že v populaci roste počet organismů nesoucích tento gen. Podobně to platí i 
pro memofond. Souhrnná populace organismů (unit-pool) je tedy fyzickou entitou, genofond či 
memofond (replicator pool) pouze mentálním konstruktem. Podrobněji viz. SPEEL, Hans-
Cees. Memetics: On a conceptual framework for cultural evolution [online].  
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 z výslunní do propadliště dějin evolučního procesu.24 Celková úspěšnost 

replikátoru je charakterizována velikostí jeho zdatnosti (fitness), vyjadřující 

pravděpodobnost, s jakou bude mem zastoupen i v další generaci na základě 

svých vlastností, tj. jak bude schopen zaplnit prostor svými vlastními kopiemi. 

Zdatnost replikátoru se prokazuje v interakci s prostředím, ve kterém se 

vyskytuje. K tomuto prostředí se počítají i ostatní replikátory. Replikátory totiž 

nemohou bojovat mezi sebou přímo, ale pouze „na dálku.“ Interakce 

s prostředím probíhá na úrovni vehikula, nosiče replikátorů. Stroj na přežití 

(viz 2.4), který je replikátory (informacemi) tvarován přesně podle instrukcí, je 

jejich projevem, fenotypem. Zdatnost replikátoru, jeho kvalita, se tak 

projevuje na vyšší úrovni, na úrovni organismů. Až úspěch fenotypu 

v životním cyklu působí pozitivní zpětnou vazbou. Pozitivní zpětná vazba se 

realizuje přenosem replikátoru do další generace; nosič, který zemřel dříve než 

stihl zplodit potomka, se stává hrobem i pro replikátory, jež nesl. Přírodní 

výběr selektuje replikátory na úrovni fenotypů zápasících o nedostatkové 

zdroje. Přetrvávající genotyp ověřuje svoji kompatibilitu s prostředím pozitivní 

zpětnou vazbou25, v aktuálním nastavení se uplatňují v minulosti nabyté 

výsledky, potvrzené svým pozitivním efektem (přežitím). S přihlédnutím ke 

kybernetice a jejím zkušenostem se zdá pak zcela oprávněné nazývat 

organismy stroji na přežití26 a mluvit o vývojovém mechanismu.  

                                                 
24 „Přesnost kopírování záznamu lze nastavit na úroveň tak vysokou, že pro všechny praktické 
účely lze kopie považovat za identické s originálem. Změna (tj. mutace) zápisu, k níž dojde 
navzdory uvedeným opatřením, může pak být doslova katastrofou“ (str.111). „Pokud je 
zdatnost mutované molekuly vyšší než zdatnost molekuly mateřské, stává se mutant sám 
mateřskou molekulou a jeho kopie mohou kumulovat další nové mutace“ (str.124).  MARKOŠ, 
Anton. Tajemství hladiny: Hermeneutika živého. 1. vyd. Praha : Vesmír, 2000. ISBN 80-
85977-32-X.  
25 To, že přírodní výběr působí jen na úrovni fenotypů, organismů, ale už ne na samotný 
genotyp, který přírodní výběr „nevidí“, nazývá L. Kováč Weismannovou bariérou. KOVÁČ, 
Ladislav. Potreba syntézy prírodných a kulturnych vied I-IV. Vesmír [online].  
26 „[...] fyzické činnosti živých individuí a operace některých novějších strojů na zpracování 
informací jsou zcela shodné podobností své snahy usměrňovat entropii zpětnou vazbou.“ 
WIENER, Norbert. Kybernetika a společnost. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé 
Akademie věd, 1963. str. 39.  
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2.6 KO-MEMY A MEMPLEXY 

    

        Každá memová informace je sebevztažná. Stojí obnažená před naší 

pozorností a křičí JÁ JÁ, TADY JSEM, ZKOPÍRUJ MĚ! Takováto holá 

instrukce nemá příliš velkou jistotu, že přiláká pozornost, pokud je jen jedna 

z houfu, ani že bude uskutečněna, když se jí to povede.  Primitivní mem nemá 

mnoho šancí udržet se v silné konkurenci. Musí vyvíjet různé návnady (baits), 

aby přilákal pozornost či využívat triky a podvody, aby se přiživil na úspěchu 

jiných. Jeho obsah může přinášet hluboké psychologické uspokojení (např. 

pokud nabízí odpovědi na problémy lidské existence jako mem boha), může 

svému šiřiteli něco do budoucna slibovat či mu hrozit při neuposlechnutí 

instrukcí. Nejlépe se mu ovšem povede, dostane-li se do shluku memů, z nichž 

každý bude zajišťovat nějakou výhodu pro ostatní memy v uskupení. Ke 

vzniku takovéhoto shluku memů dochází, pokud mem A napomáhá replikaci 

memu B. Vznikne závislý řetězec (A+B), který soupeří s osamělými verzemi 

memů A a B a díky vzájemné prospěšnosti se v přirozeném výběru prosadí. 

Takto vzniklou strukturu kooperujících a symbioticky se vyvíjejících memů 

nazýváme koadaptované memové komplexy, zkráceně ko-memy (Dawkins) či 

memplexy (Speel).  

        Sestava provázaných a vzájemně přizpůsobených memů nemá pouze 

výhodu v lepší replikaci a sebešíření, napomáhá také ke své stabilitě, 

sebeudržení začleněním obranných imunomemů. (viz. 5.3.1.). Otevírá také 

prostor pro triky retromemů, schopných se díky nim vplést do memového 

komplexu a parazitovat na něm (šíří se spolu s memplexem, aniž by mu 

poskytly jakékoliv výhody). Příkladem rozsáhlého memplexu je organizované  
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náboženství, zahrnující rituály a zákony, architekturu, umění a hudbu, psané 

tradice i tradice předávané pouze ústně.27  

 

2.7 VZTAH MEMETIKY K OSTATNÍM V ĚDÁM  

 

V následujících řádcích popíši vztah memetiky k některým další oborům, 

s nimiž memetika sdílí společné otázky a oblasti zájmů. Tento výčet je pouze 

orientační a rozhodně se nesnaží pokrýt všechny interdisciplinární souvislosti 

memetiky. V přehledu bude také záměrně vynechána informační věda, jejíž 

vztah k memetice se stane předmětem zkoumání v předposlední kapitole této 

práce (kapitola 6.5).    

 

Memetika a sociologie 

 

Memetika i sociologie studují mnohá blízce příbuzná témata. Zatímco 

sociologie je věda zkoumající empirickými metodami dění ve společnosti na 

úrovni různých sociálních systémů, strukturních celků a společenských skupin, 

memetika věnuje více pozornosti přenosu memů, které stojí v základech 

formování těchto struktur a společenských skupin. Nezkoumá jako sociologie 

výhody, které přináší jednotlivcům zařazení se do institucí, skupin či hierarchií 

a které tak přitahují nováčky. Memetika odmítá předpoklad, že rozšiřování 

jednotlivých hnutí závisí hlavně na tom, jak pomáhají svým zastáncům. Šíření 

jednotlivých hnutí zkoumá pomocí výhod, které memům plynou z jejich vlastní 

struktury či povahy a pomocí studia sebepropagujících strategií samotných 

memů. Tento přístup není k sociologickým postupům protikladný, ale je k nim 

                                                 
27 Memplexy mají svoji obdobu (na základě níž byly odvozeny) v evolučně stabilních 
sestavách genů. V genofondu masožravců jsou sestavou genů např. zuby, drápy, trávící 
soustava a smyslové orgány. DAWKINS, Richard. Sobecký gen. 1.vyd. Praha : Mladá fronta, 
1998. ISBN 80-204-0730-8. str. 179. 
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komplementární. Obě oblasti tak přinášejí vlastní příspěvky k pochopení 

sociálních fenoménů jako je například utváření sociálních tříd. 

 

Memetika a kulturní antropologie 

 

I mezi memetikou a kulturní antropologií můžeme najít množství společných 

témat. Část kulturních antropologů se zabývá přímo evolucí kultury a 

odlišnostmi v pronikání kulturních vlastností v jednotlivých kulturách i mezi 

nimi. Například k difúzi nových technických vymožeností přispívá zvýšený 

prospěch z jejich užívání, jejich jednoduchost či možnost často sledovat druhé 

při jejich používání, naopak příliš vysoká komplexita rychlost transmise 

snižuje. Šíření módních novinek často probíhá na základě sebepropagace – 

originální módní doplněk přitahuje totiž pozornost a povzbuzuje k imitaci. 

Žádný nový styl tak nezůstane dlouho bez povšimnutí a jeho atraktivita svádí 

k napodobení, čímž je zajištěno rychlé rozšiřování v populaci hostitelů. Dalším 

zajímavým fenoménem jsou tzv. městské legendy (urban legends). Městské 

legendy jsou přesvědčivě působící vyprávění, která jsou také jako pravdivá 

většinou vypravěčů i posluchačů vnímána. Často bizarní, zábavné či hrozivé 

příběhy jako  třeba ty, které popisují hrůzné praktiky známých prodejců při 

přípravě oblíbených pochutin – např. restaurace McDonald prý místo hovězím 

plní hamburgery masem z červů nebo klokanů – jsou však při bližším 

přezkoumání vymyšlené či mýtizované. Zajímavou oblast zkoumání tvoří také 

různé alternativní skupiny a subkulturní životní styly získávající velké 

množství vyznavačů. Snaha popsat pro danou kulturu typické jakož i přebrané, 

cizokrajné způsoby transmise memů vedou memeticky orientovanou 

antropologii k metodám pro kulturní antropologii neobvyklým. Tradičně 

orientovaní kulturní antropologové studují přednostně z důvodů vyšší 

objektivity kultury, které jsou jim cizí. Jelikož však domorodí obyvatelé nejsou 

mnohdy ochotni vyvíjet úsilí směřující k obrácení cizince na vlastní víru, může 

to pro memetického antropologa znamenat, že nebude mít příležitost setkat se s 
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některými způsoby šíření memů, případně jim bude vystaven pouze ve velmi 

nízké frekvenci. To samozřejmě zvýhodňuje antropology příslušející 

k domorodé kultuře. Mnohé kultury však nemají k dispozici dostatečně 

vzdělané vědce a navíc příslušnost k dané kultuře může oslabovat schopnost 

antropologů analyzovat adekvátně přenosy memů díky vyšší náchylnosti 

k převzetí těchto memů. Proto co nejobjektivnější přístup k pozorování a 

popisu kulturní evoluce vyžaduje přijetí perspektivy jak antropologů cizích, tak 

antropologů domácích.28 

 

Memetika a religionistika 

 

První zmínku o memu boha nalezneme již v knize R. Dawkinse Sobecký gen. 

Od té doby se stalo uvádění náboženství jako vzorového příkladu memetické 

evoluce natolik oblíbené, že jej lze chápat jako příklad téměř paradigmatický, 

zvláště mezi striktními zastánci virální memetiky (viz. 3.2). Ti zkoumají různé 

aspekty konkrétních náboženství, nejvíce však aspekty proselytické (týkající se 

přenosu mezi nepříbuznými jedinci) pomáhající jednotlivým náboženstvím 

získávat další věřící a přežívat mezi nimi stovky let. Tak například křesťanský 

mem „lásky k bližnímu“ zvýšil výrazně proselytickou sílu celého křesťanského 

memplexu tím, že povzbudil věřící ke snaze obrátit na křesťanskou víru nejen 

své blízké a přátele, ale i zcela neznámé nevěřící, což zvýšilo příliv nových 

následovníků. Podobně založené analýzy potom slouží memetice jako podklad 

ke srovnávání různých náboženství či analýze různých kultů a ideologií. 

 

Memetika a lingvistika 

 

Předmětem společného zájmu memetiky a lingvistiky je hned několik oblastí, 

z nichž nejzávažnější je asi otázka původu jazyka. Memetika staví vedle  

                                                 
28 Podle LYNCH, Aaron. Thought Contagion: How Belief Spreads Through Society. 1. ed. 
New York : Basic Books, 1996. ISBN 0-465-08467-2. str. 26. 
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Obr. číslo 2: Příklady biologického a lingvistického taxonomického stromu 
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tradičních teorií svoji teorii, která odůvodňuje vznik jazyka společným 

působením memetické a genetické selekce. Díky memetické selekci, která 

probíhala mezi vokálními projevy našich předků imitujících s oblibou zvuky se 

stále zvyšovala složitost jazykových výrazů až po vznik jazyka s bohatým 

slovníkem a pevnou gramatikou. Během tohoto procesu, kdy byli nejlepší 

imitátoři nejatraktivnějšími partnery, dochází také k selekčnímu tlaku na geny 

– geny nejlépe imitujících partnerů se nejsnáze přenášejí do další generace 

(poskytují výhodu), zvyšuje se mozková kapacita potřebná k imitování a tedy i 

schopnost jazykové zvuky kopírovat. Vznik jazyka není přímo zapříčiněn 

adaptivní výhodou v biologické evoluci, ale působením evoluce memetické, 

která ovlivňuje selekční prostředí genů. Jinou zajímavou oblastí, v níž se 

zkoumaná pole memetiky a lingvistiky překrývají, je genealogická klasifikace 

jazyků.  Základní problém srovnávací lingvistiky – prokázat příbuzenský vztah 

mezi jazyky – vede k vytvoření taxonomického jazykového stromu, který je 

velmi podobný taxonomickému stromu jak ho známe z biologie. Lingvistika je 

tak zatím jediná humanitní disciplína, která vynaložila značnou snahu na 

vytvoření systematiky kulturních produktů, jež vycházejí z vývoje rodů, v jejím 

případě tedy rodů jazykových. Samotné jazyky jsou zaneseny do stromu jako 

koncové uzly, všechny vyšší uzly stromu reprezentují taxonomické kategorie – 

podskupiny, větve, jazykové rodiny, kmeny - až po kořen stromu, který má 

představovat prajazyk. Z taxonomického stromu lze vyčíst, zda jsou jazyky 

spolu příbuzné, a to podle toho, zda spolu spadají pod stejnou kategorii. 

Příbuznost jazyků je prokazována pomocí materiálových shod mezi jazyky - 

např. v gramatických realizacích fonémů či sdílením shodných nepřejatých 

slov. Pokud budeme číst lingvistický taxonomický strom stejně jako čtou 

taxonomické stromy evoluční biologové, můžeme říci, že genetická 

sounáležitost dvou jazyků nás odkazuje k společnému předchůdci těchto 
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jazyků, kterým se kdysi mluvilo a který se postupně diferencoval na jazyky 

další (tj. na své potomky).29  

 
Memetika a literatura 

 

Do studií literatury začíná tzv. literární memetika (literary memetics) 

výrazněji pronikat až během posledních pěti let. Roli memetických replikátorů 

sehrávají různé literární formy jako například sonet či haiku. Memetika však 

slouží spíše jako kostra než jako tradiční studie žánrů či studie recepce díla, 

tvoří konstrukci, na níž je možné vést diskuzi o literárních dílech uvnitř 

přesného časového rámce. Memetická analýza také poskytuje teoretickou 

pomůcku pro pochopení situovanosti díla na základě textu. Analýza 

rozpoznává slavné fráze a ideje, které se objevovaly v daném časovém rámci 

ve více současných textech či se rozšiřovaly z některého konkrétního textu. 

Provedení memetické analýzy v literárních textech je přitom všeobecně lehčí v 

dílech starších než v dílech současných. Samotná memetická analýza musí být 

navíc doplněna dalšími, často nesourodými analýzami, pro které opět slouží 

jako jednotící rámec.30  

 

 

 

 

                                                 
29 Ke genealogické klasifikaci jazyků viz. více ERHART, Adolf. Úvod do jazykovědy. 1. vyd. 
Brno : Masarykova univerzita, 2001. 200 s. ISBN 80-210-2669-3. Podobnostem a rozdílům 
mezi taxonomickými stromy lingvistickými a biologickými se více věnuje BENZON, William. 
Culture as an Evolutionary Arena. Journal of Social and Evolutionary Systems. 1996, Vol. 19, 
No. 4, str. 321 – 362.   
30 Více k užití memetické analýzy při studiu literatury viz. WALDSCHMIDT, Geoffrey B. 
Memetics in Literature and Composition [online]. Téma bylo také nedávno diskutováno 
v diskuzní skupině přidružené k Memetickému časopisu (Journal of Memetics). Viz. příspěvek 
DOTY, Gene. Memes in literature. 23 června 2004. <memetics@mmu.ac.uk>. [cit. 2005-01-
08]. Dostupný z: < http://www.cpm.mmu.ac.uk/~majordom/memetics/2000/ 16911.html > a 
reakce na něj. 
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Memetika a psychologie 

 

Mezi memetikou a psychologií existuje široká škála společných témat. Snad 

nejvíce jich spadá pod novou větev psychologie – psychologii evoluční.  

Evoluční psychologie sdílí s memetikou zájem o témata sexu, rodinného 

života, altruismu, emocí či vrozených jazykových dispozicí, zaměřuje se však 

na rozdíl od memetiky na genetickou evoluci. Paralelně prováděné výzkumy 

v memetice a evoluční psychologii přinášejí některé změny ohledně 

přisuzování původu určitých lidských charakteristik evoluci kulturní či 

genetické. Své kořeny v genetické evoluci tak má pravděpodobně sexuální 

žárlivost mužů, zatímco různá tabu povstávají z memetické evoluce. Konečně 

některé lidské charakteristiky jako například ženská preference mužů 

s vysokým statutem či majetkem je odvoditelná z obu typů evoluce. Evoluční 

psychologie a memetika postupně uspořádávají své poznatky a rozdělují si své 

vlastní oblasti výzkumu. Přesto stále zůstává mnoho nejasností v lidském 

chování, které čekají na své objasnění a zařazení k příslušné disciplíně.  

 

Memetika a neurovědy 

 

Jinou, pro memetiku zvláště významnou oblastí jsou neurovědy, které dodávají 

memetickým teoriím argumenty a důvěryhodnost. Objevením struktury memů, 

jak je realizována v mozkových strukturách, by memetika našla konečný důkaz 

existence těchto kulturních jednotek. Současné představy o cerebrální struktuře 

memů zůstávají pouhými spekulacemi, taktéž samotný proces přenosu memů 

(imitace) zůstával ještě donedávna oblastí neurofyziology dosud neprobádanou. 

Až objev italského fyziologa Giacoma Rizzolattiho, označovaný za objev 

desetiletí, ne-li rovnou celého dvacátého století, přinesl memetice nadějnější 

vyhlídky. Tento objev parmského profesora lidské fyziologie se týkal nového 

druhu neuronů nalezených v mozku opic. Tzv. zrcadlové neurony, které jsou 

zvláštní třídou vizuálně-motorických neuronů, byly nalezeny ve ventrálním 
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premotorickém cortexu označovaném jako oblast F5 a v Brodmannově oblasti. 

Jejich zvláštností je, že se aktivují pouze ve chvíli, kdy opice provádí buď 

specifické pohyby rukou, nohou nebo ústy, anebo také v případě, kdy opice 

pozoruje jiného jedince provádějícího podobné aktivity. Zrcadlové neurony 

v této situaci převádějí senzorickou informaci na informaci motorickou a to 

dokonce i tehdy, pokud opice část prováděné akce nevidí a senzorická 

informace je tedy nekompletní. Zrcadlové neurony jsou tedy neuronální bází 

imitace - převodu viděné perspektivy do perspektivy vlastní a následného 

provedení akce, a také porozumění významu prováděné akce (tj. tomu, co 

druhý jedinec dělá). Z množství nepřímých důkazů lze vyvozovat, že podobný 

zrcadlový systém jako u opic se nachází i v mozku člověka.31 V současnosti 

jsou zrcadlové neurony dávány do spojitosti také s empatií, s porozuměním 

úmyslům druhých lidí či s evolucí řeči, ale také s různými poruchami jako je 

autismus nebo anagnosie. Americký psycholog a biolog V. S. Ramachandran 

dokonce předpovídá, že „zrcadlové neurony sehrají v psychologii stejnou roli, 

jakou sehrála DNA v biologii: poskytnou jednotící rámec a pomohou vysvětlit 

spoustu mentálních schopností, které až dosud zůstávaly tajemné a nepřístupné 

experimentům.“32 

 

Memetika, filosofie mysli a kognitivní věda 

 

Ve společném průniku těchto oblastí stojí jména dvou velkých autorů. Prvním 

z nich je Douglas R. Hofstadter, odborník na umělou inteligenci, jehož 

myšlenky o sebereferenčních systémech podnítily další zkoumání 

sebereferenčních a sebereplikujících se vět (vět typu „Kopíruj mě!“) a 

virálních textů (řetězových dopisů). Fenomén řetězových dopisů (ale i dalších 
                                                 
31 Pro jejich přehled a podrobnější popis zrcadlového systému viz. RIZZOLATTI, Giacomo – 
FOGASSI, Leonardo – GALLESE, Vittorio. Neurophysiological mechanisms undelying the 
understanding and imitation of action. Nature Reviews Neuroscience. 2001, Vol. 2, No. 9, str. 
661 – 670.  
32 RAMACHANDRAN, Vilayanur S. Mirror neurons and imitation learning as the driving 
force behind “the great leap forward“ in human evolution [online]. 
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pyramidových systémů) je dodnes předmětem zájmu memetiky, a to jak 

v prostředí tradičním, tak v prostředí virtuálním.33 Druhou velkou postavou je 

filosof Daniel C. Dennett, který se přihlásil k teorii memů a začlenil ji do svých 

úvah o vědomí. V našem mozku, který je analogií počítačového hardwaru, 

operují memy analogické softwarovým souborům nainstalovaným v počítači. 

Díky práci obrovského množství těchto softwarových memů se vynořuje 

vědomí. Memy jsou instalovány do našich mozků těmi, kteří nás vychovávají a 

vzdělávají, rozličné memy pak specifikují, jakým způsobem máme myslet. 

Většina memů, která tvoří náš mentální software, je přitom svým hostitelům 

prospěšná, jelikož přirozený výběr upřednostňuje právě ty memy, které jsou 

nejefektivnější při řešení problémů. Memy, které cizopasí na vědomí, 

představují pouze nepatrný zlomek z celkového obnosu memů. Dennett 

považuje princip Darwinovské evoluční teorie za všeobecně platný algoritmus 

pro všechny replikátory. Jeho specifikací pro kulturní evoluci vznikají memové 

algoritmy, na jejichž základě optimalizuje kognitivní věda svoje modely a 

kognitivní informační systémy.34 

 

Memetika a pedagogika 

 

Moderní informacemi přeplněné společenské prostředí klade svým 

dynamickým vývojem zvýšené nároky na učitele i na žáky. Propojení vztahů, 

závislostí, příležitostí a kompetencí potřebných k základní orientaci v rychle se 

měnícím světě dosahuje stále vyšší komplexity. Globální povaha současných 

                                                 
33 Viz. např. CHATTOE, Edmund. Virtual Urban Legends: Investigating the Ecology of the 
World Wide Web [online]. HEYLIGHEN, Francis. Evolution of Memes on the Network: from 
chain-letters to the global brain [online]. K pyramidovým systémům obecně viz. RUSHKOFF, 
Douglas. Manipulativní nátlak: (Proč tak snadno uposlechneme druhé?) 1. vyd. Hradec 
Králové : Konfrontace, 2002. ISBN 80-86088-07-3. str. 182 – 216. 
34 Viz.  KVASNIČKA, Vladimír. Memetika “in silicio.” WIEDERMANN, Jiří. Místo a role 
zrcadlových neuronů ve vtělených kognitivních systémech. In Kognícia, umělý život a 
počítačová inteligencia. 1. vyd. Košice : ELFA, 2003. str. 61 – 72 (Kvasnička), str. 77 – 88 
(Wiedermann). ISBN 80-89066-64-X.  
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problémů lidstva vyžaduje od odborníků nová invenční řešení a tedy i nové 

pojetí výuky, které bude schopno tyto odborníky k invenčnímu myšlení vést. A 

nejen odborníky, nýbrž celou společnost je nutno připravit na život 

v proměnlivém světě. Přitom nelze předem říci, jaké budou potřebné znalosti 

zítřka a jediná možnost, jak může škola na tuto situaci připravit své žáky, je 

naučit je celoživotně se vzdělávat. Tento posun v důrazu na potřebné 

kompetence absolventů škol znamená potřebu změny v samotném procesu 

učení. I sami učitelé musí být připraveni překročit hranice dnešních osnov a 

rámců, aby mohli čelit problémům zítřka, aby byli schopni vhodně připravit 

všechny studenty na život v učící se společnosti. Potřeba reformovat proces 

učení se v současné pedagogice projevuje snahou zavádět alternativní formy 

výuky umožňující žákům učit se takovým stylem, který odpovídá jejich 

přirozenému způsobu zpracování poznatků. Odborníci se snaží identifikovat 

základní styly učení a koncipovat výuku v hodinách tak, aby každý z žáků měl 

příležitost pracovat po odpovídající dobu svým vlastním způsobem, ale i 

způsoby ostatními, se kterými se takto seznamuje a učí se kombinovat je se 

svým oblíbeným způsobem práce.35 Jeden z možných systematizujících 

přístupů k preferovaným stylům učení představuje teorie spirální dynamiky, 

kterou na základě svého třicetiletého výzkumu formuloval psycholog Clare W. 

Graves. Po Gravesově smrti propojili dva z jeho studentů - Don Edward Beck a 

Christopher C. Cowan – teorii spirální dynamiky s memetikou zavedením 

pojmu vMEMES . Tyto vMEMES představují hodnotové systémy, které 

přitahují či odpuzují memetické replikátory a mají tak významný vliv na 

uspořádávání různých memplexů. Spirální dynamika identifikovala celkem 

osm takovýchto hodnotových systémů, které uspořádala do následných úrovní. 

Každý člověk přitom nenáleží celý život pouze k jedné úrovni, ale dynamicky 

přechází mezi jednotlivými úrovněmi v závislosti na podmínkách vnějšího 

světa a vnitřního sebezaměření, a to oběma směry (vzestupně i sestupně). 

                                                 
35 Více k základním stylům učení viz. PIKE, Graham – SELBY, David. Globální výchova. 

Praha : Grada, 1994. 322 s. ISBN 80-85623-98-6.  
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Jednotlivé úrovně určující hodnotovou orientaci člověka přitom spolu 

vzájemně kolidují a mohou být zdrojem konfliktů mezi lidmi i společnostmi. 

Jsou také zdrojem různých učebních stylů a tedy také různých přístupů 

k vyučování. Přitom pouze nejvyšší dvě úrovně jsou úrovněmi, na nichž jsou 

lidé schopni naslouchat druhým a akceptovat jejich názory; necení si pouze 

sebe, ale cení si i ostatních. A pouze z těchto vyspělých stupňů mohou 

přicházet sami učitelé, kteří budou schopni respektovat psychologickou 

různorodost učebních stylů svých žáků a porozumí přirozeným tokům lidského 

vývoje, což je nezbytnou podmínkou pro budování úspěšné společnosti 

založené na potřebě neustálého vzdělávání.36 

 

Memetika a historie 

 

Vztah mezi memetikou a historií připomíná podobný vztah existující mezi 

evoluční teorií a paleontologií. Tak jako se evoluce vztahuje k biologické 

historii, týká se memetika lidských dějin. Podobně jako biologická evoluce i 

memetická evoluce vysvětluje některé události, které se v historii odehrály. 

Paleontologie přinesla nálezy, ukazující na prudké vymírání druhů 

během druhohor, způsobené pádem meteoritu na Zem, vysvětlení vymírání pak 

podává genetická evoluce. Podobně i memetická evoluce může podat některá 

vysvětlení prudkých přechodů, které se v minulosti odehrály. Neznamená to 

ovšem, že je memetika schopná zcela vysvětlit lidskou historii, ale může 

přispět vysvětleními pro tu její část, která se týká masových trendů. Hlavní 

důraz je tedy zaměřen na „malé lidi“ a „malé události“, velké postavy dějin 

ustupují do pozadí. Ačkoliv není popírán jejich vliv na formování historických 

událostí, velké změny jsou dílem masy lidí. Nejsou dílem jednotlivců, kteří 

poprvé přišli s velkými myšlenkami, ale dílem masy, která přijala nové 

myšlenky za své a pokusila se je uskutečnit. Mnoho hnutí, která hrála svoji 

                                                 
36 Podle ROSADO, Caleb. Drawing Outside the Lines: Value Systems, Memetics, and 

Education in the Third Millennium [online]. 
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úlohu v dějinách, nevznikla z příkazů mocných, ale mnohdy si naopak zpětně 

po masovějším rozšíření našla mezi těmito mocnými své zastánce. Teprve 

velký dav lidí měl dost sil, aby třeba i násilím prosadil ideály (rozuměj memy), 

které jej poháněly i do krvavých válek či střetů, jak nám ukazuje třeba případ 

Velké francouzské revoluce.  

 

Memetika a ekonomie 

 

Memetika popisuje toky memetických informací, úspěchy memů se pak 

projevují jako jejich akumulace ve společnosti. Úspěch memů dokáže měřit 

také ekonomie, ovšem v obou oblastech je používáno jiného způsobu měření. 

Zatímco memetika určuje, kolik zastánců memy získaly (viz. kap. 3.1.2), 

ekonomie určuje, kolik majetku jejich zastáncům memy přinesly. Jelikož lidé 

imitují nejvíce jedince s největšími úspěchy, k nimž řadíme i velmi bohaté lidi, 

mezi nejvíce rozšířené memy patří memy nejlukrativnější. Pokud lidé vidí 

sázkaře, který díky šťastnému typu rychle zbohatnul, mohou si snadno osvojit 

mem sázení do loterie. Avšak ne všechny memy šířící se úspěšně populací jsou 

memy, které zvyšují bohatství svých hostitelů. V rámci různých náboženství se 

šíří například memy pro chudobu, asketismus či zřeknutí se osobního 

vlastnictví. Zatímco samo vlastnictví memem není (nepřenáší se nápodobou – 

již nemluvňata mohou být vlastníky velkého bohatství, aniž by kohokoli 

imitovala), pravidla, podle nichž se určuje, kdo co vlastní, již memy jsou.37 

 

Memetika a obchod/management 

 

Zájem o roli memů v oblasti finančnictví, marketingu a reklamy v poslední 

době stoupá, což se projevuje na množství publikovaných článků. V oblasti 

                                                 
37 Podle LYNCH, Aaron. Thought Contagion: How Belief Spreads Through Society. 1. ed. 

New York : Basic Books, 1996. ISBN 0-465-08467-2. str. 18 - 21. 
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finančních trhů jsou v centru zájmu memy investičních strategií (tzv. investiční 

memy) určující chování trhu. Investiční strategie jsou ošetřeny jako evoluční 

jednotky, které určují, jakým způsobem budou finance (dolary), které mají 

deponenti k dispozici investovány. V oblasti managementu je zase používána 

memetická analýza organizační struktury firem, která je následkem 

přetrvávajících nevyslovených a nepsaných memetických pravidel a 

předpokladů a která způsobuje ustrnutí těchto firem na zažitých zvycích a 

rutinních vzorech jednání. Tyto memy se projevují jako manažerské módy či 

obchodní teorie sloužící jako model pro řízení organizací. Na jednu stranu pak 

zajišťují organizacím jistou stabilitu, na druhou stranu však limitují jejich 

výkonnost. Po určení memů, které jsou ukryté za mentálními modely 

jednotlivců, za paradigmaty a nepsanými pravidly v obchodní společnosti a za 

strategiemi, které vedou organizaci k hledání strnulé stability, lze řízeně narušit 

jejich konstelaci. Tento zákrok uvede organizaci do odlišného, dynamického 

prostředí, které vyžaduje neustálé získávání nových znalostí a vychovává tak 

organizaci k neustálému učení se a zdokonalování. Výsledkem je potom stav 

neustálých inovačních změn a přeměna struktury společnosti ze struktury 

strnulé a stabilní na strukturu tzv. učící se organizace (learning organisation). 

Pokud jde o reklamu, souvislosti s memetikou se přímo nabízejí. Reklamy 

navržené podle teorie memů se musí propagovat samy a šířit se prudce 

(proselyticky) populací. Hrozí ovšem, že tyto techniky budou zneužity 

k manipulaci s lidskými záměry a chováním směrem ke zvýšení spotřeby a 

konzumnosti výhodných pro majitele obchodů. Množství různorodých technik 

je již dnes podle Douglase Rushkoffa uplatňováno nejen při tvorbě reklam, ale 

také při podomním prodeji, v multilevel marketingu, v mnoha supermarketech 

a dokonce i jako doplněk různých sportovních utkání či politických mítinků.38  

 

                                                 
38 RUSHKOFF, Douglas. Manipulativní nátlak: (Proč tak snadno uposlechneme druhé?)  
1. vyd. Hradec Králové : Konfrontace, 2002. 265 s. ISBN 80-86088-07-3. 
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Memetika a matematika  

 

Nejvýznamnější matematickou teorií související s memetikou je bezesporu 

teorie her. Teorie her se snaží objasnit, jaká jsou optimální rozhodnutí 

v situacích, kdy dochází ke konfliktním situacím či střetům zájmů a v jejich 

rámci pochopit chování účastníků těchto konfliktů, v našem případě 

memetických replikátorů. K popisu konfliktních situací je využívána technika 

matematického modelování a počítačových simulací, jejichž výsledky jsou pak 

aplikovány na situace v reálném prostředí. Odborníci simulují populace 

sobeckých agentů, kteří se reprodukují, během reprodukce předávají svým 

novým potomkům informace (dědí vlohy) a občas také dělají chyby (mutují). 

Agenti ve stále opakovaných vzájemných interakcích používají rozličné 

strategie (například útoč na všechny, nemilosrdně pomsti každou zradu, 

náhodně odpouštěj podvod apod.), které vznikají i v neregulovaném světě 

neživých replikátorů (genů i memů) či světě živých organismů uplatňujících 

své životní strategie. Výsledky simulací ukázaly překvapivý výsledek – mezi 

sobecky jednajícími agenty se postupně vyvinula vzájemná kooperace 

zvýhodňující „hodnější“ strategie. Jedna z vysoce efektivních strategií je 

algoritmus, kdy vítězství v konfliktu znamená podržení si zastávané strategie a 

prohra její změnu. Tato strategie může hrát významnou roli při vysvětlování 

prudkého nárůstu a proselytického šíření různých hnutí během krušných časů, 

kdy lidé strádají hlady či nemocemi. Strádající a „poražení“ lidé jsou ochotni 

opustit své staré názory ve prospěch nových a jejich susceptibilita (náchylnost) 

pak umožňuje šíření proselytických memů. Předpokládá se, že této strategie 

využívají ke svému šíření např. xenofobní memy.  
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2.8 MEMETICKÁ TERMINOLOGIE 

 

Se vzrůstajícím zájmem o memetiku se rozrůstal i odborný slovník používaný 

jejími zastánci. Přibližme si některé další klíčové pojmy, o kterých jsme se 

zatím nezmínil, ale jsou dnes v memetice běžně používané:  

  

memetik (memeticist) 

 

Pojem má dva významy: může označovat jedince studujícího memetiku, ale i 

jedince záměrně konstruujícího nové variace memů. Takový jedinec bývá 

někdy označován jako memetický inženýr (memetic engineer). Producenti 

reklamy a ideologové píšící politické manifesty jsou typickými případy 

memetických inženýrů. 

 

metamem (meta-meme)   

 

Všechny ideje týkající se memů, jde vlastně o kulturní informaci o kulturní 

informaci. Jejím zkoumáním vzniká metamem (Meta-meme), memetická 

teorie, jež je sama memem.  

 

primární a sekundární mem (primary and secondary meme) 

 

Primární mem je mem replikující autokataliticky sám sebe, mem sekundární je 

mem napomáhající jeho replikaci (katalyzátor). 

 

hostitel (host) 

 

Osoba, která přenáší určitý mem. 
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memotyp a sociotyp (memotype and sociotype) 

 

Jelikož je mem informací, nelze ho ztotožňovat s jeho nosičem, jenž mem 

kóduje. Tato situace je důvěrně známá z genetiky, kdy pojem gen označuje 

informaci, z níž vzniká vlastnost organismu a jejím nosičem, v němž je 

kódována, je úsek DNA. To, co je předáváno potomkům, není hmotný nosič 

(molekula DNA), ale způsob jeho uspořádání. Toto rozlišení charakterizuje 

rozdíl mezi genem (tj. vlastní informací) a jeho projevem – fenotypem. 

Obdobně biologickému konceptu genotypu zpředmětňujícímu se ve fenotypu 

lze nahlížet v memetice na Grantův koncept sociotypu jako projevu memotypu: 

memotyp je aktuálním informačním obsahem memu, někdy je tak označována i 

třída podobných memů. Jako sociotyp je označován sociální projev memotypu 

nebo třída podobných sociálních organizací. Příkladem memotypu je 

informační obsah Bible, jejím sociotypem pak např. křesťanský kostel. 

Objevují se ovšem i opačné definice memotypu a sociotypu, označující jako 

memotyp lidské artefakty, kdežto myšlenky a emoce označují jako sociotyp. 

Susan Blackmore navíc upozorňuje, že tento koncept opomíjí rozdíl mezi 

kopírováním produktu a kopírováním návodu (viz. 4.1), tudíž ho nelze jasně 

definovat a navrhuje upustit od jeho užívání přinejmenším do doby, než se 

neustálená terminologie vyjasní a ustálí.39   

 
autotoxický mem  (auto-toxic meme)  
 

Mem, jenž ohrožuje život samotného nositele. Jeho instrukce jsou totiž 

takového typu, že vedou svého hostitele až k sebevražedným činům a proto 

jsou vysoce autotoxické memy sebelimitujícími entitami. Lidé stojící mimo 

dosah těchto memů pohlížejí na jejich nositele většinou jako na fanatiky. 

                                                 
39 Srovnej GRANT, Glenn. Memetics lexicon. Principia Cybernetica [online]. BLACKMORE, 
Susan. Teorie memů: Kultura a její evoluce. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-394-3. 
str. 89. 
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Příkladem projevů autotoxických memů jsou např. sebevražedné útoky 

japonských kamikadze či  palestinských radikálů. 

 

exotoxický mem (exo-toxic meme)  
 

Exotoxický mem je memem podobného typu jako autotoxické memy, jenže 

tentokráte nejde o životy vlastních hostitelů, ale o životy hostitelů ostatních, 

nejčastěji však těch, kteří jsou nositeli rivalských memů. Příkladem projevů 

exotoxických memů jsou agresivní ideologická hnutí (nacismus) či exekutivní 

složky ekleziomorfních struktur (inkvizice). 40 

 

memoid (memoid) 

 

Označení pro osoby, jejichž chování je zcela ovládáno memy na úkor 

biologických funkcí. Vlastní život a přežití se pro memoidy stávají 

bezvýznamnými, jejich chování se řídí instrukcemi autotoxických či 

exotoxických memů. Memoidem je tak například každý sebevrah-terorista či 

členové některých sekt, páchajících rituální sebevraždy. 

 

membot (membot) 

 

Osoba zasvěcující celý svůj život propagaci svých memů a to při každé 

příležitosti a až s robotickým úsilím. Ti nejpilnější z nich zaujímají 

v ekleziomorfních strukturách nejvyšší postavení. Memboti jsou často ve 

společnosti nositelé exkluzivní statusové pozice, např. renomovaní vědci či 

významní představitelé církve.  

                                                 
40 Ekleziomorfní struktury jsou hierarchicky uspořádané společnosti správců a strážců různých 
pravd, tradic a paradigmat, umožňujících na jedné straně kumulaci poznatků a koordinované 
složité akce, na straně druhé tvořících obraz nepřítele, kterého musí organizace potírat, aby 
před ním uchránila monopolní pravdu. KOMÁREK, Stanislav. Dějiny biologického myšlení. 1. 
vyd. Praha : Vesmír, 1997. ISBN 80-85977-10-9. str. 8 – 9. Viz i další autorovy knihy. 
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kult (cult)   
 

Ostentativní chování uplatňované v ekleziomorfních strukturách. Jeho 

provádění je jednak znakem příslušnosti ke společenství (provádí se i 

hromadná aplikace stejného memu), jednak plněním instrukcí části memplexu 

posiluje pouto k celku. Zvyšuje se tak jeho účinnost, při společenských 

výkonech navíc zavazuje a integruje členy ekleziomorfní struktury. Vzniká tak 

silné emocionální podbarvení obřadů, jež může vést až k psychické závislosti 

některých jedinců. 

 

miléniový mem (Millennial meme) 

 

Vždy na konci milénia se ve společnosti rozšíří obavy spojené s představou 

dalekosáhlých změn a přerodů doprovázených katastrofickými událostmi. Mem 

předpovídající takovéto události nazýváme miléniovým memem. Vzhledem 

k tomu, že memy předpovídající konec civilizace či jiné podobné katastrofy 

se s vysokou úspěšností šíří ve společnosti i během celého tisíciletí, je 

vhodnější používat alternativní název mem konce. Mem konce instruuje své 

hostitele, podle jakých symptomů předpovězenou událost rozpoznat a jak se na 

ni připravit. Příkladem těchto memů jsou různé věštby, známá je vize 

Armagedonu či středověká sektářská koncepce dějin – chiliasmus. Typickým 

miléniovým memem byl také Y2K, kolaps počítačů očekávaný na začátku roku 

2000. 

 

ušní červ (earworm) 

 

Virální neintegrovaná informace, rychle se šířící populací. Může jít o chytlavé 

popěvky a melodie, hitové písně, populární slogany či módní prvky. 
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memofond  (meme pool) 

 

Soubor všech rozmanitých memů, jež jsou dostupné dané kultuře, ale také 

individuu. Rozsah memofondu kultury se rozšiřuje v procesu akulturace, tedy 

vzájemného ovlivňování a prolínání různých kultur. Memofond individua se 

oproti tomu rozšiřuje v procesu enkulturace, tedy osvojováním si rodné kultury 

a také seznamováním se s kulturami cizími, např. formou cestování či učením 

se jazykům, reáliím, zvykům apod.  

 

memetický drift (memetic drift) 

 

Obdoba driftu genetického. Označuje množství chyb při replikaci či množství 

memetických mutací, je nástrojem evoluce.  

 

memetický tah (memetic driving) 

 

Proces v němž úspěšné memy nutí geny vytvářet mechanismus pro dokonalejší 

kopírování těchto memů. Díky tomuto procesu může kulturní evoluce překonat 

závislost na evoluci genetické.  

 

prostor víry (belief-space) 

 

Limitovaný životní prostor, nika, ve které se memy mohou vyvíjet. Tyto limity 

vycházejí z omezené kapacity lidského mozku a tvoří prostředí s omezeným 

množstvím zdrojů. Memy v konkurenčním boji soupeří o místo v dané nice, 

kterou může být mimo mozku člověka i celá společnost. 
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ideosféra (ideosphere) 

 

Oblast, v níž se odehrává memetická evoluce, analogicky k biosféře, v níž se 

odehrává evoluce biologická. Jako ideosféru můžeme označovat Bolzanův, 

Fregův a Popperův Svět 3. Obdobně jako pro stabilitu života na Zemi je 

důležitá druhová rozmanitost, je pro svobodnou a otevřenou společnost, jež se 

má zdravě rozvíjet v tvůrčí a kritické atmosféře, důležitá diverzita memetická 

(názorová).  

 

návnada (bait) 

 

Nazývaná také odměňující se ko-mem (reward co-meme). Jde o část memplexu, 

která slibuje hostitelovi prospěch nebo ho láká na odměnu, pokud bude ko-

mem dále šířit. Přislíbením budoucích slastí, většinou vzdálených či 

abstraktních, ospravedlňuje návnada replikaci ko-memu. Většina náboženství 

například slibuje vykoupení, spasení, věčnou nesmrtelnost, politické systémy 

štěstí, blahobyt, svobodu apod. 

 

hrozba (threat) 

 

Část memplexu doplňující se s návnadou. Zatímco návnada slibuje výhody, jež 

přinese replikace memu jeho hostitelovi, hrozba mu slibuje tresty za 

neuposlechnutí instrukcí k replikaci nebo za porušení věrnosti memu a odklon 

k memu konkurenčnímu či mutovanému. Příkladem je hrozba peklem, a to jak 

všem nevěřícím, tak i kacířům, hlásajícím nové výklady a špinícím tak pravdu 

ekleziomorfní struktury.  
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háček (hook)   

 

Háček je další část memplexu, nabádající hostitele k replikaci. 

Pravděpodobnost jeho úspěchu roste, pokud není instrukce k replikaci 

deklarována explicitně, ale vyplývá logicky ze zbylých částí memplexu. 

Vidíme tedy, že pro úspěšnou replikaci memplexu je důležitější více než forma 

triku, nutící hostitele pomnožovat mem, jeho smysluplný obsah.  

 

Primitivní memplexy skládající se z výše uvedených částí můžeme zcela běžně 

číst ve své e-poště na internetu. Jako příklad uvádím jeden e-mail, který jsem 

obdržel a je vhodným prototypem takovýchto jednoduchých ko-memů. Jde o 

sexuální mem, tedy mem vážící se na naše biologické pudy a zvýšenou měrou 

přitahující naší pozornost (viz. pozn. č. 18):   

 

 

 ———   návnada   ————   ———  sexuální mem . . . . .                    

Chceš-li mít vždy kvalitní SEX, měl(a) bys ho mít každý den začínající na P: 

Pondělí, Pátek, Právě dnes, Předevčírem, Pozítří, každý Pitomý den. Sex je 

jako Nokia (spojuje lidi), jako Nike (prostě to udělej), jako Pepsi (chtěj víc) a 

jako Coca Cola (potěšení). 

          . . . . . —————                       

 —————   háček   —————            ————— hrozba ————                       

Pošli tuhle hlášku alespoň pěti lidem nebo budeš mít 5 let fakt mizernej sex!!! 

 

 

infekce (infection) 

 

Jestliže se úspěšně přenese mem z jedné osoby na druhou, mluvíme o 

infikování komunikanta. Samotnou infekcí je rozuměno úspěšné zakódování 
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memu do paměti lidského jedince. Pokud působením memu nedojde k jeho 

zapamatování, exponovaná osoba není infikována. Může nastat i situace, kdy 

hostitel nepociťuje potřebu šířit mem dále, přestože byl infikován. Mluvíme 

pak o infekci inaktivní oproti infekci aktivní, kdy se hostitel snaží šířit své 

memy na ostatní. Fanaticky aktivní hostitele označujeme jako memboty či 

memoidy.    

 

replikační strategie (replication strategy) 

 

Jakákoliv strategie memu vedoucí k jeho opakování před jinými lidmi a tím 

k možnosti další replikace. V memplexu zajišťuje vhodnou strategii háček. 

 

infekční strategie (infection strategy) 

 

Jakákoliv strategie memu vedoucí k infikování nového hostitele, např. 

vyvoláním emocí (vtipy, popěvky) či víry, jako infekční strategie může sloužit 

i strach ze smrti (Fear of Death) nebo touha po bezpečí v lůně komunity (Sense 

of Community). V memplexu zajišťuje vhodnou strategii návnada.  

 

strategie padouch versus oběť (strategy villain vs. victim) 

 

Známá také jako my-a-oni strategie (Us-and-Them strategy). Vymezuje oproti 

společenstvu-oběti jejího nepřítele-padoucha (mnohdy pouze stínového). Tato 

strategie je častá ve většině ekleziomorfních struktur a může být nebezpečná 

celé společnosti. Jejím důsledným uplatňováním se memy stávají 

exotoxickými, což může vést k různým násilnostem a válkám (např. židovské 

pogromy). 
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mimikry (mimicry) 
 

Infekční strategie memů pokoušející se napodobovat znaky jiných, úspěšných 

memů. Tím mohou oklamat jejich nositele a samy se úspěšně šířit dál. 

Takovéto strategie využívají např. memy pseudovědy, pseudorebélií či různých 

podvržených falzifikátů. 

 

retromem (retromeme) 

 

Cizopasný mem, který je díky strategickým trikům schopný vplést se do již 

existujícího memplexu a parazitovat v něm, tj. šířit se spolu s memplexem jako 

přebytečný balast, neposkytující celku žádný prospěch. 

 

vektor (vector) 

 

Pojmem vektor (v doslovném překladu bacilonosič) v memetice označujeme 

komunikační média a metody, jimiž se přenášejí potencionální memy nebo 

jakýkoliv jiný objekt či prostředek sloužící transferu a přechovávání 

memetických informačních vzorců.  

 

spící mem (dormant)  

 

Mem, který je v současnosti bez lidského hostitele a jeho informační struktura 

je přenášena v nějakém jiném hmotném médiu (vektoru). Při setkání s lidskou 

myslí, která je schopná memu porozumět, je tento spící mem aktivován. Asi 

nejvíce spících memů je uloženo ve starých archivech a knihovnách, jejichž 

dokumenty již nikdo nečte. Spící memy jsou také v textech, jejichž písmo není 

dodnes rozluštěno.  
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memová alergie (meme-allergy)  

 

Reakce (většinou nepřiměřená až extrémní) vyvolaná některými hostitelovými 

memy proti konkurenčním memům představujícím memetický alergen. Reakce 

je doprovázená silnými emocemi, většinou agresivními (může jít jen o 

pobouření, ale i o verbální útoky a fyzické násilí). Mezi alergické memy patří 

zvláště memy exotoxické. Některé memy kombinují memové alergie se  

strategiemi my-a-oni a reagují nejen alergicky na konkurenční memy, ale samy 

působí i jako memetické alergeny (např. ostentativně nonkonformní punkové 

hnutí).  

 

cenzura (censorship)  

 

Obranná strategie spouštějící memovou alergii proti určitému typu šířících se 

memů. Uplatňuje se odstraňováním vektorů, tedy likvidací nosičů 

potenciálních memů. Jelikož tato strategie ničí pouze potencionální memy, ale 

nezasahuje memy již činné v myslích hostitelů, působí na tyto jako selekční 

tlak. Může tak dojít k vyhubení mírnějších variant potlačovaných memů na 

úkor variant agresivnějších. 

 
imunomem (immuno-meme)  
 

Mem podporující odolnost vůči jednomu nebo více konkurenčním memům, 

bývá součástí všech složitějších memplexů (více viz. 5.3.1.).  

 

imunodepresant (immuno-depressant) 
 

Jakýkoliv faktor omezující naši osobní memetickou imunitu, snižuje naši 

schopnost kriticky myslet či smysluplně rozumět. Pod tlakem imunodepresantů 

se snižuje odolnost vůči novým memům, člověk se lehčeji nechá přesvědčit a 



2.  mem jako nový replikátor 
 

 

50 

ovlivnit. Mezi imunodepresanty patří např. cestování, dezorientace, psychická 

a fyzická vyčerpanost, emoční šok, stres, samota či hypnóza. 

 

deprivantský mem41 (deprivation meme) 
 
Patologický mem šířící se díky působení psychických imunodepresantů. Pokud 

dítě nemá dostatek podnětů a informací, strádá nedostatkem sociálního 

kontaktu a trpí úzkostmi či depresemi, dochází k jeho intelektuálnímu 

ochuzování, což podporuje jeho další sociokulturní zaostávání. Tím se otevírá 

nika deprivantským memům jako je cynismus, odmítání společenských hodnot 

a odpovědnosti či různé patologické formy chování. 

 

zelený mem (green meme) 

 

Altruistický mem angažující svého nositele v ekologických a enviromentálních 

aktivitách. Zelené memy zahrnují např. lásku ke zvířatům, vegetariánství, 

ochranu ekosystémů, třídění odpadů a jejich recyklaci apod. Projevem 

exotoxických zelených memů je eko-terorismus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 KOUKOLÍK, František. Fyziologický základ chování člověka ve vazbách na trvale 
udržitelný vývoj a uchování vztahů člověk – příroda: Současnost a alternativy vývoje. Praha: 
Český ekologický ústav, 1994. str. 23. 
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3.  SOUČASNÉ TRENDY A PROBLÉMY V MEMETICE 
 

Ratio – rozum je mohutností celkovosti, směřování k jednotě naší zkušenosti.  
Možná, že se nám pomocí tohoto pojmu podaří nalézt klíč k rozdílu,  

přehlíženému teoretiky ,sobeckých genů‘ a  ,sobeckých mémů‘  
 - rozdílu mezi informací integrovanou do genomu či do celku zkušenosti,  

v nichž se odráží celkové pochopení sebe a skutečnosti,  
a pouze neintegrovanými, skutečně sobeckými virálními geny a virálními mémy, 

 které jsou toliko vnějškové a jsou proto vlastně pseudo in-formacemi.     
 

Z. NEUBAUER. Biomoc. 
( 1. vyd. Praha: Malvern, 2002. ISBN 80-902628-7-2. str. 37 – 38) 

 

3.1 VNITŘNÍ DĚLENÍ MEMETIKY 

 

        S rozšiřováním oblasti zkoumání v rámci memetiky se postupně 

diferencují rozdílné přístupy ke zkoumání kulturního přenosu informace. 

Nejstarší a dodnes nejrozšířenější přístup, metaforická memetika, je postupně 

doplňován dalšími, sofistikovanějšími přístupy. Snaha zpřesnit a kvantitativně 

vyjádřit dynamiku replikačních událostí vede ke vzniku symbolické memetiky, 

která metaforický jazyk memetiky převádí do symbolického jazyka. 

V memetice se také stále více začíná uplatňovat matematický aparát a 

programovací jazyky, díky čemuž se objevuje kvantitativní memetika, někdy 

také alternativně nazývaná memetika matematická, která již dnes prokazuje 

svoji užitečnost a sklízí úspěchy mezi odborníky. 

 

3.1.1 METAFORICKÁ MEMETIKA 
 

        Metaforická memetika vychází z podobnosti mezi geny a memy. Metafora 

je silným nástrojem memetiky i vědy obecně. Když Richard Dawkins začal 

přemýšlet o evoluci kultury, neuspokojovalo ho vysvětlení podávané mnoha 

biology, že většina prvků kultury přináší člověku biologickou výhodu a 

přispívá tím k jeho lepší adaptaci. Podle Dawkinse takovéto biologické 
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zvýhodnění není schopno vysvětlit různorodost lidských kultur a zvyků. Lidská 

kultura se mu zdála oblastí vyvíjející se podle vlastních zákonů. Co je však 

předmětem vlastní kulturní evoluce? Pokud je biologická evoluce výsledkem 

uspořádávání biologického replikátoru – genu, musí v kulturní evoluci 

existovat také nějaký replikátor, který je kopírován, selektován a podléhá 

chybám. Replikátor je tedy společným vnějším znakem obou evolucí. 

Dawkinsova  metafora kulturního replikátoru – memu stojí tedy již na samém 

počátku celé memetiky. Analogie mezi geny a memy, či spíše mezi virálními 

geny a memy se brzy stala oblíbenou mezi částí odborníků, kteří si začali říkat 

memetici. Ti začali analogii mezi memy a virálními geny dále prohlubovat a 

z výsledků tohoto bádání vznikla specifická memetická terminologie. 

Metaforická memetika však má i svá úskalí. Pokud je analogie mezi geny a 

memy příliš úzce uchopena, může snadno dojít k ignorování důležitých rozdílů 

mezi kulturní a biologickou evolucí. Podle tzv. Campbellova pravidla jsou 

jak biologická, tak i kulturní evoluce pouze zvláštními případy obecné evoluční 

teorie a proto se musí řídit stejnými evolučními zákony. V rámci obecného 

modelu evolučního vývoje (tzv. univerzálního darwinismu) je tedy možné oba 

replikátory považovat za sobě analogické, za hranicemi tohoto modelu se však 

mohou uplatňovat naprosto rozdílné mechanizmy a způsoby jejich šíření. 

Biologická evoluce se tedy nemůže stát předlohou pro mechanismy evoluce 

kulturní. Ačkoliv nám vzájemná podobnost mezi memy a geny může přinášet 

nový významný pohled na kulturní evoluci, může vést také k zavádějícím 

vědeckým úvahám. Je proto třeba mít při zkoumání memetických zákonitostí 

stále na paměti Campbellovo pravidlo. Podobně opatrní musíme také být, 

pokud používáme v memetice metaforu počítačových virů. Zde je celá 

problematika ještě komplikovanější, v závislosti na tom, zda memy rozumíme 

lidské artefakty (pak jsou počítačové viry memy, šířící se v prostředí počítačů a 

internetu), nebo replikátory skladované v lidském nervovém systému (pak by 

počítačové viry byly jiným, artificiálním typem replikátorů). Těmto 

problémům budou věnovány následující kapitoly. 
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3.1.2 SYMBOLICKÁ MEMETIKA 
 

        Symbolickou reprezentaci jako první použil americký memetik Aaron 

Lynch ve svém článku Jednotky, události a dynamika v memetické evoluci42, 

publikovaném v roce 1998, aby analyzoval šíření idejí v populaci hostitelů. Při 

analýze přitom nezáleží na pravdivosti či nepravdivosti idejí ani na jejich 

škodlivosti či prospěšnosti, ale na efektu, který ideje mají na stupeň 

přenosnosti. Použité symboly reprezentují diskrétní události, ke kterým 

dochází během replikačního/přenosového procesu. Vzniká tak schéma události 

přenosu ideje, které stručně vyjadřuje počet hostitelů a non-hostitelů43 před a 

po dané události, je kvantifikovatelné a dále využitelné např. při modelování 

různých typů přenosu za využití diferenciálních rovnic či analyzovatelné za 

použití simulačních programů postavených na agentových technologiích.44  

Symbolická memetika přiřazuje konkrétním memům kapitální litery, se 

kterými pracuje podobně jako chemie s chemickými reakcemi. Jednotlivé 

memy  označujeme jako A, B, C... Jejich kombinace v memplexech pak 

vyjadřujeme jako A*B*C...   

Znak → vyjadřuje evoluční událost v ideosféře. Všechny memy nalevo od 

tohoto znaku jsou vstupní memy, napravo od něj jsou memy výstupní. 

Následuje přehled základních replikačních událostí:   

 

 

 

                                                 
42 LYNCH, Aaron. Units, Events and Dynamics in Memetic Evolution. Journal of Memetics - 
Evolutionary Models of Information Transmission [online].  
43 Non-hostitel není zastánce opačného memu, ale osoba která daným memem nebyla nikdy 
infikována. Dle Dawkinse se i non-hostitelství může replikovat. Při popisu symbolických 
diagramů níže v textu budu stále používat pojem mem, zatímco Lynch používá neologismus 
mnemon, vyjadřující veškeré replikující se psychické fenomény jako zvyky, postoje, kognitivní 
asociace či emocionální dispozice, včetně memetických myšlenek.   
44 LYNCH, Aaron. An Introduction to the Evolutionary Epidemiology of Ideas. The Biological 
Physicist. 2003, Vol. 3, No. 2, str. 7 – 14.    
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jednoduchá proselytická konverze 

 

A + ~A → 2A     mem A se replikoval na dalšího hostitele 

 

parentální přenos 

 

2A → 2A + ~A → 3A        rodiče hostící mem A mají potomka, kterému 

                                             následně také vštípí mem A  

 

formulace nového memu 

 

~A → A     hostitel A vyjádří nový mem  

 

opuštění memu 

 

A → ~A        

 

Tuto rovnici uvádím pro přehlednost, i když se domnívám, že je logicky 

chybná. Hostitel memu A může přijmout mem jiný, ale nemůže se stát 

vzhledem k původnímu memu non-hostitelem, tedy osobou, která nikdy o 

daném memu neslyšela či ním nebyla nikdy infikována. Správně by rovnice 

tedy měla mít tvar: 

 

A*~B → ~A*B     hostitel memu A daný mem opustil a stal se hostitelem  

                               memu B     

 

smrt hostitele 

 

A → 0A 
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vzdělávání ve škole 

  

2A → 2A + ~A        rodiče hostící mem A mají potomka 

3A + ~A → 4A        jejich potomek se naučí mem A od svého učitele ve škole 

 

kombinace memplexů 

 

A*~B + ~A*B → A*~B + A*B     hostitel A memu jej přenese na hostitele B   

                                                        memu, takže druhá osoba nakonec hostí  

                                                        memy A i B 

 

A*B*C + ~A~B~C → 2A*B*C     memy A, B a C se kooperativně přenesly na  

                                                         dalšího hostitele 

 

Pokud jsou memy A, B a C memetickými alelami neboli jsou ve vzájemném 

rozporu, vzájemně se vylučují a místo kooperace spolu soutěží. Takovéto 

memy nikdy nenajdeme ve společném memplexu. 

 

3.1.3 KVANTITATIVNÍ MEMETIKA 
 

        Kvantitativní memetika je oblast memetiky, jejíž hlavní aktivitou je 

„systematizace a kvantifikace vlastností memů a interakcí mezi memy.“45 

Hlavním nástrojem popisu memetických fenoménů se stává univerzální jazyk 

matematiky, případně další programovací jazyky umožňující simulaci memů 

na počítači, a proto bývá kvantitativní memetika také někdy označována jako 

memematika či formální memetika. Z výše řečeného je zřejmé, že hlubší 

porozumění této oblasti je podmíněno dostatečným stupněm znalostí 

                                                 
45 MORITZ, Elan. Memetic Science: I - General Introduction [online].  
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technických věd. Účelem kvantitativní memetiky je jednak aplikace získaných 

pravidel, postupů a výsledků na řešení specifických úkolů, jednak ověření 

předpokladu, že celý proces vývoje vědy, filosofie a dalších lidských počinů 

může být zkoumán a možná i predikován pomocí kvantitativní teorie vzniku, 

růstu, interakcí a vymírání memů.  

        Mezi jedny ze základních pramenů kvantitativní memetiky patří 

biostatické nástroje poskytované biomatematikou, popisující statistické 

základy biologie, kinetiku evolučních systémů, mezidruhovou rivalitu, procesy 

udržování rovnováhy v populacích apod., které se staly podkladem pro 

zformování populační genetiky. Tyto metody popisující kvantifikovatelné 

aspekty biologické evoluce nabízejí východisko pro zkoumání kulturní evoluce 

a jejího vztahu ke genetice. Celý výzkum ovšem ztěžuje fakt, že výsledky nelze 

empiricky ověřit experimenty, jejichž trvání by bylo kratší než lidský život a 

jediná přístupnější metoda výzkumu – analýza historických dat – poskytuje 

příliš neúplnou dokumentaci pro účely kvantifikace a tak zůstává pouze 

zdrojem metaforické memetiky. Pro formální memetiku zde však existuje ještě 

další použitelný statistický přístup, který představují lingvisticko-statistické 

nástroje zkoumající pravidelnosti jazyka, jako je např. Zipfův zákon.46   

        Další oblastí zájmů memematiky je populační dynamika zaměřující se na 

replikátorové rovnice. Tyto rovnice kvantifikují množství replikací, které se 

uskutečňují v populaci a popisují tak populační růst. Zároveň se pokoušejí 

predikovat budoucí populaci. 

        Aplikovanou oblast v kvantitativní memetice představují především 

memetické algoritmy. Označení memetické algoritmy poprvé použil v roce 

1989 Pablo A. Moscato v technické zprávě pro Caltech Concurrent 

Computation Program v článku On Evolution, Search, Optimization, Genetic 

Algorithms and Martial Arts: Towards Memetics Algorithms (O evoluci, 

vyhledávání, optimalizaci, genetických algoritmech a bojovém umění: 

                                                 
46 Zipfův zákon vyjadřuje vztah mezi délkou slova a frekvencí jeho výskytu v textu. 
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Memetické algoritmy). Od té doby se počet úspěšných aplikací memetických 

algoritmů v řešení různých problémů prudce zvyšuje a dnes o celé 

problematice existuje velmi početná literatura.47 Memetické algoritmy vznikly 

rozšířením evolučních algoritmů, které vycházely z modelů adaptace 

v přírodních systémech. Běžný genetický algoritmus iniciuje vznik populace 

jedinců (řetězců jedniček a nul) s určitou způsobilostí (fitness), z nichž 

pravidelně generuje další kandidáty – potomky. Během této reprodukční fáze 

se jedinci podrobují křížení (crossover) a mutacím (mutation). Selekce je 

zajištěna tím, že rodiči se mohou stát pouze jedinci s vhodnými vlastnostmi 

(vysokým fitness), danými požadovanou výkonností. Pokud je do prohledávací 

strategie takovýchto algoritmů integrována navíc fáze individuální 

optimalizace nebo učení (obvykle ve formě lokálního prohledávání), 

označujeme tyto algoritmy jako algoritmy memetické.48 Zařazením 

memetického modelu adaptace do algoritmu se dosahuje plastičnosti jedince, 

kterou samotný genetický algoritmus nemá. Hybridizace genetického algoritmu 

s lokálním prohledáváním tak vede k zlepšení efektivity samotného 

prohledávání, algoritmy rychleji nacházejí hledané optimum. Mezi početné 

oblasti, kde se takto hybridizované algoritmy používají, patří automatické 

programování, strojové učení, studium a optimalizace modelů ekonomií, 

imunitních systémů, ekologií či sociálních systémů.49 Zvláštních úspěchů 

dosáhly memetické algoritmy ve srovnání s jinými druhy metaheuristik zvláště 

v aplikaci na kombinatorické optimalizační problémy typu problému 

obchodního cestujícího.50 

 

                                                 
47 Memetické algoritmy v této literatuře však bývají označovány i alternativními názvy Hybrid 
Genetic Algorithms, Genetic Local Searchrs, Lamarckian Genetics Algorithms a Baldwinian 
Genetic Algorithms. 
48 Podle KRASNOGOR, Natalio. Memetic Algorithms. [online]. 
49 KRASNOGOR, Natalio – SMITH, Jim. Competent Memetic Algorithms: Model, Taxonomy 
and Dessign Issues [online]. 
50 Problém obchodního cestujícího (Travelling Salesman Problem) je úloha, v níž je třeba najít 
nejkratší možnou cestu mezi velkým počtem bodů, přičemž každý z bodů může být navštíven 
pouze jednou. 
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Obr. číslo 3: Základní memetický algoritmus 

Upraveno podle: KRASNOGOR, Natalio. Memetic Algorithms. [online]. A 

Tutorial given in the Seventh International Conference on Parallel Problem 

Solving from Nature. Granada, Spain. September 2002. [cit. 2004-08-13]. 

Dostupný z: < http://www.cs.nott.ac.uk/~nxk/ MAtut.pdf >. 

 

3.2 TEORIE NAKAŽLIVÝCH MYŠLENEK  
 

   Mnoho autorů mluví o memech jako o něčem, čím se člověk může nakazit. 

Memy se podle nich šíří z mozku do mozku jako virus z jednoho těla do 

druhého. Chytlavý mem se šíří populací prudce a nezadržitelně, podobně jako 

epidemie. V souladu s touto teorií se o memetice mluví jako o teorii 
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nakažlivých myšlenek (thought contagion theory) či virální memetice51, 

memetika je sociální analogií imunologie. Toto pojetí memetiky ovlivnilo 

značně její terminologii (srovnej např. termíny infekční strategie, imunomem), 

i když podle mě je zcela zavádějící. Analogie memu a infekčního činitele totiž 

výrazně pokulhává.  

        Podle opačného, genmetaforického přístupu je mem jako nejmenší a 

elementární informační jednotka kultury analogický ke genu. Žádného genetika 

či biologa by snad ale nenapadlo ztotožňovat gen s virem. Virová informace 

„mluví“ stejným jazykem jako genetický kód, přesto je mezi nimi jasný rozdíl. 

S. Blackmore ho charakterizuje takto: „Vir nazýváme virem, jakmile v zájmu 

své replikace olupuje o replikační zdroje jiný systém – a obyčejně tím 

olupovanému systému škodí. Jakmile nám začne sloužit, nazveme ho obvykle 

nějak jinak.“52 Vědní obor zabývající se studiem zákonitostí obranných reakcí 

organizmů (proti různým mikrobům i virům) – imunologie – má odlišné 

zaměření než genetika. Protože existují memy, které nám prokazatelně neškodí, 

nemůžeme memetickou teorii souhrnně označit jako teorii nakažlivých 

myšlenek.  

        Dalším argumentem proti ní je, že choroboplodní parazité jsou nezávislí 

na hostitelských organizmech, zatímco geny i memy samy řídí výstavbu těchto 

organismů.53 Hlavní příčinu záměny memů s viry spatřuji ve způsobu jejich 

přenosu. Genetická informace je přenášena z rodičů na děti, tedy vertikálně. I 

memetická informace je přenášena vertikálně, ale je schopna i přenosu 

diagonálního (mezi nepřímými příbuznými, např. strýc-synovec) a 

                                                 
51 Teorie nakažlivých myšlenek je zastávána a rozvíjena v LYNCH, Aaron. Thought 
Contagion: How Belief Spreads Through Society. 1. ed. New York : Basic Books, 1996. 192 s. 
ISBN 0-465-08467-2; HENSON, Keith. The Science of Information Viruses [online]; 
DAWKINS, Richard. Viruses of the Mind [online]. 
52 BLACKMORE, Susan. Teorie memů: Kultura a její evoluce. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 
 ISBN 80-7178-394-3. str. 45. 
53 Podobnost memů a virů bývá založena právě na argumentu, že ani memy ani viry si nestaví 
organismus a nemají metabolismus. Memy se ovšem výrazně podílely na vzrůstu  kapacity a 
tedy i stavbě lidského mozku, který je jejich nosičem a přitom spolupracovaly s geny. Jedním 
z výsledků této spolupráce je i vrozená (apriorně kódovaná) schopnost řeči.     
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horizontálního. Horizontální přenos je typický i pro fágy šířící se z těla do těla. 

Tato skutečnost vede k výše popsané situaci v memetice. Zapomíná se, že i 

ve zdravé buňce existují extrachromosomální replikační jednotky – tzv. 

plasmidy – jež aktivovány touto buňkou v případě potřeby, šíří se 

horizontálním přenosem za využití konjunkce do dalších buněk. 

Mimochromosomální genetická informace ovšem na rozdíl od parazitické 

informace nevyužívá reprodukční lytické taktiky (rozkladu organismu), není 

tedy organismu nijak škodlivá, ba právě  naopak. Horizontální přenos a 

multirodičovský původ tak neznamenají neoddiskutovatelnou škodlivost. Díky 

memům vnímáme svět tak, jak ho vnímáme, skrz memy o něm přemýšlíme. 

Nejsou něčím cizím, co nás odkudsi zvnějšku ovládá, naopak jsou námi 

samotnými, jsou naším já.54 O nakažlivých memech můžeme mluvit pouze 

v těch případech, kdy jsme jimi ovládáni iracionálně, kdy je přijímáme 

nekriticky, jsme jimi doslova posedlí55, jako v případě popěvků, sloganů, 

částečně i módy.  

 

3.3 MEMETIKA BEHAVIORÁLNÍ A MEMETIKA KOGNITIVNÍ  
 

        Další hluboký rozpor rozdělující tábor zastánců memetiky se týká otázky 

statutu memů jako mentálních entit. Jsou memy generované lidmi uloženy jen 

v kulturních artefaktech a nacházejí se tedy zcela mimo lidské bytosti, nebo 

jsou materiálně skladovány v lidském mozku?  

        Z behavioristické perspektivy lze za memy pokládat pouze 

pozorovatelné chování a jím produkované hmotné artefakty, zatímco 

mentálními entitami jako jsou ideje či víra, které nejsme schopni pozorovat, se 

lze přestat zaobírat. Behavioristická memetika nepopírá existenci 

                                                 
54 Psycholožka S. Blackmore považuje dokonce JÁ za nejzazší z memplexů – tzv. egoplex. 
BLACKMORE, Susan. Teorie memů: Kultura a její evoluce. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 
ISBN 80-7178-394-3. str. 253-269. Viz. i BLACKMORE, Susan. Walking from the Meme 
Dream [online]. 
55 NEUBAUER, Zdeněk. Biomoc. 1. vyd. Praha : Malvern, 2002. ISBN 80-902628-7-2. str. 37. 
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psychologických rysů, ale pro jejich nepostižitelný charakter je vylučuje 

z oblasti svého zájmu jako komponenty černé skříňky, jako komponenty, o 

kterých nelze smysluplně říci, že se mohou kopírovat. William Benzon jde 

dokonce tak daleko, že celou fyzickou kulturu přirovnává k samotným 

replikátorům, zatímco vnitřní psychologické rysy podle něj představují jejich 

fenotypické projevy. „Vnější“ memy se pak mohou volně mísit a diferencovat 

se ve stále komplexnější kulturu, zatímco mozek a jeho kognitivní kapacity 

zůstávají převážně stabilní.56 Tím převrací analogický vztah stabilní genotyp – 

proměnlivý fenotyp: zatímco memy se mění, jejich fenotypické příznaky 

zůstávají neměnné. Prosazování behavioristického přístupu k memetice souvisí 

se snahou dodat memetice vědecký status a zbavit ji mentalistických 

„pseudovědeckých“ spekulací. Pozorovatelné kulturní jevy se dají snáze 

kvantifikovat a mohou se tedy stát základem pro populační memetiku (viz. 

3.1.3), narozdíl od memů chápaných jako mentální entity. Ty totiž nelze 

spolehlivě přiřadit jednotlivcům (nejsme schopni je identifikovat v mozkových 

strukturách a „do hlav“ jim nahlédnout nelze), a vytvořit na tomto základě 

memové frekvence vyjadřující procento jedinců z populace, kteří hostí či 

nehostí daný mem. Právě nejasný vztah mezi kulturní informací a její 

manifestací ve vnějším světě vede k přijetí behavioristického 

(externalistického) postoje. Pokud chceme objektivně identifikovat 

internalistický (mentální) mem, jediný v současnosti schůdný způsob je 

nepřímo odvodit jeho existenci z jeho projevu. Takto však můžeme vyvozovat, 

že na banketu na němž má sto lidí kravatu vázanou Windsorovým uzlem, 

hostí mem pro vázání tohoto konkrétního uzlu všech sto lidí. Je ovšem klidně 

možné, že všem uvázal uzel na kravatě pouze jediný z nich, ostatní uzel vázat 

neumějí. To vede k výrazné chybě v hodnotě memové frekvence. Pokud však 

za mem budeme považovat samotný Windsorův uzel, přesnému určení 

kulturního stavu skupiny ve formě hodnoty memové frekvence nic nebrání. 

                                                 
56 BENZON, William. Culture as an Evolutionary Arena. Journal of Social and Evolutionary 
Systems. 1996, Vol. 19, No. 4, str. 321 – 362.  
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Podle Dereka Gatherera musíme „pokládat memy za kulturní entity, které 

žádnému jedinci nepatří ani na žádném jedinci neparazitují.“57 Tím 

behaviorální větev memetiky také zpochybňuje, že memetika je věda studující 

šíření víry, jak ve svých pracích tvrdí Aaron Lynch. Víra jako mentální událost 

nemůže být přenášena. Jak správně upozorňuje Derek Gatherer, „informace a 

víra nejsou stejným druhem věcí.“58 Víra je totiž událost, ke které může dojít až 

po přenosu informace, získané informaci buď uvěřím nebo ne, ovšem sama 

víra není přímo přenositelná. Tím je zpochybněn koncept mnemonů, 

paměťových abstrakcí vyjadřujících „víru v x.“59 

        Podobně jako behaviorální memetika nepopírá existenci memů uvnitř 

mozku, pouze je vylučuje z oblasti vědeckého zájmu, ani kognitivní memetika 

nepopírá zcela existenci kulturních replikátorů ve formě artefaktů. Aaron 

Lynch ve svém návrhu nové vědecké disciplíny – tzv. replikoniky, která by se 

měla zabývat všeobecnou replikátorovou teorií, s artefakty jako informačními 

replikátory počítá. Artefakty však nejsou memy a ani je neobsahují, proto je 

třeba rozlišit mezi replikátory skladovanými v mozku a replikátory 

artefaktuálními, přičemž ty druhé nejsou vlastním předmětem studia 

memetiky.60 Někteří ze zastánců interních memů však přiznávají i lidským 

artefaktům memovou podstatu – díky získání nového druhu výrobku může 

řemeslník pojmout ideu tohoto výrobku a vytvořit pak podle ní výrobek nový. 

Argumentům podporujícím behaviorální memetiku se zastánci kognitivní 

memetiky brání několika protiargumenty: předpoklad intencionálního postoje 

zvyšuje prediktivní sílu pozorovatelných fenoménů61; nememetické výzkumy 

                                                 
57 GATHERER, Derek. Why the Thought Contagion Metaphor is Retarding the Progress of 
Memetics. Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission [online].  
Z této práce pochází i výše zmíněný příklad Widsorova uzlu. 
58 idem. 
59 K přesné definici a rozboru mnemonů viz. LYNCH, Aaron. Units, Events and Dynamics in 
Memetic Evolution. Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission 
[online]. Viz. i pozn. č. 43. 
60 idem.  
61 HALES, David. Belief Has Utility - An Intentional Stance. Journal of Memetics - 
Evolutionary Models of Information Transmission [online]. 
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mohou vytvořit stejné předpovědi či korelace jako behaviorální memetika bez 

využití selekcionistických postupů, čímž je zpochybněn její přínos62; samotný 

počet kopií artefaktů nemusí vypovídat nic o změnách ve společnosti a o 

evoluci kultury – počet výtisků odborné knihy neurčuje nakolik bude ovlivněn 

vývoj vědy a je tedy irelevantní narozdíl od počtu lidí, kteří knihu čtou a 

rozumí jí63; kulturní entity nemají žádný význam bez odkazu na mozkové 

entity – artefakty jsou replikovány až po tom, co se staly předmětem myšlení; 

měření interních memů nepřímou cestou za využití již existujících technik 

(užívaných např. v psychologii) je dostatečně validní.64 Každý z těchto 

argumentů má větší či menší váhu, všechny však pomíjejí to nejdůležitější – 

pokud chceme studovat kulturní evoluci, musíme si uvědomit, že mem je 

replikující se informace. Jinými slovy selekce a variace musí probíhat na 

informační entitě, informačním vzoru bez které by o evoluci nebylo možné 

mluvit. Ačkoli artefakty jsou informačně strukturovány, obsahují jiný typ 

informace, než nervový systém. Organizační struktura materiálních artefaktů 

představuje tzv. fyzikální informaci. Ta má ve srovnání s fyzikální informací 

běžných přírodních struktur mnohem větší informační obsah, jelikož složitě 

uspořádává pomocí lidské práce struktury přírodní do kulturně-datových 

struktur, nicméně artificiální strukturní i přírodní strukturní informace je 

stejného druhu. Oproti tomu neuronální informace nesoucí lidské obsahy jsou 

kódovány v biologických strukturách mnohonásobně diferencovanějších a 

komplexnějších, jejichž organizace je uzpůsobena k efektivní transformaci 

energie na informaci (přemýšlení). Stejně jako ostatní fyzikální systémy i 

artefakty mohou samy o sobě evolvovat pouze díky disipativně-

termodynamickým procesům, jež nezaručují trvalý vzrůst organizovanosti a 

                                                 
62 MARSDEN, Paul. A Strategy for Memetics: Memes as Strategies. Journal of Memetics - 
Evolutionary Models of Information Transmission [online]. 
63 HEYLIGHEN, Francis. The Necessity of Theoretical Constructs: a rebuttal of the 
behaviourist approach to memetics. Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information 
Transmission [online]. 
64 SPEEL, Hans-Cees. On Memetics and Memes as Brain-Entities. Journal of Memetics - 
Evolutionary Models of Information Transmission [online]. 
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nejsou jištěny proti destruktivním entropickým procesům, které jsou spojeny 

s 2. termodynamickým zákonem. Proto na ně nemůžeme pohlížet jako na 

systémy, „které by podléhaly přírodnímu výběru.“65 Neuronální struktury jsou 

naopak před rozkladnými procesy chráněny, mohou se vyvíjet díky 

sebereprodukci (informačnímu zpracování) a mohou se tedy stávat předmětem 

přírodního výběru. A jelikož artefakty neobsahují sebereplikující se informace, 

jež by podléhaly variaci ani se nebrání působení entropizujících vlastností 

svého okolí nárůstem organizovanosti, nemohou být pokládány za memy.66   

        Jak je tedy možné, že skrze artefakt může být přenesen memetický 

replikátor k další osobě? Takovýto artefakt sice neobsahuje skutečný mem, ale 

obsahuje dostatek informace nutné k jeho opětovné reprodukci. Součástí 

strukturní informace je také tzv. imergentní informace (viz. 5.2.3). V případě  

lidských produktů jde o informace obsahující historii funkčních informačních 

vstupů předchozích tvůrců nástrojů, o informace obsahující nahromaděnou 

zkušenost všech účastných vynálezců. Imergentní informace je však ve 

strukturní informaci zanořena a tudíž ji nelze vnímat přímo. Teprve dodáním 

aktivační energie z mozku je možné transformovat vnímanou strukturní 

informaci (vstup) na „akční“ kinetickou informaci. Vnímaná strukturní 

informace je tak převedena na jiný typ informace, umožňující procesuální 

zpracování. Část kinetické informace je pak degradována na teplo (v důsledku 

provedení užitečné informační práce mozkem) a část je opět převedena na 

informaci strukturní, tentokrát však již v neuronové organizaci (výstup). Přitom 

během procesuální fáze doplňuje kognitivní aparát odhalenou imergentní 

                                                 
65 SLOUKOVÁ, Danica. Souhrnná charakteristika informace a sémiotická role subjektu.  
E-logos: Electronic Journal for Philosophy. [online]. 
66 Existují dvě známé výjimky: mezi anorganickými systémy jsou to minerální systémy, jejichž 
krystaly vykazují schopnost zpracovávat informaci uspořádáním okolních atomů do krystalové 
struktury, mezi artefakty jsou to počítačové viry, které pokud se nacházejí v prostředí, jenž je 
nejen napájené energií, ale k němuž jsou také připojeny zařízení na zpracování informace - 
informační procesory - jsou schopny se replikovat a vyvíjet. K replikaci krystalů viz. více v 
DAWKINS, Richard. Slepý hodinář: Zázrak života očima evoluční biologie. 1. vyd. Praha – 
Litomyšl : Ladislav Horáček – Paseka, 2002. ISBN 80-7185-445-X. str. 157 – 167; STONIER, 
Tom. Informace a vnitřní struktura vesmíru: Průzkum v informační fyzice. 1. vyd. Praha : Ben 
– technická literatura, 2002. ISBN 80-7300-050-4. str. 20 – 22. 
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informaci o chybějící informační složky tak, aby vytvořily celostní strukturu.67 

Vzhled strukturní informace je doplněn vhledem do jejího imergentního 

uspořádání.  
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Obr. číslo 4: Současné proudy v memetice  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
67 Mechanismy doplnění chybějících strukturních prvků kognitivním aparátem zkoumala 
podrobně Gestalt psychologie (tvarová psychologie). K podmínkám, za nichž může 
k popisovanému procesu dojít viz. pozn. č. 74. K dichotomii strukturální a kinetická informace 
a roli aktivační energie při vzájemném převádění obou forem informace viz. STONIER, Tom. 
Informace a vnitřní struktura vesmíru: Průzkum v informační fyzice. 1. vyd. Praha : Ben – 
technická literatura, 2002. ISBN 80-7300-050-4. str. 84 – 88. 
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4.  EKOLOGICKÁ KRIZE A SOUTĚŽ REPLIKÁTORŮ 
 

 
 Když civilizované lidstvo ve slepém vandalismu ničí  

živou přírodu, jež ho obklopuje a živí,  
ohrožuje samo sebe ekologickým zruinováním. 

 

LORENZ, Konrad. Osm smrtelných hříchů.  
(1. vyd. Praha : Akademie věd České republiky, 2000. ISBN 80-200-0842-X. str. 22) 

 

 

4.1 EKOLOGICKÁ KRIZE JAKO KONFLIKT SOBECKÝCH 
REPLIKÁTOR Ů68 

 

        Memy jsou mladšími příbuznými genů, memy i geny jsou 

sebereplikujícími se a soběvztažnými informacemi. Soběvztažné informace 

vypovídají samy o sobě, obsahují návody na svoje pomnožení a také instrukce 

na svoje zpředmětnění. Svým zpředmětněním vytváří, přetváří a organizují 

životní prostředí, uspořádávají jeho rozmanitost. Uspořádanost, jež nás 

obklopuje a jejíž jsme i my sami součástí, nás odkazuje na jednotu skutečnosti, 

na onticky „dominantní“ řád.69 Proto o memech i genech, jež jsou součástí 

tohoto řádu,  L. Kováč říká, že jeví onticitu70, jejich existence je totiž onticky 

aktivní.  

        Zpočátku byly memy prospěšné svým stvořitelům – genům. Genetická 

informace vzniká spontánně v procesu přirozené evoluce, je tvořena dvěma 

složkami: informací strukturní  (onticky konstitutivní) a sémantickou 

(významovou).71 U prvních jednobuněčných organismů je informace strukturní 

i sémantická nerozlišená, jako celek je apriorně nastavená. Poznávání těchto 

                                                 
68 Teoretickým východiskem tohoto pohledu budou práce filosofa Josefa Šmajse, řešící 
problém informace a její role v pozemské evoluci.  
69 ŠMAJS, Josef. Drama evoluce: Fragment evoluční ontologie. 1.vyd. Praha : Hynek, 2000.  
ISBN 80-86202-77-1. str. 56. 
70 KOVÁČ, Ladislav. Potreba syntézy prírodných a kulturnych vied I-IV. Vesmír [online]. 
71 ŠMAJS, Josef. Drama evoluce: Fragment evoluční ontologie. 1.vyd. Praha : Hynek, 2000.  
ISBN 80-86202-77-1. str. 110. 
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nejjednodušších organismů (jedná se o tzv. darwinovské tvory Dennettovy 

věže – viz. pozn.č. 12) je díky zpětné vazbě (viz 2.5) vestavěno do struktury 

vnitřní paměti – genotypu. Postupně se sémantická informace vyděluje; 

strukturní informací je stále informace genetická (bioticky vestavěná), 

sémantickou informací je doplňková neuronální informace epigenetická. 

Neuronální informace je uložena v centrální nervové soustavě vyšších 

živočichů. Je nastavena a fixována apriorní genetickou informací, je sama jejím 

odrazem, a je tedy vůči ní aposteriorní. Umožňuje živočichům dostatečně 

rychle reagovat na změny okolí a řešit problémy, jež se v něm vyskytnou. Je  

podstatou ontogenetického učení živočichů (organismy využívající neuronální 

informace odpovídají na Dennettově věži skinnerovským tvorům). Memetická 

informace je původně součástí informace neuronální, ale díky rozdvojení se od 

biologicky základní informace neuronální diferencuje, stává se informací 

sociokulturní.  

        Významné je, že informace neuronální je informací o jiné zpředmětněné 

informaci, informací o fenotypu. I historicky starší, nevázaná (disponibilní) 

memetická informace sémantická, jež nemá přesný informační vzor, je 

přenášena imitací informace o fenotypech, jež je získaná smyslovým 

poznáním. Proces přenosu (nápodoby) informace o fenotypu v sobě zahrnuje: 

„(a) rozhodnutí co imitovat, tedy co lze hodnotit jako „totožné“ nebo 

„podobné“, (b) složitou transformaci z jedné perspektivy do perspektivy jiné a 

(c) odpovídající tělesný úkon.“72 Tento memetický přenos má obrazný 

charakter a lze jej označit jako kopírování produktu . Jak se postupně 

memetický přenos stále více digitalizuje73 (což mimo jiné souvisí s vytvořením 

lidských symbolů a znaků), dochází ke změně v jeho podstatě: stává se 

informačně předepsaným, přenos vázané memetické informace je 

                                                 
72 BLACKMORE, Susan. Teorie memů. Kultura a její evoluce. 1. vyd. Praha : Portál, 2001.  
ISBN 80-7178-394-3. str. 76.  
73 Např. piktografické (obrázkové) písmo reprezentuje pojem pouze na základě fyzické 
podobnosti, písmo fonografické je naproti tomu přepisem digitálních rysů lidského jazyka 
(každá hláska má svůj znak). 
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kopírováním návodu. Člověk již memetickou informaci neuchovává pouze 

v paměti, ale zapisuje ji také do umělých struktur. Tím začíná využívat původní 

sémantické přirozené informace jako informace strukturně konstitutivní, vzniká 

genom kultury. Protože onticky konstitutivní strukturní memetická informace 

vyrůstá z přirozené informace sémantické, je úzce svázána s významovou 

rovinou.74 Člověk se tak přestává pohybovat ve světě stvořeném jen přírodním 

řádem, ale je stále více obklopen světem řádu kulturního. Kultura vzešlá 

z množství lidských činností však přesahuje poznávací schopnosti jednoho 

člověka. Jako složitý systém jeho produktivní aktivitu (projevy memových 

instrukcí) přeměňuje a začleňuje do svého genomu nezávisle na lidských 

záměrech. Člověk není schopen kulturu regulovat, stává se podřízeným prvkem 

kultury. Ke společenskému vědomí a společenské paměti se vztahuje 

socializací a učením, skrze významovou rovinu ritualizovaných symbolů, skrze 

tradici .75 Tak se z nás stávají Gregoryovští tvorové, kteří aktivně mění a 

přestavují své okolí, nejsme ovšem schopni odhadnout skutečné dopady našich 

činností. 

                                                 
74 Pokud člověk nerozumí návodu, není schopen dešifrovat v něm uloženou informaci. Je sice 
přenašečem memu, ale není schopen ho dále replikovat. Stejně tak je přenašečem kulturní 
informace libovolný lidský artefakt, ale dokud nepřijde někdo, kdo je schopen porozuměním 
z něj tuto informaci vyzvednout , zůstává v něm tato pouze jako informace potencionální (J. 
Cejpek), latentní, skrytá (označuje se jako dormant mem). Média uchovávající a přenášející 
potencionální memy se označují pojmem vektor. Celý proces probíhá tak, že genetická 
informace se rozbaluje z implikátního řádu do řádu explikátního, zde zajišťuje člověku 
přirozené vnímání světa. Geneticky předurčené smysly člověka zachycují informaci z okolí a 
on její relevantní část imituje (přetváří ji na informaci memetickou). Takto produktivně 
přeměněnou ji opět  zabalí do implikátního řádu (kóduje ji do návodu). Po tomto informačním 
„metabolismu“ je možno informaci ve vektoru přenášet dál, ale rozbalit ji (zpředmětnit ji) a 
replikovat je schopen pouze ten, kdo najde klíč k jejímu smyslu (např. rozumí jazyku, v němž 
je návod napsán nebo rozumí jednodušším memům, které otevírají niky pro mem složitější – 
viz. 5.3.1). Pod pojmem implikátní řád rozumím svinutý řád prvků vzájemně podmiňujících 
své rozvinutí. Rozvíjení (či zpředmětnění) probíhá v určitém rytmu a je komplexním 
celopohybem. Jeho rozvíjením nastává explikátní řád – řád věcí navzájem vnějších. Během 
tohoto procesu rozvíjení se z řádu uvolňuje význam. K pojmům explikátní a implikátní řád viz. 
více: BOHM, David. Rozvíjení významu: Víkendový dialog. 1. vyd. Praha : Unitaria, 1992. 169 
s. ISBN 80-900305-8-0. 
75 Ritualizace je tradicí předávaný způsob chování, který v průběhu fylogeneze ztratil svou 
původní funkci a stal se čistě „symbolickým“ ceremoniálem. Tím, že si člověk osvojuje tradici 
učením, vystavuje ji individuální modifikaci. Srovnej LORENZ, Konrád. Takzvané zlo.1. vyd. 
Praha : Mladá fronta, 1992. ISBN 80-204-0264-0. str. 56. 
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       To, že vedle sebe stojí dva různé replikátory, nás nutí zamyslet se, jaký 

dopad má tato skutečnost na realitu. Geny i memy sledují stejný cíl, sloužící 

jim samým – posílení schopnosti nosiče je šířit dál. Individuální lidský 

organismus je jejich společnou ochrannou schránkou, proto mezi nimi vzniká 

vzájemná spolupráce a závislost. Přesto se vlastní cíle genů a memů liší.  Roli 

jistě hraje mechanizmus šíření replikátorů. Zatímco geny jsou omezeny svou 

schopností vertikální reprodukce, memy se šíří i horizontálně. Tento rozdíl 

může podle sociobiologů vést k přímému konfliktu. Existují memy, které se 

mohou samy replikovat, jejichž instrukce však brání genům, aby se neomezeně 

rozšiřovali do dalších těl. Příkladem mohou být memy pro celibát či 

antikoncepční pilulky. Takovýto pohled na konflikt  obou replikátorů je sice 

možný, ale z mého pohledu zcela nedostatečný.  

        Zásadní rozdíl mezi memy a geny je v tom, jak mění a uspořádávají 

prostředí, jak se explicitně projevují a odkud čerpají energii na tuto 

(pře)stavbu. Geny, mnohonásobně starší než memy, byly po celou dobu svého 

vývoje energeticky vyživovány pouze slunečním příkonem. Slunce tvořilo 

energetický rámec, tuto energii musela genetická informace využívat co 

nejefektivněji . Čím více byl genetický replikátor efektivnější, tím víc  vzrůstala 

jeho zdatnost, tím víc měl energie pro své šíření. Efektivnost byla důležitým 

parametrem, ženoucím přirozený vývoj ke stále novým „vynálezům.“ Vedla až 

k dnešnímu jedinečnému, vysoce komplexnímu, složitě organizovanému a 

uspořádanému systému pozemské přírody, schopnému efektivně čelit entropii. 

Tato schopnost přirozené evoluce nacházet stále efektivnější organizační 

uspořádanost, nakonec dokázala zažehnout nový typ evoluce – evoluci 

kulturní. V mozku se usadily nové replikátory - memy. Rodí se z přírodního 

řádu76 a nejsou jako geny odkázány na jediný zdroj energie. Jednoduchá 

kultura zpočátku sice využívá pouze energie biosféry – sílu domestikovaných 

                                                 
76 J. Šmajs upozorňuje, že Prigoginova myšlenka vniku řádu z chaosu se nevztahuje na kulturu, 
ta vzniká v  pozemských podmínkách jako řád z řádu. ŠMAJS, Josef. Drama evoluce: 
Fragment evoluční ontologie. 1.vyd. Praha : Hynek, 2000. ISBN 80-86202-77-1. str. 66. 
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zvířat, schopnost biosféry reprodukovat kulturou osvojené rostliny 

(zemědělství), různé procesy látkových přeměn, ale s rostoucím významem 

strukturní sociokulturní informace (zvláště po průmyslové revoluci), dokáže 

využívat i dodatkových energetických zdrojů, tj. energii čerpanou z neživých 

(abiotických) přírodních struktur, zvláště z nerostných surovin a fosilních 

paliv. Omezená energetická výživa vedla biologickou evoluci genů 

k přizpůsobení se prostředí. Evoluce kulturní však není energeticky omezená, 

využívá a transformuje jako zásobárnu energie přírodní struktury 

a přizpůsobuje prostředí lidským potřebám a preferencím. Takovýto ofenzivní 

typ adaptace člověka není nebezpečný, pokud probíhá pouze na regionální 

úrovni , člověk k němu je dokonce přímo biologicky nastaven. Příroda se 

dokázala vyrovnat s lokálním působením kultury, v níž převažoval vertikální 

přenos memů, doprovázející biologicky determinované chování. (Komunikace 

probíhala převážně uvnitř místních skupin a memy se předávaly z rodičů na 

děti. To, co prospívalo jejich genům, prospívalo současně i jejich memům). 

Snad proto se kulturní chování nejevilo jako přírodu ohrožující. Dnes ale 

důležitou roli hraje ta skutečnost, že ofenzivu proti přírodě vede kultura 

globální s převažujícím diagonálním a horizontálním přenosem memů, který je 

nezávislý na genech.77 Se stále vzrůstající organizační složitostí kultury a jejím 

prostorovým rozšířením vzrůstá také ohrožení přírody, z které kultura čerpá 

stále víc energetických zdrojů a neustále ji exploatuje. Výsledkem je 

podlamování soudržnosti a značné zjednodušení přirozené uspořádanosti 

přírodních ekosystémů, likvidace druhové diverzity, otevření stavidel přirozené 

protientropické hráze. Dochází k narušení procesů nutných k zachování života. 

Tím, že porušuje struktury bránící entropii, sama kultura podléhá snadněji 

                                                 
77 „Mohou se tak šířit memy užitečné, neutrální, a dokonce i prokazatelně škodlivé [...].“ 
BLACKMORE, Susan. Teorie memů: Kultura a její evoluce. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 
ISBN 80-7178-394-3. str. 162. 
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jejím vlivům, „[...] ruší blahodárný brzdící efekt původní biosféry, který 

eliminoval poruchy a katastrofy a jemuž bylo přizpůsobeno vše živé.“78 

        Rychlost šíření memů ve společnosti závisí na informačních systémech, 

kterými tato společnost disponuje. Současná informační společnost, poslední 

výsledek kulturní evoluce, integruje do společenského života informační a 

komunikační technologie v takové míře, že vzniká globalizovaná informační 

síť propojující i velmi vzdálené části zeměkoule. Memům se tak otevírá 

možnost pronikat společností bez ohledu na prostorová a časová omezení, čímž 

dochází k propojování kulturních celků do kultury celosvětového charakteru a 

také k rozšiřování znalostí a s nimi souvisejících vynálezů nových technických 

zařízení do celého světa. Vzniká mechanická globální technosféra jako 

výsledek postupující kulturní evoluce. Rozvoj umělých kulturních artefaktů a 

technologií tvoří stále propojenější síť světové kultury79, ve stále se 

zrychlujícím tempu kulturních změn slábne nejen naše tradice, ale i naše 

porozumění světu. Stále převládá iluze dokonalé kultury, která svými zásahy 

zušlechťuje a vylepšuje přírodní svět, zatímco důsledek konfliktu obou 

replikátorů získává na významu a hrozí zahubit život na naší planetě v té 

podobě, v jaké ho známe dnes, včetně člověka. Memy agresivně vytlačují geny 

a porušují tak struktury, na jejichž schopnosti reprodukce jsou samy závislé a 

bez nichž nemohou existovat.80 Na jejich úkor rozprostírají kolem planety i 

mimo ni do kosmu globální sítě a rozšiřují tak svoje životní niky. „A také proto 

se globalizace nakonec obrací proti kultuře samé. Násobí protipřírodní síly 

                                                 
78 ŠMAJS, Josef. Drama evoluce: Fragment evoluční ontologie. 1. vyd. Praha : Hynek, 2000. 
ISBN 80-86202-77-1. str. 105. 
79 „[...] těžíme z doslova tisíců takových užitečných technologií, vynalezených jinými 
v temných zákoutích historie nebo prehistorie, ale předávaných kulturními dálnicemi, nikoli 
genetickými cestami dědičnosti. Učíme se, diky tomuto kulturnímu dědictví, jak naši mysl 
rozprostírat do světa.“ DENNETT, Daniel. C., Druhy myslí. K pochopení vědomí. Bratislava : 
Archa, 1997. ISBN 80-7115-140-8. str. 134. 
80  „[…] protože i kulturní evoluční proces je onticky konstitutivní a protože je dnes mnohem 
rychlejší než evoluce přirozená, bylo jen otázkou času, kdy se konkurenční vztah kultury a 
biosféry stane otázkou života a smrti opozičního, ale na přírodě závislého subsystému kultury.“ 
ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura: Od evoluční ontologie k ekologické politice. 2.vyd. Praha : 
Hynek, 1997. ISBN 80-85906-53-8. str. 27. 
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kultury a nutí destabilizovanou biosféru – lze-li to tak říci – měnit strategii: 

Nemůže-li se bránit převahou, silou, brání se slabostí, svou snadnou 

zranitelností, nerovnováhou, fragilitou. Nemá již tolik síly, aby své 

nejsložitější struktury udržela, ale má ještě schopnost zachovat systémovou 

integritu a zbavit se těch živých forem, které jsou nejkřehčí a které nezbytně 

nepotřebuje.“81 

        Moderní civilizace tak ohrožuje sama sebe, ohrožuje své přírodní 

předpoklady oslabením celé biosféry. Člověk se svou činností neustále 

vzdaluje a odcizuje přírodě. Ve svém sociálním světě tvoří stále více prostoru 

pro šíření škodlivých, tzv. deprivantských memů, stojících v opozici vůči 

lidskosti a vyšším hodnotám odpovědnosti za život. Mnoho vědců zabývajících 

se ekologickou krizí upozorňuje na nutnost změny chování člověka, které musí 

vycházet z nových poznatků o stavu nás obklopujícího světa (lze mluvit o 

„zelených“ memech). „Proces učení jako citlivost ke zpětné vazbě znamená 

změnu směru, kursu lidské kulturní evoluce. To navozuje otázky přehodnocení 

lidských hodnot moci a kontroly ve světle adekvátnějšího a anticipativnějšího 

poznání nejen důsledků, ale předpokladů našeho jednání ve světě, i ve světle 

docenění zpětné vazby, interakce a komunikace.“82  

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81 ŠMAJS, Josef. Drama evoluce: Fragment evoluční ontologie. 1. vyd. Praha : Hynek, 2000.  
ISBN 80-86202-77-1. str. 105. 
82 KOLÁŘSKÝ,Rudolf – SUŠA,Oleg. Filosofie a současná ekologická krize. Praha : 
FILOSOFIA-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, 1998. ISBN 80-7007-116-8. str. 93. 
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5.  VĚDA A ČAS 
 
 

Musíme tedy bioevoluční zákon, který říká,  
že přežívá nejlépe přízpůsobený prostředí,  

[…] nahradit zákonem, podle kterého „přežívá to,  
co nejpřesněji  v y j a d ř u j e  prostředí“. 

 
LEM, Stanisław. Summa technologiae.  

(1. vyd. Praha: Magnet-Press, 1995. ISBN 80 -85847-47-7. str. 218) 
 
 

5.1 PROMĚNY VĚDY 
 

        Dnešní ekologická krize je jasně zřetelná každému, kdo nechce zavírat 

oči. Pohledy na její příčiny se různí. Mezi obžalované je mnoha ekology na 

první místo řazena věda vzešlá z karteziánského obratu. Tato klasická věda 

aplikuje na živý svět mechanistický přístup  a tím šíří mýtus, že vše živé 

je analogické stroji či robotu. Celý živý svět se pak člověku jeví jako nehybný 

a mrtvý, je mu cizí a nic nebrání jeho znehodnocování, respektive jeho 

zhodnocení pro vlastní účely člověka.83 Naše Země, dokonce celý vesmír je 

stejně jako stroje či roboty prostředkem pro dosažení lidského blahobytu, jenž 

může být kdykoliv, kdy se opotřebuje, umrtven a nahrazen vesmírem novým.  

Proti takovémuto zacházení vědců se světem se celá tři staletí stavěli různí 

myslitelé, ale jakoby bez výsledku.84 Za všechny můžeme vzpomenout 

významného českého filosofa a biologa Emanuela Rádla, který ironicky 

parafrázoval děsivou pitvu renesančního anatoma A. Vesaliuse slovy 

adresovanými novověké vědě: „[…] když astronomové pitvají hvězdnou 

oblohu tisíci přístroji a vykládají nám podle Galileiho, že hvězdná obloha jest 

                                                 
83 Za ilustrující v tomto považuji požadavky průkopníků klasické vědy. Např. Francis Bacon 
(1561-1626) požaduje podrobení přírody útrpnému právu za účelem získání jejích skrytých 
tajemství, francouzský filosof a matematik René Descartes (1596-1650) upírá zvířatům duši, 
jež by mohla cítit bolest a dělá z nich automaty mechanicky reagující na podněty.  
84 Byli to myslitelé většinou z řad lékařů, chemiků, filosofů a biologů. Nejsilnějším proudem 
oponujícím mechanicismu byl vitalismus, předpokládající existenci duševní mohutnosti 
oživující tělo – tzv. entelechie. 
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jen prach a popel – aby tak byl Galilei toto tělo, rozložené po celém vesmíru, 

nebyl také dost utopil! Aby tak vesmír pozvedl hlavu, vytřeštil na nás oči a 

vzkřikl: Lidi, co to se mnou děláte?!“85  

        Přes všechnu kritiku klasická věda postavená na principu jednoduchosti 

světa, na jeho rozložitelnosti a zpětné integrovatelnosti, dosahovala stále 

nových úspěchů a postupovala stále vpřed jakoby bez omezení. Sílil pocit 

výlučnosti člověka nad přírodním světem (ekologové mluví o panství člověka 

nad přírodou). Přesto se v novověké vědě objevuje zásadní rozpor, jehož 

syntéza, dosažená dnešní vědou, mění celý pohled na povahu reality. Tímto 

rozporem byla na jedné straně víra v pokrok  jak celého biologického světa 

(zásadní roli zde sehrály práce Charlese Darwina), tak našeho poznání reality. 

Představa světa, v němž se v průběhu času kumulovala informace, byla 

paradoxně doprovázena podceňováním významu času, jenž v „newtonovském“ 

obrazu světa nehrál žádnou roli. Experimenty newtonovské fyziky mluvící 

jazykem matematiky neznají skutečný čas, ten je zredukován na pouhý 

parametr dosazovaný do rovnic a určující polohu bodu na trajektorii 

posloupných stavů těles, jež tvoří daný dynamický systém. Tok času je 

zastaven, je popřena jeho tvořivost a světu už napříště vládne pouze 

determinismus a vratnost.  

        Vývoj vědy v průběhu 20. století přinesl řadu překvapení. Stále více se 

komplikují filosofické teorie pravdy, novými objevy je podrývána představa 

objektivní, na pozorovateli nezávislé pravdy. S objevy univerzálních konstant 

se vynořují i hranice vědy, jež nelze nijak technicky překročit. Končí tak 

iluzorní naděje několika generací vědců na dosažení absolutní pravdy. Ta 

zůstává člověku, součásti vesmíru, skryta za hloubkou univerza na 

nejsubtilnější úrovni implikátního řádu.  

        První univerzální konstantu nalezl Albert Einstein (1879-1955). Touto 

konstantou je konstanta c, vyjadřující rychlost šíření světla ve vakuu, z níž 

                                                 
85 RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie. 6. vyd. Praha : Svoboda 1., 1994. ISBN 80-205-0399-4. 
str. 76. 
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vyplývá první limit vědy - omezení rychlosti šíření signálů. K překonání 

rychlosti světla je třeba nekonečného množství energie, což je technologicky 

nedosažitelné. Druhá konstanta je pojmenovaná podle fyzika Maxe Plancka 

(1858-1947) Planckovou konstantou h, jež je nejmenší možnou diskrétní mírou 

energie, vyměňovanou mezi hmotou a zářením. Důsledkem Planckovy 

konstany je dualita hmoty, tedy předpoklad, že mikročástice je vlnou a naopak. 

Rozvíjením teorií zabývajících se Planckovou konstantou dochází ke zrodu 

kvantové mechaniky. Jednou z rozvíjejících se teorií je i princip neurčitosti, 

zformulovaný Wernerem Heisenbergem (1901-1976). Podle něj je vztah dvou 

veličin, hybnosti a polohy, přesně měřitelný jen do určité míry. Přesné měření 

jedné veličiny omezuje možnost přesně změřit i druhou veličinu. Toto omezení 

poukazuje na těsné pouto mezi pozorujícím a pozorovaným, naše měření 

ovlivňuje celý kvantový systém. Představa člověka jako nezávislého 

pozorovatele se hroutí, člověk je navrácen do náruče přírody, je opět součástí 

fyzikálního světa. 

        Význam omezení, jež si prudce expandující věda začala klást, začala brzy 

reflektovat i filosofie. Podstatný krok v tomto učinil rakouský filosof vědy, 

Karl Raimund Popper (1902-1994). Ve svých myšlenkách reaguje na revoluční 

zvrat v přírodních vědách. Nepřekročitelné hranice vědu ve skutečnosti 

nesnižují, jak by se mohlo zdát na první pohled. Naopak, tyto hranice jsou ve 

skutečnosti tím, co věda hledá. Věda je podle Poppera věčnou cestou, nikdy 

nekončícím hledáním. Proto nelze teorie s konečnou platností verifikovat, 

s konečnou platností je lze pouze vyvrátit, tedy falsifikovat .86 Popperem 

zvýrazňovaná asymetrie mezi verifikovatelností a falsifikovatelností poukazuje 

na to, že čím více toho teorie vylučuje, tím větší je její informativní 

                                                 
86 „[...] od vědeckého systému nebudu požadovat, aby byl vyčlenitelný jednou provždy 
v pozitivním smyslu; budu však vyžadovat, aby jeho logická forma byla taková, že může být 
vyčleněn pomocí empirických testů v negativním smyslu: empirický vědecký systém musí 
dovolovat své vyvrácení zkušeností.“ POPPER, Karl Raimund. Logika vědeckého bádání. 1. 
vyd. Praha : OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-45-3. str. 19 - 20. 



5.  věda a čas 
 

 

76 

(empirický) obsah.87 Věda jednotlivé  teorie testuje; u teorií, jejichž výroky 

nejsou v rozporu s empiricky zkoumanou skutečností, konstatuje kladnou 

koroboraci (osvědčení), neúspěšné teorie zamítá a tím vytyčuje hranice, za 

nimiž se poznání rozchází s realitou.  

        Tím, že věda v negativním smyslu vymezuje tyto hranice, selektuje 

„životaschopné“ teorie a  vede „[...] k historickému vývoji vědy jakožto 

procesu postupných aproximací“ k pravdě.88 Věda nám tedy nemůže nabídnout 

pevnou jistotu v nalezené absolutní pravdě, evoluce poznání je pouze 

přibližováním se této pravdě. Vědeckým memům se nejlépe daří v prostředí, 

kde existují problémy. V navržených teoriích řešících tyto problémy se 

modifikují staré či vznikají nové ideje. Tyto ideje (memy) jsou konfrontovány 

se skutečností (pozorováním, experimenty) a mezi sebou navzájem (v kritice) 

(srovnej 5.3.1). Falzifikace je tedy selekčním činitelem, hraje ve vědě roli 

přírodního výběru. Memy, které projdou selekcí, jsou lépe adaptované a tedy i 

lépe predikující a korespondující s vlastnostmi reality. 

        Jeden problém ale Popper přehlédl. Můžeme se přibližovat pravdě, když 

nevíme, co pravdou je? Pokud nevíme, co hledáme, nemůžeme to ani najít, ani 

se k tomu vědomě blížit. Přibližovat se k pravdě lze, pokud přijmeme Popperův 

předpoklad, že věda věrně a jednoznačně popisuje empiricky poznatelnou 

realitu existující nezávisle a mimo nás. Pravdou je pak samotná realita, k níž se 

náš obraz světa díky stále přesnějšímu popisu postupně dobírá. Ale již 

kvantová mechanika překračuje tento obraz reality: naše poznání neodráží 

                                                 
87 „[...] věty a teorie nám sdělují tím více, čím více nepřipouštějí nebo vylučují.“ POPPER, 
Karl Raimund. Věčné hledání: Intelektuální autobiografie. 1.vyd. Praha : Prostor, 1995. ISBN 
80-85190-37-0. str. 27. 
88 POPPER, Karl Raimund. Logika vědeckého bádání. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 
ISBN 0-86005-45-3. str. 290. Srovnej POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání: Intelektuální 
autobiografie. 1.vyd. Praha : Prostor, 1995. ISBN 80-85190-37-0. str. 77: „Pokrok spočívá ve 
vývoji směrem k teoriím, které nám sdělují stále víc a více – k teoriím s rozšiřujícím obsahem. 
Čím víc nám však teorie říká, tím víc vylučuje nebo omezuje a tím víc je příležitostí pro její 
falsifikaci. Teorie s větším obsahem je tedy teorie, kterou lze mnohem přísněji ověřovat. Tato 
úvaha vedla k teorii, že vědecký pokrok nespočívá jen v akumulaci pozorování, ale ve 
vyloučení méně zdařilých teorií a v jejich nahrazení teoriemi lepšími, totiž teoriemi s širším 
obsahem. Existuje tudíž konkurence mezi teoriemi – jakýsi druh darwinovského boje o 
přežití.“ 
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jednoznačně popsatelnou realitu, která by byla na nás nezávislá. Otázka, kterou 

realitě položíme, je součástí odpovědi, kterou získáme. Memy, kterými svět 

myslíme, jsou konstitutivními prvky všech sestavovaných experimentů i 

kritických argumentů.89 Ty z nich, jež odolávají neustálému přezkušování, 

nekorespondují s realitou, jaká skutečně je, ale účastní se na prohlubování 

lidského porozumění světu. Porozumění díky úzké souvislosti s časem (viz. 

kap. 5.4) tak zdůrazňuje procesuální a participační charakter pravdy.90      

        Vývoj vědy ve 20. století překonal statickou fyziku a přiklonil se nakonec 

k biologickým koncepcím, zdůrazňujícím úlohu času. Opět spuštěné kyvadlo 

času se vedle dvojité šroubovice DNA stává symbolem nového paměťového 

(genetického) paradigmatu.91 Zákony tvořivého času jsou zaznamenávány 

v paměti světa, aby z ní stále znovu vstupovaly do iterativního procesu 

nastávání a složité hry náhody a sebeorganizace.  

        K náhledu na nově nalezenou složitost světa významným způsobem 

přispěla i věda, jež se zformovala v průběhu 40. let 20. století. Kybernetika, 

věda o řízení, vnesla do širšího povědomí princip zpětné vazby, zformovala 

teorii systémů a rozšířila dnes velmi frekventovaný pojem informace. 

Informace se brzy zařadila zpět po bok starobylých filosofických kategorií a 

dnes hraje pro vědu stále významnější roli. „Zájmem dneška je posun od 

podstaty k souvislostem, dorozumívání, k času“ komentuje I. Prigogine změnu, 

jež se v posledních desetiletích odehrála ve vědě.92 A právě v tomto posunu lze 

spatřovat vystávající význam informace. Informaci totiž mezi sebou jednak 
                                                 
89 „A ť již „realita“ znamená cokoli, vždy odpovídá aktivním myšlenkovým konstrukcím. 
Popisy předkládané vědou již nadále nelze oddělovat od způsobu našeho kladení otázek [...].“ 
PRIGOGINE, Ilya - STENGERSOVÁ, Isabele. Řád z chaosu: Nový dialog člověka s přírodou. 
1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2001. ISBN 80-204-0910-6. str. 68. 
90 Teorii účastné pravdy v jejímž rámci je pravda chápána jako událost rozvíjí 
SKOLIMOWSKI, Henryk. Účastná mysl: Nová teorie poznání a vesmíru. 1. vyd. Praha : 
Mladá fronta, 2001. 359 s. ISBN 80-204-0918-1. 
91 Takto M. Králem označované paradigma vychází z tvrzení: „[...] že paměťově (geneticky) 
lze interpretovat skutečnost celou, včetně anorganického, neživého světa.“ KRÁL, Miloslav. 
Procesně genetický model skutečnosti. In Chaos, věda a filosofie. 1. vyd. Praha : FILOSOFIA-
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, 1999, s. 146 – 164. ISBN 80-7007-127-3. 
92 PRIGOGINE, Ilya - STENGERSOVÁ, Isabele. Řád z chaosu: Nový dialog člověka 
s přírodou. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2001. ISBN 80-204-0910-6.  str. 32. 
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komunikujeme, jednak nás odkazuje k rozdílu i k souvislosti (viz. 5.2.1). 

Informace je také součástí evolučního příběhu, skrytá uvnitř implikátního řádu, 

z něhož vzniká všechen nás obklopující svět i my sami. Tak nacházíme 

souvislost, jež nás vede k uvědomění, že i my jsme součástí celku, součástí 

interakcí, jimiž komunikuje celé nám známé universum. Proto doufám, že 

objevení této vnitřní spřízněnosti se světem nám umožní obnovit nový 

rozhovor s přírodou, protože „dialog s přírodou bude úspěšný pouze tehdy, 

bude-li veden zevnitř přírody.“93  

 

5.2 ANALOGOVÁ INFORMACE 
 

        Se zdomácňováním pojmu informace v našich slovnících se vlastní obsah 

slova stává jaksi stále rozmazanějším a zamlženějším. Častým používáním se 

značně rozšířil sémantický význam slova. Pojem informace dnes běžně 

skloňovaný většinou vědeckých disciplín, je definován z nejrůznějších úhlů 

pohledu právě v závislosti na potřebách té které disciplíny. Tato kapitola se 

nebude pokoušet nově vymezit ani redefinovat pojem informace, ale primárně 

se bude zabývat dichotomií digitální a analogové informace a v jedné 

podkapitole pak dichotomií emergentní a imergentní informace. Pozornost tedy 

bude věnována pouze jistým druhům informace.  

5.2.1 POZNÁMKY K JEDNÉ INFORMAČNÍ DICHOTOMII 
 

        Informace nás odkazuje na jedné straně k rozdílu, na straně druhé 

k souvislosti, jak již zaznělo v předchozí kapitole. Toto rozdělení zasluhuje 

bližší vysvětlení.  

                                                 
93 PRIGOGINE, Ilya - STENGERSOVÁ, Isabele. Řád z chaosu: Nový dialog člověka 
s přírodou. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2001. ISBN 80-204-0910-6.  str. 203. 
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        Snaha kybernetiky pochopit činnost různých systémů a naučit se do nich 

účinně zasahovat, prvotně vyžadovala pochopení informačních procesů, 

probíhajících v daném systému. Řídit systémy je možné právě díky změně 

informací uložených v paměti systému. Aby se mohla rozvíjet, potřebovala 

kybernetika vhodné objektivní měřítko, jímž by uchopila celý informační 

proces. To jí poskytla matematicko-statistická teorie informace, jež pracovala s 

informací jako opozitem k entropii, míře neuspořádanosti. Díky ní se množství 

informace stalo pro kybernetiku měřitelným. Každá nově získaná informace 

zvyšuje organizovanost systému a je tedy změřitelná jako rozdíl mezi 

původním stavem a stavem po přijetí informace. Informaci, již lze kódovat 

jako rozdíl, nazýváme informací digitální . Snad nejznámější reprezentací 

digitální informace je binární kód, informační jazyk číslicových počítačů. 

        Mimo číslicových počítačů existují i počítače analogové, využívající 

informace analogové. Tyto počítače využívala zvláště klasická fyzika, pro niž 

byla numerická řešení číslicových počítačů nedostatečná. Digitální informace 

je diskrétní (což je dáno právě rozdíly) a tudíž se nehodila pro modelování 

fyzikálních systémů, jež jsou spojité. Proto analogové počítače nepracovaly 

s čísly, ale s fyzikálními veličinami, dosazovanými do rovnic popisujících 

fyzikální systém. Po jejich zadání se spustil simulační proces, jehož průběh se 

následně zakreslil. Přestože se zdálo, že analogové počítače dokáží napodobit 

takové věci, které počítače digitální vypočíst nemohou, od jejich užívání se 

postupně upouštělo. Důvodem byla značná nepřesnost těchto počítačů – i malá 

chyba může narůst do exponenciálních rozměrů. 

        Dnes, v naší moderní době digitálních počítačů a digitálních nosičů, by se 

mohlo zdát, že čas analogové informace je již nenávratně pryč, že nové oblasti 

digitální kultury již pro ni nemají žádné uplatnění. Skutečnost je ale zcela jiná. 

Analogová informace má v našem světě stále své nezastupitelné místo, zvláště 

v procesu zpracování informace na úrovni CNS a také v přímé (osobní) 

komunikaci.  
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        Informační podnět aktivující smysly organismu je digitální. Do smyslů 

přichází v binární formě - informace buď je/působí nebo není/nepůsobí. Ve 

smyslových receptorech je informace přetransformována na nervový vzruch a 

šíří se dál neurony přes synapse (spojovací elementy). Na první pohled by se 

mohlo zdát, že informace se stále šíří digitálně – buď na neuronu vznikne akční 

potenciál nebo ne.94 Ve skutečnosti se akční potenciál šíří jako digitální 

elektrický signál pouze po neuritu (odstředivě vodivém výběžku neuronu). 

Z konce neuritu (z nervových zakončení) přes synaptickou štěrbinu je digitální 

elektrický signál přenesen na vedlejší neuron (na jeho dendrity či perikaryon) v 

podobě signálu chemického. Digitální kód ve formě frekvenční modulace 

akčního potenciálu je transformován na informaci analogovou. K této 

transformaci dochází vylitím neurotransmiterů z vezikul (chemických váčků) a 

vzniku stupňovitého synaptického potenciálu na dalším neuronu. Nový neuron 

současně vyhodnocuje množství vylitých neurotransmiterů a počet aktivních 

synapsí a na základě svého aktuálního vnitřního stavu (zkušenosti) mění 

povahu přenášené informace. Z této integrační činnosti neuronu povstává nová 

informace, jež je na iniciačním segmentu opět digitálně kódována a šířena 

neuritem (viz. Obr. č. 5). Navíc neurony působí inhibičně či excitačně i na 

stovky sousedních neuronů uspořádaných vertikálně ve sloupcích (kolumnech), 

presynaptické receptory vyhodnocují v každém neuronu nejen stav synapse 

jako celku, ale i aktuální stav v okolí synapse. “Od synapse mozek zpracovává 

informace analogově a paralelně.“95 

 

 

 

                                                 
94 Tento názor například zastává P. Watzlawick: „Tato specifická neuronová aktivita sestávající 
z excitace či inhibice tak poskytuje binární digitální informaci.” WATZLAWICK, Paul - 
BAVELASOVÁ, Janet Beavin - JACKSON, Don D. Pragmatika lidské komunikace: 
Interakční vzorce, patologie a paradoxy. 1. vyd. Hradec Králové : Konfrontace, 1999. ISBN 
80-86088-04-9. str. 53. 
95 DIAMANT, Jiří J. - VAŠINA Lubomír. Kapitoly z neuropsychologie. 2. přepracované vyd. 
Brno : Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1739-2. str. 21. 
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Obr. číslo 5: Synaptický a akční potenciál šířící se po axonu  

Nervové signály šířící se po neuronu jsou dvojího druhu: chemické a 

elektrické. Funkční spojení mezi synapsemi (nervovými zápoji) neuronů a 

smyslovými buňkami se uskutečňuje skrz synaptickou štěrbinu o šířce asi 20 

nm vylitím neurotransmiterů (chemických mediátorů) z vezikul na 

nervových zakončeních (úsek E). Tato neurosekrece vyvolá na synaptické 

membráně následného neuronu synaptický potenciál, jehož velikost je 

určována množstvím vylitého neurotransmiteru. Podle povahy synaptického 

potenciálu rozlišujeme stav excitační – depolarizaci (1) a stav inhibiční – 

hyperpolarizaci (2). Synaptický potenciál se šíří od vstupní membrány 

neuronu do oblasti iniciálního segmentu neuronu (úsek A). Pokud zde 
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depolarizace překročí prahovou hodnotu, vzniká elektrický akční potenciál, 

šířící se po úsecích axonu (B, C, D) za výměny iontů Na + (ve vzestupné fázi 

vstupují do axonu a působí depolarizaci) a K + (vystupují v sestupné fázi 

z axonu a působí repolarizaci, tj. návrat ke klidové hodnotě potenciálu KMP) 

(3). Upraveno podle: NOVOTNÝ, Ivan – HRUŠKA, Michal. Biologie 

člověka. 2. upravené vyd. Praha : FORTUNA, 1997. ISBN 80-7168-462-7. 

str. 70 & Introductory Psychology II. HarperCollins CollegePublishers, 

1993. [online]. [cit. 2002-04-22]. Dostupný z: <http://www.phil.muni.cz/ 

psych/informace%20o%20studiu/sylaby/data/sylab/vasina/mozek/1.jpg>. 

 

        Význam analogové informace posiluje i její informační potenciál v přímé 

komunikaci. Jen malá část toho, co je během meziosobní komunikace sděleno, 

je vyjádřeno přímo v promluvě.96 Daleko větší část sdělení je předána 

mimořečově. Neverbální komunikace je mnohem starší než komunikace 

verbální a je běžnou součástí dialogu. Díky tomu, že vychází ze starších 

archaických vrstev evoluce a je propojena s podvědomím, má obecnější 

platnost a je upřímnější (neverbální řeč je intuitivnější, umíme ji méně ovládat, 

a tak je mnohdy důvěryhodnější, prozradí mnohem víc než slova, kterými 

můžeme snadno klamat). Veškerá informace, která se přenáší řečí našeho těla, 

je analogová.   

        Co vlastně sděluje analogová informace? Jak už z jejího názvu vyplývá, 

vyjadřuje analogie, podobnosti. Jejím základním sdělením je vztah97, 

poukazuje na to, co se čemu podobá. Analogová informace je informací 

obrazovou, její vztahový rozměr dovoluje převrácení jedné perspektivy 

(obrazu) do druhé. Proto měla také zásadní význam při imitaci činnosti 

druhých98, tzv. kopírování produktu (viz. kap. 4.1). To, že analogovou 

informaci nelze zachytit jasně oddělenými (diskrétními) hodnotami jako 

                                                 
96 Odhaduje se, že ze slov získáváme během rozhovoru pouhých 7% z celkové informace.   
97 Informace „[...] je jedna z těch „dvou-dimenzionálních věcí“, které nejsou ani tady, ani tam, 
ale na rozhraní mezi námi a okolím jako práh mezi dvěma prostory. Je vztahovým 
fenoménem.“ FLORIDI, Luciano. Afterword - LIS as Applied Philosophy of Information: A 
Reappraisal. Library Trends. 2004, Vol. 52, No. 3, str. 661. 
98 Zde připomínám oba původní významy slova µιµηµα - napodobení, obraz. 
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informaci digitální, ale pouze “kontinuálním sledem hodnot“99, tj. pouze 

přibližnými údaji, je její největší nevýhodou. Zatímco digitální informaci lze 

kopírovat beze ztrát, důsledkem zachycení pouze přibližných údajů analogové 

informace je, že každý její přenos způsobuje ztrátu její části, dochází k 

nevratnému poškození. To je podle mého názoru důvod, proč při kopírování 

produktu dochází k dědičným změnám v každé generaci (a tedy 

k lamarckovské dědičnosti). S vývojem memů se však proces přenosu stále 

více digitalizuje, kopírování návodu už je přenos řídící se darwinovskými 

pravidly dědičnosti. Digitalizace umožňuje přesné a abstraktní myšlení, je 

nástrojem aritmetiky a logiky.  Jazyk100 a v ještě větší míře fonografické písmo 

se odpoutávají od analogové informace, stávají se mocnými technologiemi při 

organizaci sociálního a psychického života moderní civilizace.101  

        Přestože digitální informace získává stále více na důležitosti i 

v memetické evoluci (genetický kód je totiž také zapsán digitálně), význam 

analogové informace tím není eliminován. Už v kapitole 4.1 jsem upozorňoval, 

že digitalizovaná strukturní memetická informace je úzce svázána s informací 

sémantickou. Informace sémantická je klíčem k memetické strukturní 

informaci, porozumění závisí na jejich správném vztahu, pochopení se 

odehrává v jednotném kontextu. Analogová informace tak uvolňuje význam 

(sémantiku) od formalizovaného obsahu (syntaxe, struktury) v procesu 

porozumění. Porozumění jako výraz analogové informace pak není ve své 

totalitě přenosné na jinou osobu. 

 

                                                 
99 LÉVY, Pierre. Kyberkultura: Zpráva pro radu Evropy v rámci projektu „Nové technologie: 
Kulturní spolupráce a komunikace.“ 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0109-5. 
str. 48. 
100 Vokalizace je vyjádřením nálady, je analogová. Jazyk ji rozkládá na oddělené zvuky, 
pojmenovává a tedy digitalizuje. 
101 McLuhan  ukazuje, že abeceda je skrytou příčinou našeho západního sklonu považovat 
spojitou lineární posloupnost za logickou a na jejím základě formuje organizaci společnosti. 
McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: Extenze člověka. 1. vyd. Praha : Odeon, 1991. 
ISBN 80-207-0296-2. 
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5.2.2 KYBERNETIKA A ANALOGOVÁ INFORMACE 
 

        Ve své práci Summa technologiae, věnované možnostem a limitům 

technické evoluce, problematizuje Stanisław Lem pojem informace, jak jej 

chápe teorie informace. Upozorňuje, že i šum může zapříčiňovat zároveň  

pokles i růst informace. Tato ambivalence šumu je dána nutností existence 

vztažné soustavy materiálního nosiče, na nějž je informace vázána. 

Kybernetika chápe šum v procesu přenosu jako snížení organizovanosti 

přenášené informace. Informace vyjadřuje uspořádání rozdílů. Např. šum 

v přenášené zprávě obsahující větu o padesáti písmenech naruší organizační 

pozici jedné litery, a tím poklesne celková přenášená informace. Jakákoliv 

zpráva s větou o padesáti písmenech má stejnou informaci – její struktura je 

vyjádřitelná stejným počtem rozdílů. Proto tuto informaci Lem označuje jako 

informaci strukturální . Na druhé straně pokud budu příjemcem dvou různých 

zpráv shodné organizační složitosti, jedna z nich mi může sdělit mnohem více 

informací než druhá. Zprávy tedy obsahují větu s odlišným množstvím 

selektivní informace. Lemovo rozlišení strukturální a selektivní informace 

nám umožňuje ocenit pozitivní význam, který má šum na biologickou i 

kulturní evoluci (viz. kap. 2.3). Působením šumu na přenášenou zprávu se totiž 

množství selektivní informace v ní obsažené může, na rozdíl od informace 

strukturní, zvýšit. Změnou litery může dojít ke změně významu, sdělení pak 

může vyjadřovat méně pravděpodobnou situaci. V důsledku toho vzroste 

informativní obsah sdělení. „Poměr věty k reálnému světu nemá význam pro 

její přenos spojovacím kanálem, avšak stává se rozhodujícím při měření 

informace, obsažené např. ve vědeckém zákoně.“102 Otázka, kterou nechává 

Lem nevyřešenou je, vzhledem k čemu chce měřit informativní obsah (jde o 

obdobu otázky, k jaké pravdě se chce K. R. Popper přibližovat). Měřitelnost 

informace je možná pouze tehdy, chápeme-li informaci jako něco 

                                                 
102 LEM, Stanisław. Summa technologiae. 1. vyd. Praha : Magnet-Press, 1995. 328 s.  
ISBN 80 -85847-47-7. str. 218. 
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univerzálního, něco společného pro expedienta i recipienta. Tímto způsobem 

ale měří informaci kybernetika a jak ukázal sám Lem, pro měření selektivní 

informace je to způsob irelevantní. „Informace jakožto universale, je-li 

předávána, nefunguje však jako universale, nýbrž jako jednotlivý případ, model 

universale.“103 Poměr věty k reálnému světu je odvislý od poznávajícího 

subjektu, jenž rozumí obsahu věty v rámci své vztažné soustavy (v rámci 

rozumění kontextu světa). A tak vlastnosti, se kterými se u selektivní 

informace setkáváme, poukazují na její analogovou povahu, která jí zabraňuje 

přiřadit přesnou hodnotu. Vysvítá tak zvláštní vlastnost analogové informace, 

její víceznačnost, jež nedovoluje rozhodnout o její pravdivosti na základě 

zákona o protikladech a staví ji do zvláštního světla: je možné mluvit o 

informaci, pokud nepřispívá k uspořádanosti, ale naopak zvyšuje entropii a 

projevy samotné entropie mohou zvyšovat její informační obsah? Jako vodítko 

k řešení nám může sloužit rozlišení informace kvantitativní a kvalitativní, které 

doporučuje Jiří Stodola. Zatímco první je mírou odstranění neuspořádanosti, 

druhá je nepočitatelná, vztahující se na čas a pohyb.104 Toto rozlišení se 

přibližně kryje s informací digitální (kvantitativní), vyjadřující oddělené 

hodnoty jako např. časoprostorové vztahy (minulost, současnost, budoucnost), 

a informací analogovou (kvalitativní) vyjadřující okamžitou manifestaci 

intenzity prožitku času a pohybu, jež H. Bergson nazýval „pure durée.“105 

                                                 
103 PATOČKA, Jan. Filosofie a společenský problém informace. In Acta Bibliotecalia et 
Informatica. Opava : Slezská univerzita, 1996. ISBN 80-85879-30-1. str. 14. 
104 STODOLA, Jiří. Informace, komunikace a bytí: Ontologická východiska informační vědy. 
Brno, Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav české literatury a knihovnictví. 
Kabinet knihovnictví, 2004. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. str. 4 – 5. 
105 Pure durée, čisté trvání znamená kontinuální proud času, protékající živým vědomím a 
charakterizujícím vývoj. „Vývoj totiž v sobě zahrnuje skutečné nastavování minulosti 
přítomností, trvání, které jest  s p o j o v a c í  č á r k o u. Jinak řečeno poznání živé bytosti 
neboli s y s t é m u  p ř i r o z e n é h o jest poznání nesoucí se k samotnému intervalu poznání, 
kdežto poznání s y s t é m u   u m ě l é h o nebo matematického se nese pouze ke konci 
intervalu.“ BERGSON, Henri. Vývoj tvořivý. Praha : Jan Laichter, 1919. str. 31. Vidíme tedy, 
že přirozený systém je spojitý a plynulý a tedy analogový oproti systému umělému a 
přerušovanému (digitálnímu). Viz i BERGSON, Henri. Čas a svoboda:  
O bezprostředních datech vědomí. Reedice vydání z roku 1947. Praha : FILOSOFIA-
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, 1994. 134 s. ISBN 80-7007-065-X.  
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5.2.3 POZNÁMKY K DALŠÍ INFORMAČNÍ DICHOTOMII 
 

        Systémy, které procházejí evolucí, projevují tzv. emergenci. Jestliže 

evoluce je autopoietický proces, tedy proces, v němž systémy mění svoji 

strukturu v závislosti na zvoleném způsobu reakce na měnící se vnější 

podmínky, jejím výsledkem je právě transformace struktur těchto systémů ve 

struktury nové, zajišťující stabilizaci systému v nových podmínkách (můžou 

však vést také k jeho zhroucení). Výsledná forma systému je důsledkem 

uskutečnění volby z množiny všech možných reakcí systému (zvyšuje se jeho 

nepravděpodobnost). Transformací starých struktur ve struktury nové získává 

systém jako celek také zcela nové vlastnosti a je tak přetvořen na systém 

s vyšší úrovní organizace. Díky tomuto evolučnímu procesu se z fyzikálních 

systémů nakonec vyvinuly přes systémy biologické i systémy sociální. Každý 

systém na vyšší úrovni přitom vykazuje organizovanější struktury s větším 

počtem vazeb, je tedy komplexnější a nese více informace. Pojmem emergence 

označujeme vynoření nových kvalit či vlastností, způsobených sebeorganizací 

systému. Pokud systém obsahuje po transformaci více informace než před ní, 

znamená to, že během jeho přerodu v něm vzniká informace nová – a právě 

tato nová informace představuje tzv. emergentní informaci. Zajímavé na 

emergentní informaci je zvláště to, že její časový výskyt je jak kontinuální, tak 

diskotinuální.106 Zatímco její objevení je možné pouze jako následek 

transformace nižších struktur ve struktury vyšší úrovně (nepřetržitost vývoje), 

v nižších strukturách je přítomna pouze jako potencialita, která může, ale 

nemusí být uskutečněna. Její konkrétní realizace je tedy do jisté míry nezávislá 

na předchozím stavu systému, je nedeterminovaná (nespojitost).  

                                                 
106 K zapracování pojmu emergentní informace do teorie informace a evoluce viz. 
FLEISSNER, Peter – HOFKIRCHNER, Wolfgang. Emergent information: Towards a unified 
information theory. BioSystems. 1996, Vol. 2-3, No. 38, str. 243-248. 
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        Opakem emergentní informace je informace imergentní. Autorem pojmu 

imergence je Zdeněk Neubauer.107 Tento pojem označuje proces, v němž 

dochází k vytrácení dříve přítomných vlastností v nových strukturách.  Tyto 

vlastnosti ovšem nemizí zcela, takříkajíc beze stopy, ale zůstávají nezřetelné, 

ukryté v potencialitě. Zanořování informace, jež až dosud v systému 

převládala, tedy neznamená její ztrátu jako v případě rozpadu celého systému, 

ale pouze její splynutí s pozadím, případně může informace zůstat ukryta jako 

vlastnost v jednotlivých částech systému, aniž by se projevovala v chování 

systému jako celku.108 Imergentní informace se tak účastní na skladbě pozadí 

systému (background). Ačkoli není na první pohled patrná, její vliv je stále 

přítomný. Tvoří totiž nejenom podklad, na kterém ostatní vlastnosti systému 

vyrůstaly, představuje také historii samotného systému (a tedy druh omezení 

jeho budoucího vývoje – současná rozhodnutí jsou totiž vždy omezena 

rozhodnutími minulými). Schopnost rozlišit (přečíst) imergentní informaci, 

znamená schopnost nahlédnout do minulosti systému, jehož součástí tato 

informace je. Tak například kámen, který nemá pro laika žádnou výpovědní 

hodnotu, může v očích znalce představovat zdroj cenných poznatků. 

Přítomnost imergentní informace se dá proto předpokládat v každém systému, 

jenž vykazuje historicitu. Zajímavou otázkou je, zda může dojít k opětnému 

vynoření imergentní informace během krizí, kdy se systém rozpadá na dílčí 

podsystémy, vtělující tuto informaci, či zda může být během krizí dokonce 

využita k řešení nastalé situace jako „zdroj osvědčené moudrosti“. 

Zodpovězení této otázky by však vyžadovalo hlubší zkoumání.   

         

                                                 
107 Podle: KOMÁREK, Stanislav. Pitevní praktikum pro pokročilé. 1. vyd. Brno : Petrov, 
2000. ISBN 80-7227-069-9. str. 77. 
108 Proces zanořování v rámci sociálních systémů zajímavě ilustruje Stanislav Komárek v: 
KOMÁREK, Stanislav. Pitevní praktikum pro pokročilé. 1. vyd. Brno : Petrov, 2000. ISBN 
80-7227-069-9. str. 77-78; KOMÁREK, Stanislav. Příroda a kultura: Svět jevů a svět 
interpretací. 1. vyd. Praha : Vesmír, 2000. ISBN 80-85977-33-8. str. 75. 
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5.3 MODELY REALITY 
 

        Jak v této složité situaci můžeme nahlížet na evoluční procesy? Může si 

věda poradit s oběma aspekty informace, tj. s digitálním a analogovým, jež 

mají v časovém vývoji svoje nezastupitelné místo, nebo se musí vzdát své 

důvěryhodnosti a omezit se pouze na jeden z nich? Zdá se, jakoby 

znovuobjevení významu času (viz. kap. 5.1) v očích veřejnosti znehodnocovalo 

vědu.109 A není právě kvantitativně a kvalitativně uchopovaný čas příčinou 

zející propasti mezi přírodními a kulturními vědami, což tento palčivý stav dále 

umocňuje? Přesto mnozí vidí v paměťovém paradigmatu mnoho nadějí, jehož 

výhody převyšují výše zmíněné hrozby. Již jsme poukázali na obnovující se 

rozhovor vědy a přírody, v němž je příroda rehabilitována; věda si začíná 

přírody vážit, což je nezbytný předpoklad pro vedení rovnocenného rozhovoru. 

Narůstající význam času pro západní vědu ji navíc sbližuje s vědou východní, 

jak se pokusím ukázat níže.  

       První kroky k uznání tvořivé aktivity času učinila ve fyzice 

termodynamika.110 Termodynamika zkoumala vztahy a změny fyzikálně-

chemických parametrů jako je chemická koncentrace, tlak a objem, až dospěla 

k představě nevratnosti. Zvláště při chemických reakcích (změnách 

koncentrace) a při vedení tepla (difúzi) dochází v přírodě k nevratným dějům 

spojeným s růstem entropie. Základním krokem se stal pro termodynamiku 

výzkum od rovnováhy vzdálených, nelineárních systémů a jejich chování. Tyto 

                                                 
109 „[...] jednou z příčin tohoto stavu jsou příznaky doprovázející příchod nového paradigmatu 
vědy započaté v první polovině tohoto století, projevující se na jedné straně tím, že současná 
věda nemůže garantovat stoprocentní objektivitu svých výsledků a na straně druhé 
nedostatečným úsilím všech vědeckých a vzdělávacích institucí, seznámit s důsledky nového 
paradigmatu širší veřejnost. Veřejnost si totiž vysvětluje uvedené změny v přístupu k poznání 
skutečnosti jako selhání vědy a nezájem státních institucí o podporu vědy rozkol mezi vědou a 
veřejností ještě zdůrazňuje.“ JONÁK, Zdeněk. Pokles důvěry ve vědu jako důsledek změny 
paradigmatu vědy: Důsledky změny paradigmatu v informační vědě I. Ikaros [online].  
110 Více podrobností k následujícímu odstavci viz. PRIGOGINE, Ilya - STENGERSOVÁ, 
Isabele. Řád z chaosu: Nový dialog člověka s přírodou. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2001. 316 
s. ISBN 80-204-0910-6.  
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složité, disipativní systémy, jsou otevřeny vnějšímu světu, z něhož čerpají 

energii a hmotu a tím vyrovnávají jejich ztráty. Funkce toků již nejsou lineární, 

systémy udržují vlastní uspořádanost nasáváním uspořádanosti z okolí a 

 produkují v něm entropii. Za silně nestabilních podmínek získává systém 

citlivost vůči fluktuacím, které byly ve stabilních podmínkách potlačovány. 

Při stavech dostatečně vzdálených od rovnováhy mohou být fluktuace natolik 

zesíleny, že ovládnou celý systém a kvalitativně změní jeho chování směrem k 

samouspořádávání.  

        O pochopení chování dynamických systémů se zasloužila i kybernetika, 

když odhalila univerzálnost principu zpětné vazby a tím umožnila postihnout 

seberegulační tendence v chemických a biologických systémech. Platnost 

principu zpětné vazby prochází napříč spektrem nejrůznějších vědeckých 

oborů. Široká uplatnitelnost principu poukázala na izomorfizmy v chování a 

fyzikálních vlastnostech různých systémů. Vznikly analogové počítače, na 

nichž bylo chování originálního systému zkoumáno a modelováno systémem 

jemu podobným. O důvodu úpadku analogových počítačů jsem se již zmínil 

(viz. kap. 5.2.1), modelování se však přesunulo na číslicové počítače a jeho 

význam dále vzrůstal.  

        Aby bylo možné modelovat dynamický vývoj systému, bylo zapotřebí 

zachytit jednotlivé změny stavů systému. Každý stav systému musel být 

zachycen jako bod, jenž reprezentuje celkovou sumu údajů o dynamickém 

systému v daném okamžiku. Tento bod je číselně popsán jako souřadnice 

určující jeho umístění ve fázovém prostoru. Každá dynamická změna stavu 

systému je další fází, pohyb bodu tvoří trajektorii, dráhu jež reprezentuje 

historii systémového času ve fázovém prostoru. Pokud budeme sledovat pohyb 

jednoduchého systému, jeho dráha nakonec skončí ve stejném bodě ve středu 

fázového prostoru. Například trajektorie kyvadla, popsaná souřadnicemi 

polohy a rychlosti, bude ve fázovém prostoru zachycena jako posloupnost bodů 

tvořících smyčku. Působením tření rozptylujícího energii kyvadla směřuje toto 

kyvadlo ke  stacionárnímu stavu, tedy k zastavení. Tato skutečnost se projeví 
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ve fázovém prostoru jako spirálovitě se zavíjející smyčky trajektorie, směřující 

do středového bodu, v němž trajektorie končí. Tento bod má souřadnice 0,0 a 

značí zastavení pohybu kyvadla a jeho ustálení v jedné poloze. 

 

Obr. číslo 6: Kyvadlový atraktor 

Trajektorie kyvadla ve fázovém prostoru se statickým atraktorem. Jak 

kyvadlo třením ztrácí energii, trajektorie se spirálovitě zavíjí do středového 

bodu, jenž je ustáleným stavem kyvadla, tedy stavem bez pohybu. Tento 

středový bod představuje statistický atraktor, přitahující trajektorii kyvadla. 

GLEICK, James. Chaos: Vznik nové vědy. Brno : Ando Publishing, 1996. 

ISBN 80-86047-04-0. str. 141.   

 

 Kyvadlo rozptylem své energie dosáhlo stavu, jenž přitahuje jeho trajektorii, 

dosáhlo atraktoru (z angl. to attract – přitahovat). Popsaný statický atraktor je 

charakteristický pro izolované systémy a značí jejich tendenci samovolně 

dosahovat konečného, nejpravděpodobnějšího stavu. (Obr. 7 A). Pokud ovšem 

budeme systému dodávat energii, vyvažující její ztráty, chování systému 

nemusí směřovat k jednomu bodu, ale k jedné periodické dráze, jíž se budou 

ostatní trajektorie fázového prostoru samovolně přibližovat. Konečný stav 

takového systému je popsán oblastí parametrů tvořících limitní cyklus, tzv. 

periodickým atraktorem. (Obr. 7 B). 
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Obr. číslo 7: Úrovně atraktorů 

 

 

 

 

 (A) Statický atraktor charakteristický pro izolované systémy. Jeho dalším 

typickým příkladem je vedle kyvadla kulička kutálející se do trychtýře.  

 

 

 

 

(B) Limitní cyklus periodického atraktoru. Popisuje systém, jehož chování se 

v pravidelných intervalech do nekonečna opakuje, jako např. u pendlovek 

(kyvadlových hodin). Na obrázku je další periodický systém - kulička 

kutálející se okrajem třírohého klobouku.  
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(C) První podivný (chaotický) atraktor, zakreslený Edwardem Lorenzem 

v roce 1963. Dvojitá spirála atraktoru zaznamenaná v trojrozměrném 

fázovém prostoru připomíná motýlí křídla. Reprezentuje komplexní systém 

s extrémní závislostí na výchozích podmínkách, jeho trajektorie zůstává vždy 

ve vymezených mezích a nikdy se přitom neopakuje, zobrazujíce 

nekonečnou složitost vinoucí se fraktálovou dimenzí.  

COVENEY, Peter - HIGHFIELD, Roger. Mezi chaosem a řádem: Hranice 

komplexity: hledání řádu v chaotickém světě. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 

2003. ISBN 80-204-0989-0. str. 195. 

 

Dynamické modely tedy umožnily studovat chování systému ze dvou různých 

perspektiv: „Z krátkodobého hlediska může potenciální chování dynamického 

systému reprezentovat každý bod fázového prostoru. Z dlouhodobého hlediska 

představují možné chování pouze samotné atraktory.“111 Z dlouhodobého 

hlediska jde tedy o nalezení nejpravděpodobnějšího chování systému, v případě 

                                                 
111 GLEICK, James. Chaos: Vznik nové vědy. Brno : Ando Publishing, 1996. ISBN 80-86047-
04-0. str. 142. 
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stabilních atraktorů o určení entropického stavu systému, v případě 

periodických atraktorů o limit samoudržujícího se chování, v němž systém 

vzdoruje entropii. Čas v takovémto modelovém obrazu světa vede k představě 

reality neúprosně spějící k rozkladu a entropii, v níž disipativní systémy 

dočasně přetrvávají na minimu složitosti. To ovšem protiřečí naší zkušenosti 

složitě uspořádaného života. Jak vznikly složitě uspořádané systémy? 

Atraktory popsaných modelů jsou modely trajektorií, avšak je třeba vzít 

v úvahu i modely dějů, dějů nevratných, doprovázených samouspořádáváním, 

které popisuje termodynamika. V nestabilních podmínkách zesílená fluktuace 

může ovládnout systém a  způsobit jeho přeuspořádání, jež povede k stabilizaci  

systému v nových podmínkách. V těchto podmínkách může ovšem existovat 

více stacionárních stavů a systém volící jeden z nich prochází bifurkačním 

bodem. Aby systém dosáhl zvolený stacionární stav, musí přitom jednat jako 

celek, uspořádávání v prostoru i čase musí být přesně synchronizované. Pokud 

se budeme snažit zachytit atraktor takového systému, jenž prochází 

bifurkačními body, nebude tento ani stabilní, ani periodický, ale podivný 

(chaotický).112 (Obr. 7 C). 

Podivný atraktor neurčuje přesně (deterministicky) budoucí vývoj systému, ale 

ponechává mu určitý stupeň volnosti a to proto, že volba směru vývoje systému 

v bifurkačním bodě vnáší do jeho popisu neredukovatelný prvek náhodnosti. 

„Setkáváme se s náhodnými jevy podobnými házení kostkou.“113  

   Vedle zatím zcela převládajícího diachronního pohledu na vývoj systému se 

tak objevuje i pohled synchronní, náhoda přestává být zanedbatelným 

faktorem, ba naopak, může být i zdrojem podstatné informace. Do západního 

myšlení se tak nenápadně vkrádá myšlenka dvou různých časů. První z nich,  

                                                 
112 Podivný atraktor reprezentuje komplexní systém s extrémní závislostí na výchozích 
podmínkách, jeho trajektorie nikdy neprochází stejným bodem, nikdy se nekříží, přesto je 
vtěsnána do ohraničeného prostoru. To je umožněno díky fraktálové povaze atraktoru, jeho 
trajektorie vede zlomkovitou dimenzí, otevírající nekonečné množství možností a konfigurací 
v omezeném prostoru. (viz. Obr. č. 8) 
113 PRIGOGINE, Ilya - STENGERSOVÁ, Isabele. Řád z chaosu: Nový dialog člověka 
s přírodou. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2001. ISBN 80-204-0910-6. str. 155.  
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Obr. číslo 8: Mandelbrotův fraktální obrazec 

Mandelbrotův geometrický obrazec ve zlomkovité neboli fraktální dimenzi s 

nekonečnou hloubkou, uzavřený v omezené oblasti. Struktury neceločíselné 

dimenze jsou charakteristické i pro mnoho tvarů vyskytujících se v přírodě 

(sněhové vločky, tkáně orgánů, oblaka, mračna galaxií). HUBIČKA, Jan. 

XaoS.info: An fast realtime interactive fractal zoomer. [online]. Version 3.0. 

[Tábor Czech Republic]: Březen 1997 [cit. 2002-11-15]. Dostupný z: < 

http://www.paru.cas.cz /~hubicka/XaoS/ >.  

 

západní vědou běžně užívaný kvantitativní lineární čas, je doplněn časem  

aktuálním, kvalitativním, typickým pro východní, zvláště čínské myšlení. Staří 

Řekové rozlišovali oba časy – zatímco pravidelně ubíhající „chronos znamenal 

čas ve smyslu kvantitativním, zhruba tak, jak chápeme dnes, znamenal výraz  
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kairos čas ve smyslu kvalitativním, časový okamžik příhodný k něčemu.“114 

Zatímco západní myšlení předpovídá fyzikální pravděpodobnosti, východní 

věda předpovídá pravděpodobnost psychologickou, týkající se hraničních 

okolností. V modelech komplexních dynamických systémů oba přístupy 

konvergují: bifurkace je nejen vzrůst kontrolního parametru nad kritickou 

hodnotu (určenou kvantitativně), ale i „kvalitativní změna pohybu“115, 

synchronistická událost, jež je „jedinečný příběh, který se odehrál „právě tak a 

ne jinak“ a nelze ho přesně předpovědět, protože je to vždy tvůrčí akt 

odehrávající se v určitém čase, a proto není obvyklý.“116 Komplementarita 

obou časů (a tedy i informace digitální a analogové) poukazuje na 

zapomenutou komplementaritu kvantity a kvality.117 Její znovuobjevení 

podporuje tvrzení vzešlé z teorie chaosu (tzv. Gap-Closing Claim)118, 

vyjadřující naději na překlenutí propasti mezi přírodními a kulturními vědami: 

„Náklonost [sic] chaosu k jedinečnosti uvnitř stejného strukturního vzorce se 

stává způsobem operacionalizace směsice idiografického (individuálního) a 

nomotetického (společného).“119 

 

                                                 
114 KOMÁREK, Stanislav. Příroda a kultura: Svět jevů a svět interpretací. 1. vyd. Praha : 
Vesmír, 2000. ISBN 80-85977-33-8. str. 153. Časové úseky různých kvalit i kvantitativní 
délky se nazývají hórai. Další podrobnosti viz. i KOMÁREK, Stanislav. Pitevní praktikum pro 
pokročilé. 1. vyd. Brno : Petrov, 2000. 329 s. ISBN 80-7227-069-9. 
115 GLEICK, James. Chaos: Vznik nové vědy. Brno : Ando Publishing, 1996. ISBN 80-86047-
04-0. str. 132. 
116 FRANZ, Marie-Louise von. Věštění a synchronicita: Psychologie smysluplné náhody. 1. 
vyd. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2001. ISBN 80-85880-22-9. str. 75. 
117 „Číslo ukazuje samozřejmě a přirozeně kvantitu – ale ve své původní formě ukazuje také 
vlastnost strukturálního vzorce, nikoli kvantitu; tento aspekt se ve vývoji západní teorie čísel 
pomalu vytrácel, až nakonec zmizel, takže v moderní matematice je číslo pouhá kvantita.“ 
FRANZ, Marie-Louise von. Věštění a synchronicita: Psychologie smysluplné náhody. 1. vyd. 
Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2001. ISBN 80-85880-22-9. str. 93. 
118 První pokus využít takto komplementarity kvantitativního a kvalitativního představil B. 
Goertzel. Snaží se využít algoritmizovaný formální jazyk k reprezentování struktury  
trajektorie dynamického systému a tak zachytit jeho situační proměnlivost. GOERTZEL, Ben. 
Hypotéza o jazyku teorie chaosu: Neskromný návrh týkající se úlohy teorie chaosu v 
psychologii [online].  
119 GOERNER, S. J. Co je to chaos? Může se vědecká představa světa skutečně změnit? 
[online]. 
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Obr. číslo 9: Mayův bifurkační diagram  

Bifurkační diagram chování populací, zobrazující všechny informace 

v jediném obrázku. Na ose y je vynesen parametr růstu a poklesu volně žijící 

populace, na ose x je výsledná populace. Nízká hodnota parametru znamená 

vyhynutí populace, při růstu parametru populace postupně prochází 

rovnovážným stavem, zdvojováním period (tj. bifurkací, čili rozdělením na 

dvě větve) a oscilací mezi nimi, až po chaos. Intervaly mezi dvěma 

bifurkacemi jsou hórai, časové úseky různých kvalit i kvantitativní délky. Pří 

překročení určité hodnoty kontrolního parametru prochází systém bifurkací, 

populace začíná oscilovat mezi dvěma různými hladinami, zároveň se mění 

kvalitativní podmínky života této populace. Upraveno podle: GLEICK, 
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James. Chaos: Vznik nové vědy. Brno : Ando Publishing, 1996. ISBN 80-

86047-04-0. str. 74.  

 

5.3.1 NÁČRT MODELU MEMETICKÉHO FILTRU 
 
        Jsme obklopeni obrovským proudem reality. Každý den na naše smysly 

útočí kvanta informací a naše mysl přichází denně do styku s mnoha memy 

šířenými televizí, internetem, novinami či jinými médii a masmédii. Na čem 

závisí, zda se nový mem, se kterým jsme se setkali, stane součástí nás samých, 

zda skrz něj budeme hodnotit svět a dále ho šířit v řadách svých známých a 

příbuzných? Z velkého množství memů, se kterými přijdeme do styku, má 

šanci na úspěch jen hrstka z nich. Z pohledu sobeckých memů jde o nejlepší 

replikátory, jejichž zdatnost je tak vysoká, že prolomí bariéry , které proti nim 

staví memy již obhospodařující nedostatkové zdroje (tj. limitovanou kapacitu 

paměti a omezený čas pozornosti) našeho mozku. Nemusíme se bát, vždyť 

v tvrdých selekčních podmínkách, přes kritické ostří „domácích“ memů, 

projdou jen ty nejlepší a nejzdatnější replikátory. Evoluční proces cestou 

selekce nevhodné replikátory nemilosrdně odstraní, a proto je většina memů 

tvořících naši kulturu těmi, které poskytují návody pro chování, které nám 

pomáhá a prospívá. Vždyť dobrým replikátorem je takový mem, který my sami 

pokládáme za krásný či pravdivý.120 Ovšem i výjimky jsou povoleny (např. 

když je často replikován lživý mem z důvodu varování před jeho nepravostí – i 

takový mem je velmi dobrým replikátorem). Než se ovšem mem stane 

předmětem kritického hodnocení a než může obsadit své místo v naší hlavě, 

                                                 
120 Takto memový filtr prezentuje D. Dennett. Staví vedle sebe lidské axiomy (Idea X was 
believed by the people because X was deemed true. People approved of X beacause people 
found X to be beautiful) a memetický axiom (Meme x spread among the people because X was 
a good replicator), a tvrdí že korelace mezi nimi není vůbec náhodná. A proto se s klidem 
můžeme spolehnout na memy, které prošly memetickým filtrem, pozorností uznávaných 
kritiků, selektujících to nejlepší, čemu stojí zato věnovat chvíli času a pozornosti. DENNETT, 
Daniel C. Memes and the Exploitation of Imagination. Journal of Aesthetics and Art Criticism  
[online].     
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musí ještě předtím projít důmyslným labyrintem, z jehož slepých ramen už 

není východisko. Musí projít všemi úrovněmi rozsáhlého komplexu - 

memovým filtrem.  

        Mem na nás nejdříve působí jako podnět z vnějšího prostředí, prochází 

našimi smysly. Začínáme na pozadí rozeznávat původně na nás nezávislý 

fenomén. Naše smysly zachytily informační signál, který předávají dál 

centrální nervové soustavě (samotná selektivnost CNS je apriorně nastavena 

genetickou informací – viz. kap. 4.1). Memová informace prochází vstupním 

sítem memového filtru. Informační pozadí (kontext) tvoří okolní realita, svět, 

který nás každou sekundu zavaluje neuvěřitelným množstvím informací. Náš 

mozek dokáže podle odhadů pojmout asi miliardu bitů za sekundu a dále je 

zpracovávat.121 Pouze vstupní zpracování informace je digitální, v centrální 

nervové soustavě se mezi synapsemi šíří informace analogově (viz. kap. 4.2.1). 

Mem, který je rozpoznán, prochází směrem od nevědomí k vědomí, z percepce 

k vnitřnímu vnímání (endocepci) a uvědomění. Na hranici tohoto přechodu 

musí ovšem projít druhým stupněm filtru – endoceptem.122  

        Endocept uspořádává naši minulou zkušenost a představy věcí, je naší 

předvědomou intencí, kterou se vztahujeme ke světu. Je předporozuměním 

vycházejícím z našeho nevědomého poznání a tvoří kontext, ve kterém 

myslíme. U dospělého člověka endocept určuje to, jak bude vnímat, 

zpřítomňuje totiž jeho vnímání paměťových stop a promítá se do  

 

 

                                                 
121 Z tohoto množství bitů zpracovávaných na fyziologické úrovni v bdělém stavu se do 
vědomí dostává pouhých sto bitů za sekundu. Z těchto sto bitů se krátkodobě zapamatuje 10 
bitů za sekundu, dlouhodobě pak 100 bitů za sekundu. DIAMANT, Jiří J. - VAŠINA Lubomír. 
Kapitoly z neuropsychologie. 2. přepracované vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. ISBN 
80-210-1739-2. str.5.  
122 Pojetí endoceptu jako memového filtru nedávno formuloval P. Schink. Endocept je podle 
něj imunitním systémem lidské mysli. Chrání ji před zhoubným vlivem škodlivých informací a 
zabraňuje průniku nepodstatného „harampádí.“ SCHINK, Petr. Memy: Nakažlivé informace. 
Opava, Slezská univerzita. Filozoficko - přírodovědecká fakulta. Ústav bohemistiky a 
knihovnictví, 2002. Vedoucí bakalářské diplomové práce PhDr. Milan Sobotík. 
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předvědomých očekávání, ovlivňujících percepci.123 Sám memy tvořen, určuje 

endocept, které memy uspějí a které ne. Každý nový mem  přichází 

v endoceptu poprvé do interakce s informačními obsahy naší mysli, memovými 

komplexy tvořícími osobnostní fond člověka. Ten je neustále pročítán 

pozorností (pozornost v něm neustále osciluje), o niž spolu memy a ko-memy 

soupeří. Příchozí mem je nejprve porovnán s endoceptem. Pokud je v mozku 

přítomná kopie tohoto memu, endocept si pouze potvrdí a upevní svůj koncept 

a CNS nechává memovou informaci vyhasnout (tj. informace ztrácí na 

významu). Je-li mem ovšem výrazněji odlišný, nekryje se s endoceptem, 

dostává se do středu pozornosti, a je registrován pamětí. Jenže „domácí“ memy 

si samozřejmě brání získané místo v našem mozku, a tak je typické pro 

všechny větší memplexy, že se v nich dobře daří  imunomemům.124  

        Imunomemy (immunomeme) jsou speciálním druhem memů, poskytují 

totiž koadaptovaným memům emocionální vakcínu (vaccime) před novými 

memy, které odrážejí. Imunomem se dostává do rozporu s „nežádoucím“ 

memem, pokud se týkají stejného problému.125 Nejstabilnějšími imunomemy 

jsou memy imprintované jedinci v dětství a pubertě. Pokud by člověk dal 

přednost novému memu místo memu implementovanému v zastávaném ko-

memu, vystavil by se riziku kognitivní disonance, tj. napětí vyvolaném 

neslučitelností dvou myšlenek vyjadřovaných v jednom postoji. Psychologové 

potvrzují, že člověk je schopen podstoupit značné oběti, aby se takovéto 
                                                 
123 Endocept jako hypotetickou kategorii vymezuje K. Pstružina: „Endocepty jsou skladištěm 
všech obsahů myšlení, skrze něž prohlížíme svět, [...] jde o rozsáhlé systémy minulých 
zkušeností, představ, přání, plánů, očekávání, které nejsou snadno vyjádřitelné slovy, ale jsou 
spíše dispozicemi. [...] My si uvědomujeme jen část všech počitků a to tu část, která prošla 
filtrem endoceptů.“ PSTRUŽINA, Karel. Svět poznávání: K filozofickým základům kognitivní 
vědy. 1. autorské vyd. Olomouc : Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-074-1. str. 91. 
124 Termín imunomem (a stejně tak vakcima – odvozeno ze slova vakcína, jež se mi zdálo 
v textu vhodnějším) se zde jeví vzhledem ke svému epidemiologickému zabarvení nevhodný. 
Bohužel hypotéza nakažlivých myšlenek ovlivnila výrazně terminologii celé memetiky. 
Srovnej GRANT, Glenn. Memetics lexicon. Principia Cybernetica [online]. 
125 Tato selektivní událost dospěla do tzv. bifurkačního bodu (bodu rozvětvení), z něhož se 
může vydat pouze jedním nevratným směrem následného vývoje (buď – anebo). Dva nebo více 
memů, „které se týkají stejné věci a jsou ve vzájemném rozporu, je možné [analogicky] chápat 
jako dvě nebo více alel téhož genu.“ KOUKOLÍK, František – DRTINOVÁ, Jana. Základy 
stupidologie: Život s deprivanty II. Praha : Galén, 2002. ISBN 80-7262-078-9. str. 259. 
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stresové situaci vyhnul. Tím si zajišťuje, že celý endocept je konzistentní a 

proniknou do něj jen ty memy, které jsou s daným endoceptem kompatibilní.  

        Některým memům, vykazujícím komenzurabilitu (souměřitelnost) s 

endoceptem, stačí pouze přitáhnout pozornost, a ta automaticky spouští jejich 

zakódované instrukce, které iracionálně opanují naše jednání (jedná se o 

virální memy, které vnímáme bez uvědomění). Tak například stačí věnovat 

pár okamžiků pozornost vtíravé melodii a už si ji zpíváme třeba celý den. 

Pokud pozornost překročí práh uvědomění, činí memy předmětem myšlení a 

proto tyto musí projít ještě třetí fází filtrování. V ní hraje roli porozumění 

obsahu memové informace – tedy sémantika – a střetnutí s výše zmiňovanými 

memy pro kritiku (tj. pragmatika – vztah informace k jedinci a její následné 

účinky na jeho chování). Tento proces je již vědomě intencionální a 

racionální. Přijetí složitějších memů vyžaduje porozumění a zvládnutí memů 

jednodušších (tj. člověk se už potřebuje vyznat v jistých informacích, musí být 

kompetentní), které jim otevírají nové a neobsazené niky. Ve chvíli, kdy se 

mem prosadí a je přijat, je integrován do sítě endoceptu a stává se jeho 

součástí, čímž oslabuje část imunomemů, jinou část naopak posiluje. Celý 

endocept se proto neustále dynamicky vyvíjí a proměňuje. 

 

5.4 HERMENEUTIKA A SVOBODA 
 

        Otázkou, kterou před nás hrozba ekologické krize staví je, zda člověk 

nese za tento stav odpovědnost a má možnost nějak ho změnit, nebo zda je jen 

bezmocnou hříčkou v rukou svých replikátorů. V této kapitole se pokusím na 

tuto otázku odpovědět, a ukázat, že nejenže musíme přijmout zodpovědnost lidí 

za ekologickou situaci Země, ale máme také možnost ji napravit. 

        Strukturní informace kóduje pouze strukturu, syntaktické uspořádání 

znaků (pojmů). Takové digitální uspořádání - každý prvek struktury je od 

dalšího prvku oddělen a odpovídá jednomu pojmu - avšak automaticky (tj. 



5.  věda a čas 
 

 

101 

mechanicky) neimplikuje následný projev. Hlavní funkcí formálních vztahů je 

vyjádřit obsah (nezáleží na tom jak něco říkají, ale co říkají). Obsah 

formálních vztahů jimi není jednoznačně určen. Jeho uchopení je otázkou 

rozumění, a to rozumění kontextu (kontext strukturní informací zachycen 

není!). Aby jsme mohli proniknout k obsahu nadčasového formálního sdělení, 

musíme jeho vztahy aktualizovat (tj. devirtualizovat) a tím je zapojit do 

konkrétního kontextu, do co nejširších souvislostí. Konkretizace aktuálních 

vztahů je analogovou informací umožňující a zároveň vyžadující rozumění. 

Obsah je tedy na rozdíl od formalizovaného zápisu vždy přechodného 

charakteru, je vyvolán a opět zaniká v pohybu (sebe)rozumění. Proto můžeme 

říci, že pokud rozumíme, rozumíme každý jinak.126 

        Replikátory pak nejsou pouze soběvztažnými, ale také soběrozumějícími 

informacemi, zpřítomňující svobodné jednání na základě otevřených možností 

(výběrů) ze závazných a sebepředvádějících vzorů. Tímto aktem svobody se 

nehmotné (idealistické) replikátory stávají skutečnými, protože „[...] vzory a 

formy nějakého světa jsou vůbec skutečné jen v jednotlivých aktualizacích, 

avšak nikdy nemají skutečnost definitivní.“127  

        Analogová informace není účastna pouze neverbální komunikace, je také 

součástí genomu kultury. Symboly, jimiž je svět kultury provázán, je možné 

interpretovat více způsoby. Jejich význam závisí na okolnostech, za jakých se 

s nimi setkáváme. Tento kontext určuje, jak jejich význam chápat, jak jim 

porozumět. Přitom interpretace se mohou člověk od člověka lišit a navíc 

mohou být všechny správné (což samozřejmě není podmínkou, spíše 

                                                 
126 Srovnej Grondenovu interpretaci Gadamerova dikta: „[...] že člověk „rozumí jinak, když 
vůbec rozumí.“ V úspěšném rozumění je totiž vždy přítomen produktivní podíl aplikace.” 
Rozumění „[...] není chování jen reproduktivní, nýbrž vždy také – neboť implikuje aplikaci – 
produktivní.“ GRONDIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. 1.vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. 
ISBN 80-86005-43-7. str. 147. Příslušný odkaz na tyto Gadamerovy citace viz. tam. Srovnej s 
podobnými úvahami Z. Neubauera o vztahu sémantiky a gramatiky memového komplexu: 
„[...] rozhodující je podoba jednoty, kterou uděluje danému kontextu. Tato podoba se projevuje 
ve vzhledu a žije (šíří se a vyvíjí) nápodobou, tedy nikoliv replikací, nýbrž aplikací.“ 
NEUBAUER, Zdeněk. Biomoc. 1. vyd. Praha : Malvern, 2002. ISBN 80-902628-7-2. str. 44. 
127 FIGAL, Günter. Hermeneutická svoboda. 1. vyd. Praha : FILOSOFIA-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, 1994.  
ISBN 80-7007-060-9. str. 22. 
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výjimkou). To vše ukazuje zpět k analogové informaci, která je mnohoznačná. 

A jak se vyrovnat s chaosem, který za této situace vzniká? Možnost orientace 

v kultuře a pocit její konzistentnosti nám dává tradice. Tradice zpřítomňuje 

minulost, je soustavnou reinterpretací historické kontinuity a její neustálou 

konkretizací, zajišťuje kulturním systémům integritu. Proto nesvazuje  

iracionálními a zastaralými konvencemi (negativní význam slova tradice), ale 

otevírá širší rámec porozumění v kontextu naší vlastní kultury, poskytuje 

vodítko k smysluplnější interpretaci symbolického světa. 

        Porozumění tradici získáváme v procesu socializace, zkušeností a učením, 

tedy racionálně. Tímto procesem se tvaruje endocept, tvoří se první memplexy. 

Každý nový mem, který se stane součástí našeho endoceptu svým obsahem 

zlepšuje porozumění a orientaci v celku nejednoznačné kultury a tím i zvyšuje 

pravděpodobnost úspěšnosti svého nositele. Je zřejmé, že dobrým replikátorem 

bude takový mem, který co nejvíce přispívá jednotnému porozumění a tím 

zvyšuje zdatnost celého memplexu. Můžeme se připojit ke slovům Z. 

Neubauera a spolu s ním říci, že „teprve smysl - obsah informace - jako vnitřní 

poukaz k celku je vlastním substrátem přirozeného výběru, obecněji: kritériem 

jeho osvědčení. A také, že hodnota přežití každého takového ,memového 

komplexu‘ není založena na slibech a hrozbách, nýbrž na porozumění 

příslušnosti, která zavazuje.“128  

        Porozumění je svobodným výkonem každého člověka a přitom je 

závaznou existenční potřebou, její součástí je racionální moment. Ovšem žádná 

svoboda neexistuje bez odpovědnosti, odpovědnosti za zvolenou cestu. Takto i 

my, lidé, hlásící se ke svým svobodám a právům, se tím současně hlásíme ke 

své zodpovědnosti. I když nejsme pány ani evoluce biologické, ani evoluce 

kulturní, jsme schopni udělat první krok správným směrem a zvolit vhodnou 

strategii. Kam nás tato volba zavane, nechám již na posouzení dalším 

generacím.  

                                                 
128 NEUBAUER, Zdeněk. Biomoc. 1. vyd. Praha : Malvern, 2002. ISBN 80-902628-7-2. str. 
21.  
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6.  INFORMAČNÍ VĚDA PERSPEKTIVOU MEMETIKY  
 

V knize je život – nikoli jako v člověku, ale jako v mraveništi. 

 
L. WITTGENSTEIN. Rozličné poznámky. 

(1. vyd. [Praha]: Mladá fronta, 1993. ISBN 80-204-0360-4. str. 97) 
 
 

 

6.1 JAZYK, PÍSMO A IMPLIKÁTNÍ ŘÁD 
 

        Na počátku úvah o roli knihoven v současné ekologické krizi prizmatem 

memetiky naši pozornost poutá člověk a dvě události odlišující živočišný druh 

Homo sapiens sapiens od ostatních tvorů obývajících planetu Zemi.  

        První z nich je vznik jazyka a rozvoj sociálně komunikačních procesů. 

Jazyk začal člověka vytrhávat z náruče intimního symbolizmu, svět percepce 

začal být překrýván symboly distantními.129 Tyto symboly vznikají v procesu 

konceptualizace, tedy v procesu vytváření pojmů. Odrážejí se v něm dvě 

vlastnosti jazyka, jež ovlivní celý proces poznávání. Konceptualizace rozděluje 

symboly plynulou zkušenost vědomí a tím od plynulého vědomí umožňuje 

odstoupit. Odstup od daleko širší skutečnosti uvolňuje intelekt, přináší reflexi 

symbolů a vznik sebevědomí, přináší nadhled a s ním zcela jiné vidění světa. 

Konceptualizace tady plní performativní funkci , označením části reality 

provádíme její změnu, definujeme ji a následně v souladu s touto definicí o ní 

myslíme a nakládáme s ní. Díky komunikační funkci jazyka může být takto 

redefinovaná realita sdílena větším počtem lidí. Spojuje je stejným chápáním a 

viděním světa a má vliv na jejich společenské chování v tomto světě.130 

Schopnost překročit od vědomého prožívání k reflektovanému prožitku vědomí 

umožňuje myslícímu člověku přesahovat viditelnou skutečnost, ustavuje v něm 

                                                 
129 AAM, Onar. Reflexivní systémy. [online].  
130 „Každá mateřština učí své mluvčí zcela jedinečným způsobem, jak vidět a cítit svět a jak 
ve světě jednat.” McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: Extenze člověka. 1. vyd. Praha : 
Odeon, 1991. ISBN 80-207-0296-2. str. 83. 
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transcendující vědomí. Sdílené transcendující vědomí pak vede k utváření 

prvních narativních mýtů a ke konstituování orální kultury.        

        Vnitřní informace orálního kulturního systému je nesena jazykem a 

„hlavní funkcí jazyka je rozsévat memy.“131 Nová úspěšná slova se šíří 

jazykovým lexikonem a v každé době a kultuře jsou protěžovány určité 

oblíbené a pro ně typické výrazy. Masivní rozšíření slova ovšem není měřítkem 

jeho úspěšnosti, mnohdy totiž znamená vytrhnutí z původního kontextu, 

rozmělnění významu a tím i  snížení jeho integrovatelnosti do celku zkušenosti. 

Snížená integrovatelnost výrazu pak svědčí o virálním původu memetické 

informace, vyhýbající se racionálnímu zpracování. Taková slova se rozšíří 

rychle po celé populaci, ale jejich popularita dlouho nevydrží a mizí 

v hlubinách času.132  

        Druhou událostí, odlišující člověka a jeho kulturu od ostatních tvorů 

přírodního světa je vznik písma. Písmo je záznamem řeči, fixuje ji a uchovává. 

Podobně jako řeč vytrhla člověka z kolektivního nevědomí a otevřela mu cestu 

ke kolektivnímu vědomí, vyděluje abeceda člověka z kmenové orální kultury 

mýtů a magie a individualizuje kolektivní vědomí. „Je tedy možno tvrdit, že 

jedině fonetická abeceda byla technologií, která se stala prostředkem vytvoření 

„civilizovaného člověka“ – oddělených jedinců, kteří jsou si před psaným 

právním kodexem rovni. Oddělenost jedince, prostorová a časová kontinuita a 

                                                 
131 BLACKMORE, Susan. Teorie memů: Kultura a její evoluce. 1. vyd. Praha : Portál, 2001.  
ISBN 80-7178-394-3. str. 119. 
132 „[...] obliba a hojné užívání  mnohdy přinášejí změnu smyslu: většinou rozšíření, často 
zamlžení a znejasnění, někdy i vymizení významu. Zůstává slovo hodící se do kterékoliv 
módní fráze. Zapadne na své místo, nepřečnívá a nepřekáží, protože nenutí k přemýšlení [...]“ 
(str.9).  „Často užívané (inflační) slovo zaujímá větší prostor za cenu vnitřního zředění a 
vytvoření tenké, opravdu povrchové (povrchní) vrstvy, která ho drží pohromadě. Stačí málo, 
aby splasklo do téměř beztvarého zbytku“ (str.10). ŠKRDLANT, Tomáš. Demokracie přírody: 
Ekologická hra systémových podobností. Praha : Originální Videojournal, 1996. 
Poznamenejme, že s popisovanou situací se může informační vědec setkat u značně 
rozšířeného pojmu informační společnost: „Sociolingvista by asi potvrdil, že jedním z důvodů, 
proč se pojem informační společnosti jako určitá vize dalšího vývoje tak rychle a v tak širokém 
měřítku rozšířil, může být paradoxně mnohoznačnost pojmu informace.“ CEJPEK, Jiří. 
Globalizace, informace a vize vzdělanostní společnosti. Knižničná a informačná veda. 2002, 
roč. XIX, 17 s. [separátny výtlačok].  
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uniformita kodexů jsou hlavními znaky literárních společností.“133 Co přineslo 

písmo tak výrazně nového a odlišného, že až ve spojení s ním mluvíme o 

„civilizovaném člověku“? Lidé orálních kultur sice vytvářejí nástroje, jimiž 

jsou schopni měnit svoje prostředí, ale tyto ontotvorné aktivity jsou 

v kulturním systému produkovány nepřímo a nejsou předem informačně 

předepsané. Efektivní algoritmy praktické lidské činnosti jsou předávány ústně, 

jejich tvorba probíhá empirickým hledáním a pomalým narůstáním kulturní 

informace.134 Orální kultury stojí na jednoduché materiální kultuře, jež 

transformuje přirozené ekosystémy, ale zároveň respektuje přirozenou 

rovnováhu mezi člověkem a jeho životním prostředím. Člověk doby 

prehistorické je v převažující míře stále bytostí více přírodní než kulturní, 

kulturní informace je reprodukována biosférou s níž je kompatibilní. Nástup 

písma a doby historické dává člověku do rukou obrovskou moc. Schopnost 

lidstva kódovat informace do hmotného nosiče znamená rozšíření paměti, v níž 

je kulturní informace vázána. Znamená také zrod dovednosti se stále větší 

přesností (s tím, jak se vyvíjí písmo od piktogramů a ideogramů 

k fonografickému písmu) zapisovat informaci do implikátního řádu. 

Memetické informace jsou zapsány do nosiče (vektoru), v němž jsou 

konzervovány a nezměněny předávány jako kulturní zárodečný materiál. 

Mohou tak překonat delší časové úseky, přičemž podléhají mnohem nižší 

variabilitě oproti memům uchovávaným v mozku člověka. Kulturní zárodečný 

materiál zakódovaný v implikátním řádu je informačně předepsaný a má 

povahu návodu. Z jednoho identického hmotného nosiče (případně z více 

identických nosičů) lze aplikací zapsaných algoritmů zkonstruovat stejně 

strukturovaný fyzický objekt či sdělit stejnou vzpomínku. Tak si člověk osvojil 

                                                 
133 McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: Extenze člověka. 1. vyd. Praha : Odeon, 1991.  
ISBN 80-207-0296-2. str. 87. 
134 „Nepřímý způsob, vzdáleně připomínající vznik přirozených ekosystémů, jimiž mohou 
vznikat biotické kulturní struktury předem informačně nepředepsané, je charakteristický 
pomalou „integrací prefabrikátů“ přirozené biotické evoluce do kulturního systému.“ ŠMAJS, 
Josef - KROB, Josef. Evoluční ontologie. 1. vyd. Brno : Masarykova universita, 2003. ISBN 
80-210-3038-0. str. 251. 
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přímý způsob produkce kulturních struktur, přičemž ovládnutí přímých 

ontotvorných aktivit znamenalo zásadní krok, jež vyčlenil lidskou kulturu 

z přírodního řádu. Lidská dovednost stále přesněji fixovat informaci do 

implikátního řádu mu postupně přinese schopnost přestavovat svět, nutnost 

adaptovat se na přírodní podmínky je nahrazena schopností adaptovat si tyto 

podmínky pro své potřeby. 

   

6.2 TRANSPORT A TRANSFER INFORMACÍ 
 

        Jak jsme ukázali, člověk nejen že je nosičem memů, ale pro memy také 

tvoří umělé struktury, v nichž se memy přechovávají. Tyto schránky (zastánci 

teorie nakažlivých memů by jistě mluvili o Pandořiných skříňkách), umožňují 

memům překročit čas nezávisle na tělech svých živých nosičů. Pokud člověk 

uloží své za život nashromážděné memy do dostatečně trvanlivých vektorů, 

může je zanechat dalším generacím jako latentní (potenciální) memy. Tyto 

vektory jsou tedy médii – prostředníky při přenosu informací mezi dvěma 

subjekty.  

        Samotná schopnost tvořit vektory ovšem nedostačuje, pokud chce člověk 

přetvářet svět a organizovat společnost. Postavit stejný dům ve dvou různých 

městech lze podle dvou kopií jednoho vektoru (architektonického plánu) pouze 

za předpokladu, že alespoň jedna z kopií vektoru překoná prostorovou 

vzdálenost. Obdobně je nutno překonat určitou distanci, pokud potřebujeme 

doručit dopis s pokyny na vzdálené místo. Je tedy třeba zajistit hmotnou 

přenositelnost (portability) vektoru, tzv. transport . Ten zajišťují transportní 

technologie jako domestikovaná zvířata, sáně, vozidla opatřená koly, lodě, 

letadla apod. 

        Nejstaršími způsoby přepravy věcí byla chůze a plavba na řekách 

přirozeně rozmístěných v krajině. Ve chvíli, kdy se prosadila fonetická abeceda 

na úkor hieroglyfů a klínového písma a papyrus nahradil kámen a hliněné 
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tabulky, otevírá se možnost snadnější a rychlejší komunikace. Vznik abecedy a 

papyru se stal „podnětem pro stavbu rychlých silnic s pevným povrchem“135, 

pro vývoj transferových technologií. S přibýváním nových silnic a komunikací  

se mění způsob komunikace a zakřivuje se vnímání prostoru a času. Nové 

komunikace umožňují rychlejší přesuny lidí i s jejich myšlenkami, doba 

cestování se zkracuje. Vzdálené oblasti již nejsou tak daleko a mohou být 

zapojeny do nových společenských uspořádání a stát se součástí obřích impérií. 

Dynamizuje se mocenská vláda – statické kněžské byrokracie, které stavěly 

svoji moc na monopolu čtení a psaní, zpřístupňující „tajemné“ vědění, jsou o 

svoji výsadu připraveny rostoucími počty písařů a úředníků placených 

světskými vládci. Ti zřizují i knihovny pro posílení svého sociálního statusu 

jako nástroje nových výbojů (písaři  zaznamenávají hranice, které je možné 

překonávat, úředníci vlastnictví, které vladaři mohou shromažďovat), jako 

stabilizační prostředky a šiřitele jejich kultury na dobytých územích.    

        Transferové technologie svou opakovatelnou povahou (spojení mezi 

dvěma místy je v každém z nich identické) homogenizují krajinu.136 Navíc 

zvyšují plodnost memů a umožňují expanzi jejich moci, jsou replikačním 

soustrojím memů. Replikační soustrojí podléhá evoluci a „touto evolucí je 

technologický vývoj.“137 Nelze se tudíž divit prudkému a stále pokračujícímu 

rozvoji v oblasti jak transportních a migračních, tak transferových technologií. 

Již bylo uvedeno, že transportujeme-li vektor z místa na místo, můžeme podle 

něj reprodukovat jím popisované struktury. Existuje-li ovšem dostatečně 

homogenní prostředí, není nutné kvůli duplikaci transportovat celý vektor, ale 

stačí pouze uskutečnit transfer informace (z angl. transferability - 

                                                 
135 McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: Extenze člověka. 1. vyd. Praha : Odeon, 1991.  
ISBN 80-207-0296-2. str. 93. 
136 Srovnej např.: „Kdekoli se objevily římské silnice a ulice, byly uniformní a opakovatelné a 
nijak se nepřizpůsobovaly konturám místních kopců a zvyklostí.“ McLUHAN, Marshall. Jak 
rozumět médiím: Extenze člověka. 1. vyd. Praha : Odeon, 1991. ISBN 80-207-0296-2. str. 101. 
Podobně, jako silnice spojily v celek římské impérium, spojila mnohem později železnice 
Spojené státy americké.  
137 BLACKMORE, Susan. Teorie memů: Kultura a její evoluce. 1. vyd. Praha : Portál, 2001.  
ISBN 80-7178-394-3. str. 238. 
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přenositelnost), tj. nechat „protéci“ informaci z jedné části média do druhé. 

Právě díky působnosti transferových technologií, jež homogenizují heterogenní 

místa, vzniká vhodné prostředí pro rozvoj specifického druhu transferových 

technologií, pro technologie informační. Základními vlastnostmi informačních 

technologií jsou přenosnost informace na dálku - informace se šíří médiem 

vyplňujícím prostor138 (převážně v digitální podobě), snadný přístup a masový 

dopad v simultánním čase.  

Předobrazem technologií přenášejících informace na dálku je např. bubnování, 

přístup k informacím má každý, kdo je v doslechu bubnů. Skutečně první (i 

když značně jednoduchou) informační technologií je ovšem knihtisk, jehož 

vynález v průběhu času zcela přestrukturalizoval společnost. Knihtisk 

umožňuje hojné užívání vektorů se střípky identického implikátního řádu 

(identických memů), vznikajících v mnoha kopiích. Množství kopií usnadňuje 

přístup k tištěným vektorům (čím jich je více, tím jsou levnější) a tak masově 

zprostředkovává dialekt či jazyk. Jazyk je standardizován – je kodifikována 

jeho spisovná forma a správná pravopisná pravidla, navíc je digitalizován 

rukopis, čímž se zvyšuje přesnost replikace memů. Dochází ke vzniku 

jazykově homogenizovaných společenských seskupení, sjednocených 

kulturně i politicky, v nichž je člověk vytržen z mezilidské pospolitosti 

rodinných organizací a gild, individualizován a zařazen jako anonymní člen 

národa. A právě tištěné vektory se stávají instrumentem univerzálního 

vzdělání a výuky jazyka v homogenizované mase jedinců. Vývoj replikačního 

soustrojí memů se tedy promítl do uspořádání společnosti, a nejen to, ovlivnil i 

vědu a chápání společnosti samé.  

        Společnost, buněčný stát složený z jedinců-buněk, je nadindividuálním 

organismem složeným z rovnocenných isopotentních individuí (každý z nich si 
                                                 
138 Médium rozprostřené v prostoru spojuje vzdálená místa a intenzifikuje pocit bezprostřední 
blízkosti (vše je za rohem), vytváří transcendenci místa: „[...] interakce mezi lidmi na velké 
vzdálenosti, mobilita věcí, lidí, idejí, informací, obrazů, vytvořily sítě, které propojují všechny 
jednotlivce, skupiny a národy ve čtvrtě jediného velkoměsta, takže místo na Zemi určuje jen v 
malé míře naši verzi světa [...].“ BĚLOHRADSKÝ, Václav. Postmodernizace: (narativní 
definice pomocí McLuhanových tetrád). [online]. 
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může koupit identickou knihu za přibližně stejnou cenu). Chápání společnosti 

jako celku obsahujícího množství zaměnitelných částí (jedinci jsou rovnocenní, 

tj. mají pro společnost stejnou cenu podobně jako kniha pro jedince) je extenzí 

mechanického principu knihtisku. Tento princip se prosazuje i do vědeckého 

myšlení, kde se stal na dlouhou dobu světovým vědeckým názorem (viz. kap. 

5.1). 

        Knihtisk je ovšem informační technologií z dnešního pohledu značně 

nedokonalou. Zakládá společnou představu světa vztahující se k ohraničenému 

prostoru (státu) a stejnému času139, stále je ale úzce vázaný na transport 

vektorů – deníků, novin apod. S větší nezávislostí na transportních 

technologiích se setkáváme až s objevem elektrické energie a nástupem 

automatizace a informatizace. Vznikají informační technologie souhrnně 

nazývané masová média, jež nejsou prostorově závislá a stejně jako knihtisk 

jsou časově simultánní. 

 

6.3 STANDARDIZACE A LIMITY P ŘENOSNOSTI 

 

V předchozí kapitole jsem několikrát zdůraznil, že pro rozvoj informačních 

technologií je třeba jistá homogenita prostředí. V této kapitole se pokusím 

objasnit, v čem tkví význam  homogenity a uniformity. Jak jsem již řekl, 

zavádění transportních technologií nedbá lokálních jedinečností a aplikuje do 

nich stejnorodou (opakovatelnou) strukturu. Tato stejnorodost zajišťuje 

maximální propustnost transferové technologie a rozsah identické 

stejnorodosti určuje šířku pásma propustnosti a tedy i dosah určitých 

transportních technologií (např. vlak může jet tak daleko, jak daleko budou 

položeny koleje s identickým rozchodem, přičemž existuje několik typů, tj. 

                                                 
139 Srovnej: ANDERSON, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and 
Spread of Nationalism. Revised and extended 2nd ed. London : Verso, 1991. 224 s. ISBN 0-
86091-546-8.  
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variant rozchodů kolejí). Cesta, jak zajistit co nejširší homogenitu, je procesem 

standardizace. Standardy předepisují jednotnou úpravu transferových i 

transportních technologií, a tím umožňují rychlejší pohyb informací i s jejich 

vektorem. Vytvářejí normalizované světy, efektivně přizpůsobené přenášeným 

informacím. Samy standardy jsou memy, které urychlují přenos a replikaci a 

tak prospívají šíření ko-memů, jejichž jsou užitečnou součástí (příkladem 

můžeme uvést standardizovaná knihovnická pravidla – ISBD – a formáty typu 

MARC, umožňující komunikovat a sdílet záznamy o knihách v celé síti 

knihoven a tím tyto knihy dále propagovat).  

        Ve vědě navíc standardy zastávají potvrzovací funkci. Pokud v 

normalizovaném prostředí (tj. přesně popsaných laboratorních podmínkách) 

můžeme opakovat experiment se stejnými výsledky – implikátní řád se rozvine 

na jiném místě shodně, je tento experiment verifikovaný.140 Problém nastává, 

pokud pokus opakujeme v nestandardizovaných podmínkách. Průběh 

rozvinování stejné části implikátního řádu je totiž na různých místech 

odlišného charakteru. Povstávající explikátní řád je ovlivňován významem 

explikátního řádu již existujícího a výsledek není tudíž na různých místech 

shodný. Pokud chceme využívat naší schopnosti zapisovat do implikátního 

řádu, potřebujeme upravit prostředí podle jednotných standardů, což je nejlepší 

zárukou pro dosažení požadovaných identických výsledků. Uniformizované 

prostředí ztrácí následkem těchto snah svoji diverzitu, stává se nepřirozeným, 

křehkým. 

        Naše snaha standardizovat a ovládnout prostředí není bezproblémová. 

Standard je  nejprve potřeba importovat do nového, nestandardního prostředí a 

očekává se, že zde vytvoří shodné podmínky, v nichž bude identické rozbalení 

implikátního řádu uskutečnitelné. Standard (jeho memy) je proto sám 

zaznamenán jako artefakt (vektor) obsahující implikátní řád a je přenášen  

                                                 
140 Takovýto experiment vypovídá tedy mnohem více o normalizovaném světě, než o 
„nespoutané“ realitě. Požadavek opakovatelnosti se zde jeví jako další replikační strategie 
memů.   
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pomocí transportních technologií.141 I při všech našich schopnostech zajišťovat 

přenos implikátního řádu s vysokou přesností ve standardizovaných 

podmínkách, v nichž se uskutečňuje jeho rozbalení, stále nedokážeme zajistit 

takovouto přesnost přenosu v nestandardizovaných podmínkách. Nelze tudíž 

ani přesně předpovědět, jak bude proces zpředmětňování přesně probíhat. Bylo 

by nutno zaznamenat podmínky, v nichž je standard ideálně funkční, tj. 

vytvořit standard vyšší úrovně. To nás vede k myšlence, že pokud bychom se 

chtěli vyhnout nekonečnému regresu, museli bychom znát absolutní 

informaci  o způsobu podmiňování celého světa ve vztahu k průběhu 

rozbalování, což je technicky nemožné. 

 

6.4 KNIHOVNY JAKO SBÍRKY MEM Ů  
 

Mezi vektory, nesoucí snad největší počet v umělé paměti uložených memů, už 

ve středověku patřily knihy . Svůj význam neztratily ani v dnešní době – ještě v 

polovině 20. století převažovaly jako nosiče znakových záznamů knihy a 

tištěné dokumenty. Právě v knihách se koncentrovalo a zaznamenávalo 

rozptýlené poznání, rozptýlené informace, předávané dříve pouze orálně. 

Knihy byly koncentrovány a organizovány do ještě rozsáhlejších sbírek, do 

ještě větších umělých struktur – knihoven. Knihovny jako celek jsou 

obrovskými sbírkami spících memů (dormant), je v nich centralizována a 

uchovávána značná část celého memofondu. Jsou ovšem spíše skladištěm než 

biotopem memů, protože skutečně aktivní je mem pouze v kontaktu s lidským 

vědomím, tedy pouze tehdy, upoutá-li naši pozornost a má-li možnost 

replikovat se do naší paměti. Knihovny však vznikají jako výsledek memetické 

evoluce technosféry, zpředmětňující se v artefaktech a technických výtvorech 

lidské kultury. Jsou výkonným replikačním aparátem memů, disponujícím 

                                                 
141 Vedle transferových technologií, které homogenizují prostředí a zbavují ho diverzity, 
přispívají nejvíce k podlamování stability ekosystémů transportní technologie, způsobující 
silné znečištění a čerpání neobnovitelných zdrojů energie. 
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dostatečnou potencí přitáhnout lidskou pozornost, o čemž svědčí společenská 

poptávka a nepřetržitý proud společenských informačních toků v knihovnách. 

Navíc s nástupem informačních technologií se koncentrace informací a průtok  

informačních proudů stále zvyšuje.142 Dochází k vzájemnému propojování 

informačních kanálů a sítí mezi uživateli a sbírkami memů, organizovaných v 

informačních systémech či knihovních fondech. Knihovna se stává 

transcendentálním místem bezprostředně dostupným lidskému vědomí (viz. 

pozn. 138).     

        Knihovny zpracovávají informace a integrují je tak, aby optimalizovaly 

společenskou informační komunikaci a cirkulaci memů v memofondu. 

Akvizice (přírůstky) přijímá knihovna sukcesivně, pořádá a ukládá je podle 

struktury dané selekčním jazykem, zrychlujícím následné vyhledání 

informací.143 Spojení knihoven do knihovních sítí a propojených informačních 

systémů snižuje entropii informačních toků, integrací informačních fondů 

zvyšuje jejich efektivitu. Tato forma spojení informačních center nám 

připomíná v mnohém přírodní ekosystémy, v nichž jsou vazby určovány 

složitým, vícestupňovým potravním řetězcem (ideosféra je podobně jako 

biosféra informačně nepředepsaná!). Organizaci a transformaci informací 

v informačně-knihovnických procesech můžeme analogicky k metabolické 

organizaci ekosystémů nazvat složitým metabolismem informace144 (se stupni 

od neuronů člověka až po rozsáhlou internetovou síť). Rozdíl mezi 

                                                 
142 „Kniha představuje ve svém vývoji, v jehož průběhu se diferencovala do nejrůznějších 
podob textových, obrazových a zvukových dokumentů a jejich hybridů, první stupeň překonání 
rozptylu zaznamenaného poznání. Druhý stupeň v tomto smyslu představují jakékoliv 
informační fondy a informační systémy, v jejichž rámci působí. Třetím stupněm jsou pak sítě 
těchto informačních fondů a systémů.“ CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: Úvod 
do informační vědy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1998.  ISBN 80-7184-767-4. str. 103. 
143 Selekční jazyk je standardizovaný informační jazyk, charakterizující obsah informačních 
zdrojů za účelem jejich zpracování, ukládání, vyhledávání a distribuce. Limitem v procesu 
aplikace standardů je jedinečné porozumění každého z katalogizátorů obsahu dokumentu. Více 
viz. SAMEK, Tomáš. K hermeneutice selekčních jazyků (se zvláštním zřetelem k tezaurům). 
Národní knihovna. 1999, roč. 10, č. 6, s. 280 – 283. ISSN 0862-7487. 
144 E. Currás hovoří o „neuronovém metabolismu informace“, čímž označuje lidský postup při 
zpracování informací. CURRÁS, Emília. Neurónový metabolizmus informácie. Knižnice a 
informácie. 1998, roč. 30, č. 4, s. 146. 
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ekosystémem a knihovnou je nejvýraznější v tom, že knihovna potřebuje, 

narozdíl od ekosystému, dodatkovou práci a sociální aktivitu lidí, aby zadržela 

proces entropizace. 

        Vize informační společnosti podněcuje k dalšímu rozvoji informačních 

technologií, dochází stále více k virtualizaci  a informatizaci  knihoven. 

Vznikají digitální dokumenty, umožňující memům velmi přesné a rychlé 

kopírování v kyberprostoru, díky pokročilé telekomunikační technice pronikají 

memy stále častěji do kosmického prostoru. S růstem zaznamenaného poznání 

(v důsledku tzv. informační exploze) přibývá nejen užitečných memů 

(informací), ale i virálních a nadbytečných memů (pseudo in-formací a 

exformací) 145, které zneprůhledňují a znečišťují poznání. Působením nadbytku 

informací dochází k otupování senzibility vůči signálům přicházejícím do 

lidského vědomí, oslabuje se funkčnost memetického filtru. Informační explozi 

doprovází také prudký rozvoj paměťových médií, při dostatečné kapacitě 

paměti se pak lehčeji uchytí nepotřebné a virální memy. Masová média se 

podílejí na jejich úspěchu v populaci mnohdy tím, že odhlížejí od obsahu jako 

hlavního kritéria pro přijetí informace a zahlcují lidskou mysl dezinformacemi 

a informacemi triviální či agresivní povahy. Lidé jsou pod působením 

dezinformací dezorientováni, dochází k růstu iracionality, krizi vzdělávání a  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 Exformacemi nazývá Al Gore počítačová data, která se s největší pravděpodobností nikdy 
nevyužijí. Podle CEJPEK, Jiří. Knihovnictví v širších souvislostech. Národní knihovna. 1999, 
roč.10, č. 6, s. 278. ISSN 0862-7487. 
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legitimity vědy.146 Nadměrné množství informací útočících na lidskou mysl 

z masmédií je v nepoměru k poznávacím schopnostem člověka, což bývá 

označováno jako informační problém společnosti. Vyšší nervová soustava 

člověka je přetěžována a pod tlakem imunodepresantů reaguje neadekvátně, 

někdy až patologicky. Otřesená lidská psychika, desenzibilovaná a bez plně 

funkční obrany snadněji podléhá deprivantským memům a  „informační 

neuróze“.147 Tato skutečnost je tím vážnější, že v komplexních (globálních) 

podmínkách, kdy i malá neopatrnost může změnit dnešní společnost rizik 

(U.Beck) v zanikající společnost (změnu, kdy nepatrná odchylka na vstupu 

způsobuje velké změny na výstupu, nazýváme motýlím efektem), je vzrůstající 

patologické chování lidí jen dalším vyostřením celkové (globální) krize. 

        Mezi projevy deprivantských memů a informačních neuróz nalezneme 

takové, jako jsou ztráta zájmu o skutečnou realitu a únik do světa cyberspace, 

emocionální vyhoření (burn-out syndrom) znemožňující rozhodování, asociální 

chování jako např. ztráta tolerance či různé formy závislosti. Většina odborníků 

se shoduje, že nebezpečí ze strany poruch příjmu informací lze čelit 

začleněním informační výchovy do celoživotního vzdělávání. Hodiny 

informační výchovy pomáhají každému jednotlivci v orientaci v množství 

informačních zdrojů, osvojování vyhledávacích praktik a kritickému přístupu 

                                                 
146 „Sociální následky desenzibilizace k informacím jsou závažné. Šíří se iracionalita, odpor 
k vědě, víra v různé bludy, neseriózní léčitele a šarlatány, ve veřejném životě se snadno šíří lži 
a pomluvy, falešná zobecnění, obnažování nejhlubšího soukromí druhých.“ CEJPEK, Jiří. 
Globalizace, informace a vize vzdělanostní společnosti. Knižničná a informačná veda. 2002, 
roč. XIX. [separátny výtlačok]. str. 12.  Nutno poznamenat, že přítomnost iracionálního 
momentu ve vědě zůstává samostatným problémem a nelze ho považovat za důvod odporu 
k vědě samé. Lidskou populací se zvláště účinně šíří  faktoidy  – memy, které nelze dokázat ani 
vyvrátit. Na tomto principu je založeno náboženství, jak je mu často vědci vytýkáno. Podobně 
je ovšem založena i věda, což je jeden z faktorů jejího značného rozšíření v západních zemích. 
Souvislost faktoidů a vědy ukázal Kurt Gödel – i v nejpřísněji stavěných axiomatických 
systémech lze utvořit výrok o jejich nedokazatelnosti. Na tento problém upozorňuje i 
metodologie a filosofie vědy (ilustrativní je KHUN, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. 
1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. 206 s. ISBN 80-86005-54-2). V průběhu let totiž může 
nahromadění fluktuací zcela změnit relevantnost vědeckých fakt a tím i celý pohled na to, co je 
racionální a vědecké.  
147 PAPÍK, Richard. Vliv kvantitativního růstu informací na psychiku člověka s důrazem na 
vizuální vnímání: Možnosti efektivnějšího příjmu informací. In Acta Bibliotecalia et 
Informatica. Opava : Slezská univerzita, 1996. s. 76. ISBN 80-85879-30-1. 
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k nalezeným informacím, rozlišujícímu důvěryhodné a nedůvěryhodné 

dokumenty, a v aktivní a efektivní práci s nalezenými zdroji završenou 

transformací informací v poznatky a podporou komunikačních dovedností 

spojených se samostatnou prezentací těchto poznatků. Informační výchova tak 

pomáhá postavit nejen bariéru proti přílivu exformací, ale i kultivovat lidský 

endocept. 

 

6.5 VYUŽITÍ MEMETIKY V INFORMA ČNÍ VĚDĚ  
 

        Vedle uplatňování memetiky jako interpretačního rámce pro některé 

problémy informační vědy se v informační vědě objevují také nejrůznější 

aplikace memetické teorie. Memetika se snaží popsat mechanismy šíření idejí 

pomocí popisu informačních toků memů v čase a prostoru. Výsledný rozbor je 

pak použit k vysvětlení kulturních změn. Takový postup lze aplikovat i na 

popis změn ve způsobech vedení výzkumů, tedy změn ve výzkumné kultuře 

(research culture). Na změny ve výzkumné kultuře lze pak nahlížet jako na 

šíření idejí spojených s novými technikami, pracovními postupy či 

technologiemi, které jsou vědci všeobecně přijaty a včleněny do výzkumných 

strategií. Transformaci výzkumné kultury můžeme očekávat vždy, když  si 

povšimneme, že vzory výzkumných postupů jsou přenášeny a akceptovány ve 

zcela nových oblastech. Na míře změn se podílejí i další faktory, které mohou 

jejich průběh zpomalovat či urychlovat, jako např. omezení ze strany vládní 

organizace apod.148 Samotná akceptace a rozšíření „výzkumných“ memů 

souvisí s mírou, jakou přispívají k lepším predikcím, integritě převládajícího 

vědeckého paradigmatu či k efektivnější vědecké komunikaci. Právě poslední 

jmenovaný faktor výrazně přispěl k úspěšnému rozšíření memů pro nové 

modely vědeckých knihoven (research libraries). V konkurenci s memy pro 

                                                 
148 WILSON, Richard W. Tippng Toward The Internet: Global Changes in Political Science 
Research. World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conferece and 
Council [online]. 
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tradiční knihovny s převážně tištěnými sbírkami, bez připojení k síti internet a 

rozšířením fondů knihoven o báze dat, jsou memy pro různé nové variace 

vědeckých knihoven (digitální knihovna, virtuální knihovna, hybridní knihovna 

atd.) mnohem úspěšnější a postupně vytlačují své předchůdce. Nové modely 

knihoven jsou snadno propojovány internetovými linkami s univerzitními 

kampusy či vědeckými pracovišti, čímž vznikají velmi silná symbiotická 

uskupení, jež můžeme označit za složité ko-memy šířící se úspěšně mezi lidmi 

odpovědnými za výstavbu a provoz nových budov. Navíc „memy knihoven 

vybavených počítači mají silně sebeupevňující efekt, jelikož vyžadují speciální 

vybavení, školení, aktivity, odměny a v některých případech i nové názvy 

povolání a jejich popisy.“149 Mezi různými variantami memů nových 

vědeckých knihoven v současnosti dominuje mem hybridní knihovny, tedy 

knihovny umožňující uživatelům volně kombinovat zdroje, formáty i 

technologie. Oblastí, v níž je v současnosti největší konkurence mezi 

memetickými modely knihoven, je oblast referenčních služeb – jako alternativy 

zde vystupují například modely služeb tradičních, služeb bez pultu, služeb 

konzultativních či služeb podporovaných počítači.  

        V kapitole věnované memům, jež je součástí knihy Sobecký gen, ilustruje 

Dawkins důležitou vlastnost memů – plodnost – na příkladu šíření vědeckých 

memů mezi komunitou vědců a badatelů. K přežití vědecké myšlenky přispívá 

její pravidelný výskyt v odborných časopisech. O zdatnosti (fitness) takového 

memu pak může vypovídat, kolikrát byl během určitého časového období 

citován, a to nezávisle na tom, zda se citace o vědecké myšlence vyjadřovala 

pochvalně či kriticky. Pro sledování počtu citací zvolené publikace v daném 

roce lze využít citační rejstříky, z nichž asi nejznámější jsou Index vědeckých 

citací (Science Citation Index, SCI) pro oblast přírodních věd, Index citací ze 

                                                 
149 KUPERSMITH, John. The Evolving Research Library: A Memetic View. In The New 
Library Legacy: Essays in Honor of Richard Gennaro. Munich : K. G. Saur Verlag, 1998. 
ISBN 1555702945. str. 36.  
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sociálních věd (Social Science Citation Index, SSCI), případně Index citací 

z humanitních věd a umění (Art and Humanities Citation Index, A&HCI). Na 

základě těchto rejstříků můžeme sledovat jednak bibliografické reference, tedy 

prameny, které autor použil při psaní článku, jednak citující dokumenty, tj. 

následné články, dovolávající se autority autorovy práce. Citační indexy měly 

původně sloužit jako nástroje ke kvalitnějšímu věcnému pořádání, 

umožňujícímu snadněji a v krátkém čase dohledat již publikovanou literaturu 

k danému tématu, a i dnes je možné je využít ke stopování původu konkrétního 

memu. Z dalších využití je pro memetické účely aktuální zkoumání vzorů 

vědecké komunikace (praxe vzájemného citování, způsob výběru relevantních 

zdrojů apod.), mapování struktury vědy (rejstříky asociovaných idejí, memů) a 

možnost sledování rozšiřování myšlenek mezi vědci. Můžeme sledovat šíření 

memů z konkrétního článku, ale i memů konkrétního autora. Za účelem 

sledování šíření memů určitého autora stačí spočítat počet citací jeho prací 

v rozmezí několika let a ze získaných výsledků již lze snadno nejen zjistit, zda 

zájem o jeho myšlenky klesá či stoupá, ale také odhadnout budoucí trend 

v zájmu o jeho vědecké memy. Pokud chceme ověřit, že zájem o určitý 

vědecký mem je spojen právě s naším autorem a není důsledkem dřívějšího 

publikování jiných prací zabývajících se stejným tématem, tj. chceme 

rozhodnout, zda autorovy myšlenky jsou příčinou módního zájmu právě o 

myšlenky jím publikované, musíme zaznamenat počty citací od vzniku 

autorovy hypotézy do určitého roku na logaritmickou stupnici. Pokud je 

získaná rychlost růstu vždy úměrná dosažené velikosti citací za předchozí rok, 

můžeme mluvit o exponenciálním růstu zájmu o autorovy myšlenky, jehož 

reprezentací na logaritmickém grafu bude přímka. Znamená to tedy, že 

autorovy memy se šíří v populaci vědců exponenciálně, tj. virulentně, 

epidemicky.150 V této souvislosti stojí za to také zmínit impakt faktory  

vědeckých časopisů, které na základě citačního rejstříku kvantifikují jejich 

                                                 
150 DAWKINS, Richard. Sobecký gen. 1.vyd. Praha : Mladá fronta, 1998. ISBN 80-204-0730-
8. str. 289 – 293. 
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kvalitu či informační užitečnost. Impakt faktor potom vyjadřuje průměrné 

množství (frekvence) citací článku uveřejněného v daném časopise. Pokud 

tímto impakt faktorem dělíme průměrnou cenu za tištěný znak, získáme tzv. 

Rci faktor (ratio of cost to impact factor), jenž je využíván knihovnami jako 

kritérium při rozhodovaní zda odebírat či ukončit odběr konkrétních vědeckých 

časopisů. Tato činnost knihoven pak rovněž určuje míru šíření vědeckých 

memů.151 

        Specifickou oblastí je propojení Shannonovy teorie informace a 

memetiky. Claude Elwood Shannon zavedl pro potřeby telekomunikační 

techniky exaktní definici pojmu informace. Povaha inženýrských problémů 

spojených s informací je přitom taková, že sémantické aspekty informace jsou 

pro jejich řešení irelevantní (informace přenášená komunikačním systémem 

může měnit svoji formu např. ze zvukové vlny na elektromagnetický signál a 

zpět, přičemž její obsah se nemění). Hlavní důraz je tedy kladen na 

syntaktickou stránku informace, která je popsatelná statistickými prostředky. 

Proto je Shannonova teorie informace teorií matematicko-statistickou. 

Informace v tomto pojetí vzniká jako výsledek výběru jedné zprávy z množiny 

všech možných zpráv a je úzce spojena s odstraněním neurčitosti u příjemce, 

ale také s entropií (informace je považována za její opak – vzrůst informace 

snižuje entropii). Shannonovu teorii rozpracoval mezi jinými fyzik Léon 

Brillouin, který rozdělil informaci na několik druhů. Brillouinovo nejdůležitější 

rozlišení je rozlišení mezi volnou informací a informací vázanou. O volné 

informaci podle Brillouina můžeme mluvit tehdy, když možné stavy zprávy 

jsou abstraktní, tj. jsou součástí mysli příjemce, zatímco vázaná informace je 

spojena s konkrétním fyzickým projevem, například se zapsáním informace na 

papír. Vázaná informace je přitom speciálním případem volné informace, 

přitom ale pouze vázaná informace může být podle Brillouina spojována 

s entropií. Proto pokud chceme měřit vrůst či pokles entropie memů, musíme 

                                                 
151 podle MORITZ, Elan. Memetic Science: I - General Introduction [online].  
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se omezit pouze na vázanou informaci.152 Rozpracování Shannonovy teorie pro 

memy provedl E. Moritz ve své inspirativní práci Memetic Science.153 Moritz 

rozlišuje čtyři základní kategorie memů, konkrétně lingvistické memy, visuální 

memy, hudební memy a procesně-behaviorální memy. Přitom v duchu 

Broullinova rozlišení Moritz předpokládá, že k odhalení kvantitativních a 

informačně-znalostních mechanismů uplatňujících se mezi memy je třeba 

provádět analýzu v oblasti reprezentace znalostí. Ve své práci věnuje Moritz 

zvláštní pozornost memům vycházejícím z jazyka (L-memes) s omezením na 

psaný projev moderní angličtiny (WME – Written Modern English) z důvodů 

dostupnosti velkého množství experimentálních dat. Hodnota entropie L-memů 

se vztahuje k použitému slovníku, který je definován jako uspořádaná množina 

grafických (zapsaných) slov propojených definicemi. Pokud i-tou položku 

slovníku (grafické slovo) označíme jako wi, pak můžeme pokládat L-mem za 

konkrétní uspořádaný soubor grafických slov, který může být vyjádřen jako Mn 

= {wn1 wn2 wn3 wn4 .... wnm}. Dolní index n označuje n-tý mem a dolní index 

1...m určuje pořadí slov. Jakákoliv slovníková položka pak může být vyjádřena 

jako wnj.  

Podle Shannonova vzorce pro entropii 

                                   n 

H = - Σ Pi log Pi 
                                 i = 1 
                                                                                       

pak Moritz odvozuje vzorec pro memovou entropii  

                          WC(Mi) 

H = - Σ P(wij) log (P(wij) ) 
                                 j - 1 
 

kde P (wij) je pravděpodobnost výskytu slova wij a  WC(Mi) je počet slov 

memu Mi. Podobně jako Shannonova entropie je i memová entropie aditivní, 
                                                 
152 K problémům souvisejícím s „volnými“ a „vázanými“ memy viz. více v kap. 3.3. 
153 MORITZ, Elan. Memetic Science: I - General Introduction [online]. c23th April 1990. [cit. 
2003-01-12]. 
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tzn. že míra entropie konkrétního ko-memu se rovná součtu entropií memů, 

které ho tvoří. Pravděpodobnost jednotlivých slov je závislá na rozložení 

frekvence slov v celém korpusu psaných záznamů ve chvíli, kdy je výpočet 

prováděn. Pokud je celkový korpus rozšířen o nový text nebo jsou vytvořena a 

zaznamenána nová slova, dochází k posunu v rozložení frekvence slov a tedy i 

změně memové frekvence vázaných memů. Výpočty memové entropie lze pak 

využít k měření přenosu a šíření memových informací v korpusu vybraného 

jazyka.    

        Mezi různými médii, která slouží k šíření memů, začíná stále význačnější 

roli hrát internet. Jeho primárním účelem je podporovat komunikaci a tedy 

šířit memy. Internet dnes představuje svébytný digitální svět, jež výrazně 

ovlivňuje dynamiku šíření memů. Přenos memů probíhá v digitálním prostředí 

s mnohem vyšší přesností než při běžné komunikaci, jejich dlouhověkost se 

potencionálně zvětšuje s možností na neomezenou dobu uskladnit memy na 

elektronických paměťových médiích a také plodnost memů je v síti značně 

posílena díky schopnosti počítačů ve velmi krátké době vytvořit obrovské 

množství jejich kopií. Internet se tak jeví jako ideální médium pro evoluci a 

diverzifikaci memů, což dokládají četné varianty elektronických zpráv, 

počítačových agentů či různých virů. Nejsilnější stránkou memů šířících se 

internetem je zvláště jejich plodnost a rychlost, s jakou se mohou sítí šířit. 

Právě s plodností souvisí například úspěch elektronické pošty, jak dokládá 

ohromné množství emailů, které si lidé denně posílají, bez ohledu na stylistiku, 

pravopis (zde však nižší přesnost není důsledkem nepřesného přenosu po síti) 

či životnost (e-maily často konči po přečtení v elektronickém koši). Díky 

elektronické poště se také vede mnoha virálním memům, které pronikají 

k uživatelům ve formě nevyžádané pošty, tzv. spamu. Navíc memy 

v elektronické poště nemusejí být pokaždé znovu zapsány do zprávy, ale lze 

využít i funkcí jako jsou funkce „vystřihni a přilep“ (cut and paste), „přepošli“ 

(forward) či „odpověz“ (replay). Zprávy lze také  měnit a upravovat přidáním 

či umazáním jejich částí, aniž by cokoli z toho bylo pro dalšího příjemce 
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rozpoznatelné. To vše umožňuje, aby se konkrétní části zpráv oddělily od 

původních celků (originálů) a pokračovaly samostatně v propagaci (podobně 

lze nahlížet i na citované části původních textů).154  

        Z výše naznačeného je zřejmé, že internet může sloužit jako velmi 

užitečný nástroj pro studium replikačního procesu. Přitom pro informační vědu 

jsou nejzajímavější studie aspektů šíření různých dezinformací jako jsou 

městské legendy (urban legends – viz. kap. 2.7), fámy, řetězové dopisy či 

faktoidy (viz. pozn. 146). Tyto dezinformace můžeme klasifikovat jako 

replikátory vyskytující se jak v papírových, tak i v digitálních formách. Existují 

však i specializovanější formy replikujících se dezinformací, typických pouze 

pro internetové prostředí. Tyto se paradoxně přiživují na fenoménu 

počítačových virů a všeobecně je lze označit jako virové výstrahy (virus 

warnings). Virové výstrahy se šíří ve formě e-mailů, které varují před 

neexistujícím virem. Běžnou součástí takovýchto varování je popis 

nebezpečného smyšleného viru včetně způsobů jeho šíření a ničivých účinků, 

identifikace původce zprávy s důvěryhodným zdrojem, např. se 

známým výrobcem antivirů a v neposlední řadě také výzva k dalšímu šíření 

výstrahy. Skutečným replikátorem tedy není virus, který ve skutečnosti ani 

neexistuje, ale samotné varování. K dalším vlastnostem virových varování patří 

snaha vyhnout se falzifikaci odrazováním příjemce od čtení údajně nakaženého 

souboru, což je způsob, kterým se má virus šířit, a pseudotechnický tón při 

popisu ničivých účinků viru, kombinující detailnost a vágnost. Vlna virových 

výstrah ssebou přinesla i další zajímavý jev – její masovost podnítila totiž 

vznik e-mailových zpráv hrajících roli imunizujících reakcí (immunisation 

responses) na tato varování, která mají také formu replikátorů, ale jejichž 

vlastnosti jsou mírně odlišné. Jejich obsah působí směšně až ironicky a 

vyvolává u příjemců skepticismus k podobně zabarvenému technickému 

akcentu, jaký nacházíme u virových výstrah. Zajímavé na těchto imunizujících 

                                                 
154 CHATTOE, Edmund. Virtual Urban Legends: Investigating the Ecology of the World Wide 
Web [online]. 
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replikátorech je, že ovlivňují stejnou skupinu příjemců, která šíří výstražné 

replikátory a jsou tedy šířeny také stejnými cestami, navíc na základě již druhé 

výzvy k propagování. Tyto replikátory také vyhynou společně s původními 

virovými výstrahami a proto můžeme tvrdit, že oba replikátory procházejí 

společným vývojem.155 

        Ačkoli je internet využíván pro komunikaci e-mailových zpráv velmi 

hojně, jeho ústřední rolí je dnes uložení a zpřístupňování vzájemně 

propojených memů soustředěných na World Wide Webu. Memy se již nešíří 

jako e-mailové zprávy mezi uživateli, ale jsou lokálně uskladněny na 

serverech, kde jsou vystaveny pozornosti lidské mysli. Pokud by však memy 

zůstávaly uloženy izolovaně, jejich šíření by záviselo do značné míry na 

náhodném zavítání uživatele na konkrétní lokaci memu (tj. www dokument). 

Memy však zvyšují pravděpodobnost svého replikování – uspořádávají se do 

sítí pomocí tzv. odkazů, propojujících  jednotlivé dokumenty. Každý uživatel 

zaujatý konkrétní www stránkou může snadno vytvořit takovýto odkaz (link), 

směřující k adrese zajímavého souboru. Vznikají tak sítě vzájemně se 

odkazujících a podporujících dokumentů. Náhodné prohlížení stránek 

uživatelem se tak mění v orientované brouzdání internetem v tom smyslu, že 

prohlížené stránky směrují uživatele pomocí odkazů k dalším stránkám, které s 

nimi sdílejí nějakou souvislost. Memy obsažené v dokumentech tímto 

způsobem vzájemně kooperují, jelikož si poskytují vzájemnou podporu, 

vzájemně se potvrzují a doplňují. Naopak mezi soupeřícími dokumenty 

(hrajícími např. roli memetických alel – viz. pozn. 125) většinou vzájemné 

propojení nevzniká.156 Jednotlivé odkazy na dokument lze označit jako 

virtuální kopie a jejich pomocí měřit úspěch dokumentu v prostředí webu. Čím 

více takovýchto odkazů z virtuálních kopií k originálnímu dokumentu směřuje, 

tím více lidí si ho pravděpodobně prohlédne a tím více jeho dalších virtuálních 

                                                 
155 více viz. CHATTOE, Edmund. Virtual Urban Legends: Investigating the Ecology of the 
World Wide Web [online]. 
156 HEYLIGHEN, Francis. Evolution of Memes on the Network: from chain-letters to the 
global brain [online]. 
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kopií vznikne. Tímto sebeupevňujícím procesem se v globální internetové síti 

kaskádovitě šířící memy do různých částí světa současně posilují tendence 

k homogenizaci a konformizaci, což výsledně vede k „emergenci globálně 

sdílené ideologie či ke světové kultuře.“157 Mimo hlavní proud však zůstávají 

na internetu virtuální komunity, sdružující soubory různých lidí na základě 

jejich zájmů bez ohledu na geografická či stratifikační omezení. Tyto komunity 

si vytvářejí vlastní, velmi úzce zaměřenou a často extrémní kulturu, v níž se 

dobře daří virálním memům.158 To je způsobeno adiktivním propadnutím členů 

komunity výhradně této formě komunikace, uzavřením se ve skupině 

nahlížející dané problémy pouze z jednoho souhlasného úhlu pohledu, daného 

společným zaměřením skupiny a čerpajícího své argumenty 

ze sebepotvrzujícího se souboru dokumentů. Člen skupiny se tak vyhýbá 

nejistotě spojené s opačnými názory, o nichž mnohdy nemá ani ponětí, čímž se 

vzdává možnosti jejich kritického posouzení (memy neprochází třetí úrovní 

memetického filtru) a snadno přijímá nové názory šířící se virtuální komunitou.  

        Oblastí, v níž jsou efektivně aplikovány poznatky memetické teorie, 

představují média, jejichž design je navržen tak, aby posílil možnosti 

společného sdílení již získaných znalostí a umožnil tak dále využívat tohoto 

intelektuálního bohatství k dosažení cílů prospěšných pro celou společnost. 

Impozantní nárůst počtu dokumentů a informačních zdrojů v posledních 

desetiletích nepřinesl tolik očekávaný nárůst znalostí. Akumulace memů 

obsažených v informačních zdrojích svědčí o informační explozi, o ohromném 

zvýšení znalostního potenciálu společnosti. K jeho efektivnímu využití je však 

potřeba vytvořit takový nástroj, který umožní nejen volný přístup k těmto 

zaznamenaným poznatkům, ale poskytne i prostředky k šíření, rekombinaci a 

selekci všech forem informačních a znalostních zdrojů. Jinak řečeno, pro 

rychlý vývoj lidského poznání je třeba nejen explozivní vzrůst počtu 

informačních zdrojů, ale také média, jež by měla být schopná přenášet 

                                                 
157 idem.  
158 MARSHALL, Garry. The Internet and Memetics [online]. 
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rozmanité fragmenty znalostí (memů) a vůbec vytvářet prostředí pro jejich 

snadnou replikaci a vzájemné směšování. Jelikož takováto média šířením 

memů přispívají k evoluci informačních a znalostních zdrojů sdílených celou 

společností a tedy i k celkové kulturní evoluci, jsou označována jako 

memmédia (meme media). Memmédia lze potom charakterizovat jako média 

poskytující nástroje společenské extenze znalostí. Vývojem hypermediálního 

systému, jenž by pracoval na principech memetické technologie, se intenzivně 

zabývá od roku 1987 tým japonských odborníků shromážděných kolem 

Yuzuru Tanaka v Meme Media Laboratory při univerzitě v Hokkaido. Aby 

memmédia byla efektivní, je třeba je využívat na dostatečně rozsáhlý počet 

znalostních fragmentů. Značné nahromadění těchto fragmentů je v současnosti 

dobře přístupné např. na World Wide Webu (WWW). Mnoho lidí zde 

zveřejňuje své multimediální dokumenty v HTML a vytváří tím celosvětové 

skladiště publikovaných myšlenek a znalostí, tedy jakýsi elektronický 

memofond (electronic meme pool). Pokud mají memmédia umožňovat 

replikaci a rekombinaci memů těmito dokumenty nesenými, je třeba zajistit 

možnost editovat a propojovat libovolné dokumenty či jejich části dostupné 

přes WWW do nově komponovaných dokumentů, vytvořených často v nových 

kontextech. Každý dokument či nástroj musí být rozložitelný na základní 

prvky, které budou reprezentovat nejmenší replikovatelné jednotky – memy. 

Japonský tým proto vytvořil systémovou architekturu memmédií nazvanou 

IntelligentPad (pro dvojdimenzionální objekty) a IntelligentBox (pro 

třídimenzionální objekty). Nejmenšími komponenty dvojdimenzionální 

architektury jsou tzv. pads (primitivní bloky), v případě třídimenzionální 

architektury pak boxes (primitivní schránky). Tyto komponenty tvoří trvalé, 

dále nedělitelné objekty. V případě dvojdimenzionálních memmédiových 

technologií mohou bloky (pads) reprezentovat jak multimediální dokumenty 

včetně videa i zvuku, tak také  programy, služby, databáze a dokonce i 

prostředí, na které mohou následně být naskládány další bloky. Pokud není 

webový dokument přístupný jako blok, lze jej dodatečně pomocí integrační 
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obalovací architektury (wrapper architecture) obalit a tím z něj vytvořit dále 

plně použitelný balený blok (pad wrapper). S pomocí systému IntellignetPad  

pak mohou uživatelé jednoduchým způsobem skládat jakékoliv dokumenty či 

nástroje extrahováním bloků z vybraných původních dokumentů pomocí 

operace „vytáhni a pusť“ (drag-and-drop) a jejich „přilepením“ (paste) na nový 

objekt (dokument) mezi nimi vytvořit funkční propojení. Podobně 

IntelligentBox, jenž je třídimenzionálním rozšířením IntelligentPadu, může 

pomocí schránek (boxes) reprezentovat libovolné třídimenzionální objekty a 

následně je kombinovat ve složené objekty. IntelligentPad také poskytuje 

speciální blok, který pracuje jako prostředí IntelligentBoxu a tím zajišťuje 

vzájemnou integritu obou architektur. Primitivní bloky a schránky jsou obvykle 

programovány v C++ a proto je vytvoření zcela nových komponent pro 

uživatele bez znalosti programování nemožné. Výhodou však je, že uživatelé 

mohou jak primitivní, tak nově složené bloky a schránky volně distribuovat 

internetem, například jejich přeposláním přes e-mail či jejich publikací ve 

formě HTML dokumentu a znovu je využívat či překombinovávat.  Jedno ze 

zajímavých využití možností nabízených memmédiovou architekturou je 

usnadnění vyžívání vědeckých nástrojů a výsledků, například při práci 

s databázemi. V bioinformatice dnes existuje již více než 3000 různých 

databázových služeb přístupných přes internet, používají ale různé formáty 

dat.159 Vědec tak nemůže výsledky z jedné aplikace použít jako vstup pro 

druhou aplikaci. Využitím rámce poskytovaného InteligentPadem se však 

může například připojit přes internet ke vzdálené databázi, kde si vyhledá 

potřebnou množinu dat a současně k webové stránce obsahující blok 

s nástrojem pro kreslení grafů a pomocí operace drag-and-drop „přetáhnout“ 

data z databáze na stránku s grafovým nástrojem, čímž dojde k zakreslení dat 

z databáze přímo do grafu. Může také výsledky prohledávání např. v databázi s 

                                                 
159 TANAKA, Yuzuru – ITO, Kimihito – KUROSAKI, Daisuke. Meme Media architectures 
for re-editing and redistributing intellectual assets over the Web. International Journal of 
Human-Computer Studies. 2004, Vol. 60, No. 4 , str. 519. 
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podobným sekvencemi DNA propojit s databází obsahující podrobný popis 

jednotlivých genů a s databází bibliografických údajů o publikovaných 

odborných článcích souvisejících s těmito geny, čímž získá všechny žádané 

informace během jednoho dotazu naráz. I knihovny mohou využít výhod 

poskytovaných touto technologií – mohou třeba přilepit bloky URI (Universal 

Resource Identifier) na různé multimediální dokumenty, čímž vytvoří síť 

pevných linek k jakémukoliv vybranému složenému bloku. Využití technologií 

memmédií skýtá mnoho dalších možností, včetně jejich využití jako 

vzdělávacích pomůcek či v různých informačních systémech. 

 

6.6 STRATEGIE A VIZE INFORMA ČNÍ VĚDY 
 

        Kvantitativní nárůst informací, jenž přinesl vývoj technosféry, je současně 

provázen i stále rostoucím počtem možností, z nichž člověk volí. Často se 

ovšem zapomíná, že každá volba některé jiné volby znemožňuje. Pod diktátem 

ekonomických a politických zákonitostí vzniká ekonomicky racionální 

strategie přežití společnosti, v jejímž kontextu jsou informace o dopadu 

lidských aktivit na přírodu zbaveny smyslu (bagatelizovány). Výsledkem jsou 

externality, tedy „takové situace, kdy například jednání jedné strany 

prokazatelně poškozuje stranu druhou, aniž by bylo jakkoli penalizováno.“160 

Krátkodobé ekonomické a politické zájmy určují naše jednání 

v technologickém prostředí, ignorujíce zpětnou vazbu dopadů naší činnosti v 

globálních měřítcích.161 Racionální rozhodování jedinců je tak ochuzeno o 

                                                 
160 KELLER, Jan. Až na dno blahobytu: (ke společenským problémům ekologické krize). 2. 
vyd. Brno : Hnutí DUHA, 1995. ISBN 80-902056-0-7. str. 97. 
161 „Úplné informace nemá z nejrůznějších důvodů k dispozici většina účastníků trhu. Mnohá 
rozhodnutí vedou tím pádem k neefektivnosti.“ WEIZSÄCKER, Ernst Ulrich von - LOVINS, 
Amory B. - LOVINSOVÁ, L. Hunter.  Faktor čtyři: Dvojnásobný blahobyt – poloviční 
spotřeba přírodních zdrojů: nová zpráva Římského klubu. Praha : Ministerstvo životního 
prostředí České republiky & Phare, 1996. ISBN 80-85368-85-4. str. 175. 
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důležitý regulační prvek a celá společnost se chová iracionálně.162 V takovéto 

situaci mnohá rozhodnutí mohou vést k nevratnému poškozením přírody, proto 

„v technologickém prostředí prudce narůstá napětí mezi zvolitelným a 

udržitelným.“163 Tento stav se stal mnohem zřetelnější, když se lidskému zraku 

naskytl pohled na planetu Zemi z vesmíru – na modrou planetu s celou 

biosférou, v níž je člověk zařazen po bok ostatním živým tvorům. Intenzifikace 

vědomí celku je provázena intenzifikací vědomí externalit a protipřírodního 

charakteru kultury. Mezi odborníky začíná hledání strategie trvale udržitelného 

rozvoje a snaha o přeorientování strategie kultury. Důraz je kladen na přijetí a 

využívání informace biofilní , umožňující homeostatický vztah mezi přírodním 

a kulturním systémem. Podle J. Šmajse lze změnu současné strategie směrem 

k ekologickému vědomí dosáhnout, pokud:  

1. dojde ke změně vnitřní informace celého systému 

2. změna ovlivní na všeobecně přijatelné úrovni širokou veřejnost 

3. změna zasáhne na odborné úrovni sféru moci – politiku 

Takovouto změnu nemohou způsobit jednotlivci, je otázkou celé společnosti.164 

Přitom sociální komunikace a informační zabezpečení společnosti je jednou 

z hlavních funkcí knihoven. Před knihovnami vyvstává nový úkol, navazující 

na jejich tradiční poslání ve společnosti. Umožňují to také nové úhly pohledů 

uvnitř informační vědy, způsobující přechod od paradigmatu instrumentálně 

utilitárního k paradigmatu, které J. Cejpek pracovně pojmenoval jako 

                                                 
162 „Formule iracionální společnost racionálních jedinců postihuje fakt, že v pozdní průmyslové 
společnosti z individuální racionality vyplývá kolektivní šílenství.“ BĚLOHRADSKÝ, Václav. 
Malý příruční slovník globalizace: Deset hesel k porozumění a obraně. [online].  
163 idem. 
164 „Komunikování a interpretace vědecké informace o ekologických změnách a rizikách ve 
společnosti i samotná produkce rizik je záležitost kolektivního sociálního kontextu, nikoliv 
výlučně věcí individuální morální odpovědnosti anebo hodnotových orientací samých.“ 
KOLÁŘSKÝ, Rudolf. - SUŠA, Oleg. Filsofie a současná ekologická krize. 1.vyd. Praha : 
FILOSOFIA-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, 1998. ISBN 80-7007-116-8. str. 68. 
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paradigma existenciální, ontogenetické a holistické,165 spojené s tázáním po 

smyslu informace.   

        Knihovny mohou výrazně přispět ke změně směrem k propřírodnímu 

myšlení. Mezi jejich budoucí běžné aktivity by měly např. patřit:  

• získávání a bezplatné zpřístupňování odborných informačních zdrojů a 

databází specializovaných ekologických organizací 

• informování uživatelů o dostupnosti dalších informací, včetně 

informací o rizikových lokalitách v okolí jejich bydliště 

• poskytování informačních služeb a konzultací při řešeních konkrétních 

uživatelských dotazů 

• spolupráce s různými ekologickými a neziskovými organizacemi (Hnutí 

DUHA, Děti země, Nesehnutí apod.)166 

• tvorba projektů zaměřených na podporu a vzrůst občanské společnosti 

• poskytování kontaktů na ekofarmy v daných regionech (a tím podpora 

naturalizace výroby)  

• šíření osvětové činnosti formou vzdělávacích konferencí, seminářů a 

aktivistických programů, zaměřených na propojení ekologické 

výchovy, informační výchovy a  informační hygieny 167  

• přípravu přehledových materiálů z těchto oblastí 

                                                 
165 CEJPEK, Jiří. Knihovnictví v širších souvislostech. Národní knihovna. 1999,  roč. 10, č. 6, 
s. 276. 
166 Takováto spolupráce byla  navázána mezi studenty oboru Vědecké informace a knihovnictví 
na Filozofické fakultě MU v Brně a brněnskými ekologickými organizacemi v rámci výzkumu 
„Občanské poslání českých univerzit.“ Výsledkem je vznik Virtuální knihovny brněnských 
ekologických organizací (VIKBEO), mapující odbornou publikační činnost těchto organizací, 
která je dostupná z: < http://www.phil.muni.cz/vik/old/ekologie/index2.html >. [cit. 2005-01-
10]. 
167 Příkladem může být mezinárodní program GLOBE (Global Learning and Observation to 
Benefit the Environment), zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální 
úrovni. Program GLOBE je určen pro studenty základních a středních škol, účastníci tohoto 
programu provádějí měření a pozorování kvality životního prostředí v oblastech meteorologie, 
hydrologie, biometrie, fenologie, pedologie a dálkového průzkumu Země. Tím se učí nejen 
systematické práci při měření či anglickému jazyku, ale také praktickému využívání internetu k 
získávání nových informací a komunikačním dovednostem při prezentaci svých výsledků. 
Podrobnější informace viz. < http://www.terezango.cz/globe/index.html >. [cit. 2005-01-10]. 
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• rozvíjení teorií informační vědy a přispívání k pochopení role informací 

v našem životě, včetně významu přirozené informace uložené     

v živých organizmech a ekosystémech jako základu pro zdravý vývoj 

člověka a společnosti  

• uplatnění koncepce Faktoru čtyři jak v oblasti architektury knihoven, 

tak i v oblastech zvyšujících energetickou efektivnost a dlouhověkost 

jejich zařízení168 

        Některé aktivity již knihovny uskutečňují – např. ve spolupráci 

s Ministerstvem životního prostředí se rozvíjí Veřejné informační služby 

knihoven (VISK), zpřístupňující veřejnosti informace z oblasti životního 

prostředí, a to jak nabídkou přístupu k primárním zdrojům, tak tvorbou 

sekundárních informačních zdrojů.  

        V nadcházejícím století nelze očekávat pouze změnu v postavení 

knihoven (spojenou s digitalizací a multimedializací), ale i změnu postavení 

samotných knihovníků a informačních pracovníků. Jádrem činností 

informačních institucí sice bude stále proces zprostředkování znakově 

zaznamenaných informací, důraz se ovšem přesune na zprostředkování 

kvalitativní . Důležité je, aby knihovny dokázaly správně využít možností a 

zaujmout společensky dostatečně odpovídající postavení. Toho dosáhnou, 

pokud dokáží zprostředkovat lepší komunikaci široké veřejnosti s vládnoucími 

špičkami (na základě zákona o informacích), umocní význam občanské 

angažovanosti a tím přispějí k demokratizaci společnosti (např. zajišťováním 

rovnoprávného přístupu k informacím pro všechny), umožní využít vědomostí 

a znalostí ke zlepšení kvality životní úrovně lidí (ve smyslu nemateriálního 

blahobytu). Vize společnosti rozvíjející se ve výše nastíněných podmínkách je 

                                                 
168 Zvyšování efektivnosti může vést k snížení energetické zátěže přírody a zároveň umožnit 
„vynálezy užitečných memů“ (srovnej kap. 4.1 – efektivnost genů). Tento způsob řešení 
ekologických problémů navrhují: WEIZSÄCKER, Ernst Ulrich von -  LOVINS, Amory B. - 
LOVINSOVÁ, L. Hunter.  Faktor čtyři: Dvojnásobný blahobyt – poloviční spotřeba 
přírodních zdrojů: nová zpráva Římského klubu. Praha : Ministerstvo životního prostředí 
České republiky & Phare, 1996. ISBN 80-85368-85-4. 
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vizí společnosti založené na kultivaci své osobnosti, na procesech vzdělávání. 

Jen v takových podmínkách totiž může společnost dosáhnout zdokonalení 

demokracie, spojené s kompetencí občanů rozhodovat a nést za svá rozhodnutí 

odpovědnost. Představa informační společnosti zde prodělává změnu směrem 

ke společnosti znalostní či vzdělanostní s převažujícím důrazem na duchovní 

dimenzi člověka a jeho seberozvíjení, ale i sociální aspekty jeho života. 

Kooperace, ať již mezi zaměstnanci firemních organizací či v rámci 

mezinárodní spolupráce, hraje stále důležitější roli v životě společnosti. 

Sociální inteligence se v současnosti stává tématem číslo jedna i pro odborníky 

zabývající se vědeckým vývojem a integrací výsledků vědy do koherentního 

celku. Ve Spojených státech se dostává také do centra pozornosti knihovnické 

obce: mluví se nejen o učících se společnostech, učících se organizacích či o 

učících se univerzitách, ale nejnověji i o učících se knihovnách,169 které se 

snaží nabízet studentům jak informace, tak i znalosti a dovednosti mimo zdi 

knihovny. Tím se knihovny zapojují do aktivního konstituování vědomostní 

společnosti a hlásí se ke svému úkolu umožňovat demokratický přístup nejen 

k informacím, ale i ke znalostem, z vědců informačních se stávají vědci 

vědomostní. Jejich povolání na ně klade značné požadavky a odpovídat tomu 

musí i jejich vzdělání, které nestojí na čtyřech, ale na pěti pilí řích vzdělávání: 

vědomostní pracovník se musí učit poznávat, učit se jednat, učit se žít 

společně, učit se být a učit se sloužit.170  

 

 

 

                                                 
169 Viz. např. BELL, Steven. Creating Learning Libraries in Support of Seamless Learning 
Cultures. College & Undergraduate Libraries. Vol. 6, No. 2, 2000, pp. 45-58. DONNELLY, 
Kimberley M. Building the Learning Library: Where Do We Start. College & Undergraduate 
Libraries. 2000,Vol. 6, No. 2, pp. 59-75. 
170 Prvním čtyřem pilířům je v šírším rozsahu věnována pozornost v monografii: Učení je 
skryté bohatství: Zpráva Mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro 21. století.“ Praha : 
Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. Kapitola 4. Čtyři pilíře vzdělávání.   
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7.  ZÁVĚR 
      
        Od vzniku memetiky uplynulo 29 let. Během těchto let se zvedala vlna 

zájmu o myšlenky, které vzešly z jejího nitra. Stále roste počet aplikací 

memetiky v různých oborech, rozšiřuje se i její matematický inventář. Přes 

rostoucí zájem odborníků je však osud memetiky stále nejistý. Memetika má 

dnes snad více odmítavých kritiků než obdivovatelů. Přitahuje také pozornost 

těch vědců, kteří se zabývají filosofií vědy. Memetika jim poskytuje vynikající 

předmět studia – mohou na ní totiž studovat formování nové vědy, její 

pronikání do povědomí vědecké komunity, rozrůstání odborné terminologie a 

tvorbu různých pojetí uvnitř disciplíny. I přes probíhající vnitřní strukturaci 

memetiky do různých koncepcí a stále bohatší odborný slovník nelze než 

konstatovat, že memetika je stále v období formování hlavních myšlenek a 

postojů. Stranou nezůstávají ani základní spory o vědeckost memetiky, 

svědčící o jejím boji o přežití mezi ustálenými vědeckými disciplínami. Jako 

palčivé zůstávají pociťovány některé otázky, které ohrožují rozvoj memetiky. 

Pokud na ně nenalezne memetika uspokojivé odpovědi, zůstane jen další 

slepou uličkou, roubící vývoj vědy. K těmto otázkám patří zvláště otázka 

ontologického statutu memu jako neuronální či naopak behaviorální entity, 

ztížená nejasnostmi v oblasti ontologického statutu informace obecně a otázka 

oprávněnosti biologických analogií na půdě kultury a v doméně humanitních 

věd. Mezi další palčivé problémy paří otázka, zda se kdy podaří memy 

skutečně identifikovat v strukturách lidského mozku a jaký je vlastní průběh 

jejich replikace a mutace. Stranou pozornosti nemůže zůstat ani otázka, jak je 

kódován a strukturován mem ve svém vektoru. V souvislosti s rozvojem umělé 

inteligence a informačních sítí je důležité se také tázat, zda existuje možnost, 

že by se memy mohly vyvíjet samy, nezávisle na lidském vědomí jako 

selektivním prostředí kulturní evoluce. Či jsou memy více, než jen pouhou 

sebezachovávající předlohou, jak by naznačovalo hermeneutické hledisko, a 

máme tedy hledat v myšlení vyjádření niternosti jako jeden z nejvlastnějších 
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projevů lidského života?171 Redukcionistické přístupy memetiky ke kulturní 

informaci jako informaci strukturní či dokonce pouze kvantitativní jsou takto 

rozviklávány upínáním pozornosti k zanedbávaným sémantickým aspektů 

informace.172 Za zmínku v této souvislosti stojí prudce vedené spory o povahu 

lidského „já“, na jedné straně memetikou redukovaného na pouhý soubor 

memů, na straně druhé křečovitě bráněného jejími odpůrci.              

        Memetiku také čeká přehodnocení jejích univerzálních ambicí na 

vytvoření velké jednotící teorie kultury. Pokud se chce memetika prosadit jako 

uznávaná věda, musí kromě průkazných případových studií jasně vymezit, kdy 

jsou její modely přiměřené pro analýzu a vysvětlení kulturních fenoménů.173 

Ne všechny informace jsou v kultuře přenášeny memetickou cestou, tj. imitací. 

Nelze opomenout, že na konstituování kultury se podílí i individuální formy 

učení a učení sociální. Memetika navíc nevysvětluje fenomén kreativity ve 

smyslu vynalezení něčeho zcela nového. Lze očekávat, že zastánci 

nejradikálnějších memetických pozic se pokusí fenomén kreativity odvysvětlit 

podobně, jako se zastánci teorie sobeckého genu pokusili odvysvětlit existenci  

 

 

 

                                                 
171 Inspirující jsou výzkumy švýcarského biologa Adolfa Portmanna, jenž se zabýval 
kreativitou organismů při estetickém sebevyjádření, které je podle něj podstatným aspektem 
života přesahujícím explanační možnosti Darwinovy teorie. „Je třeba nalézt takový podklad 
pro posuzování organismu, který by vystihoval dosažený stupeň života. Nalezneme jej, 
budeme-li za vrcholné projevy živé bytosti pokládat jednak vztah ke světu prostřednictvím 
niternosti, jednak k takovému spojení příslušející manifestaci této niternosti v jevu, tedy 
sebevyjádření. Všechny možnosti zachování jsou však postaveny do služeb těchto vrcholných 
projevů živé bytosti.“ PORTMANN, Adolf. Nové cesty biologie. In Scientia&Philosophia 8. 
Praha : Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, 1997. ISBN 80-7111-025-6/ 80-
86099-06-7. str. 70.  
172 Viz. SLOUKOVÁ, Danica. Filosofické aspekty memetiky: (Strašidlo memetismu a 
filosofující zombie). In Memy ve vědě a filosofii. K vydání připravil Jiří Nosek. 1. vyd. Praha : 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-FILOSOFIA, 2004. ISBN 80-7007-196-6. str. 87 – 99.  
173 Viz. EDMONDS, Bruce. Three Challenges for the Survival of Memetics. Journal of 
Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission [online].  
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altruismu.174   

        Z memetické perspektivy je dnešní ekologická krize, která zasahuje svět 

stále silněji,  výsledkem soužití přírodního a kulturního systému. Její kořeny 

tkví hluboko v uspořádání jejích onticky konstitutivních prvků – informace 

genetické a informace memetické. Pozemská evoluce se neodehrává pouze na 

úrovni přírody, boj propuká i v úrovni kulturní, navíc obě vrstvy stojí také proti 

sobě. Takovým studeným světem, kde přežívají jen ti nejsilnější a 

nejsobečtější, zní heslo: smyslem přenašeče je přenos.175 Ideje (rozuměj geny a 

memy), nehmotné entity stojící mimo náš lidský svět, do něj promítají své 

stíny. Nepřinášejí krásu či dobro, jak se  intuitivně (a antropocentricky) zdálo 

našim předkům, každá je zahleděná pouze do sebe. Nevypovídá o světě, ale 

sobecky jen sama o sobě. Tvrzení, že smyslem přenosu je přenašeč, je 

odvrženo s tím, že se vztahuje jen na přenašeče, který věrně slouží dalšímu 

přenosu. Tato asymetrie dovoluje razit první tvrzení a druhým se vůbec 

nezabývat.  

         Smyslem předložené práce nebylo rozhodnout, zda je důležitější 

přenášený (kód) či přenašeč. Její motivací byla spíše snaha zhodnotit 

opomíjené druhé tvrzení a přemítat o přehlížených problémech, které z jeho 

ignorace plynou. Výsledkem těchto úvah je nalezení rovnosti mezi oběma úhly 

pohledu. Vždyť i přenašeč nachází smysl pouze a jen za takovým přenosem, 

kterému rozumí jako smysluplnému. Z tohoto pohledu se svět již nejeví jako 

boj bez hranic, ale naopak jako neohraničený, nikdy nekončící dialog mezi 

přenášeným a přenašečem, jako cesta za hledáním a účastí na pravdě. Život a 

                                                 
174 Podle těchto čistý, nezištný altruismus neexistuje. Existuje pouze altruismus reciproký , kdy 
jedinec sice koná ve prospěch někoho dalšího, očekává však za to od něj v budoucnu zpětnou 
službu a altruismus nepotický, kdy jedinec vykonává službu ve prospěch příbuzensky 
spřízněného druha na vlastní úkor, ale zvýhodňuje tím geny blízkého příbuzného a tedy svoji 
vlastní identickou kopii.  Více viz. RIDLEY, Matt. Původ cnosti: O evolučních základech a 
zákonitostech nesobeckého jednání člověka. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 295 s. ISBN 80-7178- 
351-X. 
175 Tuto současnou biologickou doktrínu ukázkově formuluje J. Janata: „Smysl života každého 
živého organismu spočívá v tom, aby žil tak dlouho, dokud nepředá své vrozené základní 
informace – geny – dalším, pokud možno co nejčetnějším, potomkům.“ JANATA, Jaromír. 
Dvojí svět. Praha : Maxdorf, 1997. ISBN 80-85800-65-9. str. 13. 
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s ním i člověk tak znovu získávají možnost být rovnocennými partnery 

v dialogu o budoucnosti světa. Ne člověk jako robot (L. von Bertalanffy), 

bezduchý stroj upínající se mechanicky k duchovní kultuře, která ho ohlupuje a 

obelhává (jak to prý memy mají ve zvyku), ale jen člověk jako rozumějící a 

podle toho jednající bytost, je schopen překročit své biologicky dané hranice a 

najít smír s přírodou. Vždyť kouzlo lidské duše, neohraničenost vědomí, 

vypovídají o kvalitě, která dnešní civilizaci tolik chybí. Kvalita nevyvěrá 

automaticky z kvantity, je příležitostí, k níž je třeba cíleně a s plným 

uvědoměním kráčet, vlastní kultivací se učit umění být.176 Jen duchovní kultura 

založená na kvalitě je schopná porozumět svému opaku – živé i neživé přírodě, 

a pokorně s ní uzavřít příměří. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
176 Široce se zabývá uměním být ve svých knihách americký psycholog německého původu E. 
Fromm. Doporučuji FROMM, Erich. Mít nebo být? 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1992. ISBN: 
80-206-0181-3; či FROMM, Erich. Umění být. Praha : Naše vojsko, 1994. ISBN 80-206-225-
9. 
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