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Úvod

Není pochyb o tom, že se nacházíme v době převrat-
ných technologických a společenských změn. Vývoj di-
gitálních technologií určených k vytváření, zpracování,
šíření a užívání informací závažně přispěl ke vzniku nové
informační společnosti. Někteří vizionáři vidí novou in-
formační společnost jakožto panaceu (všelék) na vyře-
šení světových problémů a na vybudování lepšího svě-
ta, zatímco jiní vyjadřují obavy z nebezpečí, které nové
technologie mohou s sebou přinést, a z jejich negativní-
ho vlivu na lidskou společnost.  Je zřejmé, že informační
technologie jsou pouze nástrojem, kterého lze použít
k dobrým či špatným účelům. Přitom však je nutno si
uvědomit, že tzv. „informační revoluce” si žádá vážnou
diskusi o etických hodnotách a principech a případně
také vypracování nových etických zákonů či norem pro
zacházení s informačními technologiemi a s informace-
mi jako takovými.

Hesla „Informace znamenají moc” a „Kdo má infor-
mace, má moc” znějí už téměř jako fráze, avšak přitom je
jasné, že přístup k informacím často umožňuje ovládat
myšlení jiných lidí. Bez etiky, kterou Bernier příhodně
definuje jako „vědu společenského přežití” (the science
of social survival), mohou být informace zneužity
k manipulaci s lidmi dokonce proti jejich vůli a často
v protikladu k jejich zdravému úsudku (Bernier, s. 211).

Můj článek se zabývá některými etickými problémy a
dilematy, které se týkají informací a jsou aktuální nejen
v přítomnosti, ale se kterými se společnost bude muset
vyrovnávat i v budoucnosti.

Informační společnost

Na prahu informační společnosti, v níž se internet
stává univerzálním médiem pro šíření, transformaci, uklá-
dání, vyhledávání a organizaci informací, si začínáme
uvědomovat, že informační technologie ovlivňují všech-
ny aspekty našeho života, dokonce možná i způsob na-
šeho myšlení. Je zřejmé, že internet vytvořil nové pod-
mínky pro vzájemnou komunikaci mezi lidmi. Současný
filozof Rafael Capurro, jemuž se dostalo vzdělání v ze-
mích Jižní Ameriky a který  působí v Německu, vyjádřil
poněkud poeticky jisté znepokojení nad tímto vývojem:
„Naše nestálá a rozporuplná lidská podstata si hledá
svůj domov na internetu. Znepokojivá rozptýlenost lid-
ské existence prosvítá průhledným soumrakem digitál-
ního světa. Výsledkem je tajuplné médium a globální síť,
kde domovské stránky (homepages) poskytují pouze
nespolehlivé obydlí“ (Capurro, s. 269). Capurro se dále
obává toho, že základní lidské vztahy, které se normál-
ně často uskutečňují sdělováním „tváří v tvář“ (face to
face) ve světě reálném, jsou nahrazovány nepřímou ko-
munikací přes tzv. „interface“ ve světě virtuálním. Capur-

ro cituje současného německého filozofa Jürgena Ha-
bermase, který popsal internet jakožto „zdegenerovaný
veřejný prostor plný představ a virtuálních realit“ (Ca-
purro, s. 265). Capurrovy obavy o osud nové informační
společnosti zaznívají i z jeho jiných vizionářských pro-
klamací, jako např.: „V informační společnosti je otázka
bytí podmíněna digitalizací”, „To, co nelze digitalizovat,
není reálné“ a konečně „Být znamená být v digitální po-
době“. Capurro sice oceňuje užitečnost kybernetického
prostoru (cyberspace), avšak zároveň je mu jasné, že
tento nový svět není zdaleka panaceou pro lidstvo.
Vyjadřuje to takto: „Kybernetický prostor není příprav-
ným stupněm k nějaké nové kybernetické řeholi vyšších
digitálních bytostí ani místem, kde lidstvo dosáhne vyš-
šího stupně moudrosti, přestože umožňuje nové způso-
by vzájemných společenských vztahů, jakož i výměnu
vědomostí dosud neznámými způsoby” (Capurro, s. 268).
V podstatě totéž říká jiný autor: „Informace a informační
systémy přinášejí užitek jak jednotlivcům, tak i celé spo-
lečnosti, ale také vynášejí na povrch nové společenské
problémy, které bude třeba řešit, jako např. cenzuru, kon-
flikt různých zájmů, porušování práva na soukromí a
nerovnost přístupu k informacím. Všechny tyto problémy
mají etické dimenze” (Mason, s. 681).

Etika

Etika a etické principy jsou často definovány mnoha
různými způsoby.  Např. Bernier hovoří o etice ve smys-
lu „společenského přežití” či „přežití ve společnos-
ti“(social survival). Prohlašuje: „To, co je etické, zaruču-
je přežití jak jedinců, tak i celých civilizací, kultur a komu-
nit“ (Bernier, s. 211). Severson definuje etiku jakožto „prů-
vodce morálkou, vnášejícího disciplínu do morálního ži-
vota“ (Severson, s. 8).

Bernier potvrzuje, že znalost (knowledge) dává li-
dem moc jak vytvářet, tak i zachovávat civilizaci, ale zá-
roveň varuje: „Znalost bez etiky dává jedincům moc ma-
nipulovat jinými proti jejich vůli a často proti jejich
zdravému rozumu“ (Bernier, s. 211).  Jak jednotliví lidé,
tak i celé instituce a společnosti potřebují nějaký druh
morálního systému a nějaké morální pricipy, které by
řídily jejich rozhodování a jejich akce. Není možno se
spoléhat na samotný právní systém, protože zákony ne-
nahrazují ani nemohou nahradit morálku. Zdá se, že
autoři, kteří se zamýšlejí nad etikou ve vztahu k nové
informační společnosti (např. Froehlich, Severson a jiní),
se shodují na tom, že je třeba řešit problémy
v následujících oblastech:
1. respekt k intelektuálnímu vlastnictví (copyright) ver-

sus svobodný a rovnoprávný přístup k informacím
pro všechny,

2. respekt k soukromí uživatelů dat a informací versus
potřeby státu a různých agentur získat osobní data
občanů,

3. princip srozumitelné, přesné a pravdivé reprezenta-
ce dat a informací,

4. princip nepoškozování, nezneužívání a nefalzifiko-
vání dat a informací.

Intelektuální vlastnictví a autorské právo

V demokratické společnosti je nesmírně důležité, aby
všichni občané měli volný přísun informací a svobodný
přístup k informacím. Avšak stejně tak důležité je chránit
intelektuální vlastnictví jednotlivců. Znamená to ochra-
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nu vlastnictví děl vyjadřujících unikátní myšlenky autorů,
kteří mají právo na finanční kompenzaci za svou tvůrčí
práci.  Aby tvůrčí díla nemohla být nelegálně reproduko-
vána bez svolení jejich autorů, byly ustanoveny zákony
na ochranu autorského práva. Ve Spojených státech
existuje právní výjimka z tohoto zákona potvrzujícího
exkluzivní práva držitelů (tzv. copyright) – je to koncept
tzv. „fair use“. Fair use povoluje omezené užívání a re-
produkování těchto děl bez svolení držitelů autorského
práva ke vzdělávacím účelům, jako jsou např. studium a
výzkum na vysokých školách; tedy v případě nezisko-
vých činností.

V elektronickém světě je velmi těžké a často i zcela
nemožné plně zajistit autorské právo, protože internet
umožňuje a dokonce usnadňuje mnohonásobnou a si-
multánní reprodukci dat a informací bez povolení a bez
finanční úhrady. Navíc je autorské právo problémem glo-
bálních rozměrů, protože je interpretováno různým způ-
sobem v různých zemích a různých kulturách. Některé
národy považují všechna díla, včetně děl tvůrčích, za
vlastnictví celé společnosti. Právnička Georgia Harper
prohlásila na nedávné přednášce: „Rádi bychom měli
jasnou a jednoznačnou odpověď na tento problém,
avšak nyní v kybernetickém prostoru (cyberspace), více
než kdykoli jindy, máme k jasné a jednoznačné odpově-
di velmi daleko. Vypadá to v něm jako na území
s přerušovanými hranicemi” (Harper, s. 1).

Právo na soukromí

Právo na nezasahování do soukromí je v americké
společnosti ceněno jako jedno z nejdůležitějších lid-
ských práv.  Dokonce i univerzální Deklarace lidských
práv (článek 12) prohlašuje: „Žádný člověk by neměl být
vystaven svévolnému zasahování do svého soukromí,
rodiny, místa bydliště nebo korespondence.  Každý má
právo na právní ochranu proti takovému zásahu či úto-
ku”. Ochrana soukromí je tak považována za jedno ze
základních práv a za charakteristický rys osobní svobo-
dy. Zjednodušeně by se to dalo definovat jako „nechat
každého člověka na pokoji.“ Rotenberg (Rotenberg,
s. 153–154) vymezuje následující tři oblasti týkající se
soukromí informací:
1. důvěrnost – jistota, že informace může být sdělová-

na mezi dvěma účastníky bez toho, aniž by byla od-
halena nepovolanému,

2. anonymita – právo jednotlivce na rozhodnutí, zda
odhalit vlastní identitu při sdělování informací,

3. ochrana dat – princip týkající se sběru, užívání a pří-
padného zveřejnění osobních dat a informací.

Ochrana soukromí jednotlivce by měla být jedním
z hlavních cílů komunikační sítě.  Je však těžké najít pra-
vou rovnováhu mezi ochranou soukromí jednotlivce a
uspokojením informačních potřeb společnosti. Je to těž-
ké zejména v informační společnosti, protože moderních
technologií lze velmi účinně využívat ke sběru informací
o jednotlivcích, o jejich činnosti, způsobech a chování.
Firmy, které se zabývají průzkumem trhu, pojišťovací
agentury, banky a obchody hromadí data a informace,
aby mohly účinněji nabízet a dodávat své služby, avšak
jejich metody často nešetrně zasahují do osobního živo-
ta občanů. Dokonce i Hawkins z laboratoře americké
firmy Bell přiznává, že vývoj nových informačních pro-
duktů a technologií je řízen více tržními zájmy než indivi-
duálními potřebami. Bruen považuje tzv. Human Geno-

me Project (HUGO – Projekt mapování lidského geno-
mu) za nejdůležitější přelom lidského poznání a záro-
veň varuje, že pochopení tajemství lidského života, tj.
DNA lidských genomů, představuje zatím největší ne-
bezpečí pro osobní soukromí každého člověka, ne-li jeho
naprostý konec. V nedaleké budoucnosti bude nejen
velmi snadné, ale dokonce i ekonomicky výhodné uklá-
dat do elektronické paměti i ty nejintimnější informace
o jedincích a taktéž je podle potřeby vyhledávat.
K zásahům do osobního soukromí dochází také někdy
u firem, které užívají tzv. „elektronické špehování”
(electronic surveillance) zaměstanců k analýze jejich
pracovních návyků a k měření jejich produktivity práce
nahlížením do e-mailových zpráv. Motto nejmocnější
americké firmy Microsoft na vývoj softwaru je „Informace
na špičce prstů“, avšak dokonce i Bill Gates, zakladatel
této firmy, varuje: „Musíme si dávat pozor na to, jaké
informace a čí prsty to jsou“. Právo na osobní soukromí
je pravděpodobně jedním z nejzávažnějších etických
problémů, které přinášejí informační technologie, a to
proto, že osobní data a informace mohou být zneužívá-
ny k ohrožení, poškození či dokonce záměrnému ublí-
žení jednotlivcům. Jsou ovšem výjimečné případy, jako
terorismus nebo jiná zločinná činnost, zvláště pornogra-
fie zneužívající dětí, kde jisté omezení osobní svobody a
dokonce i zásahy do soukromí jsou oprávněné. Je zřej-
mé, že otázku zajištění soukromí jednotlivce v elektro-
nickém světě není možné řešit pouhou technologií, ja-
kou je např. kódování (encryption). K řešení tohoto pro-
blému je třeba vyvinout a aplikovat národní a meziná-
rodní právní normy.

Přesnost informací

V informační společnosti budou lidé stále více spo-
léhat na přesné informace, protože rozhodování jak
o jejich vlastním životě, tak i o životech jiných bude závi-
set na dostupnosti informací více než kdykoli předtím.
Chybné informace mohou znamenat mnoho škod a ně-
kdy dokonce i tragické následky. Všichni ti, kteří jsou
zodpovědni za vytváření informačních systémů, by měli
být povinni zajistit, aby informace byly jasné, stručné,
včasné, relevantní, přesné a úplné. Přesnost a věrohod-
nost informací je tedy také etickou záležitostí. Je na uži-
vatelích, aby posoudili pravdivost, užitečnost, relevanci
a hodnotu nalezené informace. V elektronickém světě
je nesmírně důležité zachovat neporušenost dat, proto-
že je velmi snadné udělat chybu nebo dokonce falzifiko-
vat. Je tedy nezbytně nutné, aby se uživatelé naučili
ze záplavy všech dostupných informací vybrat a kriticky
posoudit ty, které jsou relevantní. Informační pracovníci
a knihovníci tak nacházejí novou příležitost ke vzdělává-
ní uživatelů a také k výběru, třídění a klasifikaci informa-
cí.  Bez profesionálního výběru uživatelé zjišťují, že in-
ternet je plný neužitečných dat a často těžko použitel-
ných informací.  Jak někdo výstižně prohlásil: „Příliš čas-
to to, co vypadá jako informace, je jen reklama na infor-
maci“. Wengert nás ujišťuje, že potřebujeme profesioná-
ly, „kteří budou schopni vyhledat, zrevidovat a zorgani-
zovat všechen ten materiál, který stále více zaplavuje
uživatele v příbojových vlnách“ (Wengert, s. 487). Od
knihovníků a ostatních informačních expertů se očeká-
vá, že zformují všechna elektronická data do podoby
použitelných informací. Navíc se od nich čeká, že budou
uživatelům i nadále pomáhat najít ty nejvhodnější a nej-
přesnější informace.
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Přístup k informacím

Přístup k informacím znamená přístup ke znalostem,
k vědění a ke vzdělání.  Autoři, kteří se zabývají tématem
informační spravedlnosti (např. Froehlich), často mluví
o nerovnováze jak mezi jednotlivci, tak i celými národy,
které jsou bohaté na informace, a těmi, které jsou na
informace chudé.  Upozorňují také na  tzv. digitální roz-
hraní (digital divide) a na informační, a tedy i ekonomic-
kou závislost rozvojových zemí na zemích rozvinutých.
Problém přístupu k informacím, a tedy i ke znalostem a
vědění, není jen problémem technologií a nedá se vyře-
šit pouze technologickou cestou.  Jak říká Nenon: „Lidé,
kteří nejsou schopni číst a rozumět informacím v prostředí
tisku, nebudou schopni číst a rozumět informacím ani
v prostředí Webu“ (Nenon, s. 303).  Je to vlastně otázka
sociální spravedlnosti a zároveň také otázka přístupu ke
vzdělání.

Problém elektronické kriminality

V této době elektronického pokroku je nejen možné,
ale i velmi snadné, zneužívat počítačů k manipulaci a
padělání dat a softwarových produktů, k rozšiřování vi-
rových infekcí a poškozování celých programů a systé-
mů. Počítačů a jiných elektronických médií je také mož-
no zneužívat k šíření pornografie, rasové, politické a ná-
boženské nenávisti, obtěžujících e-mailových nabídek a
také k porušování bezpečnostních systémů a k jiným zá-
važným přestupkům. Nejzávažnějším etickým problé-
mem je rozpor mezi ochranou jednotlivých transakcí a
nebezpečím, že se společnost stane společností špehu-
jící své občany. Capurro věří, že je možné vytvořit sys-
tém vzájemného respektu a morálních zásad, ve kterém
lidé budou moci komunikovat bez ohledu na hranice
území a kultur. Prohlašuje: „Kybernetický prostor (cyber-
space) by se mohl stát místem vzájemného rozvoje a
spolupráce mezi komunitami po celém světě. Decentra-
lizovaný a interaktivní charakter internetu by mohl slou-
žit k vývoji nové světové společnosti, odlišné od té, kte-
rou pomohly vytvořit masové sdělovací prostředky dva-
cátého století“ (Capurro, s. 275).  Zní to sice obdivuhod-
ně, ale vypadá to spíš jako popis nějaké imaginární uto-
pické společnosti nežli popis našeho vlastního světa te-
rorismu, etnické a náboženské nenávisti a válek.  Haupt-
manova odpověď Capurrovi a jeho vlastní řešení toho,
jak předejít barbarským škodám na internetu, zní mno-
hem realističtěji a praktičtěji. Hauptman je přesvědčen,
že etické zábrany samy o sobě nejsou dostatečně ade-
kvátní k tomu, aby mohly zamezit škodícím aktivitám
v kybernetickém prostoru, zvláště když lidé nejsou ochot-
ni dodržovat vzájemně přijatá etická pravidla. Hauptman
věří v účinné technologické bariéry a tvrdé tresty pro ty,
kteří úmyslně škodí. Věří také, že strach z civilního či
trestního stíhání pomáhá tam, kde „svědomí selhává“
(Hauptman, s. 440).

Závěr

Na závěr je třeba zdůraznit, že všechny tyto etické
problémy budou ještě naléhavější v budoucnosti, kdy
se bude i nadále informační společnost potýkat se zása-
hy do bezpečnostních systémů, s počítačovými virovými
nákazami, s cenzurou, se zásahy do osobního soukro-
mí, s přístupem dětí na internet atd.

Bude nutné formulovat nové etické zásady a vyvi-
nout nové principy, které se budou zabývat tvorbou, dis-
tribucí a užíváním informací. Cílem každé společnosti by
měla být zásada, že pokrok v informační technologii má
chránit a posilovat lidské hodnoty a ne je poškozovat a
ničit. Většina etických problémů, které se vztahují ke světu
informací, jako jsou např. volný a rovnoprávný přístup,
ochrana soukromí a důvěryhodnosti dat, přesnost a ne-
porušenost dat, ochrana autorského práva, problém cen-
zury a problém kriminality v kybernetickém prostoru, jsou
globálního charakteru a měly by být proto řešeny na me-
zinárodní úrovni.

Již v roce 1984 Australan Alasdair MacIntyre napsal
následující slova, která znějí v této době naléhavěji než
kdykoli jindy: „Na tomto stupni vývoje nejvíce záleží na
tom, aby byly vytvořeny místní komunity, ve kterých ob-
čanská disciplína a intelektuální a morální život přetrvají
temné období, které nás začíná obklopovat“ (MacIntyre,
s. 263).

Zdá se, že diskuse o informační etice jsou nesmírně
důležité právě v zemích s vývojovou tržní ekonomikou a
demokratickým systémem vlády. Je zřejmé, že etická ře-
šení nelze importovat či vnucovat z jedné země do dru-
hé, avšak o všech těchto etických otázkách a principech
by národy měly mezi sebou diskutovat, protože jejich
řešení je faktorem přispívajícím k vytváření občanské
společnosti a k zachování civilizace.

Použitá literatura:

BERNIER, Charles.  Ethics of Knowing.  Journal of the
American Society for Information Science, May 1985,
vol. 36, no. 2, p. 211–212.

BRUEN, Robert.  Preparing for the End of Privacy.  The
Basis for a New Ethics : Electronic Information and the
Human Genome Project. In POURCIOU, L. J. Ethics and
Electronic Information in the twenty–first Century.  West
Lafayette : Purdue University Press, 1999, p. 151–164.

CAPURRO, Rafael.  Ethical Challenges of the Informati-
on Society in the 21st Century.  The International Infor-
mation and Library Review, Sept./Dec. 2000, vol. 32, no.
2, p. 257–276.

FROEHLICH, Thomas J.  Library and Information Pro-
fessions. In BECKER, L. C. Encyclopedia of Ethics, vol.
2. New York : Garland Publishing, 1992.
ISBN 0–815–30403–X

GATES, Bill.  Privacy : Who Should Know What About
Whom?  Guardian, 1995, vol. 36, September 14,  p. 7.

HARPER, Georgia.  Fair Use of Copyrighted Materials
[online]. November 2002. Dostupné z WWW: <http://
www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/copy-
pol2.htm>.

HAUPTMAN, Robert. Technological Implementations and
Ethical Failures.  Library Trends, 2001, vol. 49, no. 3, p.
433–440.

Valuation, Inadequacy and Linguistic Imperialism.  The
International Information and Library Review, Sept./Dec.
2000, vol. 32, no. 2, p. 292–293.



6 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 14, 2003, č.  1

HAWKINS, Donald T. The Commodity Nature of Infor-
mation. Online, January 1987, vol. 11, no. 1, p. 67–70.

MacINTYRE, Alasdair.  After Virtue : A Study in Moral
Theory. 2nd ed. Notre Dame : Notre Dame University
Press, 1997. 320 s. ISBN 0–268–00611–3

MASON, Richard O. Information Management. In
CHADWICK, Ruth F. Encyclopedia of Applied Ethics.  San
Diego : Academic Press, 1998. ISBN 0122270657

NENON, Tom. Maintaining Productive Tensions : Com-
ments on Rafael Capurro’s ‘Ethical Challenges of the
Information Society in the 21st Century’.  The Internatio-
nal Information and Library Review, June 2000, vol. 32,
no. 2, p. 297–303.

ROGERSON, Simon.  Computer and information ethics.
In CHADWICK, Ruth F. The Concise encyclopedia of the
ethics of new technologies. San Diego : Academic Press,
1998. ISBN 0121663558

INICIATIVY EVROPSKÉ KOMISE
V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
A ELEKTRONICKÉHO UČENÍ

Daniel Kindl
Národní knihovna ČR

Evropa a vzdělání – obecné principy, prostředí

 Vzdělávání stojí v popředí zájmu všech zemí Evrop-
ské unie. Vzdělávací systémy se v jednotlivých státech
Evropské unie liší vzhledem ke kulturní tradici i vzhle-
dem k tomu, že jednotlivé členské státy odpovídají za
svou vlastní vzdělávací politiku. Evropské fórum vzdělá-
vání však poskytuje základní platformu, jež ve svých
principech spojuje úsilí členských států, aniž by se sna-
žila o vytvoření jednotné evropské vzdělávací soustavy.
Nabízí a rozšiřuje možnosti vzdělávání v rámci celé Ev-
ropské unie ve formě mezinárodní nabídky vzdělávání
v zahraničí, tvorby inovačních projektů v oblasti vzdělá-
vání, sítě akademické a profesionální expertizy, vytváře-
ní platformy pro sjednocování strategie informační politi-
ky jednotlivých států Evropské unie.

 Funkce Evropské komise se obecně zaměřuje na
3 hlavní oblasti: legislativní (ve smyslu návrhů zákonů),
dohlížecí (ve smyslu dohledu na dodržování evropských
úmluv), exekutivní (zodpovídá za implementaci politiky
EU). Smlouva o Evropské unii a její doplněk Amster-
damská smlouva stanovily oblast vzdělávání a odborné
výchovy za jeden z hlavních úkolů Evropské komise.

 Generální ředitelství pro vzdělání a kulturu (Directo-
rate-General for Education and Culture), které spadá pod
Evropskou komisi a úzce spolupracuje s dalšími oddě-
leními, napomáhá uchovávat různorodost evropské tra-
dice ve vzdělávání. Zároveň hraje hlavní roli v anticipaci
požadavků na vzdělání, podporuje formování evropské
vzdělávací politiky a vytváří mechanismy pro její imple-
mentaci.

Bílá kniha o vzdělávání

V roce 1995 přijala Komise jeden ze základních do-
kumentů pro oblast vzdělání, tzv. Bílou knihu o vzdělá-
vání a odborném výcviku s názvem „Teaching and lear-
ning: towards the learning society“ (Vyučování a učení
na cestě k učící se společnosti). Dokument měl napo-
moci členským státům Evropské unie v rozvoji vzdělá-
vací politiky a usnadnit cestu evropských států k učící se
společnosti, založené na získávání nových znalostí
a dovedností a na programech celoživotního vzdělává-
ní.

 Výzva k vytvoření učící se společnosti měla své opod-
statnění jednak v oblasti ekonomické: otevřenost vůči
světu, konkurenceschopnost a příprava kvalitních od-
borných kádrů; a jednak v oblasti společenské: čelit ne-
bezpečí rozdělení společnosti na skupinu, jež má od-
borné vzdělání, a na ty, kteří odborným vzděláním ne-
disponují.

 Dokument dále zdůrazňoval tři základní faktory změn
probíhajících v evropské společnosti:


