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ABSTRACT:
The paper deals with the problems of communication as they are analyzed in the framework of the systems the-
ory of Niklas Luhmann. For Luhmann, modern society is functionally differentiated society, i.e. it is composed  
of heterogeneous but equal parts which are relatively independent in nature and which are denoted as partial so-
cial systems, i.e. sub-systems. The condition necessary for the existence of social systems is communication, and 
to ensure this, the systems create social mechanisms - the media- whose purpose is to stabilize the communica-
tion processes. In social development, there have been differentiated media sub-systems communications, which  
Luhmann regards as symbolically generalized media. Luhmann’s analysis presents contemporary society as  
a whole differentiated into functionally dependent yet autonomous sub-systems that constitute neighbouring 
worlds for each other.  On the basis of its observations of society, each sub-system generates its own image and 
thus instead of a centrally conceived world a multicentre world emerges. 
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 Tematika, na ni! je orientován tento p"ísp#vek, vychází z idejí systémové teorie, je! byly zformulovány 
$elním p"edstavitelem moderní n#mecké sociologie Niklasem Luhmannem (1927 – 1998). Luhmannovo velice 
rozsáhlé dílo rozhodn# nepat"í ke snadno p"ístupn%m a osvojiteln%m. Není proto divu, !e k n#mu byla sepsána 
ji! "ada v%kladov%ch p"íru$ek [Kiss 1986, Reese-Schäfer 1992, Kneer 1993, Gripp-Hagelstange 1995, Hor-
ster 1997], v$etn# prací slovníkového charakteru [Baraldi 1997, Krause 2001]. Luhman sám p"irovnává svoji 
teorii spí&e k labyrintu ne! k silnici vedoucí k &'astnému cíli [1984: 14]. A najde se pochopiteln# i nemálo t#ch,  
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kte"í kritizují Luhmanna za spekulativnost a fantasti$nost jeho teoretick%ch konstrukcí [Bühl 1987]. P"es slo!i-
tou pojmovou a v%kladovou v%stavbu se v&ak jedná o velice systematicky a promy&len# budovanou teorii, je! se, 
aplikována na rozsáhlé &kále sociologick%ch problém) a sociáln# v#dních témat, osv#d$ila jako vysoce produktivní  
a p"ínosná. To platí práv# mj. i o problematice médií a komunikace [Görke 2006], které se v#nuje následující text. 
 Moderní spole$nost je pro Luhmanna spole$ností funkcionáln# diferenciovanou; je tvo"ena z nestejnoro-
d%ch av&ak rovnocenn%ch $ástí, které mají relativn# samostatn% charakter a které jsou ozna$ovány jako díl$í spo-
le$enské systémy (Teilsysteme; subsystémy, systémy v systémech). Luhmann nikde ve svém díle nepodává !ádn% 
ucelen% v%$et t#chto díl$ích systém), a$koli je z"ejmé, !e jejich po$et p"esahuje minimáln# jednu desítku. Pat"í 
k nim zejména ekonomika, politika, právo, armáda, v#da, um#ní, nábo!enství, masmédia, v%chova, zdravotnictví, 
sport, rodina a intimní vztahy.
 Spole$enské systémy jsou sebereferen$ní, co! znamená, !e se p"i konstituci sv%ch element), operací  
a struktur vztahují na sebe samé. P"edpokladem této „sebevzta!enosti“ je schopnost systému sama sebe pozoro-
vat a popisovat, podávat sebev%pov#,. Na rozdíl od Parsonsovy koncepce systém), které jsou otev"eny (ve form# 
Input/Output) svému okolí, Luhmann zd)raz-uje sebereferenci sociálních systém) [Luhmann 1984: 25, 1997: 
92], jejich sebereferen$ní a opera$ní uzav"enost (selbstreferentiele Geschlossenheit, operative Geschlossen-
heit); p"esouvá t#!i&t# sv%ch úvah od otev"en%ch k opera$n# uzav"en%m systém)m. U t#chto systém) je nutné vy-
cházet z jejich neredukovatelné autonomie a schopnosti stanovit si své vlastní mechanismy stabilizace, fungování  
a v%voje. P)vodn# biologick% pojem „autopoiesis“ pou!ívá autor p"edev&ím proto, aby odli&il pojem sebereferen-
ce od „sebeorganizace“ [Luhmann 2006: 50 – 53], která po$ítá s tvorbou a zm#nou struktur, tedy organizací 
vztah) mezi prvky, nikoli s tvorbou samotn%ch prvk). Otázka tvorby struktur vede v teorii (otev"en%ch systém)) 
podle Luhmanna k otázkám po opakování t#chto struktur, jejich pravd#podobnosti a o$ekávatelnosti (nap". v po-
dob# stability a rovnováhy). Pro autopoietické systémy není st#!ejní otázkou opakování, n%br! návaznost, konek-
tivita: jak navazuje jedna událost na jinou, jak probíhá tento p"echod. 
 O sebereferen$ní uzav"enosti v&ak nelze uva!ovat v podob#, jakou p"edstavuje solipsismus $i autismus.  
I kdy! jsou systémy ve své v%stavb# a reprodukci systémy uzav"en%mi, neznamená to, !e nemohou vytvá"et a nevy-
tvá"ejí kontakt s okolím; naopak, bez t#chto kontakt) by dynamika opera$n# uzav"en%ch systém) zanikla. Nap". 
univerzita jako systém m)!e existovat pouze na pozadí fungujícího hospodá"ství, politického a právního systému 
atd. Okolní sv#t tedy rozhodn# nep"edstavuje n#jakou bezv%znamnou zbytkovou kategorii, n%br! naopak: pro 
systémy je pom#r ke svému okolí konstitutivní a ony mohou trvat ve své existenci pouze v diferenci k n#mu. 
 Podstatné je p"edev&ím to, !e ka!dému z t#chto systém) p"íslu&í pouze jemu vlastní funkcionální spe-
cializace na ur$itou specifickou oblast d#j), které se v n#m odehrávají (ekonomické jednání je n#co jiného ne! 
nábo!enství nebo intimní vztahy apod.; ka!dému z t#chto typ) jednání je p"isuzován jin% smysl a je jím sledo-
ván jin% cíl). Ka!d% z t#chto díl$ích systém) p"ispívá vzhledem ke své funkcionální specializaci jin%m zp)sobem 
k reprodukci spole$nosti. P"es svoji nestejnorodost jsou subsystémy rovnocenné v tom ohledu, !e jsou pro tuto 
reprodukci v&echny nezbytné a lze "íci, !e i nezastupitelné, má-li si spole$nost udr!et sv)j charakter.
 Vzájemná jednota t#chto subsystém) je formována vztahy zalo!en%mi na kombinaci jejich funkcionální 
uzav"enosti a zárove- otev"enosti v)$i prost"edí. Znamená to, !e moderní spole$nost p"edstavuje diferencovanou 
jednotu, tj. celek skládající se z funkcionáln# závisl%ch (tj. na funkce jin%ch systém) odkázan%ch) a zárove- auto-
nomních díl$ích systém). Autonomie a závislost jsou zde ve vzájemn# potencovaném, stup-ovaném pom#ru; díl$í 
systémy mají sice relativní samostatnost, av&ak zhroucení jednoho z nich m)!e mít fatální d)sledky pro spole$en-
sk% systém jako celek.

Média a komunikace
 Podmínkou existence sociálních systém) je komunikace. Systémy si z tohoto d)vodu vytvá"ejí mecha-
nismy, jejich! ú$elem je stabilizovat komunika$ní procesy. V%chozím bodem, ze kterého Luhmann rozvíjí svou 
mediální anal%zu, je konstatování nepravd#podobnosti existence spole$enského systému a jeho autopoiese [Lu-
hmann 1997: 190], tedy návaznosti komunikativních operací, jimi! se systém sám reprodukuje a bez které by 
zanikl. Média jsou tím, co $iní návaznost komunikace pravd#podobn#j&í a komunikaci tak podmi-uje. 

 Na rozdíl od nejr)zn#j&ích definic komunikace a masmediálních teorií nechápe Luhmann pojem komuni-
kace jako p"enos informací. Tuto p"edstavu kritizuje p"edev&ím pro její vázanost na nem#nn% p"edm#t, dominanci 
role sd#lujícího a neproblematick% charakter tohoto p"edávání informací, které nelze p"irovnávat k doru$ování 
po&tovních zásilek. V jeho pojetí je to naopak zna$n# kontingentní proces, v n#m! probíhají r)zné procesy volby, 
$ím! se mno!ství mo!n%ch událostí blí!í tém#" nekone$nu. Ji! samotn% pojem informace definuje v návaznosti 
na Gregoryho Batesona jako »ka!d% rozdíl, kter% p"i pozd#j&í události hraje roli« [cit. dle Luhmann 1996: 39]. 
Je-li komunikace modelována jako syntéza t"í selekcí (v%b#r informace; sd#lení informace; porozum#ní tomu, !e 
je sd#lována n#jaká informace, tedy rozdílu mezi sd#lením a informací), je pak mo!né vid#t komunika$ní proces 
jako „operaci, která navazuje na p"edchozí operace stejného typu a umo!-uje dal&í operace stejného typu“ [Lu-
hmann 2005: 63]. A jsou to práv# média, která selektivní v%b#r ji! n#jak p"edzna$ují, a $iní z informace, sd#lení  
a rozum#ní o$ekávatelné a generalizované formy. Jejich spole$nou funkcí je p"ekonávat nepravd#podobnost ko-
munikace a umo!-ovat její návaznost. Pod v%razem „média“ se ale skr%vá p#t, pop"ípad# &est mediálních koncep-
t), které vedle své spole$né funkce vykazují také mnoho odli&ností. 
 V první "ad# se jedná o samotné rozli&ení média a formy, které tkví v základu konstituce systém) v)bec. 
Vzhledem ke své operativní uzav"enosti nem)!e systém nepravd#podobnou návaznost komunikace "e&it pomocí 
n#$eho, co by p"icházelo z vn#j&ku systému (tedy nap"íklad kognitivní schopnosti komunikujících lidí, které Luh-
mann za"azuje do – i kdy! nezbytného – okolí systému). Za vlastní systémov% v%kon ozna$uje autor práv# rozli&ení 
média a formy [Luhmann 1997: 197], se kter%m nem)!e v okolí systému nic korespondovat ani jej reprezentovat. 
Jde o diferenci, která $iní z nepravd#podobnosti autopoiese komunikativních operací n#co, co je systémem ovla-
datelné, a tím se stává její rámcovou podmínkou. 
 Specifikaci této diference provádí Luhmann za pomoci dal&ího rozli&ení, a to rozli&ení mezi pevnou  
a volnou vazbou element) [Ibid.: 198 - 201; 1996: 168 – 172]. Volná vazba je charakterizována mno!stvím kom-
binací a mo!n%ch spojení, není to tedy n#co jinak pevného a práv# uvoln#ného. Médium neklade p"ijetí forem 
!ádn% odpor, stejn# jako vzduch neklade odpor zvuk)m nebo slova tvorb# v#t. Neumo!-uje ale prosazení jakékoli 
libov)le. Na jiném míst# autor podot%ká, !e médium je spí&e n#co takového jako „sí'“ poskytující prostor pro 
nespo$et nov%ch variant, které ov&em nesahají za její hranice [Luhmann 2005: 89]. Médium se ve vnímání, my&-
lení i komunikaci objevuje díky formám (nesly&íme vzduch, ale zvuky; nepou!íváme slova, ale v#ty; sledujeme-li 
televizní vysílání, tak sledujeme ur$ité po"ady). Formy jsou to, co elementy média spojuje do ur$it%ch vazeb.  
Za snadnost prosazení se v médiu platí ov&em svojí nestabilitou. Díky tomu je zárove- také mo!né, aby se dife-
rence média a formy reprodukovala v $ase. Vazba je momentáln# integrována prosazením forem a zase uvoln#na, 
a médium v systému „cirkuluje“. Formy mohou b%t zachovány nap". jen díky písmu nebo pam#ti (co se pou!ívá 
$ast#ji, se p"ipomene a médium pam#ti toto znovupou!ití formy umo!-uje). 
 Luhmann zárove- poznamenává, !e rozli&ení volné a pevné vazby ale není pro elementy absolutní [Lu-
hmann 1996: 168 – 172]: z pevné vazby se m)!e stát médium voln# vázající ty samé elementy, které pojí ale 
jiné formy. Nap"íklad jazykové elementy vá!ou zvuky do jednotliv%ch slov, ale samy se stávají médiem tvorby v#t  
a komunikace v)bec. A tvorba v#t zase tvo"í médium pro rozsáhlej&í jazykové útvary, jako jsou texty $i vypráv#ní, 
ustálen#j&í jazykové formy jako nap". stereotypy se mohou zase stát médiem pro parodie $i vtipy atd. Rozli&ení mé-
dia a formy je v!dy relativní, to znamená konstruované práv# n#jak%m systémem a relevantní jen pro tento systém 
(nap". v reklam# znamená stejná barevná &kála jiné rozli&ení média a formy ne! v um#ní).

Smysl, jazyk a telekomunikace
 Základní strategií pro p"e!ití psychick%ch a sociálních systém) je redukce komplexity prost"ednictvím 
média smyslu. Smysl p"isuzují (prost"ednictvím operace pozorování) nejen sv%m vlastním operacím (Selbstrefe-
renz, sebereference), ale také svému okolí (Fremdreferenz, reference cizího), a tak lze v tomto kontextu hovo"it  
o smyslu jako o evolu$ní v%hod#, pomocí ní! tyto dva typy systém) (na rozdíl od organism) a stroj)) "e&í paradoxii 
sebereference (nekone$ného kruhového odkazování se jen na sebe sama) tím, !e p"i"azují smysl také svému okolí 
[Luhmann 2006: 53]. 
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 Luhmann navrhuje pokládat „smysl za v&eobecné médium, které m)!e b%t u$in#no pou!itelné jen pro-
st"ednictvím vnit"ních rozli&ení“ [Luhmann 2005: 43 - 47]. Má na mysli jednak rozli&ení aktuální/potenciální, 
které ukotvuje v!dy aktuáln# probíhající a prom#nlivé operace systému do horizontu mo!n%ch v%chodisek pro 
operace dal&í. Na druhé stran# je smysl také ur$en diferencí médium/forma, nebo' umo!-uje mno!ství kombi-
nací a zárove- se v pevn%ch konturách objevuje jen díky nim. Pro systémy operující v horizontu smyslu je tedy 
zásadní $asov% aspekt t#chto operací, ale vedle toho také vzta!ení operací k n#jakému pozorovateli. Pozorovatel 
rozli&uje na základ# smyslu. A rozli&ení není jen pouhá aktualizace nebo konkretizace, ale je to ozna$ení n#$e-
ho a neozna$ení n#$eho jiného. To v dal&ím kroku znamená, !e ka!dé rozli&ení ponechává n#co nerozli&eného, 
neozna$eného. Ka!dé pozorování má svoji „slepou skvrnu“ $i „unmarked space“. Smysl je ale podle Luhmanna 
takové médium, které nelze negovat [Ibid.: 42]. Negovat lze jen jeho jednotlivé formy. P"edstavme si to nap"íklad 
v jazyce: negace je celkem b#!n%m jazykov%m územ, ale nem)!eme "íct, !e negace nemají smysl anebo !e nemá 
smysl, "ekneme-li „je to nesmysl“. 
 Tím se dostáváme k dal&ímu typu média, pro sociální systém spole$nost médiu základnímu, a to jazyku. 
Oproti v&ezahrnujícímu smyslu je jazyk tím médiem, které p"iná&í mo!nost negace. Na rozdíl od pouhého vnímá-
ní, které je odkázáno na tady a te, toho, co je vnímáno, na sou$asnost pozorování a pozorovaného sv#ta, doká!e 
jazyk takovou sou$asnost prolomit. Jeho $as se odli&uje od $asu jeho okolí: nejprve jde o vznik vlastního $asu 
jazykov%ch operací komunika$ního systému, kter% se odd#lí od $asov%ch sekvencí okolí, teprve potom vznikají 
zvlá&tní jazykové formy, které doká!ou vyjád"it r)zné $asové pom#ry v$etn# nejv#t&í evolu$ní vymo!enosti jazyko-
vé komunikace, tedy toho, !e „(…) pomocí jazyka m)!e b%t "e$eno n#co, co je&t# nikdy "e$eno nebylo“ [Luhmann 
1997: 215].
 Jazykové struktury vznikají a! s emergencí autopoiese komunikace, Luhmann ale oproti jazykov#dn%m 
kategoriím syntaxu, gramatiky atd. rozeznává strukturu jednodu&&í, o to ale radikáln#j&í: binární jazykov% kód 
[Ibid.: 221], kter% pro ve&kerou jazykovou komunikaci poskytuje pozitivní (ve zn#ní „ano“) i negativní (ve zn#-
ní „ne“) verzi. Kód ov&em nikoli v lingvistickém smyslu, ale ve smyslu kybernetickém: jako binární struktura.  
A negaci lze provád#t pouze jazykov%mi prost"edky, nebo' ve vnímání !ádná negace neexistuje. Proto i psychic-
ké systémy mohou negovat pouze díky jazykové komunikaci. V tomto kódování vidí autor celkov# „kompenzaci 
problém) vznikl%ch z vydiferencování komunika$ního systému“ [Ibid.: 223], nebo' autopoietické systémy po-
t"ebují „symbolizovat vlastní sebereferenci a zárove- se postarat o p"eru&ení konstitutivní cirkularity.“ Jak tomu 
rozum#t? Ob# pozice kódu jsou z logického hlediska na stejné úrovni, zárove- ale p"ivádí tato struktura systém 
k tomu, aby si v&ímal náhod, které jsou vodítkem pro ano $i ne. Pozd#ji na tyto náhody, a tedy na rozlomení 
symetrie, díky ní! je mo!n% vznik spole$nosti v)bec, navazuje organizace podmi-ování (a také symbolicky gene-
ralizovaná média). 
 V&eobecn%m problémem se stává také mo!nost znaky zneu!ít, klamat $i se dostat v omyl, a je zcela pocho-
pitelné, !e spole$nost up"ednost-uje pravdivost a up"ímnost a dal&í morální hodnoty. Ale ji! samo jazykové kódo-
vání dává mo!nost komunikované obsahy p"ijmout $i odmítnout. Dal&í komunikace m)!e za$ít na základ# p"ijetí 
nebo odmítnutí. A práv# i za situace odmítnutí pokra$uje komunikace dál, nebo' negace i odmítnutí je jazykov# 
vyjád"itelné. Pro autopoiesi komunika$ního systému tedy není d)le!it% ideál shody a porozum#ní, n%br! práv# 
toto binární kódování, které poskytuje svobodu vyjád"ení ke v&em danostem i mo!nostem [Ibid.: 225 - 229].
 Vedle "e$i, která umo!-uje komunikaci mezi p"ítomn%mi komunikujícími, se v pr)b#hu evoluce spole$-
nosti vyvinula tzv. média roz&i"ování. Jejich funkcí je zv%&it pravd#podobnost dosahu komunikace. Médium samo 
se nesd#luje, komunikovány jsou jen formy a jen na n# reaguje rozum#ní. Mezi v&emi mo!n%mi vnímateln%mi 
formami jsou sd#lení spí&e v%jimkou. Ve form# knih, $asopis), leták), televizních vysílání, radiov%ch po"ad) je ale 
pravd#podobn#j&í, !e toto sd#lení n#kdo vyhodnotí jako sd#lení, dojde tedy ke komunikativní události. Luhmann 
odli&uje t"i typy t#chto médií, a to písmo, knihtisk a elektronická média. 
 P)sobení médií roz&i"ování, od písma p"ed technologii knihtisku po elektronická média, p"ispívá podle 
Luhmanna ke dv#ma trend)m s celospole$ensk%m dosahem [Ibid.: 312 - 315]. Jde o trend od hierarchického 
k heterarchickému a o ústup prostorové integrace spole$ensk%ch operací. Heterarchie je takové uspo"ádání, 
které nemá oproti hierarchii !ádné "ídící centrum, !ádn% viditeln% vrchol, n%br! spo$ívá v sí'ovém uspo"ádání 
bezprost"edních kontakt). A práv# na takovém projektu pracovala roz&i"ující média paraleln# k d"íve p"evládající 
hierarchické spole$enské diferenciaci (politická a právní stratifikovaná uspo"ádání jako nap". m#stská nadvlá-

da nad periferiemi, feudální uspo"ádání atd.). V Evrop# do&lo nakonec k diferenciaci funkcionální, tedy v této 
perspektiv# ke slou$ení heterarchicky komunika$ního zp)sobu spole$nosti s formou její diferenciace (co! je od  
18. století sémanticky popisováno jako „ve"ejné mín#ní“). Po$íta$ové technologie jdou pak v heterachickém 
projektu je&t# dál, proto!e zasahují také autoritu expert), jejich! v%roky si na internetu dnes ji! m)!e prov#"it 
ka!d%. Zárove- je s heterarchick%m sí'ov%m uspo"ádáním komunikace stále odkázaná na d)v#ru (namísto perso-
nalizované nyní na systémovou), nechybí v ní ani události s ohromn%m dosahem (nap". zpráva o v%buchu jaderné 
elektrárny) $i v%hodn#j&í pozorovací místa (nap". burza). Ale v Luhmannov# perspektiv# doprovází ve&keré v#d#ní 
také nev#d#ní, tedy kontexty, které není mo!né kontrolovat. 
 Druh%m efektem médií roz&i"ování je to, !e $iní nepot"ebnou prostorovou integraci. Integrací Luhmann 
chápe „omezení stupn# svobody systému“ [Ibid.: 312 - 315], tedy omezení mno!ství realizovateln%ch mo!nos-
tí. V p"ípad# prostorové integrace závisí tyto mo!nosti na pozici v prostoru, lokálních podmínkách, omezen%ch 
zdrojích a omezenosti pohybu v $ase. Písmo a pak p"edev&ím knihtisk nep"edpokládají p"ítomnost sd#lujícího. 
Je&t# st"edov#ké knihovny vy!adovaly fyzické pob%vání lidí na t#chto místech, to se ale m#ní s knihtiskem a &í"e-
ním ti&t#n%ch spis), a! nakonec spole$nost namísto prostoru integruje „ve"ejné mín#ní“. S koncem prostorové 
integrace ale kon$í také jistoty takového uspo"ádání. Pobyt na ur$itém míst# je stále více zakou&en jako kontin-
gentní (pokud $lov#ku nevyhovují dané podmínky, m)!e se p"esunout). Luhmann se v souvislosti s po$íta$ovou 
technologií dotknul také tématu, !e se stále p"ib%vajícím napojením lidí (resp. jejich t#l) na po$íta$ ubude také 
(pro spole$nost v%znamná) náhodnost jejich setkávání [Ibid.: 309].

Masmediální komunikace
 Knihtisk a elektronická média lze od ur$ité doby pozorovat také jako média masové komunikace. Oproti 
ostatním komunika$ním médiím tvo"í zvlá&tní subsystém moderní spole$nosti. S ostatními má ale spole$n% efekt, 
a to zvy&ování sociální redundance, kter% ov&em dovádí a! k úplné anonymizaci rozum#jících. 
 Základní rozli&ení pro operace masov%ch médií je kódování s pozitivní hodnotou „informace“, na ni! m)!e 
systém navázat a n#co s ní za$ít, a její protihodnotou „ne-informace“, která slou!í reflexi podmínek pou!ití infor-
mace [Luhmann 2004: 36]. Práv# tímto se masmédia li&í od jin%ch spole$ensk%ch subsystém), které také fungují 
na bázi komunikace a neustále proto vybírají informace, které budou sd#lovat. Ov&em v t#chto systémech nedo-
chází k reflexi toho, pro$ je n#co informativní a n#co jiného nikoli. D)vodem n#co za$ít a na n#co navázat jsou pro 
n# jinak kódované „hodnoty“ jako pravda, láska, právo, moc, peníze (tedy symbolicky generalizovaná komuni-
ka$ní média), která $iní v podmínkách ne-interaktivní komunikace pravd#podobn#j&í akceptování n#jaké komu-
nikace, motivují k n#mu. U masmédií se na po$átku také klade problém nepravd#podobnosti p"ijímání jimi sd#-
lovan%ch obsah). Není v)bec samoz"ejmé, !e by lidé pova!ovali za informativní sd#lování novinek a p"ekvapiv%ch 
událostí, nato! aby je komunikovali dále (nap". rozebírali to, co $etli v novinách, nebo hodnotili n#jak% nov% film). 
 Pro vznik samostatného systému masmédií a jeho uzav"ení je ale zásadní vznik technologií roz&i"ování 
komunikace [Ibid.: 34]. Tyto technologie umo!-ují nezávislost komunikace na interaktivní p"ítomnosti ú$ast-
ník), co! má celou "adu d)sledk) pro spole$enskou komunikaci v)bec i pro vznik symbolicky generalizovan%ch 
médií komunikace. Pro masmédia je to ov&em evolu$ní v%hoda, na jejím! základ# se odd#lují od okolní spole$nosti 
a operují nadále prost"ednictvím vlastních rozli&ení. Technicky umo!n#né celoplo&né roz&i"ování sd#lovan%ch 
informací, tedy prostorové a $asové rozd#lení sd#lení od rozum#ní v masovém m#"ítku, nevede tedy jako v jin%ch 
subsystémech ke kompenza$ním opat"ením, ale je pro masmédia jejich !ivnou p)dou. Masmédiím jde o to, aby se 
jimi sd#lované informace dostaly ke v&em, aby byly co nejvíce $teny, poslouchány a sledovány. 
 Pokud bychom m#li ur$it konkrétní typ roz&i"ujících médií, tak písmo sice roz&i"uje okruh p"íjemc), ale 
do objevu knihtisku slou!ilo spí&e jako záznamové médium komunikace orální. Masivní anonymizaci p"íjemc) 
($tená") a divák)) a vylou$ení jejich osobní interakce s p)vodcem sd#lení p"iná&í a! technologie knihtisku a ve 
20. století elektronická média, p"edev&ím televize a rozhlas. Jednostrannost masmediální komunikace je v od-
borné literatu"e hojn# reflektovaná a problematizovaná, u Luhmanna se v&ak dále nepojí nap". s kritikou pasivity 
diváka nebo manipulace, n%br! s problémem sociální redundance. Sd#lená informace se stává redundantní i na 
základ# komunikace tvá"í v tvá", ov&em &í"i-li se mezi komunikujícími ústn#, nemá to !ádn% zásadní dosah. Pokud 
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je ale n#jaká informace roz&í"ena „masov#“, pak se v moment# zve"ejn#ní stává neinformativní, ztrácí svou infor-
ma$ní validitu, proto!e je mo!né p"edpokládat, !e ji sly&eli a ví o ní „zkrátka v&ichni“, !e je v&eobecn# známá: 
„Je-li informace pou!ívána jako hodnota kódu, znamená to, !e operace systému stále a nutn# prom#-ují informa-
ci v neinformaci.“ [Ibid.: 41] A tato autopoietická v%m#na hodnot kódu zase vytvá"í neustálou pot"ebu dal&ích, 
stále nov%ch, aktuálních informací. Následek této situace ozna$uje autor jako „neklid a irritabilitu“ ve spole$nos-
ti [Ibid.: 46], kterou m)!e adekvátn# zpracovat zase jen $innost masmédií, tedy jejich ka!dodenní informování  
o tom, co nového se stalo. 
 Na první pohled vypadá $innost masmédií p"edev&ím jako tato neustálá aktualizace informací, které se 
v moment# svého zve"ejn#ní stávají neaktuálními. Z hlediska funkcionální anal%zy jsou ale d)le!it#j&í p"edpoklady 
tohoto d#ní. Aby se n#jaká informace mohla jevit jako nová, tedy informativn#, pak musí b%t „nová“ v)$i n#$emu, 
co „nové není“. Funkce masmédií tedy spo$ívá v tom, !e vytvá"í „p"edpoklady pro dal&í komunikaci, které nemusí 
b%t v%slovn# komunikovány“ [Ibid.: 120]. Jde o jakousi fólii ji! známého, o realitu v pozadí nebo také o sociální 
pam#'. 
 Z toho také vypl%vá, !e masmediální komunikace není p"enos informací, zprost"edkování v#d#ní od jed-
n#ch (v#doucích) ke druh%m (nev#doucím). I masmédia jsou podle Luhmanna média ve v%&e popsaném smyslu 
[Ibid.: 122], lze je tedy charakterizovat diferencí médium/forma, v ní! je médium oblast voln# p"edpokládaného, 
která poskytuje mo!nosti, z nich! si komunikace vybírá a tvo"í nové formy. Konkrétní realizace této diference se 
d#jí v tzv. programov%ch oblastech masmédií. Jin%mi slovy lze také "íci, !e jednotu kódu informace/neinformace 
napl-ují rozdílné programy a jejich kritéria pro selekci toho, co vybírají a sd#lují jako informaci. P"i ur$ování t#ch-
to konkrétních masmediálních program) rozli&il Luhmann oblasti jako zpravodajství a zprávy, reklamu a zábavu. 

Média úsp#chu, kódy, programy
 Posledním typem média v Luhmannov# smyslu jsou tzv. symbolicky generalizovaná média komunikace, 
která p"ispívají k úsp#chu komunikace. Zvy&ování pravd#podobnosti sd#lení je spjato s vy&&í redundancí, která 
je zase spojena s nedohlédnutelností a nekontrolovatelností toho, jak se na sd#lení bude reagovat, zda se stane 
premisou návazné komunikace $i nikoli. Spole$nost $elí odmítnutí obsah) komunikace práv# vyvinutím médií 
úsp#chu jako!to motiva$ního prost"edku k p"ijímání komunikace. Tato média poskytují pro sd#lení takov% kon-
text, v n#m! jsou interpretovatelná a srozumitelná (jako peníze, moc, láska, zákony, víra, v#d#ní) a $lov#k v jimi 
vytvo"en%ch podmínkách podnikne i to, k $emu by jinak nebyl motivován (vykoná slu!bu za peníze, zaplatí fakturu 
$i napí&e milostn% dopis). 
 Za jeden z hlavních znak) spole$enské evoluce pova!uje Luhmann diferenciaci jednotliv%ch komuni-
ka$ních oblastí, jak%mi jsou politika, hospodá"ství, právo, nábo!enství, v#da, ale také v%chova, um#ní $i intimní 
vztahy, spolu s odpovídajícími komunika$ními médii. Komunikace zprost"edkovaná t#mito médii v jednotliv%ch 
subsystémech probíhá v!dy v rámci ur$itého binárního kódu (nap". v politickém systému: mít moc – nemít moc, 
v ekonomickém systému: placení – neplacení, v právním systému: právo – bezpráví, ve v#d#: pravda – neprav-
da), v nábo!enství: imanence – transcedence). Smysl, kter% je v rámci systému komunikován, je takto ohrani$en 
dv#ma póly binárního kódu, je! pro n#j tímto zp)sobem vytvá"ejí hranice a stanovují jeho horizont, tzn. ji! p"e-
dem ur$ují aktér)m, o$ se jedná (boxer ví, !e jeho úkolem je porazit protivníka a nikoli s ním podepsat kontrakt  
o dodávce). 
 Díky t#mto binárním kód)m, které v!dy vyjad"ují ur$it% typ jedné v)d$í diference, se vytvá"ejí subsysté-
mov# specifické sémantiky, v nich! je autonomie jednotliv%ch subsystém) zalo!ena na aplikaci vlastní systémové 
v)d$í diference. Nap". diferenciace ekonomiky jako autonomního spole$enského subsystému za$íná etablováním 
symbolicky generalizovaného komunika$ního média – v%vojem pen#z [Luhmann 1988: 230]. Elementy ekono-
miky (unit acts) jsou platby, binárním kódem placení/neplacení, jazyk p"edstavují ceny, které podmi-ují a progra-
mují platby.
 Kódy, které rozli&ují mezi alternativami (kup". norma/odchylka, úsp#ch/neúsp#ch, uznání/opovr!ení, 
krása/o&klivost, dobro/zlo), samy o sob# kritéria tohoto rozli&ení neobsahují. Jak ji! bylo nazna$eno, kritéria ga-
rantující správnost p"i"azení hodnot kódu ozna$uje Luhmann jako programy (Programme) [Baraldi 1997: 139]. 

Nap". pro kód pravdiv% – nepravdiv% se ve v#deckém systému uplat-ují taková kritéria, jako je platnost, spoleh-
livost, reprezentativnost, logická absence rozporu apod. Uvedená kritéria p"edstavují program, jeho! specifická 
sémantická nápl- umo!-uje selekci podle p"íslu&ného binárního kódu. Na rozdíl od univerzality kódu b%vá sé-
mantika programu (a tedy i povaha kritérií) historicky relativní a prom#nlivá.
 Celkov# je tedy logika fungování jednotliv%ch systém) taková, !e má charakter zú!eného jednostranného 
pohledu, zalo!eného na vysoce specializovaném binárním kódu, jím! jsou operace v p"íslu&ném systému "ízeny. 
A tak v ekonomice o v&em nakonec rozhodují platby a ve sportu vít#zství a nic podstatného na tomto jednodu-
chém faktu nem)!e zm#nit ani komercionalizace sportu, díky které se sportovní vít#zství m)!e stát d)vodem ke 
zv%&ení nákupu ur$itého zbo!í, anebo sponzorství a pen#!ní dary, které mohou v%razn# ovlivnit pravd#podobnost 
vít#zství ur$itého t%mu. Jinak "e$eno: v ekonomickém prost"edí rozhoduje o pozici firmy nikoli po$et sportovních 
vít#zství, ale její pen#!ní zisky, ve sportu naopak rozhodují o umíst#ní práv# tato vít#zství. Oba systémy tedy odd#-
luje komunikativn# nep"ekro$itelná hranice, díky které si tyto systémy nikdy nemohou navzájem úpln# rozum#t; 
jejich schopnost porozum#ní je apriorn# zredukovaná podle p"íslu&ného binárního kódu a neumo!-uje zcela ade-
kvátn# vyhodnotit evalua$ní orientace druhého systému. 
 Pou!it% p"íklad ukazuje, !e existuje sebereferen$ní uzav"enost jednotliv%ch spole$ensk%ch subsystém), 
ale i to, !e existuje ur$itá reference cizího, která má na tyto subsystémy vliv, nebo' ty – p"es svoji sebereferen$ní 
uzav"enost – jsou p"ece jen otev"ené v)$i svému prost"edí. Aby taková „iritace“ mohla p)sobit v#t&í m#rou, musí 
zap)sobit na programovou strukturu daného subsystému. Ve sportu takovou strukturu p"edstavují sout#!ní pra-
vidla, v ekonomice jsou to finan$ní kalkulace, ve v#d# teorie a metodologie. Uvedené programy sebereferen$n# 
ustanovují pravidla, která umo!-ují porozum#t pou!ívan%m kód)m a jsou také v té $i oné mí"e otev"eny vliv)m, 
které na n# p)sobí zvn#j&ku. V#deck% v%zkum je nap"íklad ovliv-ován politick%mi rozhodnutími, právními regu-
lativy nebo finan$ními dotacemi. V tomto sm#ru lze konstatovat, !e cizí prvky a vlivy mohou p)sobit na systém 
restriktivn#, nebo naopak orienta$n# $i podp)rn#, mohou tedy jeho sebereferenci r)znou m#rou „kanalizovat“, 
av&ak nikdy nemohou jeho základní kód zru&it, zbavit ho platnosti. 
 Celou situaci lze popsat i tím zp)sobem, !e jednotlivé události, které se ve spole$nosti odehrávají, jsou 
v#t&inou polykontextuální, tedy !e vytvá"ejí více r)zn%ch rámc) relevance $i smyslupln%ch v%znam) v závislosti na 
mno!ství hledisek $i perspektiv, z nich! jsou nazírány (anebo jinak "e$eno: v rámci jednotliv%ch událostí lze jen 
st#!í p"edpokládat existenci n#jak%ch jednozna$n# vymezen%ch kompeten$ních okruh), jich! by se komunikace 
probíhající v rámci jin%ch systém) v)bec nedot%kala). Tak nap". havárie zp)sobená !ivelnou pohromou je udá-
lostí, která se n#jak%m zp)sobem t%ká systému ekonomického, politického, právního, vojenského, zdravotního, 
masmediálního, v#deckotechnického, um#leckého aj., p"itom ale poka!dé jinak. Znamená to, !e spole$enská 
skute$nost existuje mnohonásobn# v mnoha r)zn%ch podobách v závislosti na specifick%ch systémov%ch perspek-
tivách, anebo vyjád"eno jinak: funkcionální diferenciace produkuje multiplicitu realit. Ur$itá spole$enská událost 
vypadá jinak z ekonomického pohledu a jinak z hlediska politiky nebo nábo!enství. Jednota spole$nosti p"itom 
podle Luhmanna není paradoxn# ni$ím jin%m ne! práv# touto mnohostí [Luhmann 1986: 216], touto funkcionál-
ní diferenciací spole$ensk%ch systém). 
 Problém, jak jsme ji! ukázali, spo$ívá v tom, !e ka!d% díl$í systém si na základ# vlastního pozorování vy-
tvá"í o spole$nosti sv)j vlastní obraz (to, co pozoruje nap"íklad právní systém, není nic jiného ne! spole$nost, 
av&ak pozorovaná skrze aplikaci rozli&ení právo – bezpráví). V d)sledku p"ijaté binární schematizace pak mohou 
jednotlivé systémy vid#t jenom to, co jim tato schematizace dovoluje, a nevidí to, co vid#t nemohou. Jednotn% 
obraz spole$nosti se rozpadá do t#chto díl$ích pozorování a na místo centricky pojímaného sv#ta nastupuje sv#t 
multicentrick% [Luhmann 1984: 284].

Rezonance, monitoring, filtrace
 Z perspektivy Luhmannovy systémové teorie lze p"írodu nahlí!et jako fyzikální, chemické a biologické 
systémy a souvislosti, jejich! existence je p"edpokladem pro fungování spole$enského systému. To jak známo 
nijak nebrání tomu, aby spole$nost do p"írody nejen zasahovala, ale také ji i naru&ovala. To, co se dnes ozna$uje 
jako ekologické problémy, je z hlediska systémové teorie zkoumáno jako problém vztahu spole$enského systé-
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mu a jeho p"írodního okolí. Pro uveden% vztah je charakteristické, !e mnoho spole$ensk%ch subsystém) operuje 
v p"irozeném !ivotním prost"edí s indiferencí v)$i následk)m tohoto svého p)sobení. To ve svém d)sledku vede 
k ohro!ení reproduk$ní schopnosti moderní spole$nosti. Nejedná se zde p"itom jen o n#jaké náhodné nehody, 
n%br! o zásadní problémy fungování systémov%ch struktur.
 Zp)sob, jak%m jsou jednotlivé spole$enské subsystémy schopny vnímat ekologická ohro!ení a rizika, spo-
juje Luhmann s v%razem „rezonance“. Dospívá k záv#ru, !e problémem soudobé funkcionální diferenciace je 
p"íli& nízká rezonance toho, co se odehrává v okolních systémech. Jestli!e je v hospodá"ském systému zpracování 
informací vázáno na ceny, pak to znamená, !e tímto jazykem je v&e „filtrováno“; na poruchy, které v n#m nelze 
vyjád"it, nem)!e ekonomika reagovat. Toto omezení v&ak nemusí b%t jen nev%hodou, nebo' zaru$uje, !e bude-li 
problém v cenách vyjád"en, bude v systému zpracován [Luhmann 1986: 122an.]. Podobn# jako ekonomika vní-
mají sv)j okolní sv#t selektivn# – prost"ednictvím p"íslu&n%ch kód) a program) – i jiné díl$í systémy. V d)sledku 
toho mohou vznikat mezi jednotliv%mi subsystémy nejr)zn#j&í interak$ní efekty, je! mohou rezonanci tlumit, ale 
mohou ji také nep"im#"en# vystup-ovat, a tím zp)sobovat nejr)zn#j&í spole$enské poruchy. Ve spole$enském 
systému tak m)!e b%t paradoxn# vytvá"eno rezonance nejen p"íli& málo, ale i p"íli& mnoho.
 Luhmann ukazuje, !e rozhodn# nelze pova!ovat za samoz"ejmé to, !e stavy a zm#ny !ivotního prost"edí 
naleznou ve spole$nosti adekvátní rezonanci. Naopak, sociokulturní evoluce byla zjevn# zalo!ena na faktu, !e 
spole$nost jako relativn# uzav"en% systém na své prost"edí p"íli& nereagovala [Ibid.: 42]. Zm#nit tuto situaci se 
p"itom zdá b%t ne"e&itelné, nebo' ka!dé „zv%&ené úsilí o kontrolu !ivotního prost"edí vede nutn# k dal&í diferen-
ciaci systémové komunikace, a tudí! sni!uje mo!nost centrálního "e&ení ekologick%ch problém), které by zárove- 
znamenalo sní!ení samostatného fungování spole$ensk%ch subsystém), a tudí! i sní!ení úrovn# ji! evolu$n# dosa-
!eného systémového v%voje“ [*ruba" 2002: 275]. 
 Ohro!ení nebo ni$ení p"írody je, jak Luhmann zd)raz-uje, spole$ensky relevantním jedin# tehdy, je-li 
komunikováno, tedy stalo-li se p"edm#tem n#jaké komunika$ní události. .ivo$ichové mohou umírat, lidé mohou 
trp#t nemocemi, podmínky !ivota se mohou zhor&ovat, ale dokud se to nestane p"edm#tem komunikace, nemá 
to „!ádné spole$enské ú$inky“ [Luhmann 1986: 63]. Z povahy moderní spole$nosti zárove- vypl%vá, !e taková 
komunikace je vzhledem k mno!ství médií a kód) stále problemati$t#j&í.
 Lze samoz"ejm# uva!ovat o tom, !e ú$inky negativních dopad) na !ivotní prost"edí se mohou projevovat 
latentn#, „za zády“ komunika$ního procesu, a !e v ur$it%ch p"ípadech mohou dokonce nab%t apokalyptickou 
podobu ni$iv%ch ekologick%ch katastrof. Luhmann nicmén# trvá na tom, !e spole$enské dopady ekologick%ch 
problém) (externalit spole$enského operování) mohu b%t monitorovány a zpracovávány jen podle m#"ítek p"í-
slu&n%ch binárních kód) jednotliv%ch spole$ensk%ch subsystém) [Ibid.: 218]. Ekonomika, jak jsme ji! nazna$ili, 
se stává vnímavou v)$i svému p"írodnímu prost"edí pouze tehdy, jestli!e ho doká!e zachytit v kódu orientovaném 
na finan$ní náklady a v%nosy. To ov&em dlouhou dobu znamenalo a stále je&t# $asto znamená, !e z hlediska ná-
klad) je pro ekonomiku v%hodn#j&í se o dlouhodob#j&í p"írodní a spole$enské po!adavky nestarat. Pokud jde  
o subsystém v#dy, ten má schopnost odhalovat poznatky a technologie, které mohou !ivotní prost"edí ni$it, ale  
i monitorovat a chránit, av&ak sám nemá potenciál k jejich uplatn#ní. V#decké poznatky se mohou prosadit jedin# 
prost"ednictvím aplikací v jin%ch systémov%ch oblastech.
 Apely na morálku a morální cít#ní, které b%vají v diskusích o ekologick%ch problémech $asto formulovány, 
pova!uje Luhmann za nic ne"e&ící podvád#ní sebe sama. Roz&í"en% sklon vymáhat v této situaci morální odpov#d-
nost je z jeho pohledu pouh%m „gestem zoufalství“ [Ibid.: 133], nebo' v&e nakonec obvykle kon$í u otázky, jaké 
nároky je schopen vnímat a zabezpe$it ekonomick% systém. 

Strukturální vazby
 Navzdory sebereferen$ní komunika$ní uzav"enosti jednotliv%ch spole$ensk%ch subsystém) nelze "íci, !e tyto 
díl$í systémy operují pouze ve svém vlastním sv#t#, nezávisle na sob#, n%br! naopak platí, !e mezi nimi existují nejr)zn#j&í 
strukturální vazby (Koplungen). Zárove- v&ak sebereferen$ní uzav"enost znamená i to, !e moderní polykontextuální spo-
le$nost u! nem)!e pro systémovou anal%zu p"edstavovat substanciáln# uchopitelnou jednotu, tzn. !e v jejím p"ípad# u! 
nelze uva!ovat o subsystémov%ch funkcích z perspektivy celku (tak jak je tomu nap". je&t# u Parsonse). 

 Strukturální vazby mezi jednotliv%mi systémy jsou kontingentními produkty subsystémové koevoluce; 
p"íkladem provázanosti politiky a ekonomiky je financování politiky z da-ov%ch p"íjm); vazbu ekonomiky na 
v%zkum p"edstavuje nap"íklad financování ur$it%ch v%zkumn%ch projekt). Na druhém z obou p"íklad) lze doku-
mentovat i to, jak taková vzájemná evolu$ní adaptace dvou systém) m)!e vypadat: Hospodá"ská oblast registruje, 
!e investice zalo!ené na technologiích vycházejících z nejnov#j&ích v#deck%ch poznatk) se velmi dob"e zhodno-
cují, a proto poskytuje v#d# prost"edky na takto cílené v%zkumné programy. Takto se stává, !e v oblasti v#deckého 
v%zkumu jsou preferována ur$itá témata, která tímto zp)sobem dostávají zvlá&tní &anci pro komunikaci (kódo-
vanou v této oblasti prost"ednictvím binární opozice pravda – nepravda). Ve svém d)sledku nakonec dochází 
k tomu, !e ekonomické konjunkturální zájmy konjunkturáln# ovliv-ují i volbu v#deck%ch témat a oba subsysté-
my vcházejí prost"ednictvím modu financování v#dy do trvalé synchronizace. Uveden% modus tedy zaji&'uje, aby 
se ob# oblasti komunikace – jakkoli jsou sebereferen$n# uzav"ené – vzájemn# zásobovaly iritacemi, je! sm#"ují 
k dlouhodob#j&ímu, nikoli jen epizodickému zohledn#ní zájm) p"íslu&n%ch subsystém) [Schimank 2000: 130].
 Vytvá"ení takov%ch strukturálních vazeb mezi jednotliv%mi subsystémy je v&ak neustále provázeno tím, co 
lze ozna$it jako indiferenci jednoho systému v)$i sebereferenci druhého systému. Jestli!e se tedy nap". politika 
sna!í pomocí ur$it%ch nástroj) "ídit jiné systémy, lze to z hlediska Luhmannovy systémové teorie chápat jako 
snahu o cílené ovliv-ování s úmyslem posílit ur$ité funk$ní projevy v jin%ch systémech. Z hlediska komunikace 
uvnit" samotného politického systému v&ak jde v!dy o specifické komunika$ní souvislosti, které mají na z"eteli 
sob# vlastní politick% kód, jen! je orientován na nár)st legitimní moci. D)sledkem je mj. to, !e politika p"ijímá svá 
rozhodnutí v!dy se z"etelem na o$ekávanou odezvu voli$), p"i$em! nepopulární (by' by mohla b%t pro jin% systém 
velmi prosp#&ná) opat"ení se sna!í v co mo!ná nejv#t&í mí"e eliminovat; tím jsou její mo!nosti limitovány. Obecn# 
tedy platí, !e ú$inky, které p"iná&í operování jednoho systému, se mohou n#jak%m zp)sobem projevit i u jin%ch 
systém). 
 Charakter soudobé spole$nosti je tedy podle Luhmanna vytvá"en jednodu&e tím, !e vedle sebe existu-
je "ada r)zn%ch subsystém), mezi kter%mi vznikají nejr)zn#j&í strukturální vazby; uva!ovat v&ak o n#jaké (celo)
systémové integraci (celo)spole$enského systému ve smyslu koordinace nebo "ízení této spletité sít# z n#jakého 
"ídícího centra pova!uje tento autor za bezp"edm#tné a neopodstatn#né. 
 Jako problém se v daném kontextu jeví zejména skute$nost, !e operace jednoho systému mohou stav#t 
jiné systémy p"ed obtí!n# "e&itelné, nebo dokonce ne"e&itelné problémy. Tak tomu je zejména tehdy, jestli!e je-
den subsystém nedoká!e produkovat v%kony – v ur$ité kvantit# $i kvalit# –, na nich! je závisl% druh% subsystém 
(nap". v%chovn% systém nedodává dostatek kvalifikovan%ch jedinc) ekonomice $i v#d#). Druh%m p"ípadem je si-
tuace, v ní! jeden systém vytvá"í externality, které mají negativní dopad na druhé (nap". vojensk% systém m)!e 
od$erpávat finan$ní prost"edky, které pak chybí ve &kolství, kultu"e nebo zdravotnictví). Oba typy problém) jsou 
ve své podstat# chronick%mi slabinami sebereference zalo!ené na binárním kódování a soudobá spole$nost m)!e 
za úsp#ch pova!ovat nanejv%& to, !e !ádn% z uveden%ch dvou p"ípad) nezajde za únosnou mez. Mechanismus, 
kter% by zabránil tomu, !e k n#$emu takovému v budoucnu nedojde, v&ak podle Luhmanna neexistuje. A z faktu, 
!e dosavadní v%voj probíhal celkem p"ízniv#, nelze !ádné garance pro budoucnost vyvozovat. 

Problematick% "ád
 Luhmannova anal%za ukazuje soudobou spole$nost jako celek rozdiferencovan% na funkcionáln# závislé, 
zárove- v&ak autonomní díl$í systémy, které jsou pro sebe navzájem okolními sv#ty. Tím je logicky nastolena 
otázka existence $i neexistence mo!n%ch sjednocujících sil $i integra$ních mechanism).
 V historii systémového p"ístupu, sahající od Emila Durkheima k Talcottu Parsonsovi, p"evládalo jako do-
minantní hledisko d#lby práce. Podle n#j spolu r)zné oblasti spole$nosti navzájem kooperují na spole$ném celku, 
podobn# jako se tomu d#je v p"ípad# jednotliv%ch odd#lení v rámci podniku. Dojde-li p"i tom v n#které z koo-
perujících $ástí k n#jakému v%kyvu nebo poru&e, sna!í se centrální regula$ní mechanismy (a' u! v#dom#, nebo 
spí&e !iveln#) tento nedostatek odstranit a nastolit mezi jednotliv%mi $ástmi znovu vzájemnou proporcionální 
spolupráci. 
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 Luhmann v&ak vidí tento problém pon#kud jinak. Dospívá k záv#ru, !e ka!d% díl$í systém má sklon k se-
beabsolutizaci spojené s ur$itou „lhostejností“ k tomu, co se odehrává v okolních systémech (nap". ekonomick% 
systém je orientován na ekonomické z"etele bez ohledu na to, zda to, co je pro n#j cenné, je $i není p"ínosné i po 
stránce um#lecké, zdravotní nebo rodinné). Tato sebeabsolutizace by nep"iná&ela problémy jedin# v p"ípad#, !e 
by jednotlivé systémy fungovaly zcela nezávisle na sob#, proto!e tomu ale tak není, stává se zdrojem nejr)zn#j&ích 
nap#tí (politické mocenské zásahy mohou nap". ma"it ur$ité ekonomické investi$ní zám#ry).
 Logicky zde vyvstává otázka, jak je mo!n% sociální "ád za podmínek, kdy nelze spoléhat na !ádnou spo-
le$enskou „pospolitost“, !ádn% spole$n% cíl jednání ani !ádn% intersystémov% konsenzus. N#me$tí sociologové 
Georg Kneer a Armin Nassehi [1993] interpretují Luhmannovo stanovisko jednodu&e jako p"edpoklad, !e "ád 
vzniká spontánn# tím, jak sociální systémy operují v hranicích, které si vytvo"ily. Jednotlivé operace jednotliv%ch 
systém) se zkrátka "adí vedle sebe, a tím dochází k samovolné v%stavb# "ádu, ani! by k tomu byly nutné n#jaké spo-
le$né perspektivy nebo dorozum#ní o spole$n%ch cílech, normách $i hodnotách. To, !e se "ád vytvá"í spontánn#, 
v&ak neznamená, !e je bezproblémov%. Funkcionální diferenciace neznamená, !e jednotlivé $ásti spole$nosti u! 
spolu nemají vzájemn# co d#lat, ale spí&e to, !e se nacházejí v napjatém vztahu [Pongs 2000: 172]. 
 Nassehi zd)raz-uje, !e diferenciace v Luhmannov# pojetí neznamená d#lení ve smyslu rozd#lování n#-
jakého hotového celku na $ásti, n%br! proces, kter% probíhá evolu$ní cestou „odspodu“, p"i$em! sou$asnou 
sestavu díl$ích systém) nelze v !ádném p"ípad# chápat ani jako vyjád"ení n#jaké transcendentální pot"eby spole-
$enského systému, ani jako historickou nutnost. Proces tvorby systém) je kontingentní a není ur$ován !ádn%m 
mechanismem p)sobícím nad tímto procesem nebo v jeho pozadí. Pro lep&í chápání t#chto otázek proto autor 
navrhuje opustit zcela pojem „díl$í systém“ (Teilsystem), kter% p"íli& sugeruje starou, p"ekonanou p"edstavu  
o celku a jeho $ástech, a navrhuje hovo"it místo toho jen o „funk$ních systémech“ (Funktionssysteme) [Nassehi 
1999: 20]. 
 Mo!nost pozorovat n#co jako jednotu spole$nosti je vylou$ena, nebo' pro takovéto pozorování v sou$as-
né funkcionáln# diferencované spole$nosti chybí pozorovatelské stanovi&t#. V této spole$nosti neexistuje !ádná 
úst"ední instance s celospole$ensk%m dosahem, která by dokázala v&echny diference systému a prost"edí tran-
scendovat a propojit je prost"ednictvím smyslu. Moderní spole$nost u! nenabízí !ádné privilegované místo pro 
jednotící pohled na sv#t. Pozorování r)zn%ch pozorovatel) jsou jen pozorováními mezi mnoha jin%mi pozorová-
ními. Neexistuje díl$í systém, struktura a symbolika, které by ve svém vztahu k okolí odkazovaly na celek. A chybí 
ke v&emu i vysv#tlení pro sv#t v celku [Kneer 1993: 142].
 Nassehi hovo"í o krizi funkcionáln# diferencované sv#tové spole$nosti, která p"edstavuje v%znamné riziko 
a nebezpe$í. Soudí, !e rizikov% potenciál funkcionální diferenciace spo$ívá práv# v jejím úsp#chu. S prosazová-
ním funkcionální diferenciace „se stává stále nemysliteln#j&í p"edstavit si spole$enské místo, ze kterého nebo ke 
kterému by se mohly koordinovat funkcionální díl$í systémy spole$nosti“ [Pongs 2000: 173]. Proto se dezinteg-
race stává normálním p"ípadem moderního zespole$en&t#ní.
 Integrace jako „funkcionální provázanost diferencovan%ch $ástí“ by, jak soudí Nassehi, vy!adovala n#co, 
co z hlediska systémov#teoretické perspektivy není mo!né: vy!adovala by lokalizovat zdroje této propojenosti 
n#kam mimo tyto jednotlivé funk$ní (díl$í) systémy, a to do jakési „celosti“ celku samého [Nassehi 1999: 16]. Tak 
jako dnes nelze takov% zdroj lokalizovat, nelze ani spole$nost chápat jako n#jakou ontickou jednotu. Spole$nost 
je zkrátka souhrnné ozna$ení pro v&echno, co operuje prost"ednictvím komunikace [tamté!]. V d)sledku své 
diferencia$ní formy v&ak nedisponuje !ádn%m spole$n%m a sjednocujícím diferencia$ním schématem. 

Záv#rem
 V tomto p"ísp#vku jsme se pokusili ukázat, !e i kdy! dnes Luhmann nepat"í v oblasti mediálního a komu-
nika$ního bádání mezi n#jak v%razn# populární a oblíbené autory, jeho dílo je nepochybn# pro danou tematickou 
oblast relevantní a p"iná&í nové, originální podn#ty, které rozhodn# nelze ignorovat. Jeho zásluhou jsou zpochyb-
-ovány zejména ty optimistické koncepce, je! a! p"esp"íli& spoléhají na to, !e pokud existují n#jaké problémy, bu-
dou vy"e&eny na základ# nov%ch technologií a jimi poskytovan%ch mo!ností. Luhmann v tomto sm#ru nabádá k obe-
z"etnosti a opatrnosti; jím vylí$en% sv#t soudobé mediální komunikace má k takové harmonické vizi dost daleko. 

 Systémová diferenciace, obecn# vzato, p"edstavuje podle tohoto autora úsp#&n# se prosazující strategii 
moderny, je! p"inesla $etné komunika$ní vymo!enosti, má v&ak i své problematické d)sledky. Pat"í k nim nejen 
zna$n# omezené mo!nosti kontroly jednotliv%ch (ve své existenci na sob# závisl%ch) funk$ních systém) mezi sebou 
navzájem, $i otázka vztahu t#chto systém) k !ivotnímu prost"edí, ale p"edev&ím a práv# diskutovaná absence in-
tegra$ních mechanism). Tomu, aby spole$nost mohla na tyto problémy zareagovat „jako spole$nost“, brání prin-
cipy funkcionální diferenciace; spole$nost reagovat m)!e, ale v!dy jen díl$ím, systémov# specifick%m zp)sobem. 
 I kdy! mezi sociálními v#dci stále p"e!ívá názor, !e zvládnout problémy tohoto typu je p"edev&ím pro-
blémem politického "ízení spole$nosti, Luhmann takové stanovisko odmítá. Z jeho pohledu se politické "íze-
ní spole$nosti ve smyslu cílené intervence do ostatních spole$ensk%ch subsystém) jeví jako n#co nemo!ného. 
Podobn# jako ostatní spole$enské subsystémy je i politika sebereferen$n# uzav"en%m komunika$ním okruhem 
a to, co je deklarováno jako politické "ízení spole$nosti, není ni$ím jin%m ne! odpovídajícím zp)sobem profilo-
vané sebemonitorování politiky. Chápe-li politika sebe sama jako instanci "ídící jiné spole$enské systémy, pak se 
vlastn# dopou&tí sebeklamu, kter% sama nejen vytvo"ila, ale také mu i podléhá, p"esto!e musí $asto registrovat, 
jak její snahy ztroskotávají. Operace politického systému mají nesporn# i "adu prokazateln%ch ú$ink). Proto!e 
v&ak jde o operace odehrávající se na principu rezonance a strukturálních vazeb probíhajících p"es „systémové 
rozhraní“, dochází v!dy k ur$itému komunika$nímu posunu a zkreslení. Sna!í-li se tedy nap". politika ovlivnit 
v#du, dochází k tomu, !e pro v#deck% systém p"edstavuje taková intervence cosi klamného, co nevychází z jeho 
imanentního kódu v#decké pravdy a nepravdy; zatímco politika p"iná&í zdeformovan% efekt v té podob#, !e její 
zám#r musí b%t upraven tak, aby se hodil do komunika$ních souvislostí v#dy (a tím se vzdaluje p)vodní intenci).
 Ostatn#, i kdyby se ze systémové perspektivy jevilo politické "ízení celkového spole$enského systému 
jako reálné, p"esto by je bylo mo!né ozna$it za nepot"ebné a patrn# i &kodlivé, nebo' Luhmann v jednom ze sv%ch 
typick%ch lapidárních tvrzení konstatuje, !e „pro p"e!ití sta$í evoluce“ [Luhmann 1984: 645]. P"e!ití, které má 
na mysli, znamená trvalou reproduk$ní schopnost moderní spole$nosti i s její hyperkomplexitou, která je dána 
velk%m po$tem paraleln# existujících subsystém) a jejich nejrozmanit#j&ích vzájemn%ch strukturálních vazeb. 
Ka!dé „chytrácké“ úsilí, které se sna!í do této nep"ehledné komplexity zasahovat, je podle Luhmanna nutn# 
velmi problematické (proto!e obvykle není dostate$n# komplexní) a musí po$ítat s nezdarem. Dokladem toho 
jsou podle Luhmanna [1981] problémy, se kter%mi se pot%ká moderní sociální stát, kter% p"i$ítá své politice od-
pov#dnost za celou spole$nost a v d)sledku této ambice, tedy zejména z d)vodu nadm#rného sebep"et#!ování 
politického systému, pak v tomto úsilí pravideln# ztroskotává. Luhmann naproti tomu doporu$uje odstoupit od 
expanzivního chápání politiky, je! by m#la u$init restriktivní obrat sm#rem k regulaci vznikl%ch spole$ensk%ch 
konflikt) kolektivn# závazn%mi rozhodnutími, ani! by si tím nárokovala pozici spole$ensky "ídícího subsystému.
 Takto vedená argumentace ve sv%ch d)sledcích logicky sm#"uje k otázce, zda máme skute$n# uv#"it 
tomu, !e funkcionáln# diferencovaná spole$nost – jako de facto jediná myslitelná forma (bez alternativy) sou-
dobé spole$nosti – je sama schopna pustit se do sv%ch vlastních problém) a "e&it je? Luhmann sám v&ak takovou 
otázku explicitn# neformuluje, nato! aby na ni hledal systematickou odpov#,. Budoucnost z)stává v jeho pojetí 
principiáln# otev"ená nejr)zn#j&ím mo!nostem a neexistují !ádné zákonitosti, které by evolu$ní v%voj sm#"ovaly 
k ur$itému cíli. Jedna z teoretick%ch mo!ností, o které lze v intencích systémové teorie uva!ovat, je nap". „vydife-
rencování“ nov%ch (sekundárních) spole$ensk%ch subsystém), jejich! posláním by bylo zab%vat se odstra-ováním 
negativních následk) funkcionální diferenciace. N#kte"í z Luhmannov%ch komentátor) soudí, !e ve vztahu spo-
le$enského systému k jeho p"írodnímu prost"edí, by zárodkem takového budoucího systému mohly b%t existující 
ekologické organizace, zatímco kód by byl orientován ve smyslu dichotomie udr!itelného a neudr!itelného [Schi-
mank 2000: 141]. 
 Existují ale i jiné názory na mo!ná "e&ení. Jedním z nich je p"edstava utvá"ení nov%ch „zprost"edkujících“ 
systém) nebo kanál), které se budou zam#"ovat na zprost"edkování vzájemné komunikace mezi jednotliv%mi díl-
$ími spole$ensk%mi systémy. V návaznosti na ni se objevuje koncepce, která p"edpokládá, !e v prost"edí díl$ích 
spole$ensk%ch systém) se nov%m typem sebereferen$ního, sebe"ídícícho procesu stane supervize [Willke 1997, 
Ebert 2001]. Ta je v tomto p"ípad# chápána jako "ízení kontextu, v n#m! je systém, kter% je v roli supervizora, 
schopen zaujmout pozici „pozorovatele druhého stupn#“ (pozorovatele pozorovatel), z ní! lze vid#t, podle ja-
k%ch kritérií pozorované systémy pozorují samy sebe, a zárove- zviditelnit i to, jak%m zp)sobem systémy selektují 
své informace (co tedy ze své systémové perspektivy vid#t – ne !e necht#jí, n%br! – nemohou). P"edpokladem 
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supervize je tedy nov% p"ístup ke zpracování informací. Helmut Willke p"isuzuje úlohu supervize politice a roli 
supervizora státu jako politickému systému. Nejde v&ak o nic automatického a samoz"ejmého, stát by se m#l do 
role supervizora postupn# vyvinout a politika se musí nau$it, jak v soudobé multicentrické a decentralizované 
spole$nosti operovat. To v&echno jsou ale zatím pouze ur$ité hypotézy, které zatím nevypovídají nic o tom, jakou 
by mohly mít takové procesy reálnou &anci na prosazení a úsp#ch. 
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