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Anotace
Bakalářská práce se zabývá problematikou reálnosti fenoménu informačního přetíţení.
V teoretické části práce je zkoumání reálnosti fenoménu informačního přetíţení ukotveno
jako zkoumání jeho celospolečenské evidence. Je nastíněno historické pozadí fenoménu
a představení rozporu fylogenetické a kulturní evoluce v kontextu informačního přetíţení.
Součástí textu jsou také příčiny a symptomy zkoumaného fenoménu. Na závěr teoretické části
jsou představeny některá existující řešení problému a kritické ohlasy na reálnost fenoménu
informačního přetíţení. Teoretická část končí uvedením fenoménu jako moderního mýtu
informační společnosti. V druhé části práce je na základě kritické literární rešerše proveden
sekundární výzkum vědeckého výstupu o fenoménu informačního přetíţení z oblasti
knihovnictví a informační vědy. Závěry výzkumu potvrzují mytičnost fenoménu v důsledku
nedostatku

holistických

empirických

výzkumů,

vágní

operacionalizace

fenoménu,

rozcházejících se vědeckých závěrů o reálnosti fenoménu nebo v důsledku adaptace na
přetíţení samotné.
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Annotation
The bachelor thesis deals with the issue of the reality of the information overload
phenomenon. In the theoretical part of the thesis, the investigation of the reality of the
information overload phenomenon is anchored as an examination of its all-society occurrence.
The historical background of the phenomenon and the presentation of the contradiction of
phylogenetic and cultural evolution in the context of information overload are outlined. The
causes and symptoms of the phenomenon under investigation are also included. At the end of
the theoretical part, some existing solutions to the problem and critical feedback on the reality
of the information overload phenomenon are presented. The theoretical part is concluded with
the introduction of the phenomenon as a modern myth of the information society. In the
second part of the thesis, a secondary research on scientific output about the phenomenon of
information overload in the area of library and information science is carried out on the basis
of a critical literature review. The findings of the research confirm the mythical nature of the
phenomenon due to the lack of holistic empirical research, vague operationalization of the
phenomenon, diverging scientific conclusions about the reality of the phenomenon or as a
result of adaptation to overload itself.
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1. Úvod
Se vzrůstajícím dopadem informačních a komunikačních technologií (ICT) na profesní
i kaţdodenní ţivot je potřeba se vypořádávat s rostoucím mnoţstvím potencionálních
informací.1 Zdokonalující se ICT lidem otevřely stavidla v produkci informací, ale schopnosti
mozku zpracovávat informace zůstaly téměř nezměněny v porovnání s technologickým
pokrokem.2 Objevuje se tak fenomén informačního přetíţení3 (v angl. Information Overload),
jehoţ počátek však můţeme vyhledat jiţ třeba do doby renesance.4 Informační přetíţení pak
můţeme chápat jako mezeru mezi tím, co bychom rádi věděli, a tím, co jsme skutečně
schopni mentálně zpracovat. Touha po absolutním poznání, tedy zachycením totálního
objemu informací, je však pro jedince pouze nenaplněným snem. Capurro trefně
poznamenává, ţe pro poznávající lidskou bytost neexistuje kompletní informace.5 Toto
poznání je zakotveno i v pracích Herberta Simona. Člověk se nachází v omezené racionalitě.6
Vinit tedy z informačního přetíţení jenom technologický pokrok, či omezení našich myslí
však nelze. Jedná se nejen o duševní fenomén jednotlivce, ale také o fenomén sociální.
Představuji-li koncept informačního přetíţení jako problém psychologický, tedy jakousi
formu nálady člověka, nelze ji oddělit od okolností vzniku této nálady. Dle Capurra, se nálady
týkají nejen našich soukromých pocitů, ale pronikají situacemi, v nichž se jako subjekty

1

BOHR, E. Roger a James E. SHORT. How much information? 2009 report on American consumers [online].
Global
Information Industry Center, UC San Diego, CA, 2009 [cit. 2018-12-25]. Dostupné z:
https://www.researchgate.net/publication/242562463_How_Much_Information_2009_Report_on_American_Co
nsumers
2
MILLER, G.A. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing
information. Psychological Review [online]. 1994, 101(2), 343-352 [cit. 2018-12-25]. ISSN 0033295X.
Dostupné z:
http://ezproxy.muni.cz/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid
&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-0028419195&lang=cs&site=eds-live&scope=site
3
Synonyma: informační záplava, informační přesycení, informační zahlcení, informační obezita, infotoxikace;
ve vztahu ke kognici člověka: kognitivní přetíţení, kognitivní zatíţení; pouţívají se také výrazy informační
exploze či lavina.
4
ROSENBERG, Daniel. Early Modern Information Overload. Journal of the History of Ideas [online]. 2003,
64(1), 1-9 [cit. 2018-10-25]. ISSN 10863222~00225037. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/3654292
5
CAPURRO, Rafael. Between Trust and Anxiety: On the Moods of Information Society. Capurro.de [online].
Copyright © 2004 by Rafael Capurro [cit. 2018-12-25]. Dostupné z: http://www.capurro.de/lincoln.html
6
Originál – Bounded Rationality, koncept vycházející ze Simonových teorií ohledně racionality člověka, která je
svázaná náročností rozhodovací situace, kognitivní kapacitou mysli či časem vymezeným k rozhodnutí. Tyto
omezující podmínky vedou k satisfakčnímu chování jedince, který nevybírá nejoptimálnější řešení, ale to, které
lze v dané situaci na základně limitů mysli a prostředí provést.
SIMON, Herbert Alexander. Models of man: social and rational: mathematical essays on rational human
behavior in a social setting. New York: J. Wiley, [1957].
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nacházíme. Naše stavy myslí nemohou být odděleny od jejich okolností.7 Informační přetíţení
je tedy konstrukt společnosti, a tedy musím zkoumat jeho evidenci na úrovni společenského
výskytu, i kdyţ je vnímaní přetíţení na úrovni jedince subjektivním jevem.
Informační přetíţení je pociťováno ve více oblastech dnešního informačního prostředí.
Avšak často je spojováno s manaţerskými pozicemi.8 Výzkumy byly provedeny i v kontextu
kaţdodenního ţivota.9 Někteří autoři o informačním přetíţení tvrdí, ţe je jakýmsi mýtem
nezbytně spojeným s informační společností.10 Clay Shirky na konferenci Web 2.0 v roce
2008 poznamenal, ţe problémem není informační přetíţení, protoţe přetíţení čelíme jiţ od 15.
stol., a tedy mnoţství informací není problémem, ale faktem. Skutečnou podstatu vidí
v selhání filtrů.11 Existuje tedy jistá rozpolcenost, zda je informační přetíţení skutečným
problémem, nebo jakousi uměle vytvořenou konstrukcí. Umělým konstruováním myslím, ţe
problém neexistuje, ale je přiţivován zainteresovanou skupinou odborníků.12 Informační
přetíţení je produktem lidské kultury a v tomto smyslu je konstruktem. Toto chápání však
vyvracet nebudu. Otázkou však zůstává, zda je tento konstrukt skutečný či umělý. Cílem
práce bude uvést přehled současného empirického výzkumu informačního přetíţení v oboru
knihovnictví a informační vědy. Na základě interpretace výzkumů pak zhodnotím, zda je
informační přetíţení reálný či uměle zkonstruovaný problém. Balancujeme na hraně pádu z
informační společnosti do informačně zahlcené společnosti? Je potřeba další Benigerova
revoluce v kontrole,13 ale tentokráte se nebude jednat o kontrolu fyzických entit, ale revoluci
v kontrole znaků?
V první části práce jsem se zabýval základním teoretickým přehledem o fenoménu
informačního přetíţení. Abstraktní povaha informace a v historii se opakující výskyt stíţností
na přetíţení informacemi vedou k hypotéze, ţe informační přetíţení je mýtus. Mytické na
fenoménu je také to, ţe slouţí často jako vysvětlení komplexnosti světa, a namísto snahy
7

Viz. pozn. 5
WILSON, T.D. Information overload: Implications for healthcare services. Health Informatics Journal [online].
2001, 7(2), 112-117 [cit. 2018-11-29]. ISSN 14604582. Dostupné z:
https://doi.org/10.1177/146045820100700210
9
SAVOLAINEN, Reijo. Filtering and withdrawing: strategies for coping with information overload in everyday
contexts. Journal of Information Science [online]. 2007, 33(5), 611-621 [cit. 2018-12-25]. ISSN 01655515.
Dostupné z: https://doi.org/10.1177/0165551506077418
10
TIDLINE, Tonyia J. The Mythology of Information Overload. Library Trends [online]. 1999, 47(3), 485-506
[cit. 2018-12-25]. ISSN 00242594. Dostupné z:
http://ezproxy.muni.cz/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid
&db=a9h&AN=1848983&lang=cs&site=eds-live&scope=site
11
Web 2.0 Expo NY: Clay Shirky (shirky.com) It's Not Information Overload. It's Filter Failure. Youtube.com
[online]. 19. 9. 2008 [cit. 2018-12-25]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=LabqeJEOQyI
12
Problém je zveličován, vytváří se panika přehlcené informační společnosti, z čehoţ plyne moţnost navrhovat
stále nová či spíše opakující se funkční řešení.
13
BENIGER, James R. The control revolution: technological and economic origins of the information society.
Cambridge: Harvard University Press, c1986. ISBN 0-674-16986-7.
8
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o pochopení alespoň části sloţitého systému lidské kultury se rezignuje na poznání. Rezignace
je pak obhajována nemoţností „uchopovat“ svět v důsledku informačního přetíţení.
Rozpor fylogenetické a kulturní evoluce je dnes jiţ neoddiskutovatelný, avšak schopnost
částečného adaptování na technokratický systém spočívající ve filtraci informací, a tedy
k tomu, ţe fenomén informačního přetíţení se jedinci v informační společnosti nejeví, je
potřeba zkoumat empiricky. Zdali takováto adaptace pozitivně ovlivní evoluci (ať jiţ
kulturním či fylogenetickém smyslu) lidstva je dalekosáhlejší otázka, která v této práci řešena
není.
V druhé části práce jsem se zabýval sekundárním výzkumem nad výstupy
z empirického poznání zkoumaného fenoménu z oblasti informační vědy a knihovnictví. Dle
interpretace výsledků dochází k různosti pohledu na fenomén informačního přetíţení, coţ
přispívá k nedostatečnému vyjasnění jeho existence. Rozporuplnost výsledků empirických
výzkumů je výsledek často povrchního zkoumání projevujícího se nedostatečným holistickým
pojetím vnímání problému přetíţení v kaţdodenním ţivotě člověka, coţ souvisí
s nedostatečnou operacionalizací fenoménu a nedostatečným počtem empirických výzkumů,
u nichţ dochází k pokrytí fenoménu v celé jeho šíři. Nadějné kvalitativní výzkumy fenoménu
dosud nebyly následovány dostatečně metodologicky správně provedenými kvantitativními
studiemi. Závěrem jsem nedokázal na základě výstupů vědy z oblasti informační vědy
a knihovnictví

rozhodnout

o

reálnosti

existence

informačního

přetíţení,

coţ

potvrzuje hypotézu, ţe informační přetíţení je fenomén mytizovaný anekdotálními důkazy.
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2. Teoretický přehled o fenoménu IO
V této části práce se budu nejprve zabývat popisem pojmu informační přetíţení. Uvedu
definice zkoumaného fenoménu a zasadím tuto definici do kontextu definic informace
a informační společnosti. V navazujícím textu budu zkoumat historický kontext fenoménu
s důrazem na jeho proměnlivost. Popíšu stručně teorii zabývající se mozkem jako recipientem
informace. Následně rozeberu příčiny a symptomy, které jsou spojovány se zkoumaným
fenoménem. Ačkoli cílem textu není analyzovat řešení problematiky, uvedu přesto moţná
řešení navrhovaná v literatuře. Závěr této části práce věnuji kritickému přístupu k fenoménu.
Uvedu názory rozličných autorit na reálnost informačního přetíţení. Jakou roli hraje koncept
mýtu ve spojení s informačním přetíţením. Výsledkem kritického zkoumání bude navrhnutí
pracovní definice jevu vzhledem ke zkoumání jeho reálnosti v navazující části práce.

2.1 Vymezení pojmů
Podkapitola se zabývá definováním ústředních pojmů práce s cílem provázat jednotlivé
pojmy, určit vzájemné vztahy či závislosti jednotlivých pojmů a provést tak potřebné
terminologické vyjasnění. Ústředními pojmy je informace, její kvantitativní a kvalitativní
nárůst ve společnosti vede k dalšímu zásadnímu pojmu informační společnosti, jejíţ
patologický vztah k informaci bude zkoumán. Tento negativní vztah k informaci pak lze
označit pojmem informační přetížení. Reálnost fenoménu informačního přetíţení bude
zkoumána optikou zaměřenou na jeho celospolečenský výskyt.

Definice informace v kontextu informačního přetížení
Pojem informace se váţe k 1. století před Kristem a byl pouţit ve smyslu dávati tvar
ve verších římského básníka Vergilia.14 Výraz pochází z latinského „informare“, znamená
uváděti ve tvar, dodávati tvar, podobu, formovat, tvořit, zobrazovat, představovat si, vytvářet

14

CAPURRO, Rafael a Birger HJØRLAND. The concept of information. Annual Review of Information Science
[online]. 2003, 37(1), 343-411 [cit. 2018-12-02]. ISSN 00664200. Dostupné z:
https://doi.org/10.1002/aris.1440370109
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představu, pojem. Latinské „informatio“ vyjadřuje představu, pojem, obrys.15 Definovat
jednoznačně informaci je problém, který se za více jak 2000letou historii pojmu nepodařilo
vyřešit. Přehled problematiky definování informace a oboru informační vědy přináší například
Wellisch.16 Je-li informace subjektivním či objektivním fenoménem, zkoumá Hjørland.17
V kontextu informačního přetíţení se informace jeví jako subjektivní a nehmotný fenomén.
Fenomén vyskytující se v jedinečné podobě v lidské mysli, a proto tedy subjektivní. Pijpers
píše, informace je lidská; existuje pouze skrze lidské vnímání.18 Je-li informace nebo
informační přetíţení fenomén veskrze lidskou záleţitostí je na pováţenou. Informace
zpracovávají například i mravenci.19 Práce se však zabývá fenoménem informace v lidské
sféře, přesto odkazovaný výzkum kognitivního zatíţení u mravenců nám můţe ledacos
napovědět při konstruování metod vypořádávání se s problémem přemíry informací.
Cejpek píše o tzv. potencionální informaci, tj. informace znakově zaznamenané na
hmotných nosičích a data cirkulující v technických zařízeních jako jejich druh, a o informaci
jako psychofyziologickém jevu a procesu v lidském vědomí.20 Informace v kontextu
informačního přetíţení se jeví jako informace v druhém případě. Avšak podmínkou pro
informace v mozku je jejich získávání z okolního prostředí. Podmínka tak zahrnuje i
informace potencionální. Potencionální informace jsou Bucklandovou informací jako věcí,
kde informace má fyzickou formu např. ve formě knihy. Informace je tedy hmatatelnou
entitou, přičemţ můţeme spíše mluvit o dokumentu, který informace obsahuje.21 Dle Suzanny
Brietové se dokument neomezuje pouze na lidské artefakty, jakým je např. film, fotografie či
kniha, ale také se o nosiči informace dá mluvit v případě antilopy v ZOO.22 Je však patrné, ţe
15

CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum,
2005, s. 13. ISBN 9788024610375.
16
WELLISCH, Hans Hanan. From information science to informatics: a terminological investigation. Journal of
Librarianship [online]. 1972, 4, 157-187 [cit. 2018-12-02]. ISSN 00222232. Dostupné z:
https://doi.org/10.1177/096100067200400302
17
HJØRLAND, Birger. Information: Objective or Subjective/Situational?. Journal of the American Society for
Information Science [online]. 2007, 58(10), 1448-1456 [cit. 2018-12-02]. ISSN 15322882. Dostupné z:
https://doi.org/10.1002/asi.20620
18
PIJPERS, Guus. Information overload: a system for better managing everyday data. Hoboken, N.J.: Wiley,
2010. Microsoft executive leadership series, p. 7. ISBN 978-0470625743.
19
SASAKI, Takao a Stephen C. PRATT. Correspondence: Groups have a larger cognitive capacity than
individuals. Current Biology [online]. 2012, 22(19), 827-829 [cit. 2018-12-02]. ISSN 09609822. Dostupné z:
https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.07.058
20
CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum,
2005, s. 14. ISBN 9788024610375.
21
Na informace v online podobě si sáhnout fyzicky můţeme jen prostřednictvím disku počítače či
prostřednictvím papíru po vytisknutí informací, či prostřednictvím jiného nosiče, na který jsou informace
překopírovány.
22
BUCKLAND, Michael Keeble. Information as thing. Journal of the American Society for Information Science
[online]. 1991, 42, 351-360 [cit. 2018-12-02]. ISSN 00028231. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/(SICI)10974571(199106)42:5<351::AID-ASI5>3.0.CO;2-3
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právě mnoţství lidských artefaktů nosících potencionální informace je především předmětem
zvýšeného objemu informace v kvantitativním smyslu. Budu-li zkoumat informační přetíţení,
musím brát ohled nejen na informaci jako propojení neuronů v mozku jedince (tedy jejich
mentální reprezentaci), ale také na jejich zdroj, kterým jsou kromě subjektivních znalostí
(přijatých informací ze ţivotní zkušenosti, endoceptu člověka) vyvolávaných z dlouhodobé
paměti člověka i informace potencionální, které kolují ve společnosti (tedy stav sociální).
Jedná se tedy o interakci mezi Popperovým třetím světem objektivních znalostí
a druhým světem subjektivních znalostí. Objektivní znalosti jsou zaznamenané na nosičích ve
fyzickém světě (tedy první Popperův svět). Tento svět obývají informace jako věci (fyzické
entity). Brookes nabízí fundamentální rovnici informační vědy, která zobrazuje vztah mezi
objektivní a subjektivní znalostí.23
K [S] + Δ I = K [S + ΔS]
K[S] – znalostní struktura, Δ I – informace modifikující strukturu, K [S + ΔS] – modifikovaná
struktura
Je-li tedy člověk vystaven přemíře informací, je jeho znalostní struktura narušovaná
přívalem stále nových informací, které si ţádají změny ve struktuře. Informace přicházejí ze
sféry objektivních znalostí, přičemţ jedinec nedokáţe tyto informace smysluplně zabudovat
do své stávající struktury mysli a nachází se v psychologickém stavu přetíţení nadbytkem
informací.
Informace v mé práci tedy vystupuje ve dvojí podobě. Informace jako mentální
reprezentace a informace jako sociální činitel. Informační přetíţení sice nastává v jedincově
mysli, ale tento stav je vyvolán společensko-kulturním kontextem, ve kterém se jedinec
nachází. Definovat informace, bychom pak mohli dle Wienera takto:
„Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu
přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním.“24
Nelze tedy informaci v kontextu informačního přetíţení definovat pouze jako
subjektivní, uzavřený fenomén v mysli příjemce. Informace je i fyzickým produktem
společnosti (obecněji okolí samotného v interakci s člověkem) a hraje nenahraditelnou roli
v komunikaci znalostí. Je tedy namístě představit koncept informační společnosti.

23

BROOKES, Bertram C. The foundations of information science. part i. philosophical aspects. Journal of
Information Science: Principles [online]. 1980, 2(3,4), 125-133 [cit. 2018-12-02]. ISSN 13527460. Dostupné z:
https://doi.org/10.1177/016555158000200302
24
WIENER, Norbert. Kybernetika a společnost. Citováno dle: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení:
úvod do informační vědy. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005, s. 15. ISBN 9788024610375.
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Definice informační společnosti
Informační společnost je definována v TDKIV následovně:
„Společnost založená na integraci informačních a komunikačních technologií do všech
oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy.
Nárůst informačních zdrojů a komunikačních toků vzrůstá do té míry, že ho nelze zvládat
dosavadními informačními a komunikačními technologiemi.“25
Definice vyjadřuje důleţitost rozšíření informačních a komunikačních technologií ve
společnosti jako hlavní bod přerodu z industriální do informační společnosti. Druhé souvětí
definice naznačuje problematiku informačního přetíţení. Informační přetíţení se pak zdá být
nedílnou součástí informační společnosti. Efektivní a účinné řízení informací ve společnosti je
podmíněno neustálým vývojem informačních a komunikačních technologií. K propojení
informační společnosti a přetíţení se vrátím později. Odkdy však můţeme datovat informační
společnost?
Počátek informační společnosti můţeme vysledovat do krize kontroly v polovině
19. století. Dle Benigera je právě krize v kontrole hlavním důvodem pro vznik informační
společnosti. V době industriálního rozmachu v druhé polovině 19. století dochází k přeměně
lokálního obchodu na obchod celostátní aţ globální. S rozvojem transformace zboţí, zpráv
apod. dochází k nárůstu nároku na komunikační technologie. Důkazem, nechť je objev
většiny dnešních komunikačních prostředků v rozmezí přibliţně jednoho století (např.
fotografie, telegrafie, rotační tisk, psací stroj, telefon, film, rádio, televize). Další zmiňovanou
technologií kontroly je dle Benigera byrokracie objevující se například ve struktuře bank či
pošt. Byrokracii doplňuje racionalizace jako prostředek kontroly. Racionalizace spočívá
v ignorování informací za účelem jejich zpracování.26 Příkladem racionalizace v tomto
smyslu mohou být například standardizované formuláře na úřadech či zavedení časových
pásem. Zlepšovala se kontrola produkce, distribuce a konzumace zboţí a sluţeb. Vývoj
v tiskařském oboru umoţnil vznik prvního opravdového masového média. Reklama se stala
součástí běţného ţivota. Jedním z hlavních důsledků revoluce v kontrole je vznik informační
společnosti.27 Beniger tvrdí, ţe narůstající komplexita ve společnosti 19. století vedla ke krizi
25

JONÁK, Zdeněk. Informační společnost. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační
vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-12-03]. Dostupné z:
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000468&local_base=KTD.
26
BENIGER, James R. The control revolution: technological and economic origins of the information society.
Cambridge: Harvard University Press, c1986, s. 15. ISBN 0-674-16986-7.
27
BENIGER, James R. The control revolution: technological and economic origins of the information society.
Cambridge: Harvard University Press, c1986, s. 21. ISBN 0-674-16986-7.
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v kontrole. Na základě krize byla provedena revoluce v podobě přechodu z industriální na
informační společnost charakteristickou rozvojem ICT, ekonomií zaloţenou na informacích a
celkově změnou sociální dynamiky.28
Webster rozlišuje pět kritérií, dle kterých lze informační společnosti definovat:
kritérium technologické, ekonomické, pracovní, prostorové a kulturní. Tyto kritéria se
vzájemně nevylučují, avšak při zvaţování informační společnosti různými teoretiky je jedno
či druhé kritérium vyzdvihováno nad ostatní. Technologické kritérium zdůrazňuje integraci
ICT do společnosti. Vznik informační společnosti dle technologického kritéria se datuje na
přelom 80./90. let 20. století. Ekonomické kritérium přihlíţí na roli informace jako
ekonomického produktu a jeho podílu na hrubém domácím produktu země. Zastáncem tohoto
hlediska byl americký ekonom29 Fritz Machlup (60. léta) na něhoţ navázal Marc Porat, který
přišel s pojmem informační ekonomie (konec 70. let). Pracovní kritérium zvaţuje informační
společnost na základě faktu, ţe většina lidí pracuje v informačním sektoru. Fyzická dřina je
nahrazována myšlenkami, postupy, nápady a kreativitou či inovací. Prostorové hledisko
zdůrazňuje proměnu vnímání času a prostoru. Informační sítě umoţňující propojení
vzdálených lokací mění povahu sociální organizace. Zastáncem tohoto kritéria je Castells a
tzv. síťová společnost se často spojuje s rozvojem internetu, tj. 90. léta 20. století.30
Posledním kritériem je kulturní hledisko. Informace mění povahu kultury a tvaruje hodnoty
ve společnosti. Zastánci kulturního hlediska se obávají ztráty smyslu znaků.31
Webster zdůrazňuje, ţe informační společnost netvaruje pouze kvantitativní hledisko
(tedy více informací), ale také hledisko kvalitativní (jak informace reálně mění přijímané
hodnoty ve společnosti). Webster doplňuje výčet kritérií důrazem na roli teoretických znalostí
pro definování informační společnosti. Informační společnost pak můţe být definována jako
společnost, která klade důraz na teoretické poznatky.32

28

BENIGER, James R. The control revolution: technological and economic origins of the information society.
Cambridge: Harvard University Press, c1986, s. 1-27. ISBN 0-674-16986-7.
29
Původem Rakušan
30
Webster upozorňuje, ţe o síťové společnosti se můţeme bavit uţ od období vzniku poštovních sluţeb. Tedy do
období revoluce v kontrole dle Bennigera.
31
WEBSTER, Frank. Theories of the information society. 3rd ed. London: Routledge, 2006, s. 8-21. ISBN 0415-40633-1.
32
WEBSTER, Frank. Theories of the information society. 3rd ed. London: Routledge, 2006, s. 30. ISBN 0-41540633-1.
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Definice informačního přetížení
V Cambridge Dictionary je informační přetíţení definováno následovně:
„Situace, v níž přijímáš příliš mnoho informací najednou, takže nejsi schopen o nich
jasně uvažovat.“33
T. D. Wilson definuje informační přetíţení na dvou úrovních: personální a
organizační.
„Vnímání na straně jedince (či pozorovatele tohoto jedince), že množství informací
asociovaných s jeho pracovním úkolem je větší, než je schopen efektivně zvládnout, přičemž
vnímání přetížení v tomto smyslu vytváří takový stupeň stresu u jedince, že jeho strategie
zpracovávání informací jsou neúčinné.“34
Na organizační úrovni pak takto:
„Situace, v níž rozsah přijímaného individuálního informačního přetížení je
v organizaci dostatečně rozšířen, v důsledku čehož dochází k celkovému snížení účinných
manažerských operací.“35
Wilson tedy jev informačního přetíţení rozšiřuje i na celou organizaci, kdy více
informačně přetíţených jedinců ovlivní chod celé organizace.

Definice Bawdena

a Robinsonové zní:
„Informační přetížení se objevuje, když se přijímané informace stávají spíše překážkou
než pomocí, i přesto že informace mohou být potencionálně užitečné.“36
Definice v TDKIV zní:
„Situace, kdy je člověk zahlcen velkým množstvím informací, především redundantních
či nerelevantních informací, a tak nedokáže rozlišit podstatné informace od nadbytečných a
není schopen rychlého racionálního rozhodnutí. To může vést ke stresu, únavě, roztržitosti
apod.“37

33

Information Overload. Cambridge Dictionary [online]. Cambrigde: Cambridge University Press, 2018 [cit.
2018-11-29]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/information-overload#dataset-cbed
34
WILSON, T.D. Information overload: Implications for healthcare services. Health Informatics Journal
[online]. 2001, 7(2), 112-117 [cit. 2018-11-29]. ISSN 14604582. Dostupné z:
https://doi.org/10.1177/146045820100700210
35
Ibid.
36
BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. The dark side of information: overload, anxiety and other paradoxes
and pathologies. Journal of Information Science [online]. 2009, 35(2), 180-191 [cit. 2018-11-29]. ISSN
01655515. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/0165551508095781
37
HAVLOVÁ, Jaroslava. Informační přetíţení. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a
informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-11-29]. Dostupné z:
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003317&local_base=KTD.
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Poslední definice se nejvíce blíţí pojetí fenoménu informačního přetíţení, jak je
popisován v knize Šok z budoucnosti futurologem Alvinem Tofflerem. Toffler v knize
rozeznává ještě přetíţení smyslové a rozhodovací. Pojem informační přetíţení Toffler přímo
nepouţívá, místo toho píše o nadměrné stimulaci poznávací.38 Na neustálém přísunu
informací z okolního prostředí je zvlášť závislé racionální chování. To je spjato se schopností
jednotlivce alespoň do jisté míry předvídat důsledky svých činů. K tomu musí být schopen
odhadnout, jak bude na jeho jednání reagovat okolí. Duševní zdraví člověka tedy závisí na
schopnosti anticipovat svou bezprostřední, osobní budoucnost na základě informací
z okolního prostředí.39 Zatímco smyslové zatíţení je omezováno našimi smysly, a tedy
informace na této úrovni jsou filtrovány pomocí nevědomých procesů, zatíţení poznávací je
záleţitostí kognitivních funkcí. Aniţ bych teď explicitně vyjadřoval rozdíl mezi daty a
informacemi, smyslové bombardování je záleţitostí spíše dat, zatímco poznávací (tedy v mé
práci informační) přetíţení je způsobováno informacemi přijatými v mozku člověka.40 Obě
přetíţení mají pak negativní důsledky na rozhodovací procesy.
Davis se zmiňuje o dvou úrovních informačního přetíţení: makroúroveň a
mikroúroveň. Makroúroveň je spojená s omezeným fyzickým uloţištěm a s tím spojeným
problémem procesní kapacity při přístupu k informacím. V této úrovni se tedy pracuje s daty a
jejich zpracováním počítačovými systémy. Mikroúroveň přetíţení je spojena se selháním
filtrování informací na straně kognice uţivatele. Zatímco makroúroveň přetíţení řeší
systémoví architekti, mikroúroveň mají mít na starosti informační architekti.41 Právě ona
mikroúroveň je předmětem mé práce.
S pojmem informační přetíţení jsou spojovány další patologie informace. Bawden
a Robinson píší o informační úzkosti, úzkosti z knihoven, informační obesitě, ignorování
informací, omezování informačních zdrojů, satisfakčním chování.42 Všechny tyto pojmy
souvisí s řešeným problémem této práce. Některé pojmy (jmenovitě informační obesita)
mohou být povaţovány za synonyma, jiné jsou spíše důsledkem informačního přetíţení.

38

TOFFLER, Alvin. Šok z budoucnosti. Překlad Stanislav Mundil. 1. vydání. Praha: Práce, 1992, s. 168–178.
ISBN 80-208-0160-X.
39
TOFFLER, Alvin. Šok z budoucnosti. Překlad Stanislav Mundil. 1. vydání. Praha: Práce, 1992, s. 171. ISBN
80-208-0160-X.
40
Rozdíl mezi daty (potencionálními informacemi) a informacemi bude rozepsán dále.
41
DAVIS, Nathaniel. Information Overload, Reloaded. Bulletin of the American Society for Information Science
[online]. 2011, 37(5), 45-49 [cit. 2018-12-02]. ISSN 19316550. Dostupné z:
http://ezproxy.muni.cz/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid
&db=lls&AN=503016892&lang=cs&site=eds-live&scope=site
42
BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. The dark side of information: overload, anxiety and other paradoxes
and pathologies. Journal of Information Science [online]. 2009, 35(2), 180-191 [cit. 2018-11-29]. ISSN
01655515. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/0165551508095781

16

Nalézt jednoznačnou definici informačního přetíţení se mi nepodařilo. Pokusím se
tedy shrnout předchozí definice. Informační přetíţení je psychologický stav jedince, který
vzniká v důsledku určitého kvantitativního či kvalitativního vystavení informací kognitivnímu
zpracování u tohoto jedince, které způsobuje jeho patologické chování projevující se ztrátou
či sníţením racionálního rozhodování. Informační přetíţení je subjektivně vnímaný fenomén
souvisící s kognitivními funkcemi člověka, proto se také informační přetíţení někdy nazývá
přetíţení kognitivní. Cílem práce nebude snaha o vyvrácení či zpochybnění subjektivního
stavu přetíţení u jedince, ale zpochybnění jeho celospolečenského výskytu.43

Informační přetížení jako společenský fenomén
Informační přetíţení jako fenomén budu v této práci zkoumat z pohledu informační
společnosti. Informační společnost je charakterizována průnikem informace do většiny aktivit,
které společnost vykonává. Vznik společnosti této informační povahy datuji dle Benigera do
poloviny 19. století, coţ neznamená, ţe předtím informace ve společnosti neexistovaly.
Otázkou není existence informace jako takové, ale její kvantitativní a kvalitativní nárůst ve
společnosti. Ve zkratce, jak signifikantní roli hraje informace ve společensko-kulturním
diskurzu. Pomocí analogie s informační společností upozorňuji, ţe informační přetíţení na
individuální úrovni nezpochybňuji. Avšak mám-li psát o informačním přetíţení jako
problému ve společnosti, znovu se musím dívat na jeho kvantitativní a kvalitativní evidenci
ve společnosti. Starořímský spisovatel se sice mohl povaţovat za informačního pracovníka
(a skutečně jím byl), nemůţeme ale o této antické době mluvit jako o informačním věku.
Analogicky, pokud informační přetíţení není pociťováno značným mnoţstvím lidí
(kvantitativní hledisko), a zároveň nemění jejich ţivoty (kvalitativní hledisko), nemůţeme ani
o informačním přetíţení mluvit jako o objektivním (reálném) fenoménu ve společnosti.
Otázkou mé práce je tedy, zdali se informační společnost mění na informačně přetíţenou
společnost. Pracovní definici jevu jako reálného fenoménu ve společnosti sestrojím na závěr
teoretické části práce. V následující kapitole bude pozornost věnována pojmu informačního
přetíţení v historickém kontextu.

43

Tvrzení bude v pozdější části práce podrobněji vysvětleno.
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2.2 Historická exkurze fenoménu přetížení
Historická perspektiva konceptu informačního přetíţení je náleţitou částí při snaze
o pochopení fenoménu přetíţení. V následujícím textu představím stručnou historii
zkoumaného fenoménu, přičemţ upozorňuji, ţe historie informačního přetíţení je rozsáhlou
záleţitostí, a tak jsem přinucen vybrat jen zlomek základních faktů.44

Biblická ozvěna a antika
První historická zmínka o škodě nadmíry informací pro člověka se dle Bawdena
a Robinsonové nalézá v bibli v knize Kazatelově.45
„Píše se tolik knih, že to nebere konce, a přílišné bádání člověka unaví.“46
Ze zmíněného verše si můţeme povšimnout, ţe informační přetíţení jako pojem
v dané době neexistoval, a i pozdější zmínky o přemíře informací se týkají především
nadbytku knih (tj. publikačního přetíţení), které vzdělanec nedokáţe všechny přečíst. Na
začátek historického ohlédnutí je tedy důleţité si vysvětlit, ţe povaha problému informačního
přetíţení tehdy a dnes je částečně odlišná, i kdyţ nadále sdílí základní aspekty. Budeme-li se
ohlíţet do antické historie, narazíme na tento Aristotelův citát v jeho Metafyzice: „Všichni
lidé si přejí znát.“47 Muraszkiewicz ještě dodává: „… a být roztržití.“48 Charakteristika
přetíţení je tedy svazována s touhou poznávat a zároveň s neschopností vstřebat všechno
dostupné poznání z knih. V historických zmínkách si na tento fenomén stěţují především
vzdělanci.49

44

Jsem přesvědčen, ţe historie informačního přetíţení by si zaslouţila vlastní závěrečnou práci, jedná se o
zajímavou část historie informace.
45
BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. The dark side of information: overload, anxiety and other paradoxes
and pathologies. Journal of Information Science [online]. 2009, 35(2), 180-191 [cit. 2018-11-29]. ISSN
01655515. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/0165551508095781
46
Překlad dle – Kaz 12, 12. Bible: Překlad 21. století [online]. Copyright © 2012 Bible21 [cit. 2018-12-27].
Dostupné z: https://www.bible21.cz/online#kazatel/12
47
ARISTOTLE. Metaphysics. Citováno dle: MURASZKIEWICZ, Mieczysław. An Essay on Information
Overload. Zagadnienia Informacji Naukowej [online]. 2014, 103, 7-18 [cit. 2018-11-04]. ISSN 03248194.
Dostupné z:
http://ezproxy.muni.cz/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid
&db=lls&AN=114492158&lang=cs&site=eds-live&scope=site
48
Ibid.
49
Coţ samozřejmě souvisí s povahou dostupnosti knih.
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Ze středověku do renesance
Další zmínku nalézáme dle Anny Blair například u středověkého francouzského
dominikána Vincenta z Beauvais. Blair se šířeji věnuje informačnímu přetíţení, které bylo
vnímáno učenci v období renesance. Uvádí různé klasické autory a jejich strategie čtení.
Například jedna ze strategií klade důraz na selekci těch „správných“ knih a s tím spojený
postoj ke čtení. Zatímco dobré knihy, tzv. kanón, se měly číst pečlivě s pozorností a zaujetím,
ostatní knihy se měly jen přelítnou, zhltnout a zahodit. Blair se zabývá i obecným vzestupem
vlastnictví knih a zvětšováním obsahu knihoven. Středověká ikonografie zobrazuje učence
s jednou knihou, zatímco ta renesanční uţ zobrazuje učence s velkým mnoţstvím otevřených
knih, coţ svědčí právě o tom, ţe doba renesance je prvním skutečně důleţitým milníkem
vývoje informačního přetíţení. Vzestup knih vedl k větší náročnosti, tvrdé práci a pečlivosti u
jejich čtenářů (tedy v té době především učenců). V 17. století byl zaznamenán úpadek
v učení, kdy se namísto tvrdé práce (čtení celých textů) volila metoda čtení pouze výtaţků a
extraktů, coţ vzbudilo nevoli u některých učenců. Okrajové poznámky na starých knihách
vedou k přesvědčení, ţe se četly pouze určité části knih a opouštělo se od souvislého čtení od
první strany po poslední. Blair například uvádí Gesnerovu encyklopedii Historia Animalium,
která obsahovala abecední uspořádání, aby jednotlivé části knihy mohly být lehce
konzultovány (čteny) dle potřeby. Zájem autorů o indexaci vlastních knih stoupal.
Nepochybně tak bylo činěno v důsledku potřeby „konsultovat“ často jen úsek daného díla.
Pouţívaly se okrajové poznámky, a také byly do knih umisťovány tzv. fly-leaf, volné listy,
kde si mohl čtenář poznamenat čísla stránek zajímavých pasáţí textu. Další z pouţívaných
metod byly výpisky. Při vytváření výpisku (tedy jejich zapisování) nejen, ţe se zapisovaný
text lépe dostal do paměti díky psaní samotnému, ale později mohl být daný úryvek naučen
nazpaměť. Bacon navrhl dva typy výňatků: parafrázi a citaci. Tvorba poznámek pak vedla
k tomu, ţe tu byli jacísi facilitátoři, jejichţ výňatky se četly namísto knih samotných. Některé
autority schvalovaly tyto referenční díla, jiné v tom viděly úpadek civilizace a chátrající
schopnost se učit. Tvorbu výpisků doprovázela taková ulehčení jako pouţívání zkratek či
různě barevného inkoustu pro odlišení důleţitosti poznámek apod. Isaac Newton pouţíval
metodu „psích uší“, ohýbal rohy stránek, na kterých byly zajímavé pasáţe, aby se rychle
dostal k podstatným myšlenkám textu. Někteří čtenáři pak pouţívali záloţky pro označení
konkrétních částí knih. Někdy docházelo i k vytrhávání, vystřihování pasáţí a jejich slepování
19

v nové celky, coţ mělo velmi kruté destruktivní následky pro danou knihu. Avšak s rozvojem
knihtisku se knihy stávaly méně cenným artiklem a technika copy-paste se stala běţnou
záleţitostí. Popsané metody práce s literaturou přetrvávají do dnešní doby a v určité (spíše
technologické) obměně zůstávají důleţitými způsoby, jak se vypořádávat s přemírou
informací.50
Muller-Wille a Isabelle Charmantier věnovali celý článek Carlovi Linné a jeho práci
s literaturou. Přičemţ právě Linné by mohl být povaţován za typického učence vystaveného
dopadům rozrůstajícího se poznání a rozšiřující se distribuce knih.51 Za milník v historii
informačního přetíţení bychom tak mohly označit, i navzdory dřívějším stíţnostem, právě
období renesance a rozšíření knihtisku.

Dědictví memexu
S 20. stoletím přišel na svět osobní počítač. Toto zařízení a následné propojení těchto
zařízení do celosvětové sítě bylo po knihtisku dalším významným krokem v tzv.
demokratizaci informace.52 Demokratický přístup k distribuci a tvorbě informací způsobil
informační explozi. Exploze poháněná demokratizací a automatizací informace způsobuje,
alespoň dle Shannonovy Teorie informace, exponenciální růst informace ve společnosti.53
Mám-li však zachytit kořeny problému informačního přetíţení ve 20. století, musím se vrátit
do jeho první poloviny.
Beverly Woolfsonová dává do spojitosti informační přetíţení a dílo německého
sociologa George Simmela, který ve svém díle The Metropolis and Mental Life píše ţe, citové
přetížení urbanistického světa způsobuje únavu jeho obyvatel… neschopnost… reagovat na
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nové situace s vhodnou energií.54 Opět se jedná o varování před rostoucí komplexitou světa,
kterou měly ICT pomoci korigovat. Kdyţ Vannevar Bush psal svůj článek As We May Think,
kde popsal memex – v podstatě předchůdce dnešních počítačů55, měl obavy právě před
narůstající sloţitostí vědecké práce a neschopností zachytit všechny potřebné informace kvůli
jejich mnoţství.56 Dle Levyho je nejdůleţitější se podívat na název článku As We May Think,
protoţe ač byl Bush především technokratem, poselství jeho osobního přístroje memexu je
hluboce humanitní záleţitostí. Levy tvrdí, ţe hlavním poselstvím memexu bylo přinést vědci
zpět ztracený čas na reflektivní myšlení. Zatímco memex se měl starat o tzv. ratio, starořecký
výraz pro rutinní činnost, vědci mělo být umoţněno fungovat v módu myšlení označovaném
jako intellectus, starořecký výraz pro kontemplativní a reflektivní přemítání.
Levy dává do souvislosti Bushovy myšlenky a myšlenky německého filosofa Piepera,
který o tři roky později jak výše zmiňovaný článek uvedl na světlo stejné obavy
z informačního přetíţení. Pieper upozorňoval na přehlcení prací a ztrátu volného čas, na
nemoţnost se odtrhnout od povinného konzumování informací. Volný čas pak představuje ve
starověkém smyslu jako nezbytný čas pro udrţení ducha, jehoţ nedostatek povede
k přepracování a „opravdové“ zahálce, odtrţení od reality. Zatímco právě volný čas povede
k upevňování a chápání reality, protoţe člověk s volným časem je více otevřený realitě. Bush
zamýšlel memex jako zařízení, které bude slouţit pro uvolnění času na intellectus. Vývoj ICT
však vedl spíše k nástrojům umoţňujícím zvýšení ratia, zatímco na druhý stejně důleţitý
aspekt se zapomnělo. Levy uvádí ţivotopisně podepřená tvrzení, ţe i Bush vyznával potřebu
volného času. Bush věřil, ţe po konci války vědci dostanou zpět svůj volný čas na přemítání,
a ţe k tomu pomůţou právě následníci memexu, pravdou však byl opak, tyto zařízení dle
Levyho slouţily a slouţí spíše k sniţování pravděpodobnosti času věnovaného reflektivnímu
přemítání.57
V historické exkurzi by se dalo pokračovat popisem nástupu počítačových sítí
a internetu. Nepovaţuji však za nutné tyto okolnosti zmiňovat v samostatných oddílech.
Podstatné je podotknout, ţe dalším milníkem demokratizace informace, a tedy i problematiky
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informačního přetíţení, je například „upgrade“ webu na tzv. Web 2.0.58 V posledních letech
by se dal nalézt další milník v rozšíření smartphonů. Důleţité je také zmínit, ţe pojem
informační přetížení byl poprvé uveden v knize Bertrama M. Grosse The Managing of
Organizations v roce 1964. Dalším důleţitou osobností byl jiţ výše zmiňovaný Alvin Toffler,
který představil problém informačního přetíţení ve své knize Šok z budoucnosti v roce 1970.59
Při tomto bych zanechal historického bádání nad fenoménem informačního přetíţení, přesto
se v následující části práce ohlédnutím do minulosti nevyhnu. V následující kapitole se budu
věnovat základním faktům ohledně lidského mozku ve vztahu ke zpracování informací, a tedy
ke zrození oboru kognitivní vědy. Je nutné dodat, ţe právě naše omezené kognitivní
schopnosti jsou premisou vzniku informačního přetíţení u jedince a stojí v protikladu
s jednoduše vylepšitelným technickým vybavením.
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2.3 Mozek jako recipient informace
Tato kapitola se bude věnovat kognitivním funkcím mozku v interakci s informacemi.
Abych dostatečně ozřejmil fenomén informačního přetíţení, nemohu se obejít bez základního
vysvětlení, jak funguje mozek. S vývojem počítačů po druhé světové válce se i psychologie
začala vybavovat novými moţnostmi přístupu ke zkoumání člověka. Snaha kvantifikovat
informace, které můţe lidský mozek zpracovat, byla také důsledkem Matematické teorie
komunikace Claude Shannona.60 Osm let po uveřejnění Shannonova článku napsal George
Armitage Miller článek o kapacitním omezení mozku při zpracování informací. Zde leţí
základ kognitivních věd a zde také musím začít psát já sám.
Miller přišel s magickým číslem sedm plus mínus dva. Při svém výzkumu
kognitivního zpracovávání podnětů zjistil, ţe naše bezprostřední paměť61 dokáţe průměrně
udrţet sedm poloţek, přičemţ mnoţství se pohybuje na základě formy informací, a můţe se
tedy lišit jedná-li se o visuální informace či auditivní atd. Mnoţství krátkodobě udrţovaných
informací můţeme pomocí tzv. chunkování62 (strategie shlukování informací do „chunků“)
zvýšit.63 Dalším důleţitým přispěním k výzkumu informační zátěţe na člověka byl výzkum
provedený v roce 1965 Streufertem, Suedfeldem a Driverem. Výzkum zkoumal chování
studentů při simulovaném útoku na ostrov. Studentům byly doručovány informace o nepříteli
a sami si mohli o některé informace zaţádat. Výsledky výzkumu potvrdily hypotézu, ţe zde
existuje určité optimální mnoţství informací, kdy je člověk schopen se nejlépe rozhodovat, a
za jejíţ hranicí se přesnost rozhodování sniţuje.64 Ona hranice je naznačena na tzv.
invertované U-křivce.
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Obrázek 1 Invertovaná U-křivka

Převzato z: EPPLER, Martin a Jeanne MENGIS. The Concept of Information
Overload: A Review of Literature from Organization Science, Accounting, Marketing,
MIS, and Related Disciplines. Information Society [online]. 2004, 20(5), 325-344 [cit.
2019-01-10]. ISSN 01972243. Dostupné z:
https://doi.org/10.1080/01972240490507974

Výzkumů ohledně této hranice (tedy stavu, kdy se jedinec dostává do informačního
přetíţení) bylo provedeno několik napříč různými obory.65 Jako příklad mohu uvést výzkum
z roku 1966, kdy bylo zkoumáno informační zatíţení u klinických psychologů. Výzkum
zkoumal, jak mnoţství informací o zkoumaných studentech zvyšuje či sniţuje přesnost
predikce studentova GPA psychologem.66 Jak jsem jiţ psal dříve, zpochybňovat existenci
hranice naznačené v obrázku č. 1 není mým cílem. Je-li člověk vystaven velkému mnoţství
informací, přesnost jeho rozhodování se většinou sniţuje. Otázkou je, zdali nás aktuální stav
infosféry ţene do šedé části grafu.
Abych vysvětlil, proč vlastně dochází k nepřesnému rozhodování vzhledem k většímu
mnoţství informací, je potřeba se na chvíli pozastavit nad fungováním mozku samotného.
Přesněji na dva koncepty spojované s mozkovou činností – paměť a pozornost.

65

EPPLER, Martin a Jeanne MENGIS. The Concept of Information Overload: A Review of Literature from
Organization Science, Accounting, Marketing, MIS, and Related Disciplines. Information Society [online]. 2004,
20(5), 325-344 [cit. 2019-01-10]. ISSN 01972243. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/01972240490507974
66
BARTLETT, C.J. a C.G. GREEN. Clinical prediction: Does one sometimes know too much?. Journal of
Counseling Psychology [online]. 1966, 13(3), 267-270 [cit. 2019-01-16]. ISSN 00220167. Dostupné z:
https://doi.org/10.1037/h0023710
Grade Averange Point – indikátor průměru známek pouţívaný v americkém školství. Ve zmiňovaném výzkumu
měli psychologové na základně informací např. o rodičích studenta, známek z některých kurzů, docházky atd.
vypočítat (predikovat) hodnotu GPA.

24

Paměť
Mnoţství podnětů (či potencionálních informací) prochází v procesu zpracování
mozkem skrze několik filtrů. Filtry jsou nedokonalými pamětmi, které propouštějí do další
části paměti jen spektrum přijímaných informací. V roce 1968 přišli s modelem systému
lidské paměti Atkinson a Shiffrin.

Obrázek 2 Model (kognitivního) zpracování informací

Převzato z: Snowfairy007. AQA AS Psychology Unit 1 Memory. Slideshare.net
[online]. Jan 25, 2015 [cit. 2019-01-10]. Dostupné z:
https://www.slideshare.net/Snowfairy007/aqa-as-psychology-unit-1-memory

Dle modelu můţeme lidskou paměť rozdělit na paměť senzorickou, krátkodobou
a dlouhodobou.67
Senzorická paměť – vstupní bod do lidského informačního systému. Na této úrovni
dochází ke ztrátě značného mnoţství informací. Cejpek uvádí propočet Wolfa D. Keidla, ţe
mnoţství informace vstupující do centrální nervové soustavy je 109 bit * sec-1. Avšak na
vědomé úrovni dochází k redukci na přibliţně 100 bitů.68 Informace se v senzorické paměti
drţí po dobu pouze několika stovek milisekund.69
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Krátkodobá paměť – informace se v tomto typu paměti uloţí přibliţně na 20 sekund,
pokud není například vědomým opakováním udrţována.70 Informace pak mohou být
z krátkodobé paměti přesunuty do paměti dlouhodobé. Torkel Klingberg, kognitivní vědec ze
Švédska, sjednocuje pracovní paměť s krátkodobou pamětí.71 Pracovní paměť je schopnost
pamatovat si informace po omezený časový úsek, většinou několik sekund. Může budit dojem
jednoduché funkce, avšak je zásadní a životně důležitá pro mnohé mentální úlohy, od kontroly
pozornosti až po řešení logických problémů.72 Zatímco je krátkodobá paměť spojována spíše
s repetitivními funkcemi, paměť pracovní se zaobírá náročnějšími mentálními úlohami, které
ale vyţadují schopnost pamatování. Klingberg uvádí, ţe krátkodobá a pracovní paměť se
nacházejí ve stejných oblastech mozku a rozdíl mezi nimi spočívá pouze v intenzitě, stupni
neuronového zapojení.73 Jedná se o bezprostřední paměť jejíţ kapacitu zkoumal Miller, jak
jsem popsal dříve v této kapitole. Zároveň se jedná o klíčový typ paměti při zkoumání
informačního přetíţení jedince.
Dlouhodobá paměť – není na rozdíl od krátkodobé paměti limitována kapacitou a ani
časem, ale schopností zpětně informace vyvolat do procesu myšlení v pracovní paměti. Dělí
se na paměť implicitní a explicitní. Implicitní část74 zahrnuje podvědomé vzpomínky.
Explicitní paměť75 se ještě dělí na paměť epizodickou (někdy také autobiografickou) spojenou
se vzpomínkami na naše vlastní působení na světě, a sémantickou paměť, kde se ukládají
fakta o světě kolem nás.76 Za ukládání informací do dlouhodobé paměti je odpovědná část
mozku zvaná hipokampus.77
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Pozornost

Jaké informace projdou ze senzorické do pracovní paměti78 je určeno naší pozorností.
Pozornost lze definovat jako portál, skrze který informace tečou do mozku. Směřování svojí
pozornosti na něco konkrétního je analogické se selekcí informace, jak přiřazujeme prioritu
jen malé části všech dostupných informací.79 Dle Klingberga existují minimálně tři typy
pozornosti, a to pozornost kontrolovaná, jenţ je vědomě člověkem udrţovaná při soustředění
se na nějaký úkon, stimulem řízená pozornost, která je řízena neočekávanou událostí
(Klingberg uvádí například pozornost vybuzená spadnutím hrnečku s kávou na zem) a tzv.
pozornost vzrušení, která na rozdíl od předchozích dvou není selektivně zaměřená na určitou
úlohu či událost, ale je spojována s únavou a upadající schopností se soustředit.80
Kontrolovaná pozornost a stimulem řízená pozornost jsou na sebe vzájemně nezávislé,
a dokonce sídlí v odlišných částech mozku. Vzhledem k tématu práce je více zajímavá
kontrolovaná pozornost, jenţ sídlí v čelním (frontálním) laloku a temenním (parietálním)
laloku šedé kůry mozkové (neokortexu). Kontrolovaná pozornost se překrývá s pracovní
pamětí neboli abychom se dokázali na něco koncentrovat, musíme si pamatovat na co.
Znamená to, že není rozdíl mezi tím zapamatovat si pozici bodu a zapamatovat si kam
směřovat svoji pozornost v očekávání ještě se neobjeveného bodu.81 Stimulem řízená
pozornost pracovní paměť nepotřebuje.82
Pracovní paměť je tedy nezbytná pro udrţení kontrolované pozornosti. Pracovní
paměť má omezenou kapacitu, a tak i naše pozornost je limitována, a proto můţe docházet
k přetíţení informacemi.83 Klingberg uvádí, ţe pracovní paměť lze trénovat. Při tréninku
dochází ke zvýšení kapacity pracovní paměti. Zvýšená kapacita se projevuje zvýšenou
aktivitou především v sulcus intraparietalis, coţ je zářez v neokortexu umístěný v temenním
laloku. Právě zjištění, ţe temenní lalok hraje rovnocennou roli v řešení problémů a zapojování
pracovní paměti jako čelní lalok je relativně nové.84
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Mozková plasticita85 nám sice umoţňuje se zlepšovat a přizpůsobovat prostředí, ale
nemůţe se rovnat s rychlostí s jakou dochází k vylepšování technických zařízení
umoţňujících tvorbu a přenos informací. Klingberg bystře poznamená, ţe informační
přetíţení je situace, kdy mozek doby kamenné potkává informační záplavu.86 V současném
tempu vývoje je zřejmé, ţe hranice nejsou již definovány technologií, ale naší vlastní
biologií.87 Zjednodušeně lze říci, ţe prozatím není moţné kapacitu pracovní paměti mozku
zvýšit stejně rychle jako kapacitu operační paměti počítače.88 Z této kapitoly je důleţité si
odnést, ţe informační přetíţení jako jev u jedince je umoţněn biologickým omezením.
V následující kapitole uvedu příčiny a symptomy spojované se zkoumaným fenoménem.
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2.4 Příčiny a symptomy
Z předchozí kapitoly víme, ţe informační přetíţení je jevem závislým na omezené
biologii člověka. Lidský mozek jako příjemce informace má své vlastní kapacitní omezení.
V následujícím textu se budu věnovat spouštěčům či důvodům pro překračování této
kapacity.89 Především je nutné zmínit, ţe dále zmíněné příčiny jsou jak charakteru spojeného
s jedincovou osobností, tak charakteru organizačního (společenského). V druhé části kapitoly
naváţu na příčiny informačního přetíţení výčtem symptomů.
Výbornou práci odvedli Eppler a Mengis ve svém kompilačním článku o literatuře
spojené s informačním přetíţení. Dle autorů můţeme vypozorovat následující příčiny:90
IPC (information processing capacity) – autoři pouţívají tento pojem jako označení pro
procesní kapacitu jedince při zpracování informací. Tato kapacita je ovlivňována například
charakteristikou jedince.
IPR (information processing requirements) – poţadavky na zpracování informací, které jsou
ovlivňovány například povahou úloh či procesů.
Informační přetíţení (IO) lze vyjádřit rovnicí: IO = IPR > IPC
Personální faktory
První příčinou je samotný jedinec a jeho přístup, kvalifikace, zkušenosti či motivace
vzhledem ke zpracování informací. Osobnostní chování přímo ovlivňuje IPC. Tento faktor
bych přirovnal k Cejpkovu pojmu endoceptu. Jako jedinečné bytosti se svými postoji,
zkušenostmi apod. přistupujeme i různě ke zpracování informací, a tedy vytváříme různé
úrovně IPC. Pijpers pouţívá termín informační profil jako označení pro souhrn nadání,
postojů, zvyků a způsobů zpracovávání informací jedincem.91 Wilson píše o problematice pull
(poţadavek informací osobou) a push (osoba informace rozšiřuje) fenoménu. Osoba, která
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vyţaduje neustálý přísun informací (tj. potřeba kognice), nebo je původcem nadměrného
šíření informací, přispívá k informačnímu přetíţení sebe samého či ostatních lidí.92
Organizační design
Změny v designu organizace (desintermediace, centralizace, interdisciplinarita) mohou
zvětšovat IPR, protoţe zintenzivňují potřebu komunikace a koordinace. Wilson zdůrazňuje, ţe
právě způsoby řízení pracovníků v organizaci jsou hlavní příčinou informačního přetíţení.
Jedním z problému je dle Wilsona trend downsizingu.93 Byznys sféra pak vytváří stresující
prostředí s nadměrným IPR.
Charakteristiky informace
Dalším faktorem přetíţení můţe být informace samotná, přičemţ se nejedná o
mnoţství informace, ale o jejich kvalitu. Negativní charakteristiky informace (např. novost,
komplexita, nejednoznačnost, intenzita) mohou sniţovat IPC. Naopak kvalitní informace IPC
jedince zvyšují.
Informační technologie
Jednou

z nejčastěji

zmiňovaných

příčin

informačního

přetíţení

je

rychlý

technologický pokrok. Vývoj internetu a sluţeb stojících na něm zvyšuje míru komunikace.
Například jiţ zmiňované pull a push chování jedinců je zapříčiněno také výrazně zvýšenými
moţnostmi, které ICT přineslo. ICT má tendenci zvyšovat jedincovo IPC, zároveň však
navyšuje i IPR.
Úlohové a procesní parametry
Faktor související s povahou úloh či procesu při nichţ je zacházeno s informacemi.
Úlohy vyţadující komplexní přístup zvyšují i informační zátěţ na zpracovatele. Paralelní
vrstvení úloh spojené s přepínáním mezi různými úkony či distrakce při procesu
vypracovávání úloh, časový tlak atd. vedou ke zvýšení IPR a sníţení IPC.
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Jednotlivé příčiny se často provazují, navazují na sebe či se vzájemně podporují.
Například organizační design ovlivňuje povahu úloh. Úloha sestává s konkrétních informací,
jeţ mohou či nemusí být kvalitní. Od zpracovatele úloh se očekává, ţe díky pouţití ICT
dokáţe úlohy zpracovat v těsnějším časovém rámci. Postoj zpracovatele ke zpracování úlohy
je dán jeho vlastní povahou. Jak vidíme z daného příkladu, často nelze oddělit jednu příčinu
jako hlavního původce informačního přetíţení.
Stav informačního přetíţení má na jedince negativní důsledky. Elson identifikoval
několik důsledků:
1. „Navzdory velkému kvantu dostupných informací, jedinci se zdá, že zná méně, protože
kvantum toho, co zná, je pouze nepatrné ke všem dostupným informacím.“
2. „Příliš mnoho informací vede k zamrznutí či únavě mozku. Odpovědí jedince na tento
stav může být dokonce vyhýbání se informacím. Při takovéto reakci může dojít k tomu,
že jedinec ztratí či vynechá hodnotné informace.“
3. „Informační exploze či přetížení také může vést k závislosti na informacích, touha
získávat více informací pak může vést k závislosti na zdrojích jako je internet. Efektem
závislosti je snížení produktivity, což má za následek reakci organizací, které
provádějí restrikce typu informací, ke kterým má zaměstnanec přístup s oficiálním
vybavením a zařízením.“
4. „Zkrácení pozornosti.“
5. „Komplexnější myšlení se přestane používat, protože prakticky všechny potřebné
informace jsou jedinci na dosah ve velkém množství a z různých zdrojů.“
6. „S lavinou dostupných informací se uvolňují i kontaminované informace, což může
vést ke špatnému rozhodování a vážným chybám.“
7. „Informační exploze nutí jedince přemýšlet o minulosti nebo bezprostřední
budoucnosti bez odpovídají pozornosti k přítomnosti.“94
Hoq ještě dodává k sedmému bodu tzv. poruchu pozornosti, kterou se zabývá Edward
M. Hallowell.95 Hallowell popisuje nově rozpoznaný neurologický fenomén ADT (Attention
Deficit Trait), který se člověka projevuje rozptýleností, nekontrolovatelností vnitřních stavů
a netrpělivostí. Důsledkem toho pak nejsou lidé schopni vyjasnit si priority, správně se
rozhodovat a řídit svůj čas, coţ vede k poklesu výkonosti. Příčinu Hallowell nalézá
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v pracovních nárocích, které kladou čím dál větší poţadavky na čas a pozornost člověka.96
Mozek má jen omezenou kapacitu pro zpracování podnětů v určitém čase a jeho přehlcení
vede k ADT. Hallowell ADT vymezuje jako čistě produkt prostředí, moderního ţivota oproti
ADD97 či ADHD98, které jsou vázaný na genetiku člověka.99
Anne Goulding podotýká o informačním únavovém syndromu (IFS):
„… zapříčiňuje paralýzu analytické kapacity, konstantní vyhledávání dalších
informací, zvyšuje úzkost a nespavost a sebe pochybování při dělání rozhodnutí.“100
Goulding zdůrazňuje podobnost následků informačního přetíţení a informační
chudoby. Informačně chudý jedinec v důsledku nedostatku informací také není schopen se
rozhodnout, stejně jako se kvůli přemíře informací nedokáţe rozhodnout informačně
bohatý.101
Je diskutabilní, zda například 5. bod z Elsonova seznamu není pouze jakýsi ohlas
neoluddismu. Clay Shirky tvrdí, ţe internet nedělá lidi hloupějšími, ale naopak ţe je výzvou
pro intelektuální rozvoj. Píše o tzv. kognitivním přebytku (malá část úsilí můţe plodit velké
úspěchy), který stojí za Open Source nebo projektem Ushahidi. Pokud společnost věnuje
jenom určitou část svého dostupného času pro tvorbu dobrých věcí, tak právě internet a jeho
nástroje umoţňují vykonat „velké věci“ v krátkém čase. O distrakci způsobovanou novými
médii píše, ţe zde byla vţdy. Uvádí příklad knihtisku, který vedl i k šíření erotických novel,
avšak jeho vliv na vzdělanost nelze popřít, a stejně tak mluví o internetu, ţe ač se tvořil, tvoří
a bude tvořit řekněme „balast“ nelze přehlíţet jeho kladné stránky. Jako se vzdělávání muselo
přizpůsobit knihtisku, stejně tak se musí přizpůsobit „internetové éře“.102
Kritické zkoumání jevu informačního přetíţení bude později rozebráno podrobněji.
Potřeboval jsem však v této části textu upozornit, ţe ne všechny zmiňované příznaky je
moţné přičíst pouze informačnímu přetíţení a zároveň vyhnout se dogmatickému tvrzení o
škodlivost internetu či obecněji nových médií.
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Francis Heylighen se věnuje vlivu změn, ať uţ se jedná o vědecké, technické, kulturní
nebo sociální inovace, na lidské zdraví. Neschopnost se rychle adaptovat na změny,
především pak na ty negativní, má vliv na lidské chování. Heylighen určuje tři typy chování
ve stresujících situacích: boj, útěk a zděšení. Boj je spojen s hněvem a agresí. Útěk je
spojován se strachem a úzkostí. Zděšení pak srovnává se zvířecím „zmrznutím“, „hraním si na
mrtvého“. U člověka spojuje tuto reakci s pocitem apatie, zoufalstvím a deprese, přičemţ
všechny tyto pocity jsou charakteristické bezmocností. Příkladem těchto vzorců chování
v současné společnosti je například syndrom vyhoření, vandalismus či drogová závislost.
Nejčastějším problémem ve společnosti dle Heylighena je úzkost jejíţ symptomy jsou
například nespavost, neustálý pocit napětí a obav, kdy vzdálené hrozby vyvolávají
nepřiměřené reakce. Úzkost je patrná ve vzrůstajícím pocitu nejistoty, coţ se odráţí i na
socio-ekonomické úrovni. Příkladem můţe slouţit vzrůstající nedůvěra v instituce a autority.
Velkou roli v budování úzkosti hrají také média se svojí potřebou vydělání více peněz skrze
„senzační“ zprávy. Dalším prvkem ve vytváření pocitů nejistoty a nebezpeční hrají eroze
tradičních systémů víry. Vysoká akcelerace změn vede k vzrůstající potřebě informací, aby
byl člověk schopen „drţet krok“ s tímto vývojem. Dopad příliš mnoha informací pak přispívá
k úzkosti, špatnému rozhodování, potíţím s pamětí a schopností se soustředit. Tyto efekty
zvyšují stres jiţ vytvářený neustálou potřebou se adaptovat na měnící se prostředí. Jednu
z příčin informačního přetíţení, autor pozoruje v technologickém pokroku, který umoţnil
nezměrné a nekontrolovatelné publikovaní. Pokrok je navíc v módu setrvačnosti neboli i přes
informační saturaci, kdy je informační potřeba uspokojena, nepřestáváme publikovat další
informace, coţ připívá k zahlcení i nekvalitními informacemi, tzv. „datovým smogem“, jak
uvedl ve své knize Data Smog David Shenk. Heylighen článek uzavírá tvrzením, ţe uchopení
fenoménu informačního přetíţení a nabývající komplexity ţivota je sloţité kvůli jejich
abstraktnosti.103
Popsané symptomy pravděpodobně nejsou definitivním výčtem dopadů informačního
přetíţení na psychologii člověka, přesto povaţuji popis jejich závaţnosti za dostatečný
k uvědomění si důleţitosti uvaţovat nad problémem přetíţení jako patologickým stavem
společnosti. Nakolik je předloţený stav společnosti reálný nám mohou napovědět řešení, která
spočívají
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v technologických aplikacích. Následující kapitola se tedy bude zabývat prostředky, pomocí
kterých se společnosti (ne)daří problém redukovat.

2.5 Řešení informačního přetížení
Kapitola se zabývá prostředky, které jsou pouţívány v boji s informačním přetíţením.
Zakomponování kapitoly věnující se řešení problému, jehoţ oprávněnost existence je hlavním
tématem práce, je na zamyšlení. Ovšem právě existence řešení problému můţe ledacos
napovědět o jeho reálném nebezpečí. Je-li problém řešen a řešení jsou funkčně integrovány do
procesů ve společnosti, je moţné, ţe problém ve své podstatě je eliminován a katastrofické
vize spojované s informačním přehlcením jsou neoprávněné. Píšu-li katastrofické, míním tím,
ţe symptomy informačního přetíţení prostupují celou společností. Existence menšiny, ať jiţ
věkového raţení či vzdělanostního či jiného, která není schopna fungovat v informační
společnosti na adekvátní úrovni je pravděpodobná, avšak tím nevzniká katastrofická vize
zahlcené společnosti.
Následující výčet řešení informačního přetíţení si neklade nároky na systematický
přehled všech moţných protiopatření. Cílem kapitoly je naznačit, ţe momentální řešení
problematiky přehlcení v informační společnosti je podchyceno. Informační společnost
dokáţe tok informací usměrňovat a riziko informační záplavy je pouze jakýmsi výstraţným
majákem budoucnosti.

Informační gramotnost základem
Informační vzdělávání k informační gramotnosti je základním protiopatřením proti
informační zátěţi, které můţe být člověk vystaven. Důraz na vzdělávání při práci
s informacemi je předpokladem pro úspěšné fungování v informační společnosti. Analýzu
nakolik je integrace vzdělávání k informační gramotnosti do formální, neformální či
informální stránky vzdělávání úspěšná či nikoliv přenechávám jiným pracím, přesto ale právě
pochopení důleţitosti informačního vzdělávání a obrat ke konstruktivistickým metodám vede
k přesvědčení, ţe vzdělávání k informační gramotnosti se v informační společnosti jiţ
neomezuje jen na technické znalosti počítače. William Badke, knihovník na Trinity Western
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University, se ptal vysokoškolských studentů, jak se vyrovnávají s informačním přetíţením.
Zjištěním bylo, ţe studenti informační přetíţení neznají. Studenti se spokojí s první
přístupnou informaci, která je alespoň trochu dobrá vzhledem k potřebě studenta. Badke se
ptá, jestli je tohle to správné jednání. Zmiňuje, ţe posunem k sémantickému webu sice
výsledky vyhledávání budou relevantnější, ale o kvalitě nakonec stejně musí rozhodnout
člověk sám. Navrhuje, aby se učily hlavně základy informační gramotnosti a pokročilejší
elementy se nechaly na studentech samotných. V současných kurikulech není čas vše naučit
během informační gramotnosti vymezených hodin. Informační gramotnost je komplexní
záleţitost, a nelze ji naučit během pár hodin. Badke zdůrazňuje, ţe aby se předešlo tomu, ţe
bude informační gramotnost brána jen jako jakési zpestření výuky, je potřeba informační
gramotnost poloţit do základů celého vzdělávání, a tak změnit její funkci z vedlejšího na
základní předpoklad studia.104

Znovuobnovení pozornosti
Ztráta schopnosti se soustředit v důsledku neustále distrakce přívalem informací je
jedním z příznaků informačního zahlcení člověka. Jedním z moţných řešení, někdy
zmiňovaným v pracovních poţadavcích, je multitasking. Christine Rosen tvrdí o
multitaskingu, ţe je škodlivým návykem a mělo by se od poţadavků na multitasking
opustit.105 Nevýhodnost multitaskingu je zapříčiněná především fungováním mozku.
Klingberg tvrdí, ţe při vykonávání dvou a více náročných mentálních úloh je přepínání mezi
těmito úlohy v pracovní paměti náročnější neţ postupné jednotlivé vykonávání úloh
samotných. V mozku neexistuje centrální jednotka, která by řídila jednotlivé úlohy, ale úlohy
se překrývají ve stejné oblasti mozku, a tak jejich simultánní vykonávání je provázeno jejich
střídáním v dané oblasti. Tento překryv vyţadující neustálé přepínání pak objasňuje, proč je
vykování více mentálně náročnějších úloh tak sloţité.106 Dle Klingberga řešením problému
mentální zátěţe je „mentální posilovna“. Snaha trénovat mozek, například skrz edukativní
počítačové hry, a zvyšovat kapacitu pracovní paměti je podle Klingberga řešením pro
104
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znovuobnovení schopnosti se soustředit.107 Hallowell navrhuje jako protiopatření proti poruše
pozornosti (ADT) podporovat pozitivní emoce (především face-to-face komunikaci, prostředí
vytvářející pozitivní atmosféru), starat se o mozek (dostatečný spánek, správná strava a
cvičení) a organizovat si ADT (uzpůsobit části dne vlastní pracovní preferenci, organizovat si
pracovní prostředí). Organizace by neměly ignorovat závaţnost ADT. Měly by uzpůsobovat
prostředí a změnit pracovní podmínky tak, aby nedocházelo k dalšímu vytváření ADT u
zaměstnanců.108 Tímto se dostáváme k dalšímu bodu řešení.

Organizační terapie
Dle Allena a Wilsona jsou moderní manaţerské praktiky v organizacích kořenem
problému informačního přetíţení zaměstnanců. Poţadavky kladené na pracovní výkonnost (v
důsledků zvyšující se komplexity informačního prostředí a potřeb) vedou ke změně chování
zaměstnanců. Vytváří se stresové prostředí, které vede k odchodu zaměstnanců do jiné méně
stresující organizace či ke sníţení pracovního výkonu. Allen a Wilson doporučují tzv.
organizační terapii spočívající v zavedení protiopatření proti nadměrné informační zátěţi.
Terapie vyţaduje kroky identifikace problému informačního přetíţení a stresového chování
zaměstnanců, zavedení informačních strategií zaměřujících se nejenom na technologie, ale
také na rizika přetíţení, tréninky v pouţívání ICT pro distribuci znalostí (ať uţ se například
jedná o porady či dokumentaci v rámci organizace), monitorování průtoku informací pro
zachycení uzlů, které by mohly vytvářet nadměrně zbytečnou informační zátěţ, vzdělávání k
informačnímu chování, jenţ povede k účinnému a efektivnímu informačnímu flow
v organizaci.109
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Kolektivní moudrost mravenců
Síťová společnost umoţňuje řešit problémy kolektivní činností. V roce 2012 zkoumali
Sasaki a Pratt způsob, jakým mravenci překonávají kognitivní přetíţení pomocí kolektivního
rozhodování, aby překonali individuální limitaci. Sledovali rozhodování mravenců při výběru
hnízda z více nabízených alternativ. Studovali rozdíly v tom, jak si vedli jednotliví mravenci
(jako individuální členové museli navštívit více hnízd) a jak celá kolonie (přičemţ kaţdý
mravenec navštívil jenom omezený počet hnízd, bylo zabráněno, aby se některý mravenec stal
„informovaným leaderem“, a tak se jako kolonie museli rozhodovat na základě agregace
jednotlivých postřehů). Výběr hnízda je závislý na několika parametrech, např. vstupní
průměr, velikost dutiny, úroveň světla atd. Připravili buď dvě hnízda (jedno špatné a jedno
dobré), nebo osm hnízd (čtyři špatné a čtyři dobré) mezi kterými se museli jednotlivci a poté
kolonie rozhodovat. Dobrá hnízda měla malý vstupní průměr (důleţitý parametr pro výběr,
právě v tomto aspektu spočíval rozdíl mezi špatnými a dobrými hnízdy). Jednotlivci se u dvou
hnízd rozhodli v 80 % pro správné hnízdo, u osmi jiţ ale pouze 50 % vybralo dobré hnízdo.
Kolonie si vedla v obou případech mnohem lépe. Měla více jak 90% úspěšnost. Důvodem
bylo, ţe jednotlivci museli navštívit více hnízd (výběr mezi osmi hnízdy). Jednotlivci čelili
většímu kognitivnímu zatíţení (u dvou hnízd ještě volili celkově správně, jakmile ale volili
mezi osmi rapidně se výkon zhoršil), zatímco mravenci v kolonii navštívili jako jednotlivci
vţdy jen malý počet hnízd (kolonie jako celek navštívila všechna hnízda). Zhoršení výkonu
isolovaných mravenců spočívá v tom, ţe navštívili více hnízd, neţ bylo potřeba (i kdyţ
navštívili dobré hnízdo, pokračovali v hledání), proto u nich došlo ke kognitivnímu přetíţení.
Částečně se jejich jednání vysvětlovalo jako důsledek izolace, a tak pokračovali v hledání
následkem potřeby po sociálním kontaktu. V kolonii nešlo o kombinování mnoha identických
voleb, ale o distribuovaný proces rozhodování nad několika volbami (mravenci v kolonii
navštěvovali různý a jen omezený počet hnízd, nešlo tedy o kolektivní rozhodování nad
jednou entitou). Ţádný jedinec nemusel tedy posuzovat a rozhodovat mezi všemi moţnostmi,
coţ umoţňovalo kolonii jako celku zpracovávat více informací účinněji. Podle autorů toto
zjištění můţe slouţit jako model pro vývoj kolektivní inteligence člověka.110
Inspiraci přírodou můţeme pozorovat v rekomendačních systémech či webových
stránkách jako je yelp.com, stackoverflow.com či quora.com. Schopnost pouţívat nástroje,
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které nám internet přinesl, je podmíněno znalostí doručenou skrze vzdělávání, čímţ se
dostávám zpětně k prvnímu řešení v předkládaném seznamu. Mnoţství dostupných informací
se s nástupem internetu a jeho sluţeb navýšilo, jenţe to ještě neznamená, ţe jedinec musí sám
procházet všechny informace a rozhodovat o jejich kvalitě a relevanci ke své potřebě.
Odpovědí je právě kolektivní inteligence (kterou začíná doplňovat inteligence umělá).

Technologie prostředkem nikoli cílem
Technologie by se měly uzpůsobovat člověku, a ne člověk technologiím. Vývoj
vyhledávacích systémů, metadatových formátů, přístupy participace uţivatele na návrhu
vyvíjené technologie či přístupy informačních architektů jsou nadějí, ţe kyberprostor se
nepromění v Borgesovu Babylónskou knihovnu. Důraz na sémantickou rovinu webu v novém
tisíciletí naznačuje, ţe informační profesionálové si uvědomují důleţitost strukturování
informací a automatizování procesů jejich zpracování takovým způsobem, aby byly počítače
schopny „rozumět“ a zpracovávat informace. Vizualizace vyhledávání informací je dalším
vyuţitím technologie v boji s informačním přetíţením.111 Uţivatel digitálních technologií by
měl mít odpovídající úroveň digitální gramotnosti a znát principy informační architektury.112
Znovu se tedy dostávám k otázce vzdělávání k informační gramotnosti.113 Tvrzení z počátku
tohoto odstavce, ţe se technologie musí plně přizpůsobit člověku, totiţ zavádí antitechnokratickým přístupem, avšak přece jenom je potřeba, aby se i člověk dokázal srovnávat
s rostoucí komplexitou prostoru, dnes jiţ snad mohu psát o kyberprostoru, jako průsečíku
analogového a digitálního světa. Vzdělávání by mělo vést k vzájemné adaptaci člověka
a technologií, tedy k vzájemnému růstu potencionálu lidské bytosti i jeho technologické
extenze.
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Vyprávění příběhů
Kapitolu

věnující

se

řešením

informačního

přetíţení

uzavřu

konceptem

storytellingu.114 Boria Sax klade důraz na pochopení důleţitosti příběhů. Tvrdí, ţe schopnost
vyprávět příběhy pomáhá člověku překonávat problémy spojené s informačním přetíţením.
Příběhy jsou tím, co strukturuje naši zkušenost se světem, a ne informace. Internet povaţuje
za médium, které můţe napomáhat k tvorbě a šíření příběhů. Navrhuje změnit náhled na nové
milénium, vyměnit Informační věk za Věk příběhů.115
Předloţená řešení informačního přetíţení si nekladou nárok na konečný výpis všech
moţných protiopatření. Z předloţených řešení však vyplývá, ţe právě přístup ke vzdělávání
a odpovědnost tvůrců médií spolu tvoří klíčové prvky při překonávání nástrah moderní
společnosti. Cílem kapitoly bylo udat výčet řešení, které jsou informační společnosti
dostupné. Integrace protiopatření do informační společnosti závisí nejen na existenci těchto
řešení, ale i na jejich ukotvení ve stávajících systémech.116 Riziko informačního přetíţení bylo
vnímáno jiţ v době před průnikem internetu do všedních ţivotů lidí, nejedná se tedy o
šokující zjevení, které by mělo lidské společenství paralyzovat. Kroky ke sníţení katastrofické
vize záplavy informací jsou podnikány. Jak úspěšné tyto kroky jsou, tedy jak je vnímáno
informační přetíţení lidmi, je součástí kritického zkoumání výzkumné části této práce. Avšak
neţ se začneme zaobírat výzkumy z oblasti informační vědy a knihovnictví, zaměřím svoji
pozornost na příčiny zpochybnění existence informačního přetíţení jako celospolečensky
všudypřítomného jevu. Následující kapitola představí problém informačního přetíţení jako
moderní či přesněji znovu se vyskytující mýtus ve společnosti.
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2.6 Mýtus informačního přetížení

V předposlední kapitole teoretické části práce se budu věnovat úvodu do kritického
zkoumání existence fenoménu informačního přetíţení jako podmínky ţivota v kultuře
informační společnosti. Cílem kapitoly je přinést názory rozličných autorit na téma
informačního přetíţení v novém tisíciletí. Výstupem teoretické části práce bude framework,
v němţ se budu pohybovat při interpretaci výsledků empirického zkoumání jevu ve
výzkumech informační vědy a knihovnictví v druhé (praktické) části práce.

Přetrvávající mýtus
Mýtus lze definovat jako tradiční příběh, zvláště takový, který vysvětluje ranou historii
kulturní víru, praktiky určité skupiny lidí nebo přírodní jevy.117 Mýtus je také obecné
přesvědčení, které se však nezakládá na pravdivém opodstatnění.118 Robert A. Segal definuje
mýtus jako příběh. Klade důraz na vyprávěcí prvek mýtu, zároveň mýtus neredukuje pouze na
nutnost boţských entit, které v religionistickém chápání mýtu musí v příběhu vystupovat, aby
příběh byl mýtem. Dle Segala mýtus musí mít na své stoupence silný vliv, jinak mýtem
přestává býti. Mýtus můţe být pravdivý i nepravdivý. Pravdivý ve smyslu své existence pro
své stoupence a vlivu na jejich ţivoty. Nepravdivý je mýtus (jako příběh vysvětlující přírodní
procesy), pokud věda mýtus vyvrací, přesto, pokud mýtus zůstává důleţitým prvkem pro
ţivot člověka ve společnosti, přetrvává nezávisle na jeho vědeckém vyvrácení. Segal určuje
tři důleţité otázky při zkoumání mýtu: otázka původu, funkce a tématu mýtu.119
Původu mýtu informačního přetíţení jsem se věnoval v kapitole 2.2 Historická
exkurze fenoménu přetíţení. Funkcí mýtu je adaptování člověka na jev efemerizace. Belgický
kybernetik Heylinghen efemerizaci definuje následovně:
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„Efemerizace může být nejlépe pochopena jako snížení produkce entropie, což znamená, že
vstupy jsou zpracovávány efektivněji a s menšími ztrátami zdrojů. Výsledkem je, že pro daný
vstup bude výstup systému obsahovat více použitelné energie a informace.“120
Zároveň však jev efemerizace sniţuje tření121, coţ má za následek narůstající
komplexitu kauzálních sítí.122 Komplexita kauzálních sítí a s ním spojené riziko mohu uvést
například k událostem ekonomické krize z roku 2007. Lokální ţivot v současném světě je
globálně ovlivňován a události nejsou jiţ více zeměpisně vyhrazené. Produktem těchto
dynamických změn je pak přesvědčení, ţe ţijeme v informačním přetíţení. Člověk přestává
chápat události, kterým je vystavován, a toto nepochopení připisuje zvýšené kvantitě
informací namísto nezastavitelného123 a zrychlujícího se pokroku lidstva. Tématem mýtu je
fenomén informace a jeho role ve společnosti.
První významnější zmínku o kritice reálné existence informačního přetíţení v doméně
knihovnictví a informační vědy přinesla Tonya J. Tidline. Tidline v roce 1999 píše, ţe
informační přetíţení je mýtus moderní doby nastolený lidmi, aby dokázali fungovat v dnešní
informační společnosti. Mýtus chápe v tomto smyslu jako nevědecký proces, který potvrzuje
realitu nějakého nepolapitelného fenoménu, a jenţ umoţňuje lidem skrze jeho chápání
obhajovat svoji existenci. Mýtus vysvětluje, reflektuje historii a tvaruje aktuální odpovědi.
Podporuje sdílené chápání a emocionální expresi. Konečně, mýtus je vitální mechanismus,
opakovaně vzbuzován jako odpověď na sociální změny. Je možné vidět, jak dokonce i v 21.
století, mýtus strukturuje lidskou existenci. […] povaha informace a problému přetížení
naznačuje, že informační přetížení může být chápáno jako mýtus vytvořený v reakci na
ohromující sociální proces.124
Dle Tidline je informační přehlcení fenomén vágního původu, který byl stvořen jako
odpověď na sociální změny, které přinesl přechod od industriální na informační společnost.
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Tyto změny zapříčiňují zvýšenou komplexitu ţivota jedince. Revoluce v kontrole v polovině
19. století zapříčiňuje efemerizaci, a člověk, jako by ztrácel kontrolu nad svým ţivotem,
protoţe informací, které by mohl mít, ale zároveň většinou nejsou všechny potřebné pro jeho
ţivot, je tolik, ţe není schopen je pojmout. V důsledku přesvědčení, ţe ţivot mu uniká,
uchyluje se k mýtu informačního přetíţení. Strategie, která mu umoţňuje zůstat v určitých
mezích příčetný, navzdory touze chápat zrychlující se pokrok společnosti.
Tidline provedla pilotní studii nad skupinou studentů LIS. Studie ukázala, ţe studenti
informační přetíţení částečně zvládají, ale také byly vnímány některé negativní dopady
informačního přetíţení. Tidline tedy netvrdí, ţe by informační přetíţení neexistovalo.
Postrádá však systematičtější přístup ke zkoumání toho, jak skutečně lidé vnímají informační
přetíţení ve svém kaţdodenním ţivotě. Dle Tidline se informační přetížení stalo pohodlnou
kódovou frází pro mnoho problémů a důsledků,125 které sebou přinesla informační společnost.
Informační přetíţení se stalo uţitečným příběhem (mýtem) při adaptaci člověka na současnou
existenci. Slovy Tidlene, příběh informačního přetížení, jako ostatně téměř všechny
mytologie, ilustruje pokračující schopnost člověka adaptovat se na měnící se podmínky.126

Není to informační přetížení, je to selhání filtrů
Slova v nadpisu tohoto odstavce odkazují na prohlášení Claye Shirkyho na konferenci
Web 2.0 v roce 2008. Shirky tvrdí, ţe problémem není informační přetíţení, ale sníţení
kvality filtrů. Od vzniku knihtisku a jeho rozšíření ve světě docházelo k distribuci knih i
mimo akademickou či učeneckou sféru. Uţ v oné době mohl učenec čelit příliš mnoha knihám
(neboli publikačnímu přetíţení), které za ţivot nemohl všechny přečíst. Mluví se o tzv.
gutenbergovské ekonomice. Uţ od renesance jsou stíţnosti na zvyšující se objem informací
známy. Filtr kvality v této ekonomice je však nadále udrţován nakladateli, které stojí
produkce informací určité riziko. Dle Shirkyho internet způsobil přechod na tzv. postgutenbergovskou ekonomiku, kde náklady na publikování informace rapidně klesly, a s tím
odpadají i filtry kvality. Producent informace jiţ nenese takové riziko při publikování
informace, a tak si nemusí nutně hlídat kvalitu. Shirky tedy mluví o informačním přetíţení
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jako o faktu dnešní společnosti, protoţe jeho vlastními slovy, pokud se o informačním
přetížení mluví jako o problému již dlouho dobu, možná to prostě již není problém ale fakt.127
Nevyvrací existenci jevu přetíţení, avšak problém nevidí ve zvýšené produkci informací, ale
v poklesu kvality filtrů. Skutečným problém dle Shirkyho tedy není informační přetíţení, ale
filtry nastavované ve společnosti (ať jiţ v sociálním či technologickém směru). Shirky klade
důraz na posun v myšlení. Při stavu, který přichází s nadměrným příjmem informací,
nepřemýšlet nad tím, ţe je tu najednou příliš mnoho informací, ale spíše nad tím, který filtr se
pokazil, a jak lze tento filtr upravit.128
V roce 2014 byla v internetovém médiu Edge.org idea informačního přetíţení
označena za vědecký koncept, který je připraven „odejít do důchodu“. Jay Rosen v článku
navazuje na Shirkyho. Uvaţování nad problémem informačního přetíţení se má přesunout na
uvaţování nad problémem filtrů. Rosen nabízí tří typy filtrů:
1. Lidé, kteří budou fungovat jako editoři (kognitivní autority)
2. Algoritmy kolektivní inteligence (zde uvádí způsob, jakým funguje Google
vyhledávač)
3. Rekomendační personalizované filtry se zabudováním serependity.129
Rosen uzavírá svůj pohled na problém filtrů následujícím vyjádřením:
„Filtry selhávají, když nás znají příliš dobře, a zároveň když nás znají nedostatečně.“130
Vaughan Merlyn na svém blogu tvrdí, ţe je skeptický k existenci fenoménu
informačního přetíţení. Dle Merlyna informační přetíţení není problém, protoţe tu vţdy byly
stíţnosti na mnoţství informací a řešení v odstřihnutí se od informačního toku vidí jako velmi
nebezpečnou alternativu. V nástrojích Webu 2.0 spatřuje Merlyn potenciál k řešení těchto
stíţností. Velký příval informací by dle autora měl být vnímán jako pozitivní jev. To, co jiní
nazývají informačním přetíţením, Merlyn pojmenovává jako „channel problem“. Tvrdí, ţe
problémem není příliš mnoho informací, ale špatně volený kanál pro jejich přenos. Web 2.0
nabízí nástroje, které dokáţou informační přetíţení eliminovat, avšak záleţí na konkrétním
výběru daného nástroje pro daný účel. Další problém, který je hlavní příčinnou stíţností
v pracovním prostředí, nachází ve špatných praktikách managementu. Často byla odstraněna
střední vrstva managementu, ale nebyly vylepšeny pracovní procesy. V důsledku toho vyšší
management stráví spoustu času například zpracováváním a odpovídáním na emaily na úkor
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své vlastní práce. Dle Merlyna se nejedná se o informační přetíţení, ale o špatný management
na všech úrovních vedoucí k cyklu hromadících se emailů.131
Brian Solis zmiňuje, ţe kaţdou revoluci komunikačních technologií doprovázel odpor
a varování před změnou myšlení lidí. Informační přetíţení je produktem naší volby. Pracuje
pro nás i proti nám a je na naší volbě jakým směrem informační proud poteče. […]
informační přetížení je symptomem přílišné konzumace a neschopnosti upřesnit online
prožívání na základě zájmů a důležitosti. […] Informační přetížení je symptom naší touhy
nesoustředit se na důležité. Je to volba.132 Solis netvrdí, ţe by informační přetíţení
neexistovalo, ale není nevyhnutelným faktem naší doby. Informační přetíţení je produktem
našeho počátečního přizpůsobování, ve kterém se stále nacházíme, na digitální existenci. Své
role v digitálním světě se však musíme naučit definovat.133
Cameron Neylon zmiňuje přesun získávání informací z fyzické návštěvy knihovny na
online vyhledání. Web změnil téměř vše, aţ na vědecké publikování, které zůstává
v paradigmatu knihtisku a s ním spojeného rizika distribuce. Jenţe právě ono riziko
s poklesem nákladu na online publikování kleslo rapidně dolů. Cena publikování tedy
nespočívá v tom, zda publikovat či ne, ale ve filtrování z onoho velkého mnoţství jednoduše
publikovatelného materiálu. Dle Camerona filtry nesmíme omezovat na gatekeepery (např.
knihovníci, vydavatelé či databázoví kolektoři), ale tvrdí, ţe filtry jsou vědecké komunity
samy. Poznamenává nevýhody binárního rozhodování: publikovat či nepublikovat; zamítnout
či nezamítnout. Výzkum s dobrou metodologií a daty, který však má špatný závěr není
publikován, nebo je zamítnut, a tak potenciál navazujícího výzkumu je malý, i kdyţ data
a metodologie by mohly slouţit rozvoji vědy nehledě na závěr výzkumu. Centralizované
filtry (peer review, vydavatel) se většinou vyskytují právě u vědecké činnosti. Nejedná se o
selhání filtrů, ale o deficit objevování. Cameron uvádí jako příklad filtru Google vyhledávač,
discovery systém, kde kontrola je na straně uţivatele (oproti centralizovaným filtrům).
Zdůrazňuje, ţe bychom měli věnovat pozornost vylepšování těchto nástrojů. Knihovník se
stává spíše průvodcem namísto selektora.134 Peer review by neměla být odstraněna, jen by se
na jejím základě nemělo rozhodovat o publikování, kdyţ cena publikování klesá. Zaměřeno
by mělo být na discovery nástroje. Uţivatel sám se stává gatekeeperem a potřebuje pomoc
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právě skrze vhodné nástroje. Problém není, že máme příliš mnoho informací. Jsme
informačně poháněná společnost: jak by zde mohlo být příliš mnoho informací? Výzvou je
využít účinně dostupnost těchto informací. Nepotřebujeme je blokovat. Nepotřebujeme
limitovat. Potřebujeme umožňovat. Potřebujeme nástroje pro objevování. Informační
přetížení není problém. Je příležitostí a budeme rychlejší v pokroku řešení problémům, kterým
čelíme, když uvidíme příležitosti, jenž nám dostupnost informací přináší.135
Z předchozího textu vyplývá, ţe informační přetíţení je fenomén, jehoţ existence se
nutně nevyvrací, ale začíná se měnit směr, jak se o dostupnosti informací přemýšlí. Ať jiţ se
jedná o problém filtrů v podobě informačních kanálů, discovery sluţeb či problém přílišné
konzumace ze strany uţivatelů, je informační přetíţení136 povaţováno spíše za příleţitost neţ
nevyhnutelnou zkázu informační společnosti.

Framework
V kapitole 2.1 Vymezení pojmů jsem představil informační přetíţení jako problém
vnímaný na celospolečenské úrovni v informační společnosti. Poskytnout pracovní rámec,
v němţ budu posuzovat reálnost informačního přetíţení, bude cílem následujícího textu. Za
mýtus v tomto rámci povaţuji jev, který je z hlediska vědy nepotvrzený či neprozkoumaný.137
Reaguji tak na článek Tonyi J. Tidline, která v roce 1999 vnímá fenomén informačního
přetíţení jako nedostatečně prozkoumaný jev, který však v kultuře informační společnosti je
nazýván vědeckým faktem.138 Fenomén informačního přetíţení budu zkoumat na základě
zjištění empirických výzkumů z oblasti informační vědy a knihovnictví. Nezávisle na tom, jak
jev nazveme, tedy zda na informační přetíţení nahlíţíme jako na selhání filtrů či v původním
smyslu jako nadměrný příval informací, důleţité bude zjištěné vnímání tohoto fenoménu na
straně zkoumaného vzorku lidí. Fenomén povaţuji za reálný, pokud výzkumy u zkoumané
populace potvrdí negativní symptomy spojované s informačním přetíţením. Potvrzením
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symptomům myslím, ţe vnímané obtíţe na straně zkoumaných lze skutečně připisovat vlivu
informačního přetíţení, a reálnost fenoménu musí potvrzovat jeho většinové vnímání, má-li se
jednat o celospolečenský problém. Při interpretaci výzkumů se tedy budu soustředit nejen na
kvantitativní výskyt fenoménu, ale i na příčiny jeho vnímání.

Případ, kdy informační

přetíţení vnímáno není, můţe naznačovat, ţe přetíţení ovlivňuje populaci krytým způsobem.
Tehdy se jedná o falešnou adaptaci. Toffler poznamenává čtyři strategie maladaptace lidí na
informační přetíţení:
Odmítač – blokace adaptování. Projevuje se odmítáním změn ve společnosti například
ve formě odmítání či záměrného „odstřihování“ od zdrojů informací.
Specialista – zúţení zorného úhle. Projevuje se přílišnou specializací jen na konkrétní
oblast zájmu.
Tradicionalista – snaţí se zachovat status quo. Projevuje se návratem k dříve
úspěšným adaptivním chováním dnes však jiţ zastaralými.
Zjednodušovač – snaha pouţívat jednoduchý vzorec pro vysvětlení komplexních jevů.
Projevuje se například výběrem nejlépe dosaţitelné informace nehledě na její relevanci.139
Tyto strategie jsou však pro člověka v moderní společnosti zhoubné. Všechny tyto
metody se nebezpečně vyhýbají bohaté komplikovanosti reality. Zkreslují představy
skutečnosti. Čím více toho člověk popírá, čím více se specializuje na úkor širších zájmů, čím
více se mechanicky vrací ke zvykům a politickým metodám minulosti a čím více zoufale
zjednodušuje, tím neadekvátněji reaguje na novost a stále početnější možnosti výběru. Čím
více na tyto strategie spoléhá, tím více se jeho chování vyznačuje divokými a
nevypočitatelnými zvraty a všeobecnou nestabilitou.140 Samozřejmě, ţe například strategie
specializace v podobě zúţení informační zdrojů je důleţitá při snaze o získání informací, ale
toto zaměření na uţší spektrum zdrojů musí být obhájeno racionálním rozhodnutím, a ne
kompulzivním jednáním v důsledku stresu z příliš mnoha alternativ. Informační přetíţení tedy
nemusí být vnímáno, ale za cenu ztráty racionálního rozhodování. Kaţdý vybraný výzkum
bude podroben průchodem stavovým diagramem (Obrázek 3 Framework posuzování reálnosti
informačního přetíţení), jenţ má zobrazovat navrţený framework posuzování reálnosti
informačního přetíţení. Souhrn těchto průchodů nám poskytne odpověď na otázku, zdali je
informační přetíţení mýtem současné informační společnosti nebo zdali se jedná o skutečný
fenomén s vědecky podloţenými fakty.
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Obrázek 3 Framework posuzování reálnosti informačního přetížení

Legenda
IO – informační přetíţení (Information Overload)
Zelená barva – fenomén je reálný
Červená barva – fenomén je mýtem
Maladaptace – IO není vnímáno v důsledku zdánlivé adaptace např. v některé z forem
Tofflerových maladaptivních strategií (odmítač, specialista, tradicionalista, zjednodušovač).
Adaptace – IO vnímáno není v důsledku pozitivní adaptace, jedinci zvládají IO účinnými
strategiemi, jedná o případ úspěšného přizpůsobení poţadavkům informační společnosti, kdy
nedochází k přílišné ztrátě racionality.
Příčinou IO – IO je vnímáno, jedná se skutečně o vliv IO, který je v jedinci vyvoláván
společenským tlakem (poţadavky na fungování v informační společnosti). Vnímání IO
vychází ze zaţité zkušenosti (ať jiţ profesní či civilní) a není konstruováno výzkumem.
Jiná příčina – vnímáno IO připisováno odlišným příčinám, např. stresu z pouţívání
technologií. Pokud je ve výzkumu záměrně zkoumaný vzorek vystavován nadměrné stimulaci
informacemi, je takového vnímání konstruktem výzkumu, a rovněţ spadá do této kategorie.
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2.7. Shrnutí teoretické části

Teoretická část práce slouţila jako úvod do problematiky reálnosti fenoménu
informačního přetíţení. V kapitole 2.1 Vymezení pojmů byly vymezeny pojmy informace,
informační společnost a informační přetíţení. Fenomén informačního přetíţení byl uveden
jako problém nebo mýtus celospolečenského rázu. Informační přetíţení je představeno jako
reálný problém v případě, ţe jeho vnímání je v informační společnosti signifikantní. Tohoto
závěru bylo dosaţeno pomocí analogie se vznikem informační společnosti dle Benigera a
Webstera. Mýtus se vyznačuje setrvačností a generačním děděním. Tyto vlastnosti jsou
součástí historické kontinuity jevu v kapitole 2.2 Historická exkurze fenoménu přetíţení
zabývající se evidencemi informačního přetíţení sahajícího aţ k biblickému textu.
Společenský problém vyţaduje vnímání na straně jedince, protoţe jedině souhrn jedinců tvoří
společnost. Biologická podmínka kognitivních omezení jedince byla probírána v kapitole 2.3
Mozek jako recipient informace. V kapitole 2.4 Příčiny a symptomy byl poskytnut seznam
příčin připisovaným informačnímu přetíţení, který následně doplnil výčet symptomů, které
negativně ovlivňují vnímajícího jedince. Představená řešení informačního přetíţení v kapitole
2.5 Řešení informačního přetíţení slouţily jako úvod do kritického přístupu k existenci
fenoménu. Naznačení funkčních řešení předznamenává, ţe informační společnost se se svými
patologickými jevy dokáţe vyrovnávat, eliminovat je, případně si uvědomuje jejich existenci
a snaţí se reagovat, nýbrţ nezůstává šokována v paralyzovaném stavu. Následovala klíčová
kapitola 2.6 Mýtus informačního přetíţení zabývající se mýtem a jeho vztahem k fenoménu
informačního přetíţení. Role mýtu jako vitálního mechanismu ve společnosti uvedla
zkoumanou problematiku do světla pochybného či vágního jevu, jeli toto tvrzení
(ne)oprávněné budu zkoumat na základě empirických výstupů vědy v navazující výzkumné
části práce. K tomuto účelu jsem představil framework zkoumání reálnosti fenoménu
informačního přetíţení.
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3. Evidence IO v LIS výzkumech
V předchozí teoretické části práce byl představen fenomén informačního přetíţení
(nadále IO). Nevyjasněnost reálné existence fenoménu IO ve společnosti byla hlavním
důvodem

pro

následující

výzkum.

V nadcházejících

kapitolách

bude

představena

metodologie, výsledky výzkumu a diskuze nad výsledky s limity a doporučenými směry
dalšího výzkumu fenoménu IO v oboru informační vědy a knihovnictví (nadále LIS, v angl.
Library and Information Science).

3.1 Metodologie
Výzkumné otázky
Hlavní výzkumná otázka práce zní:
Je informační přetížení na základě výsledků empirického výzkumu v oboru LIS
reálný celospolečenský problém či moderní mýtus informační společnosti?
Vedlejší výzkumné otázky:
V jakých oblastech je prováděn empirický výzkum fenoménu IO v oboru LIS?
Existuje dostatek empirických výzkumů fenoménu IO v oboru LIS?
Metoda
Pro šetření reálnosti fenoménu IO v oboru LIS byla provedena kritická literární
rešerše. Pro dokumenty zahrnuté do rešerše byla zvolena kritéria, která budou dále
specifikována.
Výběr dokumentů
Pro šetření reálnosti jevu byly pouţity výzkumné články zabývající se empirickým
výzkumem fenoménu IO. Dle Wilsonovy definice je IO vnímání na straně jedince (či
pozorovatele tohoto jedince), že množství informací asociovaných s jeho pracovním úkolem je
větší, než je schopen efektivně zvládnout, přičemž vnímání přetížení v tomto smyslu vytváří
takový stupeň stresu u jedince, že jeho strategie zpracovávání informací jsou neúčinné.141
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WILSON, T.D. Information overload: Implications for healthcare services. Health Informatics Journal
[online]. 2001, 7(2), 112-117 [cit. 2018-11-29]. ISSN 14604582. Dostupné z:
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Definice poskytuje vodítko při posuzování vhodnosti výběru výzkumného článku.
Empirický proţitek potvrzující vnímání IO není vázán jen na subjektivní vnímání
participantů, ale jeho evidenci lze taktéţ vysledovat z vnějška pomocí změny chování
participantů, kteří vnímání IO nemusí uvést, ale změna jejich informačního chování
důsledkem IO je výzkumníkem pozorovatelná. Za pracovní úkol v definici IO je pro účely
výzkumu moţné povaţovat i úkol v rámci civilní existence, jelikoţ pro šetření
celospolečenské reálnosti je nezbytné zkoumat jak civilní, tak profesní evidenci jevu IO.
Dopad vnímání IO má pro jedince negativní důsledky projevující se některým ze symptomů
uvedených v teoretické části (2.4 Příčiny a symptomy).
Výzkumné články byly vybrány z databáze Web of Science (nadále WoS), přičemţ
byla vybrána pouze kategorie zdrojů patřících dle WoS do kategorie LIS. Vyhledávacím
dotazem byla disjunkce termínů „information overload“, „information load“, „cognitive
overload“, „cognitive load“ v názvu, abstraktu či klíčových slovech článků. Vyhledávací
dotaz byl převzat z práce Epplera a Mengisové.142 Zdrojové dokumenty byly časově omezené
od roku 1999 do současnosti. Rok 1999 byl vybrán v reakci na článek Tonyi J. Tidline.
V článku Tidline kladla důraz na nedostatečný empirický výzkum fenoménu IO v oboru LIS,
a proto lze fenomén IO povaţovat za mýtus.143 Motivací mého výzkumu je zjistit, jak se
posunul vývoj empirického stavu výzkumu fenoménu IO od roku 1999 právě v reakci na
tvrzení, ţe fenomén IO lze povaţovat za moderní mýtus.
Mezi dokumenty zahrnuté do rešerše byly kromě výzkumných článků i zprávy ze
sborníků. Na základě výše zmiňovaného vyhledávacího dotazu byly vrácené záznamy na
základě přečtení abstraktů vyřazeny či zahrnuty do další fáze rešerše. Specifika pro zařazení
do výzkumu byla následující:
1. Jedná se o výzkumný článek
Jsou vyřazeny teoretická zkoumání, přehledové rešerše, eseje apod.
2. Výzkum je zaměřen na lidské informační chování
Jsou vyřazeny např. studie rekomendačních systémů, implementace IR systémů
apod. Výzkumy empirického proţívání jsou myšleny výzkumy zaměřené na
142

EPPLER, Martin a Jeanne MENGIS. The Concept of Information Overload: A Review of Literature from
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informační chování ţivých informačních systémů, jakým jsou lidé. Výzkumy
neţivých systémů jsou vyřazeny.
3. Primární zkoumaný fenomén ve výzkumu je IO
Je potřeba zvaţovat zastoupení zkoumání fenoménu IO v cílech výzkumu. IO se
objevuje jako součást výzkumné otázky nebo hypotéz. Výzkumy s okrajovými
zmínkami či odkazy na fenomén IO bez jeho vlastního zkoumání v samotném
výzkumu jsou pro tuto práci nepodstatné. Toto specifikum bylo nejčastěji
zkoumáno aţ na základě přečtení fulltextu článků.
Výzkum musel splňovat všechny tři body specifikace. Je pravděpodobné, ţe můţe
dojít k nepřesné interpretaci informací z abstraktu dokumentu výzkumníkem kvůli
nedostatečné podrobnosti, kterou forma abstraktu nabízí. V situaci, kdy bylo na základě
fulltextu zjištěno, ţe výzkum specifika nesplňuje, bude výzkum sice ve výsledcích stručně
zmíněn, ale zároveň bude odůvodněno jeho nezařazení do vyhodnocování reálnosti fenoménu
IO.
Kategorie, do nichţ byly vybrané výzkumy zařazovány, jsou adaptací kategorií
z představeného frameworku posuzování fenoménu IO z teoretické části práce (Obrázek 3
Framework posuzování reálnosti informačního přetíţení). Kategorie frameworku však byly
pro potřeby výzkumu přesněji specifikovány.
Specifikace kategorií
Kategorie se dělí do dvou hlavních tříd podle toho, zda fenomén IO potvrzují či
vyvracejí.
Třída A Reálnost fenoménu IO je potvrzena
Kategorie I. Symptomy IO jsou vnímány
IO je participanty vnímáno či z jejich informačního chování jsou patrné
symptomy spojované v literatuře s IO. Jedná se skutečně o dopad IO na
psychiku jedince (podmíněný některým z predikátů z kapitoly 2.4
Příčiny a symptomy), přičemţ dopad je v jedinci vyvoláván poţadavky
na fungování v informační společnosti. Vnímání IO vychází ze zaţité
zkušenosti (ať jiţ profesní či civilní) a není konstruováno výzkumem.
Kategorie II. Symptomy IO nejsou vnímány, ale dochází k maladaptaci
IO není participanty vnímáno v důsledku zdánlivé adaptace např.
v některé z forem Tofflerových maladaptivních strategií (odmítač,
specialista, tradicionalista, zjednodušovač). Participanti tvrdí, ţe IO
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vůbec nevnímají nebo ho zvládají, přičemţ však jejich způsob chování
je ze strany pozorovatele (výzkumníka) označen jako jednání
uzpůsobené negativním důsledkům IO.
Třída B Fenomén IO je mýtem
Kategorie I. Symptomy IO nejsou vnímány, protoţe dochází k adaptaci
IO vnímáno participanty není v důsledku pozitivní adaptace. Jedinci
zvládají IO účinnými strategiemi, jedná se o případ úspěšného
přizpůsobení poţadavkům informační společnosti, kdy nedochází k
přílišné ztrátě racionality, které je pozorovatelné skrze neprojevující se
symptomy IO v participantově informačním chování.
Kategorie II. Konstruování fenoménu IO výzkumem
Vnímání IO je připisováno odlišným příčinám, např. stresu z pouţívání
technologií. Pokud je ve výzkumu záměrně zkoumaný vzorek
vystavován nadměrné stimulaci informacemi, je takovéto vnímání IO
konstruktem výzkumu a rovněţ spadá do této kategorie. Výzkum slouţí
pouze pro potvrzení invertované U-křivky, ale nezkoumá obecné
vnímání IO u participantů. Operacionalizace fenoménu IO je ve
výzkumu odlišná či nedostatečná pro diskurz této práce, tedy odlišná od
normativních definic zmiňovaných v teoretické části práce, a dochází
pak k potvrzování odlišného fenoménu.
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Pro přehlednost metodologie je přiloţen loţiskový model reprezentující postup
vyhodnocování dokumentů při kritické literární rešerši.

Obrázek 4 Ložiskový model vyhodnocování výzkumů IO
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3.2 Výsledky
Na základě algoritmického kritéria bylo získáno 348 článků. Po zváţení podmínky
empirického výzkumu a zastoupení fenoménu IO v abstraktu článku dle specifikovaných
kritérií bylo zahrnuto 55 článků. Po přečtení fulltextu a zjištění zastoupení fenoménu IO ve
výzkumu do hodnocení zůstalo 35 výzkumných článků, které splňují všechna tři kritéria
(1. Jedná se o výzkumný článek. 2. Výzkum je zaměřen na lidské informační chování 3.
Primární zkoumaný fenomén ve výzkumu je IO.) Vyřazené výzkumy a důvody jejich
vyřazení jsou dostupné v příloze (Tabulka vyřazených výzkumů).
Výsledky jsou prezentovány v chronologickém pořadí a dle oblasti výzkumu
fenoménu IO. Touto strukturou prezentace výsledků odpovídám na vedlejší výzkumnou
otázku: V jakých oblastech je prováděn empirický výzkum fenoménu IO v oboru LIS?
Výzkumy byly rozřazeny do 7 oblastí (oblast [počet výzkumů]):
E-komerce [5] – výzkum fenoménu IO ke vztahu k online nakupování
Online komunikace [10] – výzkum fenoménu IO na online platformách, výzkum zaměřen
většinou na jedinou platformu (jedná se o online sociální sítě (Facebook, Instagram), diskuzní
platformy (Usenet), mikro-blogovací stránky (Twitter, SINA))
Management [7] – výzkumy fenoménu IO u manaţerů v organizacích, zaměření na profesní
evidenci IO
Zdravotní informace [3] – výzkumy fenoménu IO zaměřené na oblast zdravotních
informací, všechny tři výzkumy se zabývaly informacemi o rakovině, objevuje se odvozený
fenomén –informační přetíţení při vyhledávání informací o rakovině (CIO, Cancer
Information Overload)
Každodenní život [8] – výzkumy zaměřené na holistický přístup ke zkoumání IO ve
společnosti, civilní stránka fenoménu IO
Vědečtí pracovníci [1] – jediný výzkum v této oblasti, zaměření na změnu práce vědeckých
pracovníků a vnímání vlivu IO na jejich pracovní výkonost
Akademičtí knihovníci [1] – výzkum vnímání IO knihovníky
V následující sekci budou rozebrány podrobněji jednotlivé výzkumy sdruţované do
vypsaných oblastí. K tomuto kroku došlo na základě zjištění, ţe fenomén IO je různě pojímán
v daných oblastech, a to především s ohledem na operacionalizaci a závaţnost symptomů IO.
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E-komerce
Explorační chování při online nakupování bylo předmětem Huangova výzkumu
v Taiwanu v roce 2000. Informační komplexita (mnoţství rozdílných elementů či vlastností
stránky) a novost (překvapující, nové či neznámé aspekty stránky) byly zkoumány jako dvě
sloţky IO. Výzkum potvrdil, ţe první sloţka negativně ovlivňuje intenci provádět exploraci
webového obchodu, avšak vede k intenci nákupu. Druhá sloţka podporuje touhu zůstávat
a objevovat v online prostředí. Výzkum se však nezaměřil na kvantitativní evidenci jevu IO
u participantů, ale na intenci objevovat a nakupovat vzhledem ke komplexitě a novosti
informací. Ve výzkumu je IO operacionalizováno značně odlišně, především výzkum
nezkoumá psychologické dopady IO na zákazníka, a intence nekoupit či neprozkoumávat
obchod nelze za závaţné symptomy IO povaţovat.144
Navazující Huangův výzkum zjišťoval, jak vliv informační zátěţe ze strany online
obchodu ovlivňuje postoj zákazníka k exploraci obchodu a nákupu. Studie se zaměřuje na
vztah mezi emocemi zákazníka a komplexnosti e-prostředí. Neposkytuje však obecný náhled
na zaţité skutečnosti na online nakupování a fenomén IO.145
V další studii z roku 2014 byl opět zkoumán vliv IO (IO jako mnoţství informací)
a dezorganizace informací (způsob jakým jsou informace na webu strukturovány) na intenci
nakupovat v online prostředí. Výzkum proběhl v laboratorních podmínkách nad více jak 1000
participanty, kteří po zadání úkolu spočívajícího v simulaci nákupu na jednom z deseti
nejnavštěvovanějším online obchodě ve Španělsku vyplnili online dotazník. Bylo zjištěno, ţe
IO má pozitivní efekt na intenci nakupovat stejně jako v Huangově výzkumu v Taiwanu.
Pozitivní efekt IO však platil jen u zkušených uţivatelů internetu, u méně zkušených uţivatelů
vedlo vnímání IO k tendenci nenakupovat. Avšak výzkumníci uvádějí, ţe těch zkušených
uţivatelů zvládajících IO je dnes podstatně více.146
Další výzkum z oblasti e-komerce zkoumal informační chování jedince při online
nakupování

vzhledem

k informační

zátěţi.

IO

je

v tomto

kontextu

ovlivňováno
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charakteristikou informace (její komplexností, nejednoznačností a novostí), informačním
zdrojem (mnoţství značek a vlastností produktů), systémovým rozhraním (lehkost či
náročnost pouţití online obchodu) a motivací jedince (touha zakoupit určitý produkt). Takto
specifikovaná informační zátěţ má efekt na jedincovu intenci prozkoumávat a kupovat
v online prostředí. Negativní vliv informační zátěţe vede k IO, které se projevuje ukončením
explorace obchodu či nezakoupením produktu. Metodou byl webový dotazník, přičemţ výše
zmíněné faktory byly zkoumány na jednom z nejpouţívanějších online obchodů v Taiwanu.
Dle výsledků výzkumu mnoţství vlastností produktu vykazuje od určité hranice kvantity
informací princip invertované U-křivky, coţ vede k ukončení explorace obchodu
participantem, ale zároveň zvyšuje intenci nakupovat. Coţ lze vysvětlovat tím, ţe kupující
chce o produktu nabízeném online vědět, co nejvíce informací. Větší mnoţství značek vede
k exploraci, ale zároveň nemá vliv na intenci nakupovat. Komplexnost a nejednoznačnost
informací negativně ovlivňují intenci explorace a nákupu, zatímco novost podstatně
neovlivňuje intenci prozkoumávat, ale negativně souvisí s pravděpodobností nákupu
produktu. Zátěţ způsobená rozhraním systému je v negativním vztahu s intencí nákupu i
explorace, zatímco motivace jedince je v pozitivním vztahu s oběma činnostmi. Výzkum se
však

nezabývá

obecným

vnímání

IO

při

činnosti

nákupu

v online

obchodem.

Operacionalizace IO zde je velmi odlišná od diskurzu práce a její subdimenze obsahují i
kladné vlastnosti, coţ je v rozporu s vymezením fenoménu v této práci.147
Poslední výzkum navazuje na minulé výzkumy v e-komerční sféře. IO je zde
operacionalizováno stejně jako v předchozích studiích věnujících se zkušenosti s online
nakupováním a vnímáním IO. S fenoménem IO je opět pracováno odlišně od diskurzu této
práce. Její odlišnost spočívá v nepřítomnosti negativních symptomů IO, které ve výzkumu
sice jsou reprezentovány intencí neprohlíţet obchod či nekoupit si zboţí, ale stěţí lze tyto
symptomy pokládat v závaţnosti za rovné symptomům naznačeným v teoretické části práce.
Také je potřeba zmínit geografickou omezenost výzkumu (pouze Taiwan) a limitaci ve formě
online nákupu pouze v jednom obchodě. Výzkum nezjišťuje obecný stav zkušenosti s IO při
online nakupování. Výzkum potvrdil výsledky minulých výzkumů. Motivace nakupovat
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sniţuje vnímání IO s ohledem na počet produktů, zároveň však nesniţuje podsloţku IO
spojenou s přetíţením následkem špatného rozhraní online obchodu.148
Z výzkumů je patrná jejich geografická omezenost (4 z 5 výzkumů pocházejí
z Taiwanu). Navíc je zřejmé, ţe v oblasti online nakupování je s IO pracováno odlišně. Sama
povaha činnosti nákupu vede k potřebě jiné operacionalizace IO. Výzkumy se nezabývají
obecnou zaţitou zkušeností s IO při online nakupování. Představené výzkumy slouţí spíše ke
komerčním účelům, a to přesněji k úpravám informací na online obchodech, aby docházelo
k prozkoumávání a nakupování produktů zákazníkem. Vliv online nakupování na lidské
proţívání IO v kaţdodenním ţivotě z těchto výzkumů nelze vyvozovat.

Online komunikace
Prvním představeným výzkumem z oblasti online komunikace je studie z roku 2004
zkoumající dynamiku zpráv a jejich vliv na uţivatele Usenetu, kteří si musejí osvojit určité
strategie, čímţ následně ovlivňují diskurz celé skupiny uţivatelů. IO se objevuje v kontextu
přetíţení komunikačního neboli hustotě zpráv, které je uţivatel virtuálního prostoru vystaven.
Na sesbíraných datech bylo dokázáno, ţe při zvýšené aktivitě ve skupině (mnoţství zpráv
a participantů) uţivatelé spíše odpovídají na jednodušší zprávy, ukončí participaci v diskuzi či
sami tvoří jednoduché odpovědi. Je zde patrná maladaptace dle Tofflera. V tomto případě se
však nejedná o nevyřešitelný problém, protoţe se jedná o špatně nastavený design diskuzního
systému, který neumoţňuje pokročilé filtrování. Empirická evidence IO zde zaznamenána
byla, ale forma jejího dopadu na kaţdodenní ţivot uţivatelů Usenetu jiţ ne.149
Další výzkum se zabýval vztahem mezi mnoţstvím přijímaných informací a
přilnavostí uţivatele sledovat mikro-blog (definován jako komunikace, kdy uţivatel popisuje
svůj současný status pomocí krátkých zpráv skrze instantní zprávy, mobilní zprávy, RSS,
email či webové stránky), přičemţ byl brán ohled na uţivatelův smysl pro virtuální komunitu
(definován jako členství a sdílené emocionální propojení). Výzkum proběhl v Taiwanu a
metodou byl dotazník. Vztah mezi mnoţstvím přijímaných informací a přilnavostí uţivatele
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k mikro-blogu byl zkoumán například na mikro-blogové scéně Facebooku, Plurku a Twitteru.
Bylo zjištěno, ţe efekt invertované U-křivky (vztah mnoţství informace a jejich příjímání
člověkem, kdy v určitém bodě mnoţství informací dochází k IO) v prostředí mikro-blogů
existuje, avšak uţivatelův smysl pro komunitu tuto invertovanou U-křivku eliminuje.
V momentě, kdy si uţivatel vybuduje vztah k mikro-blogu, přestává rostoucí mnoţství
informací vést k jeho IO.150
Další studie na 112 čínských firmách zkoumala jejich chování na sociálních sítí
(mikro-blogování). Jednou z hlavních výzkumných otázek bylo, jak mnoţství informací, které
pomocí mikro-blogování firmy poskytují svým followerům, ovlivňuje chování followerů.
Studie byla provedena na čínské mikro-blogovací platformě Sina. Bylo zjištěno, ţe existuje
hranice mnoţství informací (reprezentovaných počtem příspěvků na síti), za kterou upadá
angaţovanost veřejnosti (ve formě komentářů, lajků a sdílení příspěvků). Tato hranice byla
evidována na tři příspěvky denně. Mnoţství firem překračujících tuto hranici však výzkum
neposkytuje. Navíc neangaţovanost na sociálních sítí v takové podobě nelze brát jako
závaţný symptom IO. Podobně jako v předchozím výzkumu se sice můţe jev IO objevovat,
ale na základě designu výzkumu nelze o jeho dopadech zjistit konkrétní negativní projev do
ţivota jedince.151
V Japonsku v roce 2015 proběhl výzkum, který se zabýval IO uţivatelů Twitteru. Bylo
zkoumáno jak mnoţství přijatých tweetů, mnoţství přátel a hustota uţivatelovi egocentrické
sítě (spektrum přátel posílajících si navzájem tweety, tj. vzájemná propojenost uţivatelů, kteří
navzájem mohou interagovat) ovlivňovalo vnímání IO. Byla pouţita metoda web dotazníku,
aby bylo zjištěno uţivatelské vnímání IO (27 % participantů vedlo, ţe IO vnímá denně a
dalších 31,5 % uvedlo, ţe vnímá IO jednou a víckrát za týden), a poté pomocí API Twitteru
byla získána data, na kterých bylo zjištěno, ţe vnímání IO je spojeno s mnoţstvím přátel,
zatímco faktory mnoţství tweetů a vzájemná propojenost přátel roli ve vnímání IO nehrály.
Avšak pří zvýšeném mnoţství přátel (32 a více) jiţ byla pozorována negativní stránka i u
hustoty uţivatelovi sítě. Vnímání IO způsobené mnoţství přátel výzkumníci interpretují tak,
ţe design Twitteru umoţňuje vidět najednou mnoţství uţivatelů, ale zprávy se objevují
postupně. Participantovo vnímání IO je spojováno s tím, co participant vizuálně vnímá.
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Vnímání IO však bylo operacionalizováno pouze pomocí jediné otázky a dopady IO na
psychický stav jedince zkoumány nebyly.152
V dalším výzkumu jiţ vliv IO na psychiku jedince byl zkoumán. Studie se zaobírala
mechanismy, které stojí za satisfakcí (emocionálním uspokojením z pouţívání) a
pokračujícím pouţíváním, a které za emocionálním vyčerpáním a tendencí ukončit pouţívání
stránek sociálních sítí v mobilní verzi (MSNS, Mobile Social Network Site). Jedním ze
zkoumaných inhibitorů pouţívání MSNS bylo IO. Jako MSNS byla vybrána mobilní verze
Facebooku a výzkum byl proveden ve Francii. Populací výzkumu byli vysokoškolští studenti.
Dle výsledků výzkumu byla potvrzena hypotéza, ţe vnímání IO společně se sociálním
přetíţením (odkazující na určitou hranici mnoţství přátel, při které dochází ke ztrátě
udrţování smysluplného sociálního kontaktu s těmito přáteli) na Facebooku je příčinou
emocionálního vyčerpání a tendenci ukončit pouţívání online sociální sítě. Otázkou zůstává,
zda ukončení pouţívání MSNS či její potlačení není adaptivní strategie. Povaha MSNS nabízí
odpověď, ţe její pouţívání nezbytné není, a potlačení či ukončení pouţívání povaţuji za
adaptivní strategii na straně uţivatele této sítě.153
Další z výzkumů na mikro-blogovací platformě Sina se zabýval facilitátory a
inhibitory intence uţivatelské participace na mikro-blogu firem. Kvantitativní studie proběhla
v Číně. Jedním ze zkoumaných inhibitorů bylo IO, které dle hypotézy výzkumníků negativně
ovlivňuje participantovu identifikaci se značkou na mikro-blogu. Dle výsledků výzkumu byla
hypotéza potvrzena. Opět se jedná však pouze o potvrzení platnosti invertované U-křivky
(tedy kauzality mezi mnoţstvím informací a negativní reakcí v podobě ne participace), a ne o
obecné přijímané vnímání IO na mikro-blogové platformě a jeho konkrétní dopad na ţivot
jedince.154
Následující výzkum z Číny se zabýval fenoménem opouštění od pouţívání online
sociálních sítí (SNS, Social Network Site). Ukončení či útlum pouţívání SNS vychází z pocitů
spojených s únavou ze sociální sítě (SNF, Social Network Fatigue155) a disatisfakce (uţívání
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sítě nepřináší participantovi uspokojení). Studie zkoumala příčiny těchto inhibitorů. Výzkum
proběhl na sociální síti Qzone. Zkoumanými příčinami bylo přetíţení ze systémových
vlastností, sociální přetíţení a IO. Na základě výsledků výzkumu bylo potvrzeno, ţe IO je
pozitivně spojeno s vnímáním SNF, ale nepotvrdil se vliv IO na disatisfakci. Celkově však
uţivatelovo vnímání IO na SNS vede k fenoménu SNF, a následkem proţívání SNF dochází
k dočasnému či úplnému opuštění SNS. Proţívání SNF je podobné informačnímu únavovému
syndromu, takţe se jedná o negativní vliv IO na psychiku uţivatele, avšak právě ukončení
pouţívání či dočasné upuštění SNS vnímám jako účinnou strategii adaptace.156
V roce 2017 proběhl výzkum v Hong Kongu, který se zabýval vztahem followerů
(sledujících) k jejich followees (sledovaní, povaţováni za informační zdroje) na Twitteru.
Neúnosné mnoţství tweetů (zde takto operacionalizované IO) od followees vede k reakci na
straně followerů. Reakce se projevuje odmítnutím dále followee sledovat (tzv. unfollow).
Vnímání IO je ovlivňováno nejen počtem tweetů, ale také jejich redundancí, zatímco
podobnost zájmu followera a followee napomáhá vztah udrţovat. Dle výsledků výzkumu IO
(zvětšující se počet tweetů od followees) vedlo followera k odmítnutí sledovat dané
followees, přičemţ redundance tweetů či malá podobnost zájmů stupňovala pravděpodobnost
dalšího nesledování daného followee. Studie potvrzuje, ţe uţivatelé Twitteru se s IO
přetíţením dokáţí vyrovnat pomocí stabilizování svého informačního repertoáru neboli
selekce followees.157
Další studie zkoumala fenomén únavy ze sociálních sítí (SNF) a jeho spouštěče na
sociální síti Instagram v Íránu. Mezi příčiny SNF patří dle výsledků výzkumu IO, přetíţení
z vlastností platformy (komplexnost ovládání, mnoţství updatů apod.). Sociální přetíţení
(související s poţadavky na sociální odezvu od ostatních uţivatelů) ve výzkumu jako příčina
SNF potvrzena nebyla. Tyto příčiny vedou k proţívání SNF, která následně vede k reakci na
straně uţivatele, který reaguje třemi způsoby: dá si krátkou přestávku v pouţívání SNS, začne
kontrolovat svoje aktivity na SNS, nebo začne pouţívat alternativní SNS. Největší dopad na
proţívání SNF participanty mělo vnímání IO. Nejčastější reakcí na SNF bylo převzetí
kontroly nad aktivitami na SNS (například ve formě kontroly času stráveného na SNS).
Přesto, ţe participanti pociťují SNF, pozitiva, která jim Instagram přináší, je nutí pokračovat
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v pouţívání sítě. Zároveň je patrná adaptivní strategie projevující se kontrolou aktivity na
Instagramu.158
Poslední výzkum v této oblasti se zabýval nadměrným uţíváním sociálních médií
v pracovním prostředí. Dle hypotéz nadměrné uţívání SNS podporuje vyčerpání zaměstnanců
a sniţuje jejich pracovní výkon, přičemţ spouštěče únavy z nadměrného pouţívání SNS jsou
IO, komunikační přetíţení (objevuje se, kdyţ jedinec pociťuje, ţe mnoţství příchozích
poţadavků na komunikaci nezvládá, od IO se odlišuje tím, ţe souvisí více s přerušováním
momentální činnosti od častého neplánovaného poţadavku na komunikaci) a sociální
přetíţení (souvisí s poţadavky na sociální podporu, například jedinec pociťuje vyčerpání
z povinnosti lajkovat příspěvky kamarádů či reagovat na jejich statusy apod.). Výzkum
proběhl v kontextu čínského pracovního prostředí. Dle výsledků výzkumu vzniká IO
následkem nadměrného pouţívání SNS a vede k pocitům vyčerpání a ke sníţením pracovních
výkonů. Komunikační přetíţení bylo téţ potvrzeno, ale hypotéza se sociálním přetíţením a
jejím negativním dopadem na vyčerpání potvrzena nebyla.159
Většina výzkumů z oblasti online komunikace, které zde byly představeny, se
nedostatečně zabývá vlivem IO na psychiku (aţ jiţ emocionální či kognitivní vyčerpání)
participantů a z výstupů výzkumu z této oblasti lze těţko vyvozovat obecnější závěry.
Problémem je téţ zaměření výzkumů na jedinou platformu, čímţ nezkoumá proţívání jedince
v celém kontextu jeho online komunikace. Fenomén IO na SNS vede k novému fenoménu
SNF, který je v příznacích podobný s informačním únavovým syndromem. Fenomén SNF
sice má negativní dopad na psychiku jedince, avšak onen jedinec příznaky SNF rozezná a
reaguje většinou krátkou přestávkou od pouţívání SNS. Stejně jako v oblasti e-komerce není
fenomén IO ani v této oblasti zkoumán jako kaţdodenní překáţka či bariéra v ţivotě
v informační společnosti. Výsledky výzkumů z těchto oblastí mohou napomáhat k vytváření
mýtu IO.
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První studie z oblasti managementu proběhla v Hong Kongu na 40 magisterských
studentech informačních systémů, kteří byli částečně zaměstnáni ve firmách. Experimentální
design výzkumu sledoval přesnost participantovy predikce finanční situace zaměstnávajícího
podniku na základě informací podaných ve formě tabulky či grafu. Zjištění výzkumu pouze
potvrdilo, ţe při větší informační zátěţi se přesnost predikce na základě finančních zpráv
z posledních deseti let (oproti posledních pěti let) nezávisle na zobrazení informací ve formě
tabulky či grafu zhoršuje. Ač byla snaha o simulaci reálného rozhodování, vnímám design
výzkumu jako konstruovaný k potvrzení hypotézy invertované U-křivky. Výzkum navíc
nepodává objasnění kaţdodenního vnímání IO u participantů.160
Další výzkum se zaměřil na vliv pouţívání mobilních technologií (BlackBerry
handheldu) na proţívání IO u vyšších policejních důstojníků West Yorkshire Police Force
v UK. Fenomén IO je na základě interpretace rozhovorů s policejním managementem
vnímám, avšak pouţívání handheldů důstojníci neuvedli jako příčinu přetíţení. Problémem
byla spíše zvýšená potřeba po kognici, získat nějaké informace navíc kvůli pocitu, ţe nějaké
informace manaţera míjejí. Výzkumníci však zjistili, ţe povaha zpráv předávaných pomocí
handheldů je někdy informačně neadekvátní (kratší, méně formální a komplexní zprávy).
Naopak moţnost přenosných zařízení umoţňovalo důstojníkům informace zpracovávat „za
běhu“, takţe kdyţ se vrátí do kanceláře k desktopu, nečeká je jiţ přehršel zpráv, protoţe ony
byly aspoň částečně rozptýleny v běhu pracovního dne s moţností zprávy ihned konfrontovat.
Kultura organizace, jakou je policejní jednotka, vytváří potřebu na úrovni managementu
neustále získávat informace, a tak problém přetíţení byl často zmiňován, přičemţ příčinnou
byla především špatně nastavená komunikační politika. Pouţívání mobilních zařízení
napomohlo k rozptýlení problému IO do celého dne, avšak fenomén přetíţení nebyl efektivně
překonán a způsoboval změny v povaze komunikace (změna vlastností zpráv, práce 24/7).
Policejní důstojníci se snaţili vyrovnat s IO. Tyto strategie vyrovnávání s IO vykazovaly
maladaptivní vlastnosti.161
O čtyři roky později proběhl dotazníkový průzkum na 184 manaţerech ve třech
zemích (Nový Zéland, Španělsko a USA) zkoumající predikáty IO. Pomocí modelu
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strukturální rovnice bylo ze sesbíraných dat zjištěno, ţe vnímání přetíţení je ovlivněno
především rozpětím moci (v orig. power distance, vnímání nerovnosti v distribuci moci
projevující se např. při rozvrhu pracovních povinností, kdy niţší pracovník cítí, ţe je mu
ukládáno vyšším pracovníkem více práce, neţ dokáţe zvládnout, značným platovým rozdílem
či privilegii na straně mocného), neţ mnoţstvím psaných či čtených informací či přijímaných
zpráv. Výzkumníci vnímají toto zjištění jako paradox IO. IO na základě výsledků této studie
není na straně participantů vnímáno kvůli nadbytku informací, ale na základě nerovnosti
dělby moci.162
Další výzkum se zabýval znalostním a informačním managementem (K&IM) sedmi
firem z oblasti stavebního a leteckého průmyslu v UK. IO je dle závěrů výzkumu reálné
nebezpečí, kterému jsou firmy vystaveny především kvůli současným ICT infrastrukturám,
firemní kultuře hlásající „ukládej všechno“, povaze jejich byznysu a produktů samotných.
Důraz na hromadění všech informací vede k nedostatku vysoce kvalitních informací, protoţe
nejsou vůbec zaznamenány či je obtíţné je získávat z ohromného mnoţství ostatních méně
podstatných informací, coţ vede k nepravděpodobné znovu pouţitelnosti hodnotných
informací, a dělání rozhodování se v důsledku toho stává náročnou činností.163
Následující výzkum z oblasti managementu ve zdravotnictví naopak evidenci IO
nepotvrzuje. Kvalitativní výzkum proběhl v Kanadě a zabýval se koncepty informační
chudoby, IO a satisfakce. Bylo zjištěno, ţe manaţeři vnímají spíše symptomy informační
chudoby neţ IO. Vyuţívání satisfakční strategie na straně manaţerů můţe být důvodem, proč
IO není signifikantním problémem a stíţnosti směřovaly spíše na nedostatek informací neţ
jejich přebytek.164
Studie z roku 2015 zkoumala informační chování znalostních pracovníků vzhledem
k managementu inboxu emailu a fenoménu IO, jenţ byl zde reprezentován jako přetíţení
mnoţstvím přijímaných emailů. Výzkum byl proveden nad záznamy z emailových schránek
zaměstnanců jedné americké firmy. Pomocí indikátoru ICI (inbox clearing index, korelace
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mezi denním počtem přijatých zpráv a smazaných zpráv) výzkumníci rozčlenili participanty
do několika kategorií dle jejich chování. Participanti, kteří denně přijímali nejvíce emailů,
vykazovali větší ICI, coţ znamená, ţe mazali více zpráv, a tak udrţovali svůj inbox na niţším
počtu zpráv. Tito pracovníci dokonce na emaily odpovídali rychleji neţ pracovníci s menším
počtem denně přijatých emailů. Toto vede k závěru, ţe nejvytíţenější pracovníci si umějí
s emailovým přetíţením lépe poradit neţ pracovníci s menším počtem denně přijatých zpráv.
Avšak v limitech výzkumu je uvedeno, ţe kvůli nedostatečným podrobnostem o
participantech, povaze mazaných zpráv atd., nelze o povaze vnímání emailového přetíţení
participanty prohlašovat závěry. Tento výzkum opět vede k přesvědčení, ţe kvantitativní
přístupy při zkoumání IO nejsou dostatečně přizpůsobovány specifičnosti proţívání IO, a tak
dochází ke konstruování fenoménu IO na základě domýšlení nad nedostatečnými daty.165
Poslední výzkum se zabýval vnímáním IO u manaţerů z oblasti pohostinství.
Kvalitativní výzkum byl proveden s manaţery pěti dublinských hotelů. Hotelová sféra byla
vybrána z důvodu informačně bohatého prostředí, které soutěţivost o zákazníka mezi hotely
generuje. Manaţeři si stěţovali na příliš mnoho digitálních dat a jejich nestrukturovanost, coţ
nenapomáhalo se s přívalem informací vyrovnat. Data pocházela většinou z externích zdrojů
jako je TripAdvisor, Facebook či Twitter. Snaha vyrovnat se s mnoţstvím externích dat vedla
k omezení sledování platforem, na které se manaţeři soustředí. Manaţeři vyuţívali
interaktivní

dashboard

systémy,

které

jim

umoţňovaly

automatizované

real-time

sumarizování dat z různých míst namísto statických zpráv např. ve formátu PDF. Nejčastější
příčinu IO dle výsledků výzkumu spatřují manaţeři ve veřejně viditelných informací, které
zvyšují kompetitivnost mezi hotely, coţ vyţaduje efektivnější zpracování těchto informací.
Manaţeři si osvojili strategie omezování informačních zdrojů (vyuţívání webově zaloţených
dat oproti tradičnímu analogovému sběru), filtrování (sledování jen vybraných informačních
platforem) a sledování trendů a shrnujících zpráv. Na organizační úrovni byly vyuţívány
interaktivní dashboard systémy. Fenomén IO je však i přes osvojené strategie vrcholovým
managementem hotelů vnímán.166
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Přestoţe je proţívání IO často spojováno s manaţerskými pozicemi, a to hlavně
v důsledku často citované zprávy Reuters nazvané Dying for Information? z roku 1996167,
můj výzkum i v této oblasti nachází nesrovnalosti. Správně metodologicky pojaté výzkumy
však vnímání IO u manaţerů potvrzují, výjimkou je jiţ zmiňovaný výzkum z Kanady.168 Dva
výzkumy IO konstruují, ať jiţ v důsledku experimentálního designu nevycházejícího ze zaţité
zkušenosti169 či usuzování reálnosti fenoménu na základě ICI chování namísto přímých
zkušeností participantů s vnímáním IO.170

Zdravotní informace
První studie z oblasti zdravotních informací zkoumala vnímání rizika rakoviny
tlustého střeva u participantů v USA. Jedním ze zkoumaných indikátorů bylo vnímané IO při
získávání informací o prevenci rakoviny. 74,3 % participantů potvrdilo vnímání fenoménu
přetíţení vzhledem k preventivním doporučením chránícím před rakovinou, coţ má za
následek nevědomost či obtíţnost toho, jaké pokyny má participant následovat.171
Následující výzkum pouţíval stejný data set jako výzkum výše uvedený (Health
Information National Trends Survey, 2003). Výzkumníci se zabývali predikáty, které spouští
proţívání IO u lidí vyhledávajících informace o rakovině. V oblasti vyhledávání zdravotních
informací o rakovině je jev IO evidován. Evidence jevu se opírá o povahu vyhledávané
informace jako takové. Obavy z rakoviny vytváří u jedinců hledajících informace specifické
podmínky. Hlavními důvody pro vnímání IO byly socio-ekonomické faktory (nízké vzdělání,
malý finanční příjem, nezaměstnanost, špatné zdraví). IO při vyhledávání informací o
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rakovině je spojeno především se zranitelnými skupinami v informační společnosti, s populací
s nízkým příjmem a vzděláním.172
Poslední studie v této oblasti se rovněţ zabývala vyhledáváním informací o rakovině.
Výzkum se zabýval téţ fenoménem vyhýbání se informacím o rakovině (CIA, Cancer
Information Avoidance). Studie proběhla v USA a následně v Jiţní Koreji. Fenomén CIA je
dle studie důsledkem fenoménu IO vztaţeného na informace o rakovině (CIO, Cancer
Information Overload), který je následkem úzkostného stavu vyhledávajícího, respektive
nevyhledávajícího jedince a specifického informačního prostředí, které velké mnoţství často
sloţitých či proti řečících si informací o rakovině vytváří. Vyhýbání se informacím o rakovině
je také vysvětlováno touhou jedince udrţovat nejistotu o svém stavu, protoţe ví, ţe by
zjištění, kdyby informace našel, mohlo být bolestivé. CIO je definováno jako „averzivní
sklon, ve kterém je osoba zmatená a přetížená informacemi o rakovině, jenž se objevuje, když
osoba selhává v účinné kategorizaci nových informací kvůli nedostatku zdrojů pro účinné
učení.“173 Dle výsledků studie úzkostné chování jedinců vede k neúčinnému zpracování
informací, tedy k vnímání fenoménu CIO, který je také důsledkem nekonzistentních informací
o rakovině, jenţ vedou k zvýšení nejistoty u jedince. Následné přetíţení informacemi
způsobuje vyhýbání se informacím o rakovině (fenomén CIA). Výsledky pobízejí
k závaţnému závěru, ţe důsledkem CIO, respektive CIA je nepreventivní chování, přičemţ
nepreventivní činnost ohledně rakoviny můţe způsobit nepodchycení fáze rakoviny, kdy ještě
nemoc nemusí být smrtící.174
Fenomén IO je v oblasti vyhledávání informací o rakovině evidován. Problémem
výzkumů je však nedostatečná operacionalizace fenoménu. Často se IO objevuje jako jedna
poloţka v dotazníku, coţ značně sniţuje validitu a reliabilitu závěrů. Pro závaţnost důsledků,
které dle výzkumů přináší IO u participantů, povaţuji tuto oblast za velmi důleţitou při
dalším zkoumání, zároveň je však potřeba dodat, ţe s fenoménem CIO by se mělo pracovat na
větším stupni podrobnosti. Ve výzkumech chybí kvalitativní výzkum, který by přesněji
objasňoval povahu a příčiny přetíţení.
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Každodenní život
V oblasti kaţdodenního ţivota v informační společnosti se první výzkum dle mé
selekce objevuje v roce 2002. Výzkum zkoumal dělání rozhodnutí na webu u mladých lidí
s ohledem na omezenou racionalitu a satisfakční chování. Bylo zjištěno, ţe omezenou
racionalitu neovlivňují pouze časové a kognitivní podmínky, ale také fyzické parametry
související například s ergonomií. Studie byla provedena na 22 dívkách ve věku od 14 do 16
let. Bylo vyuţito metod rozhovorů, pozorování a zápisků při pohybu na webových stránkách.
Hlavní vnímanou formou kognitivního omezení nabývalo IO. Participantky si stěţovaly na
mnoţství vrácených záznamů při pohybu na webu nebo na tzv. textové přetíţení, související
s mnoţstvím textových informací na webové stránce. Jejich satisfakční chování překvapivě
nespočívalo v nalezení první uspokojující moţnosti, ale často vedlo k výběru neuspokojivé
informace kvůli fyzické nepohodě, přicházející znuděnosti, časovým limitům či příliš mnoha
informacím. Výsledky výzkumu však nelze zobecňovat, protoţe vzorkem byly jenom dívky
v omezeném věkovém rozpětí, a přihlédneme-li k roku výzkumu, lze výsledky stěţí aplikovat
na dnešní změněné informační prostředí.175
V roce 2007 proběhla studie na 20 environmentálních aktivistech ve Finsku.
Savolainen se snaţil zjistit, zda tito lidé v kontextu svého osobního ţivota, kaţdodenního
monitorování událostí skrze média, pociťují přetíţení mnoţstvím informací a jak se s tím
vyrovnávají. Zjišťuje, ţe názory participantů jsou rozličné. Polovina vnímá určitou formu
přehlcení hlavně v kontextu síťového prostředí a pouţívání emailu či znudění z repetetivnosti
zpráv. Druhá polovina vzorku s IO do styku vůbec nepřišla. Autor zmiňuje, ţe přetíţení je jev
mytický a generační a ţe mladí lidé nemají problém pouţívat internet pro získání informací,
které ve svém osobním ţivotě potřebují. Byly identifikovány dvě hlavní strategie při práci
s informacemi: filtrování informací a omezení informačních zdrojů. Filtrování je spojeno se
zahazováním neuţitečných informací a je navázané na kognitivní schopností rozeznat důleţité
informace od těch nerelevantních (zabývá se tedy obsahem). Druhá strategie souvisí
s omezením zdrojů, ve kterých participant začne filtrovat. Ačkoli tedy IO bylo částečně
zaznamenáno, jeho výraznější dopady na kaţdodenní ţivot nebyly zaznamenány, protoţe dle
výsledků výzkumu se lidé v kontextu svého osobního ţivota naučily pomocí strategií
filtrování informací a omezování informačních zdrojů normálně existovat v informační
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společnosti. Existence fenoménu IO v kaţdodenním civilním ţivotě je dle závěrů výzkumu
v souladu s jeho mytologickými aspekty. Avšak je třeba dodat, ţe právě pouţívané strategie
udrţují přetíţení v jeho mytologické rovině, a tedy určité přizpůsobení si zmiňovaných
strategií je nezbytné.176
Následující výzkum na základě data setu z Gadgets Survey of the Pew Internet &
American Life Project z roku 2006 (výzkum zabývající se přístupem Američanů k internetu)
zkoumal interpersonální důvěru a pouţívání internetu s ohledem na motivaci pouţívání a
vlivu IO. Z pouţitého data setu nebylo IO většinou dotazovaných vnímáno. Přínosem studie
vzhledem k IO bylo potvrzení negativního vztahu vnímaného zahlcení informacemi
a interpersonální důvěry. Pro účely našeho výzkumu je však výzkum nerelevantní.
Neposkytuje údaje o běţnosti vnímání IO v populaci, ale pouze definuje závislosti mezi
vztahem IO a interpersonální důvěry.177
V USA proběhl v roce 2012 další výzkum zabývající se vnímáním IO v typické
americké domácnosti, takţe zachycoval civilní stránku vnímání fenoménu IO skrze věkové
rozpětí, vzdělanost a geografický faktor u participantů. Metodou focus group bylo zjištěno, ţe
většina participantů IO nepociťuje, naopak jsou rádi za moţnosti, které jim nové ICT
poskytují. Problémem dle dotazovaných nebylo IO jako spíše snaha médií o senzacionalizaci
a trivializaci zpráv. Naopak internet a moţnost získávat online informace z pohodlí domova
většina participantů označila za výhody informační společnosti, přičemţ fenomén IO byl
zmiňován pouze vzácně. Problém, který byl spojován s online informacemi, souvisel spíše
s důvěryhodností zdrojů neţ s pocity přetíţení mnoţstvím informací. Online sociální sítě
(SNS) dle participantů většinou neposkytují uţitečné či relevantní informace. Participanti
vnímají informace ze SNS jako otravné zprávy (hlavně v důsledku některých jedinců
publikujících podrobné informace ze svého ţivota) a vyrovnávají se s tím prostou ignorancí
těchto zpráv. Takové odmítání nerelevantních zpráv však nelze za symptom IO označit.
Většina participantů se také snaţí pomocí webu vystoupit ze své názorové bubliny a hledají i
názorově opačné argumenty. Výzkum vyvrací, ţe by fenomén IO byl celospolečenským
problémem kaţdodenního civilního ţivota. Lidé se v kontextu svých osobních ţivotů naučili
pouţívat efektivní a účinné strategie, jak se vyrovnat s informační explozí. Nástroje internetu
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povaţují za pozitivní prostředky, jak být lépe informováni. Vnímání IO bylo vzácné a
projevovalo se většinou u lidí s nízkou informační gramotností, kterých však ve výzkumu
bylo minimum. Limitem výzkumu je, ţe nepokrýval spodní extrém společnosti (ať jiţ
finančního či vzdělanostního rázu), kde problém IO existovat můţe.178 Výsledky se však
shodující se závěry výzkumu z Finska, totiţ ţe vnímání fenoménu IO v kontextu běţného
kaţdodenního ţivota je mýtem.179
Opačné závěry přinesl výzkum ze Španělska. Studie se zabývala vnímáním IO
vzhledem ke konzumaci mediálních zpráv u dospělé populace. Zkoumáno bylo nejen samotné
vnímání přetíţení zprávami, ale také jak zájem o zprávy ovlivňuje IO a jestli ve vnímání IO
hraje roli placený obsah. Metodou byl online dotazník. 71 % dotazovaných (z celkového
počtu 1439 respondentů) souhlasilo s vnímáním IO vzhledem k mediálním zprávám. Vnímání
IO bylo spojeno především s mladší populací. Větší zájem o konzumaci zpráv byl spojen se
sníţeným vnímáním IO. Participanti, kteří konzumují zprávy v placené podobě téţ uvedli, ţe
vnímání IO se jich výrazněji netýká. V evidenci vnímání IO se studie rozchází s výsledky
z USA180 či Finska181 coţ značí, ţe vnímání fenoménu IO můţe být značně závislé na
konkrétní kultuře. Zároveň výsledky poukazují, ţe čím více zkušeností participant má
s konzumací informací, tím lépe dokáţe IO redukovat. Častější vnímání IO u mladší populace
dle závěrů výzkumu zase můţe být spojováno s jejich odlišným stylem příjmu informací, kdy
jejich přístup k informacím je na bázi 24/7, a tím pádem jsou více ohroţeni fenoménem IO.
Placený obsah na straně participantů funguje jako určitý filtr kvality a jeho uţivatelé IO
nepociťují. Na druhé straně uspokojení participanta s placeným obsahem a nevnímání
symptomů IO můţe být důsledkem právě toho, ţe je obsah placený. Výzkum však zkoumal
vnímání IO pouze na základě jedné otázky v dotazníku, zatímco kvalitativní výzkumy
v Americe i Finsku přinesly hlubší moţnosti intepretace odpovědí participantů. Takto

178

HARGITTAI, Eszter, Russell W. NEUMAN a Olivia CURRY. Taming the Information Tide: Perceptions of
Information Overload in the American Home. Information Society [online]. 2012, 28(3), 161-173 [cit. 2019-0213]. ISSN 01972243. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/01972243.2012.669450
179
SAVOLAINEN, Reijo. Filtering and withdrawing: strategies for coping with information overload in
everyday contexts. Journal of Information Science [online]. 2007, 33(5), 611-621 [cit. 2019-02-13]. ISSN
01655515. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/0165551506077418
180
HARGITTAI, Eszter, Russell W. NEUMAN a Olivia CURRY. Taming the Information Tide: Perceptions of
Information Overload in the American Home. Information Society [online]. 2012, 28(3), 161-173 [cit. 2019-0213]. ISSN 01972243. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/01972243.2012.669450
181
SAVOLAINEN, Reijo. Filtering and withdrawing: strategies for coping with information overload in
everyday contexts. Journal of Information Science [online]. 2007, 33(5), 611-621 [cit. 2019-02-13]. ISSN
01655515. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/0165551506077418

69

operacionalizované IO v kvantitativním výzkumu povaţujeme za nedostatečné, a tedy závěry
z této studie lze brát jako zkonstruované.182
Další výzkum z UK se zaměřil na vztah mezi věkem a vnímáním IO. Byl pouţit mix
kvantitativního (online dotazník) a kvalitativního (rozhovory, deníky) přístupu. Starší
participanti IO nevnímají vůbec nebo jen velmi zřídka, a kdyţ jiţ IO vnímají, tak jako příčinu
označili pouţívání digitálních technologií. Jejich méně časté vnímání IO je důsledkem toho,
ţe digitální technologie pouţívají méně často. Zatímco mezi mladšími participanty (20 a více
let) vznikl konsenzus a uvedli, ţe trpí symptomy IO. V pracovním prostředí bylo IO
spojováno s pouţíváním emailu. Neschopnost zpracovat mnoţství emailů dle odpovědí
participantů vede ke sníţení pracovní produktivity. Pouţívání smartphonů především u
mladších participantů můţe v budoucnosti způsobit závislost na informacích. Výzkumníci
toto označili jako „posun v informačních patologií: od přetížení k závislosti.“183 Nízká
informační gramotnost byla označena jako hlavní příčina vnímání IO u mladší generace,
zatímco lidé na pracovních pozicích zaloţených na práci s informacemi vyţadující dovednosti
spojované s informační gramotností dopady IO dokáţí redukovat.184
Následující rok proběhl výzkum v Německu zabývající se ICT přetíţením, přičemţ se
výzkumníci zaměřili na mobilní telefony jako zástupce ICT zařízení. ICT přetíţení se skládá
z informačního přetíţení (klasický koncept IO jak je s ním pracováno v této práci), přetíţení
z vlastností zařízení (souvisí s vnímanou náročností, komplexností technologii pouţívat)
a komunikačního přetíţení (neschopnost jedince zpracovat mnoţství informací od jiné osoby
či procesu). Je zkoumán impakt rozdílné mentální reprezentace na ICT přetíţení. Rozdílnost
mentální reprezentace je dána polychronicitou/monochronicitou (kulturními předpoklady
zpracovávat více úkolů najednou/pouze jeden úkol současně), věkem a minulou zkušeností
s přetíţením (jak na kognitivní, tak emocionální úrovni). Dle výsledků výzkumu
polychronicita jedince sniţuje vnímání ICT přetíţení, zatímco předchozí zkušenost
s přetíţením vede opět k větší pravděpodobnosti vnímání přetíţení v současnosti. Dle
výzkumu jsou ţeny a uţivatelé smartphonů s větší pravděpodobností vystaveni nebezpečí
přetíţení. Starší lidé nevnímají IO ani komunikační přetíţení více neţ mladší generace, ale
vnímají přetíţení z mnoţství a komplexnosti vlastností mobilů. Mladší generace naopak nemá
182
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problém ovládat zařízení, zato ale více pociťují problémy s IO a poţadavky na neustálou
komunikaci, i přesto, ţe mají vyvinutější schopnost polychronicity. Závěry výzkumu
potvrzují, ţe vnímání IO není problémem ani tak příliš mnoha dostupných informací, ale
problémem individuálních schopností a postojů při zpracovávání informací, které ovlivňuje
nejen mnoţství přijímaných informací, ale téţ typ a vlastnosti zařízení, které je pouţíváno při
zpracování informací, minulé záţitky s přetíţením a stáří jedince.185
Poslední studie v této oblasti se téţ zaměřovala na pouţívání smartphonů a fenoménu
IO. Byl pouţit kvalitativní design výzkumu. Vybraným vzorkem bylo devět amerických
studentů vysoké školy Zkoumáno bylo vnímání IO při pouţívání webu skrze smartphone.
Pouţívání webu bylo spojeno s vykonáváním úloh zahrnujících libovolné aktivity (sběr,
zpracování, sdílení, vyhledávání informací apod.) Zkušenost s IO se u studentů projevovalo
v podobě symptomů stresu a vnímané neefektivnosti. Často zmiňovanou příčinou bylo
mnoţství informací, které jsou přístupné 24/7 skrze zařízení, ale také omezující fyzické
rozměry mobilního zařízení. Sociální sítě dle studentů také přispívali k proţívání IO. Snaha
o multitasking a vykonávání úloh v malých časových mezerách mezi jinými aktivitami téţ
napomáhaly projevům IO. Studenti si osvojili strategie filtrování a omezování informačních
zdrojů, také pouţívali strategii odkládání informací, kdy například zkontrolovali svoji
emailovou schránku na mobilu, ale na zprávy odpověděli aţ později prostřednictvím PC.
Avšak i přes osvojené strategie proţívání mobilního IO u studentů převaţuje.186
Poslední tři výzkumy v této oblasti poukazují na fakt, ţe vnímání IO je umocňováno
pouţíváním smartphonů. Smartphone jako výkonné a lehce přenositelné zařízení umoţňuje
jeho uţivateli (a to především dle výzkumů mladší generaci) v dnešní síťové společnosti být
neustále „ve střehu“. Toto uvědomění vede k myšlence, ţe IO v kaţdodenním ţivotě je
spojováno především s dostupností informací skrze smartphony. Část představených výzkumů
naopak vnímání IO v kaţdodenním kontextu vyvrací. Problematika vnímání IO v běţném
ţivotě se netýká kaţdodenního proţívání, ale občas symptomy spojené s IO můţeme
povaţovat za reálné právě v důsledku rozšíření chytrých mobilních zařízení. Toto vnímání
185
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však není trvalou kaţdodenní zkušeností s nezvratnými poškozeními psychiky jedince. Navíc
je spojováno především pouze s mladšími jedinci, jejichţ informační gramotnost je na nízké
úrovni. Shrnu-li předchozí výzkumy z oblasti kaţdodenního ţivota, je proţívání IO v populaci
evidováno, avšak nejedná se o jev, který by mohl být vyhodnocen dostatečným počtem
empirických výzkumů jako fenomén vnímaný celou společností.

Vědečtí pracovníci
V oblasti vědecké komunity byl proveden pouze jeden výzkum IO z roku 2000, který
se zabýval změnou práce vědců při přechodu na desktopové systémy a sluţby v mezinárodní
farmaceutické výzkumné organizaci v UK. Hlavní výzkumná metoda hloubkových rozhovorů
přinesla zjištění, ţe 17 z 30 zpovídaných vědců pociťuje IO. Většina vědců také ale tvrdila, ţe
současná situace jim umoţňuje lepé vyuţít informace i přes zmiňované problémy s IO.
Výzkumníci rozřadili svůj vzorek do třech stejně velkých skupin na pragmatisty,
perfekcionisty a positivisty. IO se nejvíce objevovalo u perfekcionistů. IO se výzkumníkům
jeví jako problém svázaný s konkrétními individuálními přístupy ke zpracování informací,
zároveň dodávají, ţe by bylo překvapující, kdyby se v informačně bohatém prostředí, kterou
bezesporu výzkumná organizace je, IO neobjevovalo.187 I přestoţe závěry výzkumu evidenci
IO ve vědecké práci potvrzují, nebyl podobný výzkum v oboru LIS od roku 2000 uskutečněn.
Přihlédnu-li na tuto časovou propast, nelze bez dalšího navazujícího výzkumu v oblasti
vědecké práce v současné době existenci IO z perspektivy oboru LIS prohlásit za reálnou.

Akademičtí knihovníci
Jediná studie v této kategorii pouţila kvalitativně-fenomenologický přístup pro
zjištění způsobu, jakým se referenční knihovníci v akademických knihovnách v Izraeli
vypořádávají s fenoménem IO. Patnáct referenčních knihovníků bylo vyzpovídáno v
semistrukturovaném rozhovoru. Byly identifikovány čtyři strategie vypořádávání se s IO:
filtrování, vyhýbání, satisfakce a selekce poloţek z vrcholu seznamu nalezených. Studie navíc
187
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zjistila, ţe knihovníci nemají plnou zkušenost s dopadem IO. To podporuje tvrzení, ţe
knihovníci ovládají strategie dostatečné pro vypořádání se s IO. Je důleţité zmínit, ţe v
případě referenčního knihovníka je dopad IO zmírněn nepříliš náročnými poţadavky
studentů.188
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Pro přehlednost prezentace výsledků přikládám naplněný loţiskový model vyhodnocování
výzkumů a tabulku s jednotlivými vyhodnocenými výzkumy. Výzkumné otázky budou
zodpovězeny v následující kapitole.
Legenda:
A1 – Symptomy IO jsou vnímány.
A2 – Symptomy IO nejsou vnímány, ale dochází k maladaptaci.
B1 – Symptomy IO nejsou vnímány, protoţe dochází k adaptaci.
B2 – Konstruování fenoménu IO výzkumem.

Obrázek 5 Naplněný ložiskový model vyhodnocování IO
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Seznam vyhodnocovaných výzkumů
Oblast: E-komerce
Výzkum
Rok
HUANG, Ming-Hui. Information load: 2000
its relationship to online exploratory
and shopping behavior.

Země
Taiwan

Přístup
Kvantitativní

Kategorie IO
B2

HUANG, Ming-Hui. Research: Modeling 2003
virtual exploratory and shopping
dynamics.

Taiwan

Kvantitativní

B2

Španělsko

Kvantitativní

B2

Taiwan

Kvantitativní

B2

Taiwan

Kvantitativní

B2

Země

Přístup

Kategorie IO

JONES, Quentin, Gilad RAVID a Sheizaf 2004
RAFAELI. Information Overload and the
Message Dynamics of Online
Interaction Spaces: A Theoretical
Model and Empirical Exploration.

USA, Israel

Kvantitativní

B2

HSU, Chien-Lung a Yi-Chuan LIAO. 2014
Exploring the linkages between
perceived information accessibility and
microblog stickiness: The moderating
role of a sense of community.

Taiwan

Kvantitativní

B1

WEI, Jiuchang, Jia XU a Dingtao ZHAO. 2015
Public engagement with firms on social
media in China.

Čína

Kvantitativní

B2

SOTO-ACOSTA, Pedro, Francisco JOSE 2014
MOLINA-CASTILLO, Carolina LOPEZNICOLAS a Ricardo COLOMOPALACIOS. The effect of information
overload and disorganisation on
intention to purchase online: The role
of perceived risk and internet
experience.
LI, Chia-ying. The more, the better? 2016
Why abundant information leads to
unanticipated outcomes.
LI, Chia-Ying. Why do online consumers 2017
experience information overload? An
extension of communication theory.

Oblast: Online komunikace
Výzkum

Rok
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SASAKI, Yuichi, Daisuke KAWAI a 2015
Satoshi KITAMURA. The anatomy of
tweet overload: How number of tweets
received, number of friends, and
egocentric network density affect
perceived information overload.

Japonsko

Kvantitativní

B2

CHAOUALI, Walid. Once a user, always 2016
a user: Enablers and inhibitors of
continuance intention of mobile social
networking sites.

Francie

Kvantitativní

B1

ZHAO, Haichuan, Chenting SU a 2016
Zhongsheng HUA. To participate or not
to participate in a brand micro-blog:
Facilitators and inhibitors.

Čína

Kvantitativní

B2

ZHANG, Shuwei, Ling ZHAO, Yaobin YU 2016
a Jun YANG. Do you get tired of
socializing? An empirical explanation of
discontinuous usage behaviour in social
network services.

Čína

Kvantitativní

B1

LIANG, Hai a King-wa FU. Information 2017
Overload, Similarity, and Redundancy:
Unsubscribing Information Sources on
Twitter.

Hong Kong

Kvantitativní

B1

SHOKOUYAR, Sajad, Seyed Hossein 2018
SIADAT a Mojde Khazeni RAZAVI. How
social influence and personality affect
users’ social network fatigue and
discontinuance behavior.

Írán

Kvantitativní

B1

YU, Lingling, Xiongfei CAO, Zhiying LIU 2018
a Junkai WANG. Excessive social media
use at work: Exploring the effects of
social media overload on job
performance.

Čína

Kvantitativní

A1

Země
Hong Kong

Přístup
Kvalitativní

Kategorie IO
B2

UK

Kvalitativní

A2

Oblast: Management
Výzkum
Rok
CHAN, Y. Siu. The use of graphs as 2001
decision aids in relation to information
overload and managerial decision
quality.
ALLEN, David K. a M. SHOARD. 2005
Spreading the Load: Mobile
Information and Communications
Technologies and Their Effect on
Information Overload.
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PADILLA-MELÉNDEZ, Antonio, Ned 2009
KOCK a Ana Rosa DEL AGUILA-OBRA.
The information overload paradox: A
structural equation modeling analysis
of data from New Zealand, Spain, and
the USA.
TANG, Llewellyn C. M., Yuyang ZHAO, 2010
Simon AUSTIN, Mansur DARLINGTON a
Steve CULLEY. Codification vs
personalisation: A study of the
information evaluation practice
between aerospace and construction
industries.
MACDONALD, Jackie, Peter BATH a 2011
Andrew BOOTH. Information overload
and information poverty: challenges for
healthcare services managers?
KALMAN, Yoram M. a Gilad RAVID. 2015
Filing, piling, and everything in
between: The dynamics of E-mail inbox
management.
SAXENA, Deepak a Markus LAMEST. 2018
Information overload and coping
strategies in the big data context:
Evidence from the hospitality sector.

Nový Zéland,
Španělsko,
USA

Kvantitativní

A1

UK

Kvalitativní

A1

Kanada

Kvalitativní

B1

USA

Kvantitativní

B2

Irsko

Kvalitativní

A1

Oblast: Zdravotní informace
Výzkum
Rok
HAY, Jennifer, Elliot COUPS a Jennifer 2006
FORD. Predictors of perceived risk for
colon cancer in a national probability
sample in the United States.

Země
USA

Přístup
Kvantitativní

Kategorie IO
A1

KIM, Kyunghye, Mia Liza A. LUSTRIA a 2007
Nahyun KWON. Predictors of cancer
information overload: findings from a
national survey.

USA

Kvantitativní

A1

USA, Korea

Kvantitativní

A1

Přístup
Kvalitativní

Kategorie IO
B2

CHAE, Jiyoung. Who Avoids Cancer 2016
Information? Examining a
Psychological Process Leading to
Cancer Information Avoidance.

Oblast: Každodenní život
Výzkum
Rok
AGOSTO, Denise e. Bounded rationality 2002
and satisficing in young people's Webbased decision making.

Země
USA

77

SAVOLAINEN, Reijo. Filtering and 2007
withdrawing: strategies for coping with
information overload in everyday
contexts.

Finsko

Kvalitativní

B1

BEAUDOIN, Christoper E. Explaining the 2008
relationship between internet use and
interpersonal trust: Taking into account
motivation and information overload.

USA

Kvantitativní

B2

HARGITTAI, Eszter, Russell W. NEUMAN 2012
a Olivia CURRY. Taming the
Information Tide: Perceptions of
Information Overload in the American
Home.
GOYANES, Manuel. News Overload in 2014
Spain: The Role of Demographic
Characteristics, News Interest, and
Consumer Paying Behavior.

USA

Kvalitativní

B1

Španělsko

Kvantitativní

B2

BENSELIN, Jennifer C. a Gillian 2016
RAGSDELL. Information overload: The
differences that age makes.

UK

Kvantitativní
Kvalitativní

A1

SAUNDERS, Carol, Martin WIENER, 2017
Sabrina KLETT a Sebastian SPRENGER.
The Impact of Mental Representations
on ICT-Related Overload in the Use of
Mobile Phones.

Německo

Kvantitativní

A1

FENG, Yuanyuan a Denise E. AGOSTO. 2017
The experience of mobile information
overload: struggling between needs
and constraints.

USA

Kvalitativní

A1

Přístup
Kvantitativní
Kvalitativní

Kategorie IO
A1

Oblast: Vědečtí pracovníci
Výzkum
Rok
BAWDEN, David, Trevor K. DEVON a 2000
Ian W. SINCLAIR. Desktop information
systems and services: a user survey in a
pharmaceutical research organisation.

Země
UK

Oblast: Akademičtí knihovníci
Výzkum
Rok
SHACHAF, Orna, Noa AHARONY a 2016
Shifra BARUCHSON. The effects of
information overload on reference
librarians.

Země
Izrael

Přístup
Kvalitativní

Kategorie IO
B1
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3.3 Diskuze
V této kapitole se budu věnovat zodpovězení na výzkumné otázky práce189, poté
popíšu limity výzkumu a na závěr kapitoly doporučím moţné budoucí směry výzkumu
fenoménu IO.
Hlavní výzkumná otázka: Je informační přetížení na základě výsledků empirického
výzkumu v oboru LIS reálný celospolečenský problém či moderní mýtus informační
společnosti?
Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe studium fenoménu IO a závěry ohledně jeho
reálnosti, tedy vnímání participanty či výzkumníky (dle pouţité metody), je nejednoznačné.
V oblasti kaţdodenního ţivota není vnímání IO potvrzeným jevem, avšak poslední tři
výzkumu v této oblasti, které se zaměřovaly na pouţívání mobilních telefonů, reálnost
problému IO v tomto kontextu evidují. Jedná se však o evidenci vzhledem k pouţívání
smartphonů, a ani zde nelze mluvit o katastrofální vliv na lidskou existenci v informační
společnosti, spíše jde o zvykání si na specifičnost pouţívání smartphonů, protoţe na rozdíl od
desktopovým počítačům jsou zde smartphony ještě poměrně krátkou chvíli a moţná se opět
jedná pouze o přechodný stav zvykání si na nový typ ICT. Nabízí se také otázka, zda
proţívání IO při pouţívání smartphonů nesouvisí více s fyzickými bariérami zařízení
samotných namísto nadmíry informací.
V náročném prostředí znalostních pracovníků managementu je vnímání IO opět
různorodé. Povaha práce managementu klade důraz na „správnou informaci ve správný čas
správné osobě“, coţ zapříčiňuje větší tlak a jiţ samo o sobě vytváří stresové prostředí, ve
kterém stavy připisované IO nejsou výjimkou. Je třeba zváţit, zda pak IO nelze v kontextu
managementu raději nazývat přetížením managementu (management overload), či pracovní
přetížení (work overload) nebo pouţívat pro fenomén název „totální práce“, čímţ odkazuji na
práci německého filosofa Josefa Piepera, který se obával, ţe důraz na ekonomický vývoj
Německa po druhé světové válce zcela vytlačí jiné lidské hodnoty. Dle Piepera je potřeba
balanc mezi prací a volným časem. Volný čas je stěžejní dimenze lidského života, a nacházíme
se v nebezpeční jeho ztráty.190
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Další skupinou, která dle výzkumu IO proţívala, jsou zranitelné skupiny. Do těchto
skupin patří lidé s nízkým vzděláním či zdravotními problémy, pro něţ vyhledávání informací
můţe být náročná a stresová činnost, v důsledku čehoţ se v oblasti vyhledávání zdravotních
informací o rakovině objevuje fenomén CIO. Avšak i v případě studií o vyhledávání
informací o rakovině je potřeba více výzkumů, především pak kvalitativních pro detailnější
vysvětlení fenoménu CIO.
V oblasti online komunikace dochází většinou pouze k partikulárnímu zaměření na
jednu platformu a fenomén IO je velmi zjednodušeně operacionalizován. Výzkumy z této
oblasti, stejně jako z oblasti e-komerce (kde dochází ke zkoumání jiného fenoménu,
a především zkoumané symptomy neodpovídají naší definici IO), fenomén IO v důsledků
jeho nedostatečné operacionalizace konstruují. Tyto výzkumy většinou slouţí jen pro
potvrzení invertované U-křivky a nezaznamenávají vnímání IO a jeho dopady na psychiku (ač
jiţ kognitivní či afektivní sloţku) jedince. Vnímání IO konstruují na základě behaviorální
reakce uţivatele platformy, přičemţ však na vnitřní pochody uţivatele neberou příliš ohled.
Psychika jedince se stává jakousi černou skříňkou, avšak právě na subjektivním vnímání při
zkoumání fenoménu IO záleţí nejvíce. V kontextu SNS se objevuje fenomén SNF, na který
však lidé reagují adaptačními mechanismy v podobě převzetí kontroly nad časovou aktivitou
na SNS, v opačném případě se pak dá spíše mluvit o závislosti na informacích neţ o IO. Na
základě těchto výzkumů lze jen stěţí zobecňovat evidenci vlivu IO na ţivot jedince
v informační společnosti.
Obecně se jeví, ţe kvantitativní postupy při vyhodnocování vnímání IO jsou méně
vhodné neţ kvalitativní. Příčinou můţe být zejména subjektivní povaha vnímání IO, která je
kvantitativními metodami hůře zachytitelná. Častým problémem u kvantitativních metod ve
formě dotazníků bylo, ţe IO bylo zastoupeno jenom jednou otázkou na Likertově škále
namísto komplexnější vícepoloţkové operacionalizace fenoménu IO s kontrolními otázkami.
Případně byl kvantitativní výzkum zaměřen jen na konkrétní platformu a měřil reakci
uţivatelů na mnoţství informací reprezentovaných mnoţstvím příspěvků, coţ vede k otázce,
zda uţivatel skutečně odešel z platformy z důvodu IO, nebo zda důvodem pro opuštění
platformy bylo to, ţe mnoţící se obsah příspěvků neměl pro uţivatele informativní obsah.
Výzkumy na SNS také často neřešily psychologický dopad (kognitivní i afektivní) a důsledky
výzkumníci posuzovali jen na základě odchodu participanta ze SNS.
Skrze vedlejší výzkumnou otázku dojdu k odpovědi na hlavní výzkumnou otázku.
Vedlejší výzkumná otázka: Existuje dostatek empirických výzkumů fenoménu IO
v oboru LIS?
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Neexistuje dostatek empirických komprehensivních celospolečenských studií, které by
vnímání IO zkoumaly zároveň skrze různá informační média. Toto utvrzuje v přesvědčení, ţe
IO je stále málo prozkoumaný jev na úrovni obecného kaţdodenního vnímání populací. Na
základě výzkumů věnujících se izolovanému zkoumání jevu na různých médiích je velmi
sloţité vyjevit holistický obrázek reálnosti výskytu IO ve společnosti. K podobnému závěru
došel Nikolai Sobotta ve své oborově interdisciplinární systematické rešerši výzkumů
zabývajících se vztahem IO a informačními technologiemi (IT). Holistická lidská složka je ve
vztahu mezi IO a IT nedostatečně zkoumána […] Přestože je známo, že IO je problém
praktický, zdá se, že případové studie jsou zřídka užívány pro pozorování fenoménu v jeho
přirozeném prostředí. Existující výzkumy často zkoumají izolované aspekty IO, zatímco
holistická perspektiva chybí.191
Na základě výsledků mé kritické literární rešerše nelze potvrdit ani vyvrátit reálnost
IO. Dochází k rozkolu v samotných vědeckých výstupech a často je zvolena nedostatečná
operacionalizace fenoménu, čímţ v kvantitativních studiích dochází k povrchnímu zkoumání
IO, a kvalitativní výstupy zase lze bez potvrzení z kvantitativních výstupů vědy stěţí
zobecňovat. Jelikoţ nelze prohlásit závěr o reálnosti fenoménu IO na základě vědeckého
poznání jedná se o mytický fenomén. Odpověď na hlavní otázku mé práce je, že IO je
v důsledku nedostatku správně metodologicky provedených empirických výzkumů
v oboru LIS mýtem moderní společnosti.
.
Limity
První z limitů práce je její omezenost na vědecké poznání fenoménu IO pouze v rámci
výzkumů v oboru LIS. Zároveň byly brány pouze výzkumy umístěné v impaktovaných
časopisech v citační databázi Web of Science. Navrhuji tedy triangulaci datových zdrojů.
Další z limitů práce je selekce výzkumů dle nastavených specifik z metodologické části.
Přestoţe byla snaha uplatňovat navrţená specifika výběru, nelze se vyhnout pochybám o
určitém subjektivním hledisku výzkumníka. Tento limit by šlo redukovat triangulací
výzkumníků. Stejně tak jako limit subjektivnosti při vyhodnocování článků a zařazování do
jednotlivých kategorií. Další restrikcí v selekci zdrojů byla omezenost na anglický jazyk a
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dostupnost fulltextů článků ze sborníků v rámci zastřešující instituce. Avšak navzdory tomuto
limitu pevně věřím, ţe mnoţství vyhodnocovaných výzkumů převyšuje výrazně počet, který
byl na základě tohoto limitu vypuštěn, a slouţí tedy dostatečně jako reprezentativní vzorek
v rámci oborového výzkumu.

Další výzkum
Je potřeba podobnou kritickou literární rešerši provést i v dalších oborech věnujících
se fenoménu IO. Momentální závěry se omezují pouze na vědecké poznání fenoménu v rámci
oboru LIS, a proto je nelze zobecnit na vědu celou. Výzkum fenoménu IO v České republice
jsem nezaznamenal, navrhuji tedy aplikaci výzkumů i do českého prostředí. Nelze totiţ
vyloučit kulturní faktory ovlivňující přístup ke vnímání IO. Obor by se také měl zaměřit na
skupiny (zranitelné skupiny a management), které IO sice vnímají, ale kde přesto nevládne
konsenzus ohledně reálnosti jevu. V práci téţ neřeším zprostředkování dopadu IO např. ze
sféry managementu a jeho rozhodování pod vlivem IO do ţivota podřízených, a nelze tedy
vyloučit dodatečné dopady IO na participanty, kteří přímo do styku s IO nepřicházejí.
V práci jsem upozorňoval na povrchní a nedostatečnou operacionalizaci fenoménu
v kvantitativních

výzkumech.

Navrhuji

tedy

zavedení

komplexnější

vícepoloţkové

operacionalizace IO namísto momentálně pouţívané operacionalizace. Zároveň je potřeba
v kvantitativních výzkumech zavést kontrolní otázky vnímání IO. Navíc momentální
dotazníková podoba fenoménu IO je značně navádějící ke kladné odpovědi na otázku vnímání
IO. Jelikoţ výskyt IO ve společnosti není vědou potvrzeným faktem, je výzkum reálnosti IO
nadále v explorační fázi, a proto je vhodné i ve výzkumech zvaţovat mytické prvky IO
a výzkumy vystavět na předpokladu, ţe se nemusí jednat o reálný problém. Výzkumy
vystavěné na předpokladu reálnosti problému IO navádějí následně participanty k potvrzování
své premisy a dochází k posilování dogmatu reálnosti IO, které je pro vědecké poznání
naprosto nevhodné.
Zajímavé je pozastavit se nad funkcí mýtu IO. Moţná právě existence mýtu IO ve
společenském diskurzu vede ke vzniku jeho protiopatření. Tento mýtus slouţí sám sobě jako
zábrana před vstupem do reálné zkušenosti společnosti a je jakýmsi adaptačním
mechanismem na změny v informační společnosti. Mýtus IO jako adaptační mechanismus
můţe fungovat podobně jako například křesťanské desatero v udrţování stabilní společnosti.
Mýtus IO však nesmí slouţit jako nástroj paniky či jako nástroj k zakrývání jiných problémů,
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jednoduše by se IO nemělo pouţívat jako pohodlná kódová fráze pro mnoho problémů a
důsledků,192 kterým informační společnost můţe čelit.
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4. Závěr
Tématem této práce byla problematičnost reálnosti fenoménu informačního přetíţení
z hlediska jeho celospolečenského výskytu. Na otázku reálnosti informačního přetíţení jsem
se snaţil odpověď z perspektivy vědeckého poznání oboru LIS.
V první teoretické části práce jsem vymezil pojem informační přetíţení jako
patologický jev v informační společnosti, jehoţ anekdotální povaha je hlavním důvodem pro
zkoumání evidence reálnosti fenoménu ve výstupech vědeckých výzkumů zaměřujících se na
samotné zkušenostní proţívání informačního přetíţení lidmi. Stíţnosti na fenomén
informačního přetíţení se objevují jiţ v dávné historii, a to především ve spojení s rozvojem
knihtisku a vědy v období renesance. Avšak zmínky o problému přetíţení se objevují
v průběhu kaţdého století, coţ vede k udrţování příběhu o informacemi zahlceném lidském
společenství. Rozpor mezi fylogenetickou a kulturní evolucí byl vyjasněn v následující
kapitole, kde jsem vysvětlil příčiny omezené schopnosti mozku zpracovávat určité mnoţství
podnětů za určitý čas. Následně jsem se věnoval příčinám a symptomům, které jsou
spojovány se zkoumaným fenoménem. Předzvěstí mýtu informačního přetíţení jsou existující
řešení problematiky a pochopení, ţe Benigerova revoluce v kontrole pokračuje, a tedy obavy
z Tofflerova šoku z budoucnosti nejsou oprávněné. Mnohačetné názory se shodují, ţe
informační společnost spíše těţí z dostupnosti informací a problém informačního přetíţení je
zbytečně zveličován. Dostatek informací, ona informační exploze, se jeví jako příleţitost a
palivo pro vývoj informační společnosti. Informační společnost je na informacích poháněný
kulturní produkt, a v důsledku přiznání si této skutečnosti se stíţnosti na „příval informací“
jeví jako neoluddismus znovu se objevující v kaţdém technologickém převratu a často plně
rozpoznán aţ s odstupem času.
V druhé výzkumné části práce jsem pomocí kritické literární rešerše nad empirickými
výzkumy z oblasti LIS došel k závěru, ţe tato oblast vědy nepodává konzistentní názor na
reálnost jevu. Hlavními příčinami pro toto tvrzení je nedostatečná operacionalizace fenoménu
informačního přetíţení a málo empirických výzkumů věnujících se holistickému pojetí
vnímání informačního přetíţení. Celospolečenské vnímání fenoménu nebylo mým výzkumem
potvrzeno, a ač v určitých oblastech (např. v oblastech vyţadujících rychlé a přesné
rozhodování) je fenomén informačního přetíţení evidován, tak v oblastech kaţdodenního
civilního ţivota je evidence fenoménu značně nevyrovnaná. Doporučuji nadále se věnovat
zkoumání informačního přetíţení jako celospolečenského fenoménu, avšak je potřeba
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uplatňovat komplexnější přístup při jeho zkoumání.

Měla by se především rozšířit

operacionalizace jevu v kvantitativních výzkumech, zároveň doporučuji nepředpokládat
automaticky reálnost jevu a zahrnovat tedy do výzkumů i kontrolní otázky. Budoucí výzkumy
by také měly zachycovat fenomén v celé šíři konzumace informací v dnešním na média
bohatém prostředí namísto parciálních šetření. S ohledem na současné nedostatečné poznání
fenoménu vědeckými metodami docházím z perspektivy oboru LIS k hypotéze, ţe informační
přetíţení je moderním mýtem informační společnosti.
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