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Protiúder je silnější než úder

Jack Goldsmith, Tim Wu:
Kdo řídí Internet?
Dokořán a Argo 2008, 271 stran,
ISBN 978-80-7363-184-0,
298 Kč.

Kniha Kdo řídí Internet?
se zabývá fenoménem internetu
z politicko-správního hlediska.
Ukazuje se, že došlo na předpovědi z konce 20. století: internet
svým globálním působením, byť
proti očekávání někde striktně
a za aktivní účasti IT firem
cenzurovaným, zásadně ovlivňuje
hegemonii státní správy.
Vlády jsou na „přílišnou“
demokracii a svobodu svých
občanů háklivé, a to bez ohledu
na režim, který v té které zemi
vládne. Proto se snaží, často
pod nějakou humanistickou záminkou, dostat internet aspoň
částečně pod svou kontrolu.
A těch ušlechtilých záminek
existuje víc než dost – od dětské
pornografie po mezinárodní
terorismus. S nimi soupeří kyberkomunity, které se svobody
vzdát nechtějí.
Kniha má tři hlavní části.
První se věnuje nepředpokládanému vlivu zeměpisné polohy
země na řízení internetové
komunikace na jejím území,
druhá analyzuje současný stav,
kdy se stále více daří internet
segmentovat, nikoli udržovat
jeho globalizační dopad, a třetí,
pro někoho možná paradoxně,
ukazuje výhody geograficky omezeného pojetí internetu.

Tento paradox je v celé knížce,
jež je sama o sobě velmi čtivě
pojatá, tím nejzajímavějším.
Ukazuje se, že prastaré zvyky, jak
vládnout a spravovat zemi, založené na striktně územním pojetí
včetně hranic, jejich uzavřenosti
a kontroly novot přicházejících
zvenku, tedy jakési sociální
a technologické xenofobie, jsou
ve společnostech zakořeněné
více, než by se čekalo.
Je to o to zarážející, že citát
„Nové komunikační technologie
přinášejí každému jedinci okamžitou a nenucenou vzájemnou
komunikaci, prakticky smazávají
politické členění světa a činí
volný obchod univerzálním.“,
který by asi většina z nás umístila
nejdále do konce druhé poloviny
20. století, pochází z roku 1893!
Publicista Petr Koubský
v doslovu zmiňuje jak internet, vzniknuvší jako vedlejší
produkt vojenského výzkumu,
armáda opustila jako nezajímavý.
Uchopila se ho akademická obec
a právě ona mu dala do vínku
tu nesnesitelnou lehkost bytí
v podobě neomezené a neomezované svobody. Internet ji záhy
zúročil s nástupem osobních
počítačů. Jenže klasický fyzikální
princip, že akce vyvolá reakci,
se ve státním měřítku rozšířil

o nepříjemný dovětek: reakce
je silnější! Jak píše Koubský:
„Internet nerozloží stát a jeho
zákony, ale podřídí se jim. Stát je
mocnější, než vypadá.“
Autor této recenze si nemůže
odpustit závěrečnou poznámku,
jen zdánlivě nesouvisející
s tématem publikace. Není
náhodou zmíněný geografický
vliv a uzavírání se států do sebe
silnější nejen než internet, ale
i než v této době tolik diskutovaná Lisabonská smlouva
a následně idea celé Evropské
unie? Nepropadli jsme také
při akceptaci ušlechtilé euromyšlenky jakémusi iluzornímu
globálnímu, byť „pouze“ v rámci
Evropy, dobru?
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Předplatitelské programy Inside Local Government
Pro objednání jednotlivých variant informační služby
Inside LG zvolte některou z následujících možností:
• telefon: +420 234 777 604
• objednávkový formulář na www.insidelg.cz/predplatne
• e-mail: predplatne@insidelg.cz

Program

Mini

Inside LG Report – tištěný
měsíčník

1 ks

Inside LG Weekly – e-mailový
týdenní newsletter)

1

Měsíční předplatné
Roční předplatné

Standard
5 ks
10

Komplet
15 ks
neomezeně v doméně
předplatitele

150 Kč

550 Kč

1.000 Kč

1.800 Kč

6.600 Kč

12.000 Kč

• fax: +420 234 777 778
Ceny jsou uvedeny včetně DPH (9 %).

Služby a produkty značky Inside Local Government komplexně saturují informační požadavky řídicích pracovníků samosprávy (kraje, města, obce). Tvoří je tištěný měsíčník
LG Report o minimálním rozsahu 48 stran, týdenní e-mailový newsletter LG Weekly, odborné konference a výzkumná činnost. Média rodiny Inside LG pracují mimo jiné
s unikátními daty, která získávají z vlastních terénních šetření.
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