
2. kapitola 
INFORMAČNÍ VĚK A JEHO PRŮVODNÍ JEVY 

21. století začalo v roce 1991 
V informační společnosti jsou i prasata kompatibilní s infor

mačními technologiemi 
V informační společnosti je těžké osvobodit se od informací 
V informační společnosti se volná místa zaplňují rychlým 

časem-
Technologické změny nakonec vždy způsobí něco jiného, 

než se zpočátku očekávalo 
V 21. století znamená „svobodný" totéž co „zranitelný" 

3. kapitola 
VĚK KNIH, HODINEK A PENĚZ 

Vynález písma byl po řeči a výtvarném umění dalším 
zásadním mezníkem ve vývoji informačních technologií 

Hodiny byly zavedeny proto, aby se podle nich řídil čas 
modliteb. Co se podle nich řídí dnes? 

Peníze jsou informační technologií stejného druhu jako 
písmo nebo hodiny 

Stejně jako písmo, číslice, hodiny a peníze fungují také 
notové zápisy 

Společnost je stále abstraktnější 



4. kapitola 
RYCHLOST 

Historie naší doby je příběhem zrychlování 
Rychlost je návyková látka 
Uspěchanost vede ke zjednodušování 
Uspěchanost vytváří efekt montážní linky 
Uspěchanost vede ke ztrátě přesnosti 
Uspěchanost vyžaduje prostor 
Rychlost je nakažlivá 
Každé pro má také své proti 
Technologie má nepředvídatelné vedlejší účinky 

5. kapitola 
VÍCE VŠEHO 

Exponenciální růst je konstantní a dlouho nevypadá drama
ticky v 

Exponenciální růst vytváří nedostatek prostoru 
Vedlejší účinky se stávají pány situace 
Zvyšuje se počet všeho možného 
Růstové křivky v kyberprostoru se zvyšují ještě mnohem 

rychleji 
Čas se blíží nule 

6. kapitola 
VRŠENÍ 

Okamžik brání vývoji 
Filtry proti fragmentarizaci nejsou fragmentarizaci schopny 

odstranit 
Celek nahrazují jednotlivosti 
Současná kultura pořád někam běží, aniž by kamkoli dorazila 
Inflace se týká všech oblastí 
Informační šum ničí souvislosti 



•7. kapitola 
KAŽDODENNÍ ŽIVOT SLOŽENÝ Z KOSTEK LEGA 

Akcelerující pracovní život skýtá flexibilitu, avšak snižuje 
pocit bezpečí 

Rozdíl mezi prací a volným časem mizí 
Rodinný život je pomalý, a proto neodpovídá naší době 
Tyranie okamžiku souvisí s kultem mládí 
Spotřeba se vrší a souvislosti se vytrácejí 
A přináší nám právě takový vývoj efektivitu? 

8. kapitola 
A TEĎ POMALU! 

ODKAZY 
Úvod 
Informační věk a jeho průvodní jevy 
Věk knih, hodinek a peněz 
Rychlost 
Více všeho 
Vršení 
Každodenní život složený z kostek Lega 
A teď pomalu! 


