
Zamyšlení týdne- O věcech nadbytečných a základech 

moderní komunikace 
 

 

 

V době, kdy se papírové knihy stávají nadbytečné, zvolna se i mluvené slovo, dříve předmět 

potřebný k vzájemné komunikaci, stává nepotřebným. 

To byly časy, když k nám do obchodu chodívali ještě živí zákazníci. Ozvalo se vždy 

zaskřípání dveří: „Dobrý den. “ „Co si račte přát? “ 

Dnes, když přijde zákazník, mnohdy ho ani neuvidíte, místo pozdravu ozve se „Gutilálálá“. 

Tímto zvukem se ohlašuje on line objednávka Uber Eat. Pak z tiskárny vyjede papír, kde 

máte vypsáno, které jednotlivé úkony jsou třeba udělat, pro spokojenost zákazníka. Pracujete 
li příliš pomalu, snaží se vás komputer pobídnout dalším nepříjemným zvukem: „Po ka ka 

ný.“ Několikrát za sebou a vy víte, že máte přidat. 

Zakázka odejde, je chvíli ticho, než se ozve hlasité a neléhavé„ Dlí, dlí. “ Tímto zvukem se 

ohlašuje telefon, kde si nespokojený zákazník zařízení Gutilálálá, může postěžovat na vše, co 

jste mu na jeho zakázce po...ka ka zili. 

Starší generace si ještě vzpomene, co byl radioaktivní poplach a jak se ohlašoval, na základní 

škole jsme toto cvičení museli absolvoval alespoň jednou do roka. Sotva se z rozhlasu ve 

třídě ozval typický zvuk, varující před radioaktivním ozářením, museli jsme všichni utíkat 

schovat se do připraveného krytu, v přízemí školy. A najednou je tu ten zvuk zase, jenže už 

jsem pár let ze školy, sama, v našem obchodě a bez jediné instrukce, kam bych se měla 

uchýlit. Chvíli panického pobíhání, než mi dojde, že tohle není radioaktivní poplach, nýbrž se 

tak ohlašuje, další zakázka, odeslaná ze smartphonu, přímo do systému, na který je napojena 

pokladna. 

Nejsem vlastníkem smartpohonu a tak si říkám,co by musel udělat člověk jako já, aby mohl 

provést tento druh objednávky, potřeboval by si nejspíš přinést do obchodu kladivo a kus 

železné traverzy, hodně hlasitě do ní mlátit- v překladu znamená: chci si objednat on-line a 

nemám telefon. Přesně takovýmto zvukem se tahle objednávka, potažmo radioaktivní 

poplach, ohlašuje. 

V době, kdy už nepotřebujeme ke komunikaci slovo se zvolna vracíme, do doby, před jeho 

vynalezením, což bylo naposledy někdy v pravěku, kdy k dorozumívání, podobně jako dnes 

sloužily pouze zvuky, třeba, že měly možná trochu jiný význam. 

Skřehotání znamenalo- jsem šťastný. 

Mlácení větví do stromu- jsem naštvaný. 

Dnes se ozve „ Gutilálálá“ a znamená to: mám hlad, chci si objednat jídlo. Následuje 

naléhavé a otravné „Dlí, dlí“ jako vyjádření nespokojenosti s tím, co mi právě přistálo na 

stole. Nechám zvuk chvíli pronikat do éteru, pak zdvihnu sluchátko a stylově zahlásím. 

„Tůdůdů, volané číslo neexistuje“- což znamená: chci mít klid po zbytek pracovní doby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


