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Domácí souvislosti: rámec rodinného 
sledování televize ve Velké Británii
I David Morley I

Zkoumání rodinného sledování televize v Británii

Ní&e popsan! v!zkum se zab!vá dv)ma odli'n!mi typy v!zkum-
n!ch otázek, které se t!kají na jedné stran) toho, jak je televize 
interpretována sv!mi publiky, a na druhé stran) toho, jak je 
s televizním materiálem nakládáno v r#zn!ch rodinách.

[…]
Hlavní tezí bylo, &e m)nící se vzorce sledování televize lze 

pochopit jedin) v celkovém kontextu rodinn!ch volno"asov!ch 
aktivit. D$ív)j'í v!zkumy z této oblasti tendovaly k p$íli' úzké-
mu zam)$ení na jedno nebo druhé z dvojice provázan!ch témat, 
je& ve skute"nosti vy&adují, aby se o nich uva&ovalo spole"n): 
jednak jde o otázku, jak diváci zv!znam-ují materiály, na n)& se 
dívají, a jednak jde o problém sociálních (a p$edev'ím rodin-
n!ch) vztah#, v jejich& kontextu je televize sledována. [...]

V tomto v!zkumu jsem vycházel z p$edpokladu, &e za zá-
kladní jednotku konzumace televize by m)la b!t spí'e pova&o-
vána rodina, respektive domácnost, ne& individuální divák. To 
proto, abych podnítil otázky t!kající se toho, jak je doma zachá-
zeno s televizním p$ijíma"em, jak se utvá$ejí rozhodnutí o sle-
dovaném programu – kter!mi rodinn!mi p$íslu'níky, jak "asto 
a co je sledováno – a jak jsou v rámci rodiny diskutovány reakce 
na r#zné typy po$ad# a podobn). Toto ve zkratce p$edstavuje 
pokus o anal!zu individuálních aktivit sledování televize v rám-
ci domácích/rodinn!ch vztah#, které je obvykle obklopují.

V!zkum publika, jen& tento kontext ignoruje, nem#&e zachy-
tit spoustu klí"ov!ch determinant, které se t!kají jak voleb p$i 
sledování televize, tak reakcí na ni – tedy determinant, je& jsou 
spojeny s otázkami diferen"ní moci, odpov)dnosti a kontroly 
v rámci rodiny v r#zn!ch denních a no"ních "asech. 

M!m dal'ím v!chodiskem se stala pot$eba chápat pou&ívání 
televize také v 'ir'ím kontextu dal'ích vzájemn) se vylu"ujících 
i komplementárních volno"asov!ch aktivit (koní"ky, zájmy, 
kratochvíle), do nich& jsou diváci zapojeni. Televize je z$eteln) 
hlavní volno"asovou aktivitou, ale star'í studie m)ly sklon 
zkoumat podmínky volného "asu jako odd)lené a nesouvisející 
aktivity, spí' ne& aby je studovaly v jejich vzájemn!ch 
vztazích.

Zkoumání toho, jak je televize pou&ívána: posouzení 
n'kter$ch klí#ov$ch pramen( relevantní v$zkumné literatury

Co  znamená „dívat se na televizi“?

„Sledování televize“ nem#&eme pova&ovat za jednodimenzionál-
ní aktivitu, je& má stále stejn! v!znam a signifi kanci pro v'echny, 

kdo se jí v)nují. Cht)l jsem tedy identifi kovat a prozkoumat 
odli'nosti, skr!vající se za slovním spojením „sledování televi-
ze“ – rozdíly mezi volbami, které "inily r#zné typy divák# ve 
vztahu k odli'n!m podmínkám sledování televize, a sou"asn) 
rozdíly v pozornosti a schopnosti porozum)t diváck!m reakcím 
na tyté& vysílané po$ady. Jedna v!znamná kategorie odli'ností, 
je& jsem b)hem projektu objevil, se t!ká r#zn!ch úrovní pozor-
nosti, kterou v)nují r#zní diváci r#zn!m program#m – jde 
o rozdíly, které b!vají typicky maskovány tvrzením, &e v'ichni 
„sledovali“ dan! program. 

Cht)l jsem prozkoumat rozdíly mezi rodinami, &ijícimi 
v r#zn!ch sociálních i kulturních kontextech. Troufám si tvrdit, 
&e pouze v tomto kontextu – v kontextu 'ir'ího pole sociálních 
a kulturních determinant, je& rámují televizní praktiky – lze 
porozum)t individuálním volbám a reakcím.

Tento projekt byl navr&en tak, aby uvnit$ zám)rn) omezené-
ho sv)ta d#kladn) prozkoumal otázky „jak?“ a „pro"?“, které 
le&í nevysv)tlené za vzorci diváckého chování, odhalen!mi roz-
sáhlou v!zkumnou prací. Prozkoumáním takov!ch faktor#, jako 
je typ programu, pozice v rodin) a kulturní pozadí, tedy faktor#, 
které se t!kají produkce dynamiky rodinného sledování televize, 
jsem cht)l dosp)t k rozvinut)j'ímu konceptuálnímu modelu 
televizního chování v kontextu volného "asu rodiny.

Hovo$íme tedy o sledování televize v kontextu domácího 
&ivota, kter! je, jak v'ichni víme, komplexní zále&itostí. Mluví-
me-li o lidech &ijících v rodinách, bylo by o"ekávání, &e k indi-
viduálnímu divákovi, volícímu mezi programy, lze p$istupovat 
jako k racionálnímu konzumentovi na svobodném a dokonalém 
trhu, bezpochyby vrcholem absurdity. Pro v)t'inu lidí zaujímá 
sledování televize místo v kontextu toho, co Sean Cubitt (1985) 
naz!vá „politikou ob!vacího pokoje“, v jejím& rámci, jak tvrdí 
Cubitt, se „nám rodina vzdaluje, pokud nás vtahuje kamera“, 
a kde lidé, s nimi& &ijeme, budou pravd)podobn) ru'it (pokud 
ne rovnou rozbíjet) na'e obcování s „bednou v rohu“.

Posu,me tento problém z jiného úhlu:
Zve"era se díváme na televizi velmi z$ídka. Jenom kdy& má 

m#j man&el opravdov! vztek. To p$ijde dom#, sotva n)co $ekne 
a zapne televizi. (Bausinger, 1984: 344)

Bausinger dodává, &e v tomto p$ípad) „neznamená zmá"k-
nutí vypína"e ‚Rád bych tohle vid)l‘, ale znamená ‚Nechci nic 
vid)t ani sly'et ‘“.

Kolik prostoru, jakého typu a kter!m rodinn!m p$íslu'ník#m 
je k dispozici v kontextu sledování televize? Jak je tento prostor 
organizován a jak jsou do n)j zasazeny televizní p$ijíma"e a jiné 
komunika"ní technologie? Je ob!vák organizován kolem televi-
ze? Mají r#zní rodinní p$íslu'níci p$i sledování televize v tomto 
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prostoru svoje typické místo? V'echny tyto otázky se mohou 
zprvu zdát banální. Ve skute"nosti ale mají obrovsk! v!znam 
pro porozum)ní tomu, jak televize v rodin) „funguje“. Nap$í-
klad „v mnoho"lenn!ch rodinách ... m#&e sledování televize 
fungovat jako zp#sob, jak p$edejít konfl ikt#m a sní&it nap)tí p$i 
nedostatku prostorového soukromí,“ poznamenávají Lindlof 
a Traudt (1983). […]

V$zkumné cíle

Tento v!zkumn! projekt byl vyvinut tak, aby na vzorku r#zn!ch 
typ# rodin z r#zn!ch sociálních vrstev prozkoumal m)nící se 
vyu&ívání televize. M)l pro'et$it rozdíly mezi rodinami v odli'-
ném sociálním postavení a mezi rodinami s d)tmi r#zného v)ku, 
a to s ohledem na: 

— Rostoucí míru pestrosti vyu&ívání domácího televizoru 
k p$íjmu televizního vysílání, videohrám, "tení teletextu a po-
dobn). 

— Vzorce rozdílné v)rnosti specifi ck!m typ#m program# 
a reakcí n).

— Dynamiku vyu&ívání televize v rámci rodiny; zp#sob, ja-
k!m jsou v rámci rodiny vyjád$eny a vyjednány volby p$i sledo-
vání televize; rozdílnou moc konkrétních rodinn!ch p$íslu'ník# 
ve vztahu k volbám sledování televize v r#zn!ch denních do-
bách; zp#soby, jimi& se v rámci rodiny diskutuje o televizním 
obsahu.

— Vztah mezi sledováním televize a ostatními dimenzemi 
rodinného &ivota – televize jako zdroj informací o volno"aso-
v!ch volbách; volno"asové zájmy a pracovní závazky (obojí 
uvnit$ i vn) domova) a jejich vliv na sledování televize.

Projekt byl navr&en tak, aby identifi koval a prozkoumal roz-
díly schované za v'eobjímajícím obratem „sledování televize“. 
Na televizi se díváme v'ichni – ale s jakou pozorností a s jak!m 
stupn)m závaznosti a odpov)dnosti ve vztahu k typu po$adu 
a vysílacímu "asu? 

Jak u& jsem navíc zmínil d$íve, jsme dnes v situaci, kdy je 
sledování televizního vysílání pouze jedním z mnoha mo&n!ch 
zp#sob#, jak vyu&ít domácí televizní p$ijíma". Mezi otázkami, 
které jsem zam!'lel prozkoumat, byly tyto: Kte$í rodinní p$í-
slu'níci, z jak!ch typ# rodin vyu&ívají televizi v kterou denní 
dobu a k jak!m ú"el#m? Jaké faktory se podílejí na prohlubová-
ní rozdíl# v t)chto vzorcích a jak jim rozumí sami respondenti? 
Jak se vyjednává o prioritách a preferencích "len# rodiny, jak se 
o nich rozhoduje ve vztahu k protikladn!m po&adavk#m na vy-
u&ívání televize obecn) a ve vztahu ke konkrétním preferencím 
p$i jejím sledování? Jin!mi slovy, jak na sebe vzájemn) p#sobí 
dynamika rodiny a televizní chování?

Metodologie

Pou&il jsem kvalitativní metodu, v jejím& rámci byl s ka&dou 
rodinou veden hloubkov! rozhovor, kter! m)l oz$ejmit jejich 
rozmanité v!pov)di o tom, jak chápou postavení televize v celku 

sv!ch volno"asov!ch aktivit. Cílem bylo získat vhled do zp#so-
bu, jak respondenti sami defi nují svoje sledovací aktivity. P$ede-
v'ím jsem cht)l dosp)t k pochopení kritérií, která diváci vyu&í-
vají p$i rozhodování a p$i (pozitivním i negativním) reagování na 
odli'né typy plánování a na"asování sledování televize. V)$il 
jsem, &e by tento p$ístup mohl kritéria, která le&í za konkrétními 
diváck!mi rozhodnutími a reakcemi (a utvá$ejí je), mohl osv)tlit. 
Doufal jsem, &e by takov! projekt mohl u&ite"n) doplnit v!sled-
ky dotazníkov!ch 'et$ení, která sama o sob), p$esto&e u&ite"n) 
a podrobn) popisují celkov! vzorec sledovacích voleb, je& divá-
ci u"inili, nemohou po"ítat s vysv)tlením otázky, pro" a jak 
k t)mto volbám dochází.

Rozhovory s rodinami prob)hly v jejich domovech v pr#b)-
hu jara 1985. Nejprve jsem vyzpovídal oba rodi"e, a p$i ka&dém 
pozd)j'ím rozhovoru jsem ke spole"né  diskuzi s rodi"i p$izval 
i jejich d)ti. Rozhovory trvaly mezi jednou a dv)ma hodinami, 
byly nahrávány na zvukov! pásek a pozd)ji kompletn) p$epsány 
pro anal!zu. […]

Design vzorku

Vzorek tvo$ilo osmnáct rodin. V'echny pocházely z té&e oblasti 
ji&ního Lond!na. V'echny vlastnily videorekordér. V'echny se 
skládaly ze dvou dosp)l!ch &ijících spole"n) se dv)ma nebo více 
závisl!mi d)tmi do 18 let v)ku. V'echny byly b)lo'ské.

Kv#li povaze oblasti, z ní& byli respondenti vybráni, obsahu-
je m#j vzorek vysok! podíl rodin z pracující "i ni&'í st$ední t$ídy 
– hodnoceno nikoli podle rodinn!ch p$íjm# (m#j vzorek obsa-
hoval celkem 'irokou varietu p$íjm#), ale s ohledem na v'echny 
ostatní t$ídní aspekty (kulturní kapitál, vzd)lání, atd.). […]

Televize a gender: rámec pro anal$zu

V rozhovorech byla identifi kována následující klí"ová témata, je& 
se opakovan) objevovala v r#zn!ch rodinách – dostate"n) pravi-
deln) na to, abych mohl hovo$it o p$im)$ené konzistentnosti od-
pov)dí. Jedním strukturálním principem, kter! p#sobí ve v'ech 
vyzpovídan!ch rodinách, je práv) princip genderu. Rozhovory 
odhalily d#le&ité otázky o efektech genderu, pokud 'lo o: 

1. moc a kontrolu nad programovou volbou
2. zp#sob sledování televize
3. plánované a neplánované sledování televize
4. konverzaci o televizi
5. pou&ívání videa
6. „sólové“ sledování a provinilou zábavu (guilty pleasures)
7. preferované typy program#
8. národní versus lokální zpravodajské programy.

D$íve ne& popí'i zji't)ní k t)mto konkrétním bod#m, rád 
bych rozvinul n)kolik obecn!ch tezí o signifi kanci empirick!ch 
odli'ností, které v!zkum odhalil mezi mu&sk!mi a &ensk!mi 
zvyky p$i sledování televize. Jak uvidíme dále, mu&i a &eny na-
bízejí v!razn) protikladná vysv)tlení sv!ch sledovacích návyk#, 
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Jind$ich *t!rsk!: Z cyklu Mu& s klapkami na o"ích, 1934

a to s ohledem na rozdílnou moc p$i v!b)ru toho, na co a s jakou 
intenzitou se budou dívat, s ohledem na zp#sob, jak se budou 
dívat, a také s ohledem na volbu konkrétního po$adu. Nicmén) 
nep$edpokládám, &e jsou tyto empirické odli'nosti vyjád$ením 
jejich esenciálních biologick!ch mu&sk!ch nebo &ensk!ch vlast-
ností. P$ikláním se spí'e k tvrzení, &e tyto rozdíly jsou d#sled-
kem konkrétních sociálních rolí, které doma zaujímají jako mu&i 
a &eny. Navíc nep$edpokládám, &e by se konkrétní model gende-
rov!ch vztah#, kter! jsem nalezl v rámci domácnosti (se v'emi 
d#sledky, které má pro chování p$i sledování televize), musel 
nutn) opakovat bu, v nukleárních rodinách z r#zného t$ídního 
nebo etnického prost$edí, nebo v r#zn!ch typech domácností se 
stejn!m t$ídním nebo etnick!m p#vodem. V&dy jde spí'e o to, 
zda a jak genderové vztahy p#sobí a jsou utvá$eny v rámci t)ch-
to r#zn!ch kontext#. 

Stranou od t)chto vymezení stojí jiná v!znamná v)c, ji& je 
t$eba zmínit s ohledem na v zásad) odli'nou pozici mu&# a &en 
ve sfé$e domácnosti. Dominantním modelem genderov!ch vzta-
h# v rámci spole"nosti (a rozhodn) v rámci té její "ásti reprezen-
tované m!m vzorkem) je ten, v n)m& je domov defi nován pri-
márn) jako místo trávení volného "asu – "asu, kter! odli'ujeme 
od „pracovního "asu“, stráveného v zam)stnání mimo domov. 
Pro &eny je ale domov defi nován primárn) jako místo jejich 
práce, a+ u& pracují také vn) domova, "i ne. To jednodu'e zna-
mená, &e, pokud jde o domácí sledování televize, v&dy zkoumá-

me n)co, co jsou mu&i z povahy v)cí schopni d)lat bezv!hradn), 
zatímco &eny – s ohledem na jejich stále p$etrvávající pocit zod-
pov)dnosti v#"i domácnosti – pouze jaksi s pocity viny a s oba-
vami. (ím více je domov defi nován jako primární sféra volného 
"asu, tím více nab!vá tato rozdílnost pozic na v!znamu. 

P$i úvahách o následujících empirick!ch zji't)ních je t$eba 
stále chápat tuto strukturu genderov!ch vztah# v domácím pro-
st$edí jako pozadí, ve vztahu k n)mu& se rozvíjejí konkrétní 
vzorce televizního chování. Jinak toti& v jistém smyslu riskuje-
me zám)nu t)chto vzorc# za p$ímou konsekvenci „esenciálních“ 
nebo biologick!ch vlastností mu&# a &en per se. Angová (1987) 
tento argument rozvíjí slovy: 

1enské vzorce sledování televize mohou b!t pochopeny 
pouze ve vztahu k mu&sk!m vzorc#m: vzájemn) jsou pro 
sebe v tomto smyslu konstitutivní. To, co naz!váme „televiz-
ními návyky“, není ani tak více "i mén) nem)nná sada cha-
rakteristik zvnit$n)n!ch jedincem nebo skupinou jedinc#, 
jako spí'e do"asn! v!sledek ... dynamického ... procesu ... 
[V]ztahy mu&/&ena jsou v&dy formované mocí, rozporem 
a bojem.  (s. 18–19)

Mu&sk! a &ensk! zp#sob sledování televize tedy, jak tvrdí 
Angová, nejsou dva odd)lené, nespojité zku'enostní sv)ty, jasn) 
defi nované a nem)nné „objekty“ studia nebo vyjád$ení esenciál-
ní podstaty. Spí'e ne& chápat odli'nosti mezi mu&sk!mi a &en-
sk!mi vztahy k televizi jako empiricky dané, musíme se podívat, 
jak na utvá$ení t)chto odli'ností p#sobí struktura domácích 
mocensk!ch vztah#.

Moc a kontrola nad programov$mi volbami

Maskulinní moc je p$i ob"asn!ch konfl iktech ohledn) volby sle-
dovaného programu v mnoha rodinách rozhodující determinantou. 
(„Diskutujeme, na co se v'ichni chceme dívat, a ten nejv)t'í vy-
hrává. A to jsem já, já jsem ten nejv)t'í.“) V p$ípad) rodin, které 
mají dálkové ovládání, je to je't) z$ejm)j'í. 1ádná z &en v &ádné 
z rodin nepou&ívá dálkové ovládání pravideln). N)kolik z nich si 
post)&ovalo, &e jejich man&elé pou&ívají ovlada" obsedantn), 
rychle p$epínají mezi programy, zatímco ony se pokou'ejí dívat na 
n)co jiného. Dálkové ovládání je tak p$ízna"n) symbolick!m 
územím ovládan!m otcem (nebo synem v otcov) nep$ítomnosti). 
Sedí na op)radle „tatínkova“ k$esla a pou&ívá jej v!hradn) on. Je 
to velmi viditeln! p$íklad koncentrovan!ch mocensk!ch vztah#: 

*Dcera: Táta dr&í oba dálkové ovlada"e – ka&d! na jedné 
stran) svého k$esla.

*1ena: No, nedostanu moc p$íle&itost, proto&e tam sedí 
s automatick!m ovlada"em vedle sebe a rychle p$epíná mezi 
kanály, aby vid)l, zda program na druhé stran) kon"í, a on 
pak m#&e n)co nahrávat. Takhle rychle bliká televize celou 
dobu, zatímco táta nastavuje "asov! spína". Jenom $íkám. 
„Nechte to b!t, a+ je klid.“ Nedostanu p$íle&itost pou&ít 
ovlada". Nedostanu se k n)mu.
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*1ena: Ne, ne tak úpln), nemám 'anci pou&ít ovládání. 
Nechávám ho jemu. Je to protivné, proto&e se na n)co dí-
vám, a on to najednou p$epne, aby vid)l v!sledky fotbalu.

*Dcera: Ovládání je v&dycky hned u tátova k$esla. Nikdy 
se odtamtud nedostane. Pokud je táta tady, z#stává práv) tam.

Zajímav!mi v!jimkami z tohoto obecného modelu jsou ty 
rodiny, kde je mu& nezam)stnan!, zatímco &ena chodí do práce. 
V t)chto domácnostech je spí' obvyklé, &e se o"ekává od mu&e, 
&e nechá ostatní "leny rodiny, aby se dívali, na co cht)jí. On si 
nahrává to, co by sám cht)l vid)t, aby se na to podíval pozd)ji 
v noci nebo následující den. Jeho "asov! rozvrh je mnohem 
pru&n)j'í ne& rozvrh "len# rodiny, kte$í pracují. Tady se za"íná 
ukazovat zp#sob, jak!m je mocenská pozice zastávaná v)t'inou 
mu&# ve vzorku (a kterou jejich man&elky p$ipou't)jí) zalo&ena 
ne jednodu'e na biologickém faktu bytí mu&em, ale spí'e na 
sociální defi nici mu&ství, její& je zam)stnání (to znamená role 
„&ivitele rodiny“) nevyhnutelnou a základní sou"ástí. Kdy& není 
tato podmínka spln)na, vzorec mocensk!ch vztah# v rámci 
domova se m#&e znateln) prom)nit. […]

Zp(soby sledování televize

Jedno z hlavních zji't)ní se t!ká konzistence rozdílu mezi typic-
k!mi zp#soby, jimi& mu&i a &eny ve vzorku popisují svoji tele-
vizní aktivitu. Mu&i v podstat) vyjad$ují z$ejmou zálibu v pozor-
ném sledování televize, dívají se ml"ky, bez vyru'ování, „aby nic 
nepropásli“. Vyslovovali navíc rozpaky nad zp#sobem, jak!m 
sledují televizi jejich man&elky a dcery. 1eny popisují sledování 
televize jako v zásad) spole"enskou aktivitu, která si p$ímo $íká 
o nep$eru'enou konverzaci a "asto také o soub)&né vykonávání 
alespo- jedné domácí práce (&ehlení atd.). Ve skute"nosti mnoho 
&en cítí, &e pouhé sledování televize by bez vykonávání n)jaké 
dal'í "innosti bylo neospravedlniteln!m pl!tváním "asem. Odrá-
&í se tu jejich smysl pro domácí povinnosti. Neru'en) sledují 
televizi jen velmi z$ídka, vyjma p$íle&itostí, kdy jsou samy nebo 
se sv!mi p$ítelkyn)mi a kdy se jim da$í vytvo$it takovou situaci, 
aby se mohly podívat na sv#j oblíben! po$ad "i video. 1eny 
podot!kají, &e jejich man&elé na n) obvykle „vyjedou“, aby 
zmlkly, a mu&i zase nedoká&í v#bec pochopit, jak mohou jejich 
&eny sledovat televizní program, kdy& d)lají ve stejnou dobu 
n)co dal'ího. […]

Plánované a neplánované sledování televize

Obecn) jsou to mu&i, kdo dle svého vyjád$ení sledují noviny 
(nebo teletext), aby naplánovali svoje ve"erní sledování televize. 
Zdá se, &e toté& d)lá jen velmi málo &en. V!jimkou jsou situace, 
kdy& u& v)dí, které dny a v kterou dobu b)&í jejich oblíben! se-
riál – a potom se nepot$ebují dívat do programu. To je také 
známkou odli'ného postoje ke sledování televize jako takovému. 
V)t'ina &en, na rozdíl od mu&#, "ast)ji zaujímala postoj „ber 
nebo nech b!t“, nestarajíce se p$íli' o to, zda n)co propásly 
(vyjma jejich oblíben!ch seriál#):

*Mu&: Oby"ejn) se dívám do novin, proto&e ty (jeho 
&ena) má' sklon jenom zapnout ITV, ale n)kdy je n)co dob-
rého na ostatních kanálech, tak si to za'krtnu – takové v)ci 
jako fi lmy a sport.

*1ena: Noviny ne"tu. Kdy& vím, co budou dávat, podí-
vám se na to. On je náchyln! dívat se do novin. Já se vlastn) 
na to, co dávají, do novin nedívám. […]

Rozhovory o televizi

1eny mnohem ochotn)ji „p$ipou'tí“, &e si se sv!mi p$áteli nebo 
kolegy povídají o televizi. 1e d)lají toté&, $eklo jen velmi málo 
mu&# […]. Vypadá to, jako by cítili, &e p$iznání, &e se dívají na 
televizi (zvlá'+ s ur"itou mírou nad'ení, kterou by prozradili tím, 
&e uznají televizi dost d#le&itou na to, aby se o ní hovo$ilo), by 
mohlo zpochybnit jejich samotnou mu&nost (viz "ást o prefero-
van!ch typech program# ní&e). Jedinou typickou v!jimkou je, 
pokud mluví o sportu v televizi. Z"ásti tento rozpor souvisí se 
skute"ností, &e &enskost je mnohem expresivn)j'ím kulturním 
modelem ne& mu&nost. Tak&e i kdy& se &eny dívají mén) a mén) 
soust$ed)n!m zp#sobem, p$esto více ne& mu&i tíhnou k hovor#m 
o televizi, navzdory faktu, &e mu&i ji sledují mnohem pozorn)ji. 
[…]

Pou&ití videa

1eny videorekordér zásadn)ji neobsluhovaly, ale spoléhaly na 
své man&ely nebo d)ti, &e to za n) ud)lají. Videa, stejn) jako 
dálkové ovlada"e, jsou ve velké mí$e územím ovládan!m otci 
a syny:

*1ena: Byly v)ci, na které jsem se cht)la dívat, ale dost 
jsem videu nerozum)la. Ona (dcera) to um)la víc ne& já.

*1ena: Jsem ráda za to málo, co vidím, tak&e video p$íli' 
nepou&ívám. Mám na mysli to, &e spousty fi lm#, které (man-
&el) nahraje, ani nevidím. On je sleduje a& po tom, co my 
jdeme spát.

*Mu&: Já ho asi pou&ívám nejvíc – já a kluci víc ne& kdo 
jin! – v)t'inou k nahrávání závod# a kule"níku, po$ad#, 
které nem#&eme sledovat, kdy& (&eny) sledují televizi.

* 1ena: Neumím video pou&ívat. Zkusila jsem mu nahrát 
‚Widows‘, ale ud)lala jsem to 'patn). Za"al 'ílet. Nevím, co 
se stalo 'patn) ... V&dy ho &ádám, aby mi to tam nama"kal, 
proto&e já to neumím. V&dycky to ud)lám 'patn). Nikdy 
jsem si s tím nelámala hlavu. […]

„Sólové“ sledování a provinilá zábava

N)kolik &en ve vzorku vysv)tluje, &e jejich nejv)t'ím pot)'ením 
je, kdy& mohou sledovat „hezk! doják“ nebo sv#j oblíben! seri-
ál, a není u toho zbytek rodiny. Jenom tehdy se cítí od domácích 
povinností dost osvobozené na to, aby si samotné „vychutnaly“ 
jakési pozorné sledování, do kterého jinak vstupují jejich man-
&elé. Tady se dostáváme na území identifikované Brodiem 
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a Stonemanem (1983), kte$í zjistili, &e matky mají tendenci hájit 
svoji roli „domácích mana&er#“ b)hem v'ech typ# program#; na 
rozdíl od jejich man&el#, kte$í se vzdávají své mana&ersko/
rodi"ovské role, kdy& sledují po$ad, kter! je mimo$ádn) zajímá. 
Tuto skute"nost nejjasn)ji vyjád$ila &ena, která mi vypráv)la, &e 
si sledování televize mimo$ádn) u&ívá brzy ráno b)hem víkendu, 
proto&e to jsou jediné p$íle&itosti, kdy man&el a  synové „p$ispí“ 
a poskytují jí tak 'anci dívat se na televizi pozorn), ani& by mu-
sela druh!m okem sledovat pot$eby ostatních. […]

Hovo$íme tady o pocitu viny, kter!m za svoje pot)'ení platí 
mnoho &en. Jsou obecn) p$ipraveny p$ipustit, &e dramata a m!-
dlové opery, které mají rády, jsou „hloupé“, „'patn) zahrané“ 
nebo bezv!znamné. P$ijímají hledisko maskulinní hegemonie, 
která p$ipisuje jejich volbám nízk! status. P$ijetím takového 
úhlu pohledu se dostaly do pozice, z ní& je p$i neshodách t)&ké 
obhájit vlastní volbu, jeliko& to, na co se chce dívat jejich mu&, 
je u& z defi nice presti&n)j'í. Vyrovnávají se s tím tak, &e, pokud 
je to mo&né, sledují svoje oblíbené po$ady samy nebo pouze se 
sv!mi p$ítelkyn)mi a sna&í se to vm)stnat do skulinek ve svém 
domácím rozvrhu:

*1ena: Skute"n) ráda mám typicky americk! brak, vá&-
n), ale já to miluji ... v'echen ten americk! 'kvár, opravdu. 
A miluji podobné australské fi lmy. Myslím, &e jsou opravdu 
dobré.

*1ena: Kdy& jdou d)ti do postele, má defi nitivní mo&nost 
volby. Cítím se provinile, kdy&  prosadím to, na co se chci 
dívat já. On a chlapci cht)jí vid)t stejnou v)c, nic, na co by 
se cht)la dívat oby"ejná &enská. ... Kdy& dávali fi lm o lásce, 
ráda bych ho vid)la, ale oni ne. Je to, jako kdy& zapnete vi-
deo namísto hezké sentimentální love story, myslím, &e to 
nem#&u ud)lat kv#li ostatním. Cítila bych se p$i tom provi-
nile, proto&e myslím, &e si u&ívám, zatímco ostatní si neu&í-
vají v#bec, proto&e je to nezajímá.  
  

Preferované typy program(

Moji respondenti projevili v této oblasti pozoruhodnou konzis-
tentnost. V souladu s jejich odpov),mi lze mu&ství identifi kovat 
p$edev'ím se silnou preferencí „faktick!ch“ po$ad# (zprávy, 
dokumentární po$ady) a &enství naopak s preferováním fi kce. 
Tento post$eh m#&e vyznívat banáln), ale míra konzistence, 
která se v odpov)dích projevila, byla v!znamná poka&dé, kdy& 
byli respondenti dotázáni na preferované typy program#, 
a zvlá'+, pokud byli dotázáni, u kter!ch program# si dávají zále-
&et na tom, aby je vid)li, a které cht)jí sledovat pozorn):

*Mu&: Mám rád v'echny dokumenty. ... Rád se na tyhle 
v)ci dívám. ... Na fi kci se m#&u dívat, ale nejsem její velk! 
milovník. 

*1ena: Nemá rád spoustu seriál#.
*Mu&: Není to m#j typ po$ad#. Rád se dívám na zprávy 

a tenhle typ v)cí. 
*1ena: Já a holky milujeme na'e seriály.

*Mu&: Dívám se na zprávy neustále, mám rád zprávy, 
aktuální aféry a v'echno tohle.

*1ena: M) se to moc nelíbí.
*Mu&: Dívám se na zprávy v ka&dém "ase, v 17.40, 

18.00, 21.00, 22.00, zkou'ím se dívat.
*1ena: Já se dívám jenom na hlavní zprávy, tak&e vím, 

co se d)je. Jednou to sta"í. Pak u& se o to nezajímám.

T)mto reakcím velmi p)kn) odpovídá jistá forma sylogismu 
mu&sk!ch/&ensk!ch vztah# k televizi:

MU1SK2
Aktivita
Faktické po$ady
Realistická fi kce

1ENSK2
Sledování televize
Fiktivní po$ady
Milostné p$íb)hy

Mohli bychom tvrdit, &e moje zji't)ní v tomto ohledu zveli-
"ují „skute"né“ rozdíly mezi mu&sk!m a &ensk!m sledováním 
televize a podce-ují v!znam toho, kdy se mu&ské a &enské sle-
dování televize „p$ekr!vá“. Moji respondenti rozhodn) nabízejí 
ost$eji odd)len! obrázek mu&ského a &enského sledování televi-
ze, ne& jak! je obvykle zaznamenán v dotazníkov!ch 'et$eních. 
Ta ukazují zna"n! po"et mu&# sledujících fi ktivní programy 
a rovn)& velk! po"et &en sledujících faktické po$ady. Nicmén) 
tento zdánliv! nesoulad závisí do zna"né míry na slou"ení „sle-
dování“ a „pozorného sledování s pot)'ením“. I kdyby se ná-
sledn) prokázalo, &e respondenti v mé p$ítomnosti systematicky 
zkreslovali v!pov)di o svém chování (a nabízeli tradi"ní mu&ské 
a &enské stereotypy, které odporují slo&itosti jejich skute"ného 
chování), stále by 'lo o sociální fakt zna"ného v!znamu, o fakt, 
&e se respondenti cítili povinni nabídnout obrázek jich sam!ch 
práv) touto konkrétní formou zkreslení. Navíc tyto tendence – 
mu&ská neschopnost p$iznat se ke sledování fi kce – mají samy 
o sob) reálné d#sledky v sociálních &ivotech respondent#.

Sledování národních versus lokálních zpráv

U& jsem zmínil, &e jsou to mu&i, nikoliv &eny, kdo má tendenci 
hlásit se ke svému zájmu o zpravodajské po$ady. Zajímavé je, &e 
tento vzorec variuje, vezmeme-li v úvahu lokální zpravodajské 
po$ady, je& má dle svého vyjád$ení rádo i mnoho &en. V n)kolika 
p$ípadech uvád)ly velmi p$esv)d"ivé d#kazy. Tvrdily nap$íklad, 
&e nerozum)jí tomu, o "em jsou mezinárodní ekonomické zprávy, 
a, jeliko& to není nijak ukotveno v jejich &ivotní zku'enosti, ne-
zajímá je to. Pokud se ov'em v jejich okolí stal zlo"in, cítí, &e 
o tom pot$ebují v)d)t v zájmu svém i zájmu sv!ch d)tí. To p$ímo 
vyjad$uje jejich vysloven! zájem o programy jako „Police Five“ 
nebo po$ady varující p$ed domácími riziky. V obou t)chto p$ípa-
dech má pro n) obsah po$adu praktickou hodnotu. Jde-li o jejich 
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Jind$ich *tyrsk!: Z cyklu Mu& s klapkami na o"ích, 1934

domácí odpov)dnost, sna&í se, aby ho vid)ly. Samy o sob) nao-
pak prohla'ují, &e nemají &ádn! praktick! vztah k oblasti národ-
ní a mezinárodní politiky prezentované v hlavních zprávách 
a z toho d#vodu je nesledují. […]

Cesty (a v$moly) p!ed námi – nad'je empirického v$zkumu

P$ed n)kolika lety jsem v záv)ru své studie publika po$adu Na-
tionwide (Morley, 1980) poznamenal, &e vztahy publik k ideolo-
gickému p#sobení televize musí b!t v&dy formulovány jako 
empirick! problém a &e v!zvou pro m) bylo pokusit se vyvinout 
p$im)$ené metody pro zkoumání t)chto vztah#. I p$es problémy, 
které mohou vyvstat ohledn) stavu v)d)ní vyprodukovaného 
jako v!sledek komplexního v!zkumného procesu, se mi to zdá 
b!t p$im)$en)j'í cestou, jak se pokusit porozum)t tomu, co pub-
lika d)lají, kdy& sledují televizi. P$im)$en)j'í ne& kdybych jed-
nodu'e z#stal doma a zkusil si p$edstavit mo&né implikace toho, 
jak je't) mohou lidé sledovat televizi.

P$ipou'tím, &e p$i absenci v'ech v!znamn!ch prvk# zú"ast-
n)ného pozorování skute"ného chování respondent# musím vy-
sta"it pouze s p$íb)hy, o kter!ch se respondenti rozhodli, &e mi 
je sd)lí. Tyto p$íb)hy jsou zjevn) samy o sob) limitovány kul-
turním a lingvistick!m rámcem referencí, kter! m)li responden-
ti k dispozici a skrze kter! artikulovali svoje odpov)di.

P$esto je je't) pot$eba uvést n)kolik dal'ích poznámek. Prv-
ní se t!ká pravd)podobn) ni&'í validity vypráv)ní respondent# 
o zp#sobech svého chování oproti pozorování skute"ného cho-
vání. Problém je, &e pozorování v&dy nechá otev$enou otázku 
interpretace. Mohu b!t pozorován, jak sedím a zírám na televiz-
ní obrazovku, ale tohle chování m#&e b!t stejn) slu"itelné s po-
citem totální fascinace jako s pocitem totální nudy z mojí strany 
– a odli'ení nemusí b!t z vypozorovan!ch indicií o zp#sobu 
chování v#bec mo&né. Krom) toho, p$ejete-li si porozum)t 
tomu, co d)lám, je v&dycky radno se m) zeptat. Mohl bych vám 
samoz$ejm) lhát nebo jinak p$ekroutit svoje my'lenky a pocity 
a mohl bych k tomu mít spoustu d#vod#, ale minimáln) tak zís-
káte jak!si p$ístup k jazyku, kritériím rozli'ování a typ#m kate-
gorizací, skrze které konstruuji sv#j (v)dom!) sv)t. Bez t)chto 
stop nutn) z#stane moje sledování televize (nebo jakékoliv jiné 
chování) p$íli' nepr#hledné.

Z mého pohledu je metoda hloubkov!ch rozhovor# vhodná 
nejen kv#li p$ístupu k v)dom!m názor#m a postoj#m respon-
denta, kter! v!zkumníkovi poskytuje, ale také pro p$ístup k lin-
gvistick!m v!raz#m a kategoriím – Wittgensteinov!mi slovy 
k „logickému le'ení“ („logical scaffolding“) – skrze které re-
spondenti konstruují svoje sv)ty a vlastní porozum)ní sv!m 
aktivitám. 

Rád bych doplnil, &e je t$eba roz'í$it rámec na'ich anal!z 
o zaost$ení na kontexty, v nich& dochází k proces#m komunika-
ce, p$edev'ím pak u p$ípad#, které zahrnují t$ídní a genderové 
aspekty. Pokud jde o to ostatní, rád bych vysv)tlil, &e po&adova-
né roz'í$ení rámce zahrnuje také anal!zu fyzick!ch stejn) jako 
sociálních kontext#, v nich& je televize konzumována. K objas-
n)ní d#vod# nám snad poslou&í odkaz na rozvoj fi lmové teorie. 

V rámci fi lmové teorie je p$edm)tem v!zkumu p$evá&n) 
p$edm)t textuální – fi lm. Na nejjednodu''ím p$íkladu chci uká-
zat, &e zkoumat kontext sledování je stejn) nezbytné jako zkou-
mat objekt sledování. Na fi lm se dlouho dívalo na konkrétních 
místech a porozum)ní t)mto míst#m bylo klí"ové pro ka&dou 
anal!zu toho, co znamenalo „chození do kina“. Chci tím nazna-
"it, &e celá p$edstava „kina“ je stejn) v!znamná jako otázka 
„fi lmu“. Je t$eba p$edstavit si otázku fenomenologie „chození do 
kina“, která zahrnuje také „sociální architekturu“ kontextu – 
z hlediska v!zdoby a prost$edí – v n)m& v)t'inou diváci fi lmy 
sledovali. Jednodu'e – celé se to mnohem více t!ká chození do 
kina ne& sledování fi lmu. Znamená to jít v noci ven a za&ít pocit 
odpo"inku kombinovan! s pocitem zábavy a vzru'ení. Vlastní 
ozna"ení „picture palace“, jím& byla kina po dlouhou dobu na-
z!vána, vyjad$uje d#le&itou "ást takové zku'enosti. Spí' ne& 
jako obchod s jednotliv!mi fi lmy je lépe chápat biograf jako 
obchod se zvykem "i konkrétním typem socializované zku'e-
nosti. Taková zku'enost zahrnuje v'echen ten nádech romantiky 
a p$ita&livosti, v$elosti a barvy. To je d#vod, pro" se zab!vat fe-
nomenologií celé „skute"nosti“ chození do kina – ta fronta, 
vstupní pulty, foyer, pokladna, schody, vstupní chodba do sálu, 
uli"ka, sedadla, hudba, zhasínání sv)tel, tma, plátno, které za"í-
ná zá$it, kdy& se hedvábná opona rozevírá. (Corriagan, 1983) 
Ka&dá anal!za, která si neuv)domí i otázky kontextu, v n)m& je 
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fi lm konzumován, je, podle mého názoru, nedostate"ná. Je ne-
't)stí, &e p$í'erná spousta fi lmové teorie funguje bez odkazu na 
tato témata, &e pod vlivem literární tradice up$ednost-uje status 
textu samotného, vypreparovaného z kontextu sledování.

V'echno tohle se stejnou m)rou t!ká studia televize. Práv) 
tak jako pot$ebujeme porozum)t fenomenologii „chození do 
kina“, pot$ebujeme rovn)& porozum)t fenomenologii domácího 
sledování televize – to znamená porozum)t v!znamu r#zn!ch 
model# fyzické a sociální organizace domácího prost$edí jako 
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Glosa  I  A! na "pi#ku nosu

Ob jedno "íslo nazpátek jsme spojili Revue pro média s tématem mediál-
ní gramotnosti. Vcelku logické, zvlá#' kdy& se "asopis pokou#í b!t jakou-
si prodlou&enou (rozum%j a& do -eské republiky se natáhnuv#í) rukou 
mediální v!chovy.

Handlovalo se tehdy s tezemi o tom, &e proces interpretace le&í n%kde 
mezi textem, jeho "tená$em a kontextem – kontextem sociálním, kulturním, 
ekonomick!m, politick!m i historick!m. S tezemi o tom, &e "tená$ není 
jen pasivní ob%tí p$ijímaného sd%lení. Ale také o tom, &e si tím vlastn% 
nikdo není úpln% jist!. *lo, mimo jiné, o nevy$e#enou, "asto etickou otáz-
ku mediálních studií, na ni& se odpovídá jaksi ad hoc. 

A práv% na této neudusané p(d% se zk$í&ily me"e v souvislosti s vy-
dáním minul!m – zasazen!m do rámce „média a gender“. V%novali jsme 
se feministické perspektiv% v mediálních studiích, zabrousili k pornogra-
fick!m symbolick!m text(m, hledali obraz &eny v Bibli, hovo$ili se t$emi 
"esk!mi filma$kami. A v#echno tohle doprovodili fotografiemi sov%tsk!ch 
údernic, reprodukcemi a p(vodními komentá$i z Alba fotografií Sov%tská 
&ena, které v roce 1950 (!) vydalo nakladatelství Sv%t sov%t(. Práv% ony 
(sov%tské &eny, jim& nikdy nebylo odep$eno realizovat se prací) jsou in-
kriminovan!m pudlíkem pod zemí. Ozna"ení údernice je stejn% zjednodu-

#ující a má pointu tého& ra&ení jako samotné uvedení snímk( – byly tam 
here"ky, nastávající matky, $editelky továren. Jen&e i tahle mince má dv% 
strany.

Byl to intelektuální vtip. Spojení dvou r(zn!ch kontext(, protnut!ch 
&enskou otázkou. Bylo to uvoln%né oddechnutí, &e u& je to za námi, 
a sou"asn% v!zva k boji proti nov!m, takté& ideologick!m nepravostem. 
Na obojí, $ekla bych, máme vcelku nárok.

Jenom&e otázka zní: rozumí "tená$ tomu, co zam!#líme sd%lit? Jak je 
to s interpretací prost$ednictvím textu, "tená$e a kontextu? Po$ád to byla 
komunistická propaganda bez vysv%tlujícího komentá$e. A ty fotky jsou 
p$eci tak roztomilé. Zhlédli jsme se v anglo-americké feministické tradici 
a historické okolnosti té na#í jsme (s v!jimkou útlé recenze na knihu 
Barbory Osvaldové) nechali za dve$mi. -ern! humor bolí. Zvlá#' kdy& vám 
vypráv%jí anekdotu o krematoriu cestou z babi""ina poh$bu.

P$ehlédli jsme feministickou mediální teorii jako feudál p$ehlí&í úrodu, 
ale aristokratick! nadhled jsme si popletli se zdvi&en!m nosíkem. Sami 
sebe jsme nachytali do pasti nevy$e#en!ch otázek mediálních studií. A tak 
doufáme, &e "tená$ cvi"í svoji mediální gramotnost a p$edkládané texty 
kriticky hodnotí. Dostal od nás tak trochu lekci.

Kate"ina #ka"upová

Pøeklad
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