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Teorii aktivního publika se v)nují následující odstavce. (lánek 
nejprve poukazuje na r#znorodost v!znam#, je& termín aktivita 
mediálního publika v textech r#zn!ch autor# implikuje, a dále 
shrnuje, jaké inspira"ní zdroje tyto úvahy o aktivit) stimulovaly 
a jak! typ v!zkumné tradice k udr&ení tezí o aktivit) p$isp)l. 
Poté prezentuje dosud vyslovené kritiky konceptu aktivního di-
váctví a v záv)ru p$edstavuje jeden z mo&n!ch zp#sob# jeho 
redefi nování, respektive zú&ení. Esej se tedy soust$edí zejména 
na zodpov)zení t)chto otázek: 

— Co znamená aktivita v perspektiv) vybran!ch konceptua-
lizací? 

— Jaké argumenty sni&ují relevanci teorie aktivního publika, 
neboli jaká je kritika sociáln)v)dné p$edstavy aktivního publi-
ka? 

— Jak by mohl b!t v!znam ozna"ení aktivní publikum 
s ohledem na p$edstavené formy kritiky redefi nován? 

O polysémick$ch mediálních sd'leních a o polysémické teorii

Teorie aktivního publika se v mediálních studiích vyno$uje na 
pozadí v!zkumu u"ití a uspokojení (viz Heslá! v tomto "ísle, 
heslo Uses and Gratifi cations; Schrøder 1999, Silverstone 1994). 
Její v!znam vzr#stá se studiemi recepce (Gray 1999) a upev-uje 
se paraleln) s difúzí kulturálních studií a etnografi ckého v!zku-
mu, v podmínkách, kdy se trend sociáln)v)dného zkoumání 
poddává kouzlu ka&dodennosti. Artikulaci teorie aktivního pub-
lika m#&eme pokládat za vyvrcholení vlny, která poukazuje na 
omezené ú"inky médií. D#le&itou inspira"ní roli pro ni sehrála 
i literární teorie. Z ní mediální studia p$ebírají p$edev'ím Fisho-
vu my'lenku o interpretativních komunitách1 (Schrøder 2000) 
a Ecovu tezi o otev$enosti a uzav$enosti díla (Losito 2001).

S ohledem na teoretické zdroje v teorii mediálních studií 
m#&eme rozli'it dva obecné p$ístupy k defi nování aktivity. 

Jak aktivní je aktivní publikum?

I Dino Numerato I

„Kyvadlo ve sv't' v$zkumu publika se b'hem n'kolika posledních let bezesporu p!ehouplo.“ Tak d'l David Morley 
v ambiciózn' pojmenovaném #lánku „Active Audience Theory: Pendulums and Pitfalls“, oti"t'ném v roce 1993 v Jour-

nal of Communication (Morley 1993: 255). Oním p!ehoupnutím m'l David Morley na mysli obrat ve v$zkumu mediálních 
studií, v jeho& rámci za#ala b$t pozice publika stále #ast'ji vnímána jako aktivní. V$zkum kladl vy""í d(raz na moc 
publika nad textem a poukazoval na ochranné bariéry, je& mohou potenciální dominaci mediálních sd'lení eliminovat. 
S mírnou nadsázkou lze !íci, &e #lánek získal status povinné sou#ásti bibliografií p!ipojen$ch ke statím o publiku 
a metafora kyvadla se stala nepostradatelnou sou#ástí jazykové v$bavy badatel(, kte!í se studiem mediálních publik 
zab$vali. Teorie aktivního publika si v kontextu mediálních studií vydobyla v$znamnou pozici, nikoli v"ak nezpochyb-
)ovanou a nezpochybnitelnou.

První p$ístup, zasazen! do kontextu v!zkumu u"ití a uspoko-
jení, je zam)$en na "innosti spjaté se sledováním a konzumací 
médií. Studie takového typu mají zejména kvantitativní a popis-
n! charakter a jejich p$edobraz najdeme v jakémkoli sociálním 
jednání orientovaném ve vztahu k médiím. Auto$i takov!ch stu-
dií, jinak vyjád$eno, v)nují nadm)rnou pozornost divákovi, je-
ho& jednání posuzují bez vazby na obsah mediálních sd)lení, 
nezohled-ujíce potenciální síly v!znam#, které jsou do nich 
vtisknuty.

Druh! p$ístup, op$en! o studie recepce, se zaobírá p$edev'ím 
zpracováváním mediálních obsah# a spí'e ne& na manifestní 
jednání se soust$edí na kognitivní procesy. V!zkumy takového 
typu mají spí'e explorativní charakter a platnost jejich záv)r# je 
mnohdy omezena na prost$edí, v n)m& probíhaly. Do pop$edí 
vstupuje dynamika vztahu mezi sd)lením a mediálními publiky 
a aktivita tak b!vá defi nována s ohledem na potenciál publik 
autonomn), jak na úrovni individuální, tak kolektivní, interpre-
tovat a zpracovávat mediální sd)lení. 

Do skupiny první m#&eme za$adit studii Levyho a Wendah-
la, kte$í identifi kovali n)kolik verzí aktivity, a to selektivitu, za-
ujetí a vyu"ití. Ty integrují s "asovou dimenzí a u ka&dé z nich 
pak odli'ují aktivitu spjatou s o"ekáváním a v!b)rem, která sle-
dování medií p$edchází, aktivitu v pr#b)hu sledování médií 
a aktivitu, která následuje po mediální expozici (Levy, Wen-
dahl 1985).

Diferencovan)j'í pohled na aktivitu prezentoval Frank Bioc-
ca, kter! ve své kategorizaci shrnul potud prezentované studie a 
podobn) jako Levy s Wendahlem mezi aspekty aktivity uvedl 
selektivitu, vyu"ití a zaujetí. V p$ípad) selektivity rozli'il je't) 
mezi selektivitou zvykovou a instrumentální. Zatímco první typ 
spojil s rutinním sledováním vybran!ch sd)lení, druh!, legitimi-
zovan! teoriemi racionální volby, identifi koval s v!b)rem tako-
v!ch sd)lení, z n)ho& m#&e publikum získat u&itek. Vedle t)chto 
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projev# se zmi-uje je't) o intencionalit) jako o cíleném, v)do-
mém vyhledávání informací a o rezistenci k vlivu médií. (Bioc-
ca 1988) V souvislosti s v!zkumem nov!ch médií aktivita získá-
vá je't) dal'í dimenzi, a to konkrétn) interaktivitu (Tincknell, 
Raghuram 2002).

V!'e uvedené konceptualizace se vztahují k manifestnímu 
sociálnímu jednání a je't) nepracují s termínem aktivita ve v!-
znamu, jak! mu dodávají studie zam)$ené na mediální recepci, 
v nich& do pop$edí vystupuje i autonomie publika a interpretace 
mediálního sd)lení.

Gianni Losito uvádí, &e v daném v!zkumném proudu impli-
kuje aktivita krom) selektivity také sémantickou autonomii 
a kolektivní p$epracování a re-interpretaci mediálních text# 
v sociální interakci. Aktivita v'ak není synonymem explicitní 
intencionality ani konfl iktní opozice (Losito 2001). Teorie aktiv-
ního publika je spí'e zast$e'ujícím termínem pro r#znorodé p$í-
stupy k publiku a jejich vztahu k mediálním obsah#m.

Prostor pro prom!'lení aktivity mediálního publika v kon-
textu studií recepce otevírá model Stuarta Halla o kódování 
a dekódování (viz Heslá! v tomto "ísle, heslo Kódování/
dekódování), dále rozpracovan! Davidem Morleym ve studii 
o divácích po$adu Nationwide. (ili v!zkumy, je& Pertti Alasuu-
tari ozna"il jako první generaci studií recepce (Alasuutari 1999; 
viz recenze T!i generace v&zkumu publika v tomto "ísle), 
v nich& publikum vystupuje v jistém smyslu jako subjekt analy-
zující, diskutující, interpretující a vyjednávající v!znam. 

Druh!m d#le&it!m momentem, kter! posiluje teorii aktivní-
ho publika, je Fiskeho teze o polysémick!ch sd)leních. 0e"eno 
Fiskeho jazykem, mediální sd)lení nese potenciální formy inter-
pretace, je& mohou b!t odli'n!mi publiky r#zn) aktualizovány 
nebo dekódovány, a to v závislosti na interpreta"ních zvyklos-
tech t)chto publik a jejich kulturním zázemí (Jensen 1990). Sé-
rie studií, zam)$en!ch na sledovaní televizní fi kce,2 se soust$edí 
na r#zné formy kreativity, hravosti a pot)'ení a v!zkum potenci-
álních ú"ink# médií se tak dostává do pozadí.

Jak je z$ejmé z v!'e uveden!ch $ádk#, úvahy o aktivit) zís-
kali oporu v anal!zách 'irokého spektra sociálního jednání 
a kognitivních proces#. Tak jako jsou podle mediálních teoretik# 
polysémická sd)lení, je& aktivní publikum p$ijímá a zpracovává, 
je polysémick! i sociáln)v)dn! p$ívlastek, kter! takové po"íná-
ní ozna"uje. 

Teorie aktivního publika je polysémická sama o sob).

Kritické úvahy o teorii aktivního publika

Úvahy o neudr&itelnosti teorie aktivního publika se dosud opíra-
ly o dv) formy kritiky. Ty se t!kaly samotné v)decké hodnoty 
teorie na stran) jedné a d#sledk#, je& z u&ívání termínu aktivita 
potenciáln) mohou vypl!vat, na stran) druhé. Jin!mi slovy, ob-
jevovaly se jak kritiky namí$ené proti teoretické koherenci poj-
mu, tak varování p$ed mo&n!m záporn!m dopadem u&ívání 
termínu v ekonomické a politické sfé$e. 

Teoreticky orientovaná kritika se realizuje vícemén) ve t$ech 
dimenzích. První dimenzi m#&eme ozna"it jako kritiku mnoho-

zna"nosti v!znam#. Jak ji& bylo uvedeno v p$edchozí "ásti, teo-
rie aktivního publika byla vnímána jako v'eobjímající a zárove- 
jako v!znamov) prázdn! pojem. Teorie aktivního publika byla, 
za druhé, kritizována pro nedostate"né zohledn)ní problematiky 
moci a koncept# hegemonie a ideologie. A, za t$etí, kritika 
odkryla nedostatky v metodologickém p$ístupu.

O mnohozna"nosti pojmu – neboli o skute"nosti, &e se za 
adjektivem aktivní skr!vá neohrani"ené cosi – vypovídají uvo-
zovky, kter!mi $ada autor# slovo aktivní ohrani"uje (nap$. 
Gray 1999; Livingstone 1990; Losito 2001; Morgenstern 1992; 
Philo, Miller 2000; Volek 1999). Kritika polysémi"nosti po-
chopiteln) nez#stává symbolicky vtisknuta jen do interpunk"-
ních znak# a je rozvíjena v 'irokém poli argument#. Frank Bi-
occa ve své shrnující stati upozor-uje na nefalzifi kovatelnost 
pojmu vypl!vající z jeho v'ezahrnující povahy (Biocca 1988) 
a John Corner jej kritizuje coby samolib! relativismus (Cor-
ner 1991). Roger Silverstone hovo$í o tom, &e pojem aktivní 
divák v sociální realit) nemá – pokud kdy v#bec m)l – jedno-
zna"nou referenci a konotace, které s ním jsou spojeny, se li'í 
od jednoho autora k druhému (Silverstone 1994). Gianni Losi-
to zd#raz-uje, &e aktivita není nutn) spjata s explicitní intenci-
onalitou, s rezistencí nebo konfl iktní opozicí (Losito 2001). 
Jaromír Volek upozor-uje na nejasnost defi nice divácké aktivi-
ty a pasivity a na sm)'ování n)kter!ch kategorií. Blí&e uvádí, 
&e dochází k ztoto&-ování v!znamové ambivalence s polysé-
mií, textové otev$enosti s absencí sociální determinace a svo-
body televizní volby s jakoukoliv diváckou aktivitou (Vo-
lek 1999). V!sti&n) problém s mnohov!znamovostí popisuje 
Sonia Livingstone, která si pokládá tyto otázky: „Je aktivní 
divák nutn) ostra&it!, pozorn! a originální? Je politicky aktiv-
ní nebo subverzivní? Reprezentuje aktivní divák také n)co ji-
ného ne& jen zpochybn)ní zmínky o ‚pasivním divákovi‘?“ 
(Livingstone 1998: 171).3 

O nedostate"ném zohledn)ní konceptu moci, je& je zde p$ed-
staven jako druhá dimenze teoreticky orientované kritiky,4 pí'í 
Greg Philo a David Miller, p$edstavitelé Glasgow University 
Media Group. V úvahách o depolitizované teorii aktivního pub-
lika kritizují nadm)rnou pozornost v)novanou interpretaci text#. 
Takové p$ístupy podle nich vícemén) nezám)rn) abstrahují od 
problému mediálních ú"ink#. Skot'tí auto$i, odvolávajíce se na 
vlastní v!zkumné projekty, zd#raz-ují, &e média napomáhají 
strukturovat hodnoty a názory publika, a proto je nutné v)novat 
jim vy''í pozornost. Vyvracejí tezi o teorii aktivního publika, 
podle které si mediální publikum na základ) sv!ch p$esv)d"ení 
a hodnot konstruuje sv#j vlastní v!znam textu. Úlohu hodnot 
a p$esv)d"ení p$i interpretaci sice uznávají, ale vymezují model 
recepce mediálních sd)lení jako více dialektick!. Hodnoty 
a p$esv)d"ení podle nich nejen&e strukturují zp#sob, jak!m b!-
vají mediální sd)lení interpretována, ale zárove- jsou t)mito 
sd)leními strukturována5 (Philo, Miller 2000).

Obecn) metodologick! postup p$edstavuje t$etí rozm)r, 
v n)m& se odkr!vání slabin teorie aktivního publika pohybuje. 
Metodologická kritika se konkrétn) t!ká nedostate"ného propo-
jení makrosociologického a mikrosociologického pohledu, 
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nezohled-ování diferencí mezi mediálními &ánry a sm)'ování 
kognitivní a behaviorální roviny sociálního jednání. 

První zmín)n! typ je orientován zejména k etnografi ck!m 
v!zkum#m a k nedostate"nému zohledn)ní makrosociologické 
dimenze (Morley 1993; Livingstone 2000; Schrøder 1994, 1999). 
Teze o aktivit) sice získávaly legitimitu odvoláváním se na kon-
text, ten v'ak byl vnímán, na úkor d#sledn)j'ího zkoumání 
kontextu sociokulturního a institucionálního, spí'e jako situa"ní. 
Makrosociální jevy, jako nap$íklad nár#st v!znamu informa"-
ních technologií, postupující globalizace, koncept spole"nosti 
v)d)ní a s tím spjatá potenciáln) zvy'ující se mediální gramot-
nost, z#staly ve studiích o aktivním publiku empiricky nerefl ek-
továny. 

Druh!m metodologick!m nedostatkem je nerespektování 
odli'nosti &ánr#, o kter!ch studie o aktivním publiku zpravidla 
referují. P$edstava aktivního publika je, jak ukazuje Ann Gray, 
vybudována na základ) v!zkum# orientovan!ch na recepci seri-
ál# a televizní zábavy. Zpravodajství se ve studiích v)novan!ch 
publiku objevuje minimáln)6 (Gray 1999).

T$etí obecn) metodologickou slabinou p$edstavuje spl!vání 
dvou elementárn) odli'n!ch rovin p$edm)tu zkoumání. Denis 
McQuail upozor-uje na problém, &e n)kte$í auto$i aktivitou 
míní mentální konstrukt a jiní ono ozna"ení pou&ívají pro mani-
festní jednání (McQuail 1997). Tento rozpor se stává evidentním 
p$i srovnání dvou v!'e p$edstaven!ch konceptualizací aktivity, 
kde na jedné stran) stojí v!zkumná linie u"ití a uspokojení, je& 
má blí&e k pojetí behaviorálnímu a soust$edí se na manifestní 
jednání, a na stran) druhé v!zkumná linie studií mediální recep-
ce, v jejím& rámci je aktivita pojímána jako charakteristika ko-
gnitivních proces#, jako mentální konstrukt. Problémem nemusí 
b!t pouze fakt, &e aktivita konotuje jednou jednání a podruhé 
my'lenkov! proces, ale i skute"nost, &e se neobjevily pokusy 
ob) p$edstavy koherentn) propojit. 

Formy kritiky teorie aktivního publika nejsou, podobn) jako 
sociáln)v)dné uva&ování obecn), orientovány pouze teoreticky 
a p$esahují pole snah, je& m#&eme ozna"it jako ryze badatelské, 
orientované pouze na poznání. V jistém smyslu je to spjato s ji& 
uvedenou teoretickou kritikou, dle ní& konceptu aktivního pub-
lika chybí d#raz na anal!zu mocensk!ch vztah# a ideologie. 
Dan! kritick! p$ístup vychází z perspektivy politické ekonomie 
médií, skrze ní& je teorie aktivního publika nahlí&ena jako nekri-
tická oslava diváck!ch po&itk# nebo jako bezú"eln! populismus, 
co& v samotné praxi slou&í k legitimizaci procesu globální ko-
mercionalizace a nerovn!ch podmínek p$i recepci. Ospravedln)-
ny b!vají paraleln) i neoliberální politiky, je& k danému v!voji 
p$ispívají. (Ridell 1998) Jaromír Volek v proniknutí teoretického 
konceptu do politického sféry spat$uje ohro&ení modelu ve$ejné 
mediální slu&by. „[...] oslava aktivního publika tak m#&e vést a& 
k legitimizaci moráln) i um)lecky poklesl!ch text#, která se 
opírá o fenomén tzv. ‚ratingové demokracie‘ "i ‚ratingové este-
tiky‘. V!sledkem uvedeného trendu je nar#stající snaha po dere-
gulaci, která by ve sv!ch d#sledcích nakonec mohla destruovat 
model ve$ejné mediální slu&by.“ (Volek, 1999).

V!'e uvedené shrnutí kritiky m#&eme doplnit je't) n)kolika 

poznámkami. Teorii aktivního publika musíme vnímat v kontex-
tu politiky v!zkumu publika jako takového. A to politiky vnit$ní, 
reprezentované proudem na sebe odkazujícího a zárove- vnit$n) 
diferencujícího se systému v!zkumu publika, a politiky vn)j'í, 
reprezentované spole"enskou a sociáln)v)dnou poptávkou. 

Atributem takzvané vnit$ní politiky je p$irozená pot$eba 
ukotvit teorii aktivního publika uvnit$ metanarace o v!zkumu 
publika a opat$it ji uznateln!m statusem. Ozna"ení aktivní pub-
likum umo&-uje vymezení teoretické pozice v kontrastu k v!-
zkum#m, které publikum konceptualizovaly jako manipulova-
telné a pasivní.7 Uvnit$ této hry v!zkumu, ji& pohání strategick! 
imperativ vymezování, b!vá po&adavek na vnit$ní a analytickou 
koherenci upozad)n. 

Dal'ím zdrojem, kter! ono upozad)ní napomáhá prohlubo-
vat, je ji& zmín)ná vn)j'í politika. Z této perspektivy vystupuje 
teorie aktivního publika spí'e jako vedlej'í produkt v!zkum#, 
je& se primárn) zam)$ují na instituci rodiny, na problematiku 
genderu, etnicity "i subkultur. V!zkum není primárn) oriento-
ván na média, ale na jiná témata. Teorie aktivního publika se tak 
stává "áste"n) vedlej'ím produktem a "áste"n) zast$e'ujícím 
ozna"ením spí'e ne& cílen) rozpracovan!m konceptem.

Bu, jak bu,, 'kála, na ní& se kritiky teorie aktivního publika 
rozprostírají, je 'iroká. Aktivita získává r#zné v!znamy jak 
s ohledem na své zdroje, tak i projevy. Kritické úvahy o k$eh-
kosti zkonstruované teorie vybízejí k opu't)ní teorie nebo k její-
mu redefi nování. Tato esej volí druhou cestu a v poslední "ásti 
na"rtává jednu z mo&ností, jak defi ni"n) nevyjasn)n! pojem 
naplnit nov!m obsahem.

Proto-profesionalizovaná mediální publika

Pokusme se nyní nazna"it jeden z mo&n!ch sm)r#, jak!m se 
mohou úvahy o aktivit) mediálního publika odvíjet, a to konkrét-
n) nastín)ním teze o existenci segment# mediálního publika, je& 
disponují kompetencí o médiích refl exivn) uva&ovat, a tudí& 
i p$ijímat mediální sd)lení zp#sobem, kter! m#&e redukovat je-
jich symbolick! a sociální vliv. Daná p$edstava aktivního publi-
ka zahrnuje potencialitu, &e diváci nep$ijmou v!klad reality 
p$ítomn! v médiích za dan! a v)domi si zp#sobu, jak!m jsou 
mediální sd)lení vytvá$ena, je budou p$ijímat a interpretovat 
odli'n).

Optikou této perspektivy je publikum vnímáno jako aktivní 
ve chvíli, kdy nejen&e umí média a mediální sd)lení vyu&ívat ve 
sv#j prosp)ch, ale rovn)& je doká&e kriticky refl ektovat a v ná-
vaznosti na to i p$ípadn) odmítnout dominantní v!znamy medi-
álních sd)lení a vytvá$et nové, opozi"ní. A to práv) díky znalos-
ti gramatiky fungování médií. S odkazem na dílo nizozemského 
sociologa Abraama de Swaana m#&eme o takto autonomním 
mediální publiku hovo$it jako o proto-profesionalizovaném8 

(de Swaan 1990). 
K vyslovení teze o existenci proto-profesionalizovan!ch 

publik vybízejí dva hlavní argumenty. První souvisí se skute"-
ností, &e n)kte$í auto$i zab!vající se studiem mediálního publika 
upozor-ovali na pot$ebu zkoumat diskurzy o médiích a jejich 
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obsahu (Dahlgren 1988, Fraser 1990, Höijer 1999) a v návaz-
nosti na to i mo&n! vliv diskurzivní kompetence na autonomii 
publika (Kosicki, McLeod 1990). Druh!m motivem pro otev$ení 
debaty o prosazení refl exivní podoby aktivity je makrosociální 
kontext, kontext spole"nosti v)d)ní9 (Stehr 2001), v ní& jsou  
teoretické diskurzy o médiích p$ístupné stále 'ir'ímu publiku.10

Kompetence, v nich& b!vají mediální publika proto-profesi-
onalizována, nejsou chápány jako kompetence ryze praktické, 
obsahující soubor znalostí a dovedností dosta"ujících k v!konu 
&urnalistické profese "i mediální produkce, ale zejména jako 
kompetence teoretické, defi nované souhrnem poznání mediální 
studií jako v)dního oboru,11 je& sv#j zájem v#"i produkt#m "in-
nosti praktické orientují. Mezi takto proto-profesionalizovaná 
publika pat$í studenti mediálních studií, u"itelé vyu"ující medi-
ální v!chovu a &áci, studenti "i u"itelé vzd)lávaní v mediální 
gramatice, noviná$i, politici, tiskoví mluv"í, zam)stnanci public 
relations a mediálních agentur, pracovníci nevládních a nezisko-
v!ch organizací, ale nap$íklad i v)dci z p$írodov)dn!ch obor#, 
kte$í se sna&í p$edejít noviná$skému zkreslení v!sledk# vlastní 
práce tím, &e ji mediáln) sami prezentují. 

Jisté náznaky proto-profesionalizované formy aktivity, by+ 
nesystematizované v koherentní celek, m#&eme najít v n)kolika 
studiích pohybujících se spí'e na periferii v)deckého pole. Jako 
paradoxní p#sobí fakt, &e publika analyzovaná v t)chto esejích 
jsou v b)&ném slova smyslu ve skute"nosti aktivn)j'í ne& publi-
ka, která jsou jako taková ozna"ována. Konkrétn), prom!'lení 
autonomie publika v souvislosti s diskurzivními kompetencemi 
a refl exivním postojem k médiím najdeme ve t$ech konceptech. 
V tezích o mediálním skepticismu (Tsfati 2003), o kritické medi-
ální konzumaci (Kavoori 1999) a o laick&ch teoriích o médiích 
(Kosicki, Leod 1990; Morgenstern 1992).

Mediální skepticismus defi noval izraelsk! sociolog Yariv 
Tsfati (2003) jako pocit ned#v)ry projevovan! zejména ve vzta-
hu k mainstreamov!m médiím a opírající se o p$edpoklady, &e 
noviná$i nejsou nestranní a objektivní ve sv!ch zprávách, &e 
poka&dé nesd)lují p$íb)h v jeho komplexnosti a &e v!sti&nost 
a p$esnost ob)tují osobním a komer"ním zisk#m. Mediální sd)-
lení jsou tak optikou skeptického publika vnímána jako zkresle-
ná, neobjektivní, a tudí& ned#v)ryhodná. Yariv Tsfati neanalyzo-
val primárn) mediální skepticismus coby svébytn! jev, ale 
pokusil se jej pou&ít jako nezávislou prom)nou. Ve svém v!zku-
mu ukázal, jak mediální skepticismus mírní vlivy agendy-setting 
(Tsfati 2003, Tsfati, Cappella 2003; o konceptu agenda setting / 
ur%ování agendy viz Heslá! v RPM ". 3.).

Kritická mediální konzumace je termín, kter! ve své studii 
o refl exivních divácích pou&ívá Anandam Kavoori (1999), jen& 
se pokou'í identifi kovat globální trendy ve zp#sobech interpre-
tace mediálních text#. Vyu&il k tomu metody srovnávací anal!-
zy, p$i ní& se soust$edil na komparaci mediální recepce zpravo-
dajsk!ch spot# ve "ty$ech zemích (celkem dvacet "ty$i focus 
group# ve Velké Británii, N)mecku, Francii a Spojen!ch stá-
tech). Trend, v n)m& vykazovala zkoumaná publika v jednotli-
v!ch státech nejv)t'í podobnosti, p$edstavovaly formy refl exivi-
ty, které diváci ke kritice zpráv pou&ívali. Anandam Kavoori 

identifi koval t$i typy kriticismu, a to kritiku obsahu promluvy, 
je& zpravodajství vyt!kala nejasnost, redundanci a p$evá&nou 
negativitu v informování o „jiném sv)t)“, nedostate"né pokrytí 
kontextu nabídnutého zprávami a rovn)& potenciální dopad, je& 
m#&e zpravodajství mít,12 a kritiku textuální strategie, sm)$ova-
nou proti zp#sob#m zarámování a proti &urnalistické perspekti-
v). Krom) toho zmi-uje i kritiku institucionalizovan&ch novi-
ná!sk&ch princip(, mezi nimi& uvádí zpravodajské hodnoty, 
zvlá't) pak ty podporující zobrazení násilí. 

D#le&itost laick!ch teorií p$i anal!ze vliv# mediálních obsa-
h# vyzdvihují Gerald Kosicki a Jack McLeod. Podle nich si 
"tená$i a diváci konstruují vlastní teorie o médiích a jejich pro-
duktech. Jejich zdrojem je zku'enost s médii a mohou mít jak 
povahu hodnotící, tak faktickou. Jak dvojice autor# empiricky 
potvrdila, tyto teorie, bez ohledu na jejich pravdivostní hodnotu, 
ovliv-ují jednání publika, proto&e publikum jedná jako by byly 
pravdivé. To se projevuje p$i v!b)ru a pou&ívání médií a i p$i 
zpracování mediálních obsah# (Kosicki, McLeod 1990).

Stru"né p$edstavení t$í studií odkr!vá p$ítomnost dvou ana-
lytick!ch, od sebe neodd)liteln!ch rovin zkoumání. Na jedné 
stran) rovinu reprezentace médií a p$edstav o jejich fungování, 
neboli rovinu mediální gramotnosti, a na stran) druhé rovinu 
projevu takové gramotnosti, patrnou ve chvílích, kdy refl exivita 
strukturuje zp#sob recepce mediálních sd)lení. O refl exivit) 

Jind$ich *tyrsk!: Z cyklu +abí mu&, 1934
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mediálních publik není mo&né hovo$it v termínech permanentní 
p$ítomnosti, ale spí'e jako o potencialit), která m#&e b!t aktua-
lizována. A+ ji& v podob) prosté autonomie, nebo ve form) 
rezistence "i subverze ve vztahu k mediálním sd)lením. 

Pochopiteln) nelze setrvávat v bláhové iluzi, &e mediální 
publika mohou b!t jen a jen refl exivní (Alasuutari 1999) a &e 
bychom "tená$e, poslucha"e a diváky snad mohli redukovat na 
chodící gramatiky.13 Média disponují silou okouzlit (Silversto-
ne 1999) a konstruováním symbolického $ádu v prostoru ka&do-
dennosti vybízejí publikum k vno$ení, které se projevuje a+ ji& 
v o"ekávání mediální expozice, v para-sociálním interakci 
v pr#b)hu jejich sledování, v konstrukcích v!znam# "i v identi-
fi kaci (srov. Levy, Wendahl 1985). 

Teze o proto-profesionalizovan!ch mediálních publicích 
otevírá $adu otázek, které nasti-ují mo&né linie empirického 
zkoumání: 

— Jaké kognitivní zdroje jsou aktualizovány p$i recepci 
mediálních sd)lení? 

— Jaké rozdíly ve sledování mediálních sd)lení a jejich per-
cepci se objevují p$i srovnání proto-profesionalizovan!ch a ji-
n!ch publik? A jak! je vztah k médiím u publik proto-profesio-
nalizovan!ch odli'n!m zp#sobem? 

— Najdeme rozdíl v recepci mediálních sd)lení mezi t)mi, 
kte$í mají k v)d)ní p$ístup spí'e díky praxi a zku'enosti, a t)mi, 
je& k n)mu mají p$ístup spí'e teoretick!? 

— M#&eme s ohledem na jednotlivé mediální &ánry identifi -
kovat r#zné formy aktualizace refl exivního postoje a odli'né 
míry intenzity jeho projevu? 

Idea proto-profesionalizovan!ch publik je reakcí na v!'e 
zmín)né kritiky teorie aktivního publika. Sna&í se p$ekonat pro-
blém v'eobjímající teorie, a to jak s ohledem na defi nici publika, 
tak s ohledem na zp#sob recepce. Spí'e ne& o identifi kaci v'eo-
becné tendence se aktivitu pokou'í situovat pouze do n)kter!ch 
segment# mediálních publik. Navíc tím, &e dané aktivit) p$ipo-
juje identifi kovateln! zdroj, tedy expertní v)d)ní, napl-uje ji 
kognitivní dimenzí refl exivity, "ím& minimalizuje nebezpe"í, &e 
aktivita z#stane – tak jako d$íve – synonymem pro jakoukoli 
formu interpretace mediálních sd)lení a &e adekvátnost daného 
pojetí bude legitimizována podrobnou deskripcí mikrosociálního 

a situa"ního kontextu. Zmínka o autonomii "i p$ípadné rezisten-
ci nebo dokonce subverzi pak p$edjímá návaznost na problém 
moci a hegemonie. 

Co se t!"e obecn) metodologického pohledu, idea proto-pro-
fesionalizovan!ch publik reaguje na po&adavek propojení mak-
rosociální a mikrosociální roviny tím, &e vyz!vá k anal!ze me-
diální recepce ve vazb) na koncept spole"nosti v)d)ní. Z otázek 
na"rtávajících empirick! zám)r je z$ejmá snaha o zohledn)ní 
&ánrové diference a samotné zam)$ení na refl exivitu nazna"uje, 
&e objektem zkoumání je proto-profesionalizace chápaná spí'e 
jako mentální proces ne& jako konkrétní manifestní jednání. 

Vyslovením teze o proto-profesionalizovan!ch mediálních 
publicích ztrácí na relevanci hledání odpov)di na dichotomickou 
otázku, zda publikum je nebo není aktivní. Hledání kladné "i 
záporné odpov)di, která b!vá nutn) sev$ena hranicemi promlu-
vy nastolené tou "i onou defi nicí aktivity, by mohlo nahradit 
pátrání po zdrojích, je& k podn)cování aktivity p$ispívají, a ana-
l!za zp#sob#, jak!mi se tyto zdroje p$i recepci mediálních sd)-
lení projevují. A práv) prom!'lení konceptu proto-profesionali-
zace m#&e b!t jedním ze zp#sob#, jak daného cíle dosáhnout.

Vzdáme-li se na záv)r mo&nosti pou&ívat v)cn!, sociáln)-
v)dn! jazyk a budeme-li ve snaze o rétorické zarámování textu 
ctít Morleyho metaforu kyvadla ocitovanou v úvodu, m#&eme 
my'lenkovou linii nastín)nou ve v!'e uveden!ch odstavcích 
shrnout v následující sérii otázek: 

— Nelze p$i uva&ování o kyvadle,14 pohupujícím se po ose, 
kterou vymezují póly aktivity a pasivity, p$esunout zájem od 
sledování sm)ru pohybu kyvadla k tomu, jaká hybná síla ono 
kyvadlo pohání? 

— Nem#&e jedna z cest vést k zam)$ení pozornosti na v!-
znam promluv o médiích a o jejich gramatice coby potenciálních 
zdroj# oné aktivity? 

— Nelze tak v teorii aktivního publika u"init krok zp)t, zú&it 
defi nování pojmu a zam)$it se na identifi kaci a projev faktor#, 
je& mohou refl exivní formu aktivity stimulovat?

 
Dino Numerato (*1978)

autor p!sobí na FSS MU V Brn", nyní Marie Curie Fellow 
na Univerzit" La Sapienza v #ím"

Poznámky:

1) Podle teorie interpretativních komunit není v textu p$edem obsa&en &ádn! 
v!znam. Na jeho utvá$ení se v&dy podílí kontext, okolnosti, konvence "i instituce 
s jejich systémy porozum%ní, norem, p$esv%d"ení a konvencí. (Fish 1980 dle Bílek 
2003). V mediálních studiích je koncept interpretativních komunit spjat s dílem 
Janice Radway Reading Romances (jeho& recenze vy#la v RPM ". 9 – Média 
a gender) a zprvu se objevuje v jednotném "ísle s odkazem na "tená$ky milostn!ch 
román(, které pocházely z jednoho amerického m%sta a scházely se kolem kon-
krétního knihkupectví, je& plnilo funkci interaktivního fóra, k v!m%n% zku#eností 
a sdílení interpretací (Schrøder 1994).

2) Mezi takto orientované studie pat$í nap$íklad Angové Dallas, Hobsonové 
Crossroads nebo Video Playtime od Ann Gray. 

3) Pro zachování p$esnosti p$ekladu musíme poznamenat, &e jazyk Sonii Li-
vingstone je, jak praví jeden anglicismus, politicky korektní. Citace v anglickém 
originále je následující: „Is an active viewer alert, attentive and original? Is he or 
she politically active or subversive? Does the active viewer represent anything 

other than a challenge to the straw person of the „passive viewer“?” (Living-
stone 1998:171).

4) Nezohledn%ní konceptu moci jako potenciální v!tku sm%$ovanou ke kon-
ceptu aktivního publika p$edvídal ji& Peter Dahlgren (1988) a na pot$ebu prováza-
nosti studií recepce s otázkou moci upozornil i David Morley (1993). Podle n%j byly 
v!sledky jeho studií rozvíjeny nesprávn!m sm%rem, co& je patrné v odkazech na 
sémiotickou demokracii "i na postmoderní pluralismus (Philo, Miller 2000). 

5) I p$es onu nazna"enou dialektiku je z$ejmé, &e skot#tí auto$i p$idávají vy##í 
vliv na stranu médií.

6) Hovo$í-li auto$i o aktivit% divák(, z$ídkakdy ve vztahu k politické participaci 
spjaté s ob"anstvím. Jednu z v!jimek p$edstavuje Pippa Norris (Norris 2000).

7) Tento p$íklad je pouze ilustrativní a schematizující, samotn! v!zkum publi-
ka je mnohem diferencovan%j#í (blí&e McQuail 1999).

8) Termínem proto-profesionalizace Abraam de Swaan pojmenovává proces, 
b%hem n%ho& dochází k difúzi v%deckého v%d%ní mezi laiky. Ti získávají vhled do 
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v%deckého poznání, a to jak na úrovni jazykové, tak argumenta"ní. Jak nizozemsk! 
sociolog uvádí, onen proces probíhá v okruzích, jejich& rozsah se rozr(stá. S v%-
deck!m poznáním jsou nejd$íve seznámeni ti, kte$í pracují v profesích, které jist!m 
zp(sobem expertní znalost vyu&ívají, poté jejich klienti a postupn% je v%decké v%-
d%ní roz#í$eno i mezi ve$ejnost. Dan! proces nezahrnuje jen úrove) kognitivní, ale 
projevuje se i na rovin% jednání (de Swaan 1990).

9) A to nejen ve v!#e uveden!ch kruzích, které mají k danému v%d%ní p$ím! 
p$ístup, ale i v#em mediálním publik(m bez rozdílu. Otázkou z(stává nerovnom%r-
nost v distribuci takov!ch informací a rovn%& v motivaci vyhledávat informace 
vztahující se ke gramatice médií.

10) Aktivita posílená vybudovan!mi diskurzy o médiích nemusí mít zdroj jen 
v teorii, ale i v praxi. Stephanie Morgenstern upozornila, &e v diskusích o aktivit% 
byla velmi "asto p$ehlí&ena teze o laick!ch epistemologiích, dle ní& si publikum na 
základ% osobních zku#eností vytvá$í vlastní, laické teorie o médiích, je& mohou 
p$edstavovat d(le&it! zdroj posilující diváckou autonomii (Morgenstern 1992).

11) Respektive znalosti sociální psychologie, sociologie, psychologie, etno-
grafie, lingvistiky, kulturní antropologie, kulturálních "i filmov!ch studií, na jejich& 
poznání jsou mediální studia coby obor vybudována.

12) B%hem skupinov!ch diskusí o mediálních formách reprezentace student-
sk!ch bou$í v Ji&ní Koreji a politicky orientovaném masakru v Ji&ní Africe se obje-
vily "ty$i formy takového dopadu: emocionální, politick!, voyeuristick! a afirmativ-
ní (blí&e Kavoori 1999).

13) To je nebezpe"í, na které upozor)uje Pierre Bourdieu (1998), poukazuje 
na sociologické zkoumání jakéhokoli sociálního jednání.

14) P$iznejme, &e optikou fyziky, kyvadla, které není ve skute"nosti ideálním 
kyvadlem, Morleyho kyvadlo nedisponuje hlavními defini"ní znaky, je& mu ideál-
ní fyzikální model p$i$azuje (srov. Oxford Reference Online 2004). Za prvé, 
hmotn! bod metaforického kyvadla (pomysln! trend, respektive sm%$ování v!-
zkumu ve studiích publika) se nepohybuje od jednoho pólu k druhému, tam 
a zp%t, od pasivity k aktivit%, ale jen sm%rem k aktivit%, "ím&, za druhé, není 
mo&né stanovit periodu, b%hem ní& se hmotn! bod od jednoho pólu k druhému 
p$ehoupne. Za t$etí, pohyb metaforického kyvadla není harmonick!. Chceme-li 
se dr&et u&ívání p$írodov%dn!ch metafor, je to jednodu#e proto, &e se nepohybu-
je v sociálním vakuu.

Esej
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