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Dívat se na publikum trochu jinak

Nicholas, Abercrombie, Brian Longhurst: 
Audiences: A Sociological Theory of Per-
formance and Imagination. Sage, London 
– Thousand Oaks – New Delhi 1998, 
197 s.

Dva brit'tí sociologové (Nicholas Aber-
crombie p#sobí na univerzit) v Lancaste-
ru, Brian Longhurst na Salfordské univer-
zit) v Manchesteru) spojili na sklonku 
uplynulého století své teoretické síly k se-
psání studie, v ní& ohla'ují nástup nového 
paradigmatu ve zkoumání publika a jeho 
vztahu k médiím. A"koli je ohla'ovaná 
paradigmatická zm)na p$ijímána zatím 
spí'e zdr&enliv), publikace se stala b)hem 
p)ti let respektovanou a hojn)  citovanou. 
Zásluhu na tom má bezesporu 'iroké teo-
retické zázemí obou autor# i pádnost $ady 
jejich argument#.

V!chodisko této knihy je patrné ji& 
od prvních stránek: v posledním desetile-
tí do'lo v oblasti publika k tak razantním 
zm)nám, &e je t$eba dosavadní pohled na 
diváky celkov) p$ehodnotit. Hlavním cí-
lem publikace je pak formulace nového 
paradigmatu ve v!zkumu publika, tedy 
utvo$ení nového pohledu na publikum, 
a vytvo$ení pojmového aparátu k jeho 
uchopení a vysv)tlení. Cesta za tímto cí-
lem má t$i etapy. Nejprve je nezbytné 
vysv)tlit, pro" pot$ebujeme nové para-
digma a v "em jsou dosavadní pojímání 
publika nedosta"ující. Poté dochází k na-
stín)ní paradigmatu nového, které bude 
schopno vysv)tlit ony zm)ny, je& v ne-
dávné dob) ve sfé$e publika nastaly. Na-
konec jsou schopnosti nového paradig-
matu demonstrovány na problematice 
skupin diváck!ch fanou'k# a nad'enc#.

Abercrombie s Longhurstem v úvodní 
kapitole shrnují metody dosavadního 
zkoumání publika, které probíhalo v zá-
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sad) v rámci dvou velk!ch paradigmat: 
paradigmatu behavioristického a paradig-
matu kritického, které auto$i naz!vají 
jako paradigma za%len)ní/rezistence 
(incorporation/resistance).

Behavioristické paradigma se za"alo 
formovat na samém po"átku v!zkumu 
publika ve dvacát!ch a t$icát!ch letech 
minulého století, kdy byly ohniskem ba-
datelského zájmu ú"inky, které nastupují-
cí masová média mají na jednotlivé "le-
ny masové spole"nosti. Tyto první verze 
model# mediálních ú"ink# po"ítaly s p$í-
m!m a nezprost$edkovan!m vlivem mé-
dií na chování divák#. V rámci studia 
ú"ink# se postupn) od naivní behavioris-
tické p$edstavy upou't)lo, p$esto n)které 
metodické postuláty z#staly konstantou 
tohoto p$ístupu (zam)$ení se na zp#sob, 
jak je publikum médii ovliv-ováno; em-
pirické zkoumání za pou&ití kvantitativ-
ních metod atd.). Asi nejv!znamn)j'í 
sou"asn! v!zkum ú"ink# médií p$edsta-
vuje takzvaná kultiva%ní anal&za, zkou-
mající vztah mezi "asem, kter! divák v)-
nuje sledování televize, a jeho názory 
a chováním. V rámci behavioristického 
paradigmatu nalezneme také p$ístup na-
zvan! u"ívání a uspokojení (Uses and 
Gratifi cations – viz Heslá$ v tomto "ísle), 
kter! se zam)$uje na u&ívání médií publi-
kem. Podle tohoto p$ístupu je publikum 
ve vztahu k médiím aktivní, nebo+ jich 
u&ívá k uspokojení sv!ch pot$eb.

Jak poznamenává Stuart Hall, behavi-
oristické paradigma je spojeno se soubo-
rem specifi ck!ch metod a p$edpoklad# 
a nutn) tak upoza,uje $adu otázek. V je-
ho jádru nalezneme relativn) harmonick! 
pohled na spole"nost, která je zalo&ena  
na hodnotovém konsensu sv!ch "len#. 
Podle Halla je v'ak tato p$edstava mylná. 
Média nejsou vyjád$ením konsensu, kter! 
ve spole"nosti panuje, ale sou"ástí snahy 
vnutit spole"nosti ur"it! soubor hodnot. 

Média se podílejí na konstruování kon-
sensu, a proto je nem#&eme brát za zrca-
dlo, které odrá&í skute"nost. Média ve 
skute"nosti realitu ur"it!m zp#sobem re-
prezentují. Nové „kritické“ paradigma, 
které sv#j nástup ohla'uje na p$elomu 
sedmdesát!ch a osmdesát!ch let, tak 
bude zkonstruováno kolem pojm# ideolo-
gie, hegemonie a kolem vztahu publika 
a text# k distribuci moci. Klí"ov!m se 
stane zkoumání, zda jsou "lenové publika 
p$i recepci mediálních obsah# v"le-ováni 
do proudu dominantní ideologie, nebo 
jsou naopak v#"i tomuto za"len)ní rezis-
tentní. Teorie vzniklé v rámci paradigma-
tu za"len)ní/rezistence se pohybují mezi 
dv)ma extrémními póly: dominantním 
textem (mediální text zcela ovládá publi-
kum, které je siln) zasa&eno takzvan!m 
preferovan!m v!znamem textu) a domi-
nantním publikem (publikum je aktivní, 
mediální texty "te v&dy po svém a pokusy 
o vnucení preferovaného v!znamu na n)j 
neplatí). 1ádn! z teoretik# se pln) nep$i-
hlásil ani k jedné z extrémních pozic; 
blízko k dominantnímu textu má nap$í-
klad kritika masové kultury ze strany 
p$edstavitel# Frankfurtské 'koly, více se 
ale v rámci paradigmatu – p$edev'ím 
v posledních dvou desetiletích – prosazu-
jí pozice blízké dominantnímu publiku 
(John Fiske, Paul Willis a dal'í).

A"koli kritické paradigma obsahuje 
$adu p$ijateln!ch p$edpoklad# a hodno-
v)rn!ch hypotéz, pot!ká se dle Aber-
crombieho a Longhursta s n)kolika obtí-
&emi. Ty pramení jednak z vnit$ních tenzí 
v rámci paradigmatu samotného, jednak 
ze sociálních zm)n, které se udály  v pr#-
b)hu posledních let. Zdá se, &e spolu 
s p$iklon)ním se na stranu aktivity divák# 
je struktura celého paradigmatu naru'ena. 
Mezi zastánci kritického p$ístupu vznika-
jí obavy, &e p$íli' silné publikum je obtí&-
né skloubit s p$im)$en) silnou teorií he-
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gemonie a debata o moci, která je pro 
toto paradigma klí"ová, se tak dostává na 
vedlej'í kolej. Problémem je zde rovn)& 
spojování omezen!ch záv)r# díl"ích em-
pirick!ch studií s rozsáhlej'í sociální teo-
rií. V)t'ina z t)chto studií je zalo&ena na 
zkoumání ur"itého publika ve vztahu 
k jednomu mediálnímu textu "i jednomu 
mediálnímu &ánru – av'ak soudobá publi-
ka jsou vystavena nep$edstaviteln) velké-
mu mno&ství text#: pomysleme jen na to, 
kolik r#zn!ch mediálních &ánr# a jednot-
liv!ch mediálních text# zkonzumuje "lo-
v)k b)hem jediného ve"era! „Mediální 
konzumace v devadesát!ch letech dvacá-
tého století je v podstat) útr&kovitou 
a rozt$í't)nou zku'eností,“ konstatují 
Abercrombie a Longhurst (s. 33). 

Podle obou autor# jsme také sv)dky 
zm)ny ve zp#sobu, jak jsou publika utvá-
$ena a jak odpovídají na rapidní prolifera-
ci mediálních text#. (lenové publika se 
stali mnohem zku'en)j'ími a obratn)j'í-
mi v u&ívání médií, co& jim dává v)t'í 
schopnosti ve vztahu k textu a "iní jejich 
reakce rozmanit)j'ími a nep$edvídatel-
n)j'ími. P$íkladem m#&e b!t sledování 
televize: kdy& byly v padesát!ch letech 
dvacátého století zavád)ny první televi-
zory do domácností, lidé nev)d)li, jak 
jich u&ívat, a vyu&ívali proto modely „di-
váctví“, které znali z divadla a kina, tedy 
modely zalo&ené na soust$ed)né pozor-
nosti. Postupn) se v'ak rozvinula zku'e-
nost a obratnost v u&ívání televize, díky 
ní& jsou dnes diváci schopni nejen r#z-
n!ch zp#sob# sledování, ale mají také 
znalosti toho, jak je televizní sd)lení pro-
dukováno a jak dociluje sv!ch ú"ink#. 
„B!t kvalifi kovan!m publikem je více 
ne& jen b!t aktivním publikem.“ (s. 32). 
Kritické paradigma se dle Abercrombieho 
s Longhurstem pomalu rozpadá a na scé-
n) se za"íná formovat paradigma nové, 
které je odpov)dí na zm)ny v povaze 
a zku'enosti publika. Auto$i je naz!vají 
paradigma spektákl/p!edstavení 
(spectacle/performance).

Podstata tohoto paradigmatu oproti 
paradigmatu kritickému spo"ívá v odli'né 
defi nici publika a jeho aktivity. Aber-
crombie s Loghurstem v této souvislosti 
srovnávají t$i typy divácké praxe, které 
zakládají t$i typy publik – jednoduché 

publikum, masové publikum a rozpt!lené 
publikum (diffused audience – viz Heslá$ 
v tomto "ísle, heslo Rozpt!lené publi-
kum). V soudob!ch spole"nostech potká-
váme v'echny t$i typy zárove-.

Jednoduché publikum je publikum, 
je& m#&eme spat$it na ve$ejn!ch p$edsta-
veních v nej'ir'ím slova smyslu: v diva-
dlech, kinosálech, na politick!ch shromá&-
d)ních, ve$ejn!ch oslavách, poh$bech, 
bohoslu&bách "i fotbalov!ch zápasech. 
Tyto události nejsou ka&dodenní zále&i-
tostí; jsou spí'e v!jime"né, mají vysokou 
míru ob$adnosti a je jim ze strany publika 
v)nována vysoká pozornost. Inscenace, 
jich& se jednoduché publikum ú"astní, se 
konají na lokáln) vymezen!ch a ve$ejn) 
p$ístupn!ch místech, komunikace mezi 
ú"inkujícími a publikem je zde p$ímá, 
mediáln) nezprost$edkovaná. P#vodn) 
byl mezi ú"inkujícími a diváky rovn)& 
minimální fyzick! a také sociální odstup. 
Nap$íklad divadelními herci byli zpo"át-
ku nádeníci, kte$í m)li sociáln) k publiku 
velmi blízko. Postupn) se v'ak z herectví 
stala respektovaná profese, je& je dnes 
oce-ována státními $ády a "estn!mi uzná-
ními. Abercrombie s Longhurstem doklá-
dají souvislost této vznikající distance 
s diváckou pasivitou. Zatímco d$íve se di-
váci na p$edstaveních anga&ovali, dnes 
p$evládá pasivita s p$esn) vyvinut!m 
smyslem pro to, jaké chování je p$ípustné.

P$íchod masov!ch médií m)l z$eteln! 
dopad na povahu publika a na vznik nové 
divácké zku'enosti, kterou vyjad$uje po-
jem masové publikum. Masové publikum 
ji& není vázáno na konkrétní ve$ejná mís-
ta, p$edstavení ur"ená pro toto obecen-
stvo jsou sledována p$evá&n) v soukromí 
domácností. Sledování není u& tolik zatí-
&eno ob$adností; stává se více sou"ástí 
ka&dodenního &ivota, propojuje se s v'ed-
ními domácími "innostmi a tomu odpoví-
dá ni&'í míra pozornosti, kterou publikum 
mediálním p$edstavením v)nuje. Komu-
nikace mezi ú"inkujícími a diváky ji& 
není p$ímá a jejich sociální a fyzická 
distance je je't) v)t'í ne& v p$ípad) jed-
noduchého publika. Podstatn) se m)ní 
i pojetí p!edstavení (performance). Na-
p$íklad moderní fi lm a populární hudba 
se zna"n) odli'ují od sv!ch ran!ch po-
dob, determinovan!ch divadelními, re-

spektive koncertními konvencemi. Pro 
masová média p$estalo b!t &ivé p$edsta-
vení ideální sd)lnou formou, a proto vy-
tvá$ejí odli'n! druh zá&itku. Paraleln) se 
zm)nou povahy p$edstavení tak musejí 
diváci masov!ch médií u&ívat jiné zp#-
soby sledování ne& diváci &iv!ch p$ed-
stavení.

Rozpt!lené publikum, termín a kon-
cept zaveden! Abercrombiem a Long-
hurstem, p$edstavuje nov! fenomén na 
poli divácké zku'enosti, jen& se objevuje 
na p$elomu osmdesát!ch a devadesát!ch 
let minulého století. P$edstava rozpt!le-
ného publika vychází jednak z faktu, &e 
b!t dnes "lenem publika ji& není v!jime"-
nou, sváte"ní událostí, ale dokonce ani 
ka&dodenní událostí – stal se z ní konsti-
tutivní prvek ka&dodennosti. Média se 
stala sou"ástí ka&dodennosti, kterou sama 
utvá$í a regulují. Jin!mi slovy: média 
dnes nejsou n)"ím, co by do ka&doden-
nosti vstupovalo „zven"í“, ale n)"ím, co 
je v ní ji& konstantn) p$ítomno, co je od 
ní neodd)litelné.

Dal'ím zdrojem konceptu rozpt!lené-
ho publika je roz'í$ení a za"len)ní „tea-
trálních“ praktik do ka&dodenního &ivota. 
Díky médiím za"aly b!t v'echny v)ci 
a události vnímány jako p!edstavení, jako 
n)co, co je zde proto, aby se p$edvád)lo 
p$ed dychtiv!m divákov!m okem, a cho-
vání rozpt!leného publika lze rovn)& 
charakterizovat jako permanentní p!ed-
stavení. Podle Abercrombieho a Long-
hursta je tento p$ístup ke sv)tu natolik 
hluboce zako$en)n v ka&dodenním &ivo-
t), &e si ho jedinci neuv)domují ani 
u sebe, ani u ostatních. 1ivot v moderní 
spole"nosti na sklonku dvacátého století 
se stal permanentním p$edstavením, v n)-
m& ka&d! z nás je jak divákem p$edstave-
ní druh!ch, tak také hercem své vlastní 
role – ka&d! simultánn) pozoruje a je 
pozorován. V tom tkví hlavní odli'nost 
rozpt!leného publika od publika jednodu-
chého a masového: odstup mezi ú"inkují-
cími a publikem je v jeho p$ípad) elimi-
nován.

Rozpt!lené publikum vyr#stá z inter-
akce dvou základních proces# typick!ch 
pro modernitu: 1. konstrukce sv)ta jako 
spektáklu; 2. konstrukce jedince jako nar-
cise. První z proces# vychází z p$edstavy, 
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&e sv)t je konstituován jako podívaná "i 
p$edstavení. Cílem &ivota je vid)t a b!t 
vid)n a tento cíl dominuje aktivitám v'eho 
druhu – práci, rodinnému &ivotu a  zejmé-
na volnému "asu. Proces, v n)m& je sv)t 
nahlí&en jako spektákl, je podn)cován pro-
cesem estetizace ka&dodenního &ivota. 
Estetizaci lze charakterizovat jako pronik-
nutí estetického zájmu a senzibility do 
v'ech sfér ka&dodenního &ivota. Estetizo-
vaná spole"nost klade d#raz na styl a de-
sign a stírá hranice mezi &ivotem a um)-
ním; um)ní p$estává b!t omezeno prostory 
muzeí a galerií, lze jej nalézt kdekoli 
a m#&e jím b!t cokoli. V d#sledku ohrom-
né proliferace obraz# se sv)t stále více 
stává kulturním p$edm)tem, kter! vyz!vá 
k tomu, aby byl nahlí&en a sledován.

Prom)na sv)ta ve spektákl je dopl-o-
vána simultánním rozvojem narcistické 
spole"nosti. V narcistické spole"nosti je-
dinci podle Abercrombieho a Longhursta 
jednají tak, jako by byli sledováni, jako 
kdyby byli neustál!m st$edem pozornosti 
skute"ného "i imaginárního publika. St)-
&ejní je pro n) jejich vlastní Já (self), a to, 
co stojí mimo n) (ostatní lidé a v)ci), po-
va&ují pouze za jeho zrcadlení. To v'ak 
neznamená, &e v'e mimo Já je odstran)-
no. Naopak: ka&d! jedinec vy&aduje ak-
tivní publikum, jeho& ú"el spat$uje v re-
fl exi svého Já. Narcismus tedy vy&aduje, 
aby "lenové spole"nosti p$ed sebou na-
vzájem hráli p!edstavení. Odtud pramení 
pozornost, kterou jedinci v)nují svému 
zevn)j'ku a celkovému obrazu sebe sama 
p$ed ostatními – oble"ení, parfém#m, 
ú"es#m, domácímu vybavení, automobi-
l#m, hudb) a podobn).

Narcismus je sou"ástí 'ir'ího procesu, 
kter! v!sti&n) pojmenoval Anthony Gid-
dens jako „refl exivní projekt self“. Lidé 
podle Giddense dnes prezentují sebe 
sama p$ed ostatními a p$itom si p$edsta-
vují, jak se na n) ostatní budou dívat. Ji-
n!mi slovy: hrají svá p!edstavení pro 
imaginární, p$edstavované publikum. 
Narcismus lidi podn)cuje a motivuje 
k tomuto p$edvád)ní. Vzniká tak uzav$e-
n! kruh mezi spektáklem a narcismem. 
Oba vy&adují a produkují p!edstavení, 
v nich& jsou jedinci vid)ni ostatními jako 
ú"inkující a sami na sebe hledí ve stejném 
sv)tle.

Specifi ck!m mechanismem, kter! 
nejv!razn)ji podporuje kruh spektákl – 
narcismus – spektákl, je Giddensem zmi-
-ovaná p!edstavivost. P$edstavivost je 
obecná schopnost "lov)ka, její& specifi c-
kou moderní formu charakterizují Aber-
crombie s Longhurstem jako takzvané 
sn)ní s otev$en!ma o"ima. Tato schop-
nost znamená, &e „lidé jsou schopni si 
sami sebe p$edstavit, kterak vystupují 
p$ed ostatními lidmi, a také jsou schopni 
si p$edstavit, jaké budou reakce t)chto 
lidí“ (s. 103). Rozpt!lené publikum je 
v podstat) imaginárním spole"enstvím, 
jeho& p$edstavu lidé sdílejí a na jejím& 
základ) se ztoto&-ují jako&to jeho p$íslu'-
níci. Nejd#le&it)j'ím zdrojem moderního 
typu p$edstavivosti jsou masová média. 
Média poskytují obrazy a zá&itky, modely 
hraní, jednání a my'lení, které se stávají 
b)&n!mi zdroji ka&dodenního &ivota. 
Z hlediska paradigmatu spektákl/
p$edstavení je klí"ové poznání, &e divác-
ká zku'enost publika je dnes rozpt&lená 
– "lenové publika si z nikdy nekon"ícího 
proudu mediálních sd)lení vytahují r#zné 
prvky, z nich& si podle libosti konstruují 
své imaginativní sv)ty. Tyto pak spolu 
s interakcí s ostatními "leny publika tvo$í 
základ jejich identity.

Takto vypadá v základních obrysech 
nové paradigma zkoumání publika, které 
oba auto$i dále uplat-ují p$i studiu divác-
k!ch fanou'k# a nad'enc#. Zde se dob$e 
ukazuje rozdíl oproti paradigmatu kritic-
kému: zatímco studie psané optikou kri-
tického pohledu zkoumají fanou'kovství 
p$edev'ím jako aktivní rezistenci v#"i 
dominantním v!znam#m, 'í$en!m maso-
v!mi médii, paradigma spektákl/
p$edstavení vidí v tomto fenoménu ná-
zornou ukázku „konstrukce alternativních 
komunit zalo&en!ch na vytvá$ení ur"it!ch 
forem identifi kace a identity“ (s. 122). 
V jádru nového paradigmatu ji& nele&í 
problematika moci, ale identity.

Zdá se, &e koncepce, kterou Aber-
crombie s Longhurstem "tená$#m p$ed-
kládají, je skute"n) schopna vysv)tlit n)-
které jevy, s nimi& si „tradi"ní“ p$ístupy 
nev)d)ly rady nebo je nebyly s to dosta-
te"n) v)rohodn) vysv)tlit. Její p$ínos lze 
spat$ovat p$edev'ím ve schopnosti propo-
jit $adu díl"ích koncept# a dát jim jednot-

n! teoretick! rámec. Ve formulování no-
vého paradigmatu auto$i vyu&ívají 
nap$íklad diagnózy soudobé narcistické 
kultury z pera Christophera Lasche a Ri-
charda Senneta, koncepce „imaginárních 
spole"enství“ Benedicta Andersona "i 
klasickou studii Guy Deborda o spole"-
nosti spektáklu. Vyu&ívání ale neznamená 
prosté opisování a spojování: jednotlivé 
koncepty p$edstavují pro Abercrombieho 
s Longhurstem spí'e série podn)t#, které 
nám pomáhají odkr!t ur"ité aspekty mo-
derního &ivota, ale pochopit je lze jen 
v rámci odpovídajícího celistvého pohle-
du na spole"enskou realitu. Je zajímavé 
– a oba auto$i na tuto skute"nost rovn)& 
poukazují – &e tento pohled je blízk! n)-
kter!m postmodernistick!m koncepcím, 
zd#raz-ujícím dopad mediálního p$esy-
cení spole"nosti na vymazání rozdílu 
mezi skute"ností a fi kcí.

Otázkou stále z#stává, zda máme 
v p$ípad) p$edlo&ené koncepce skute"n) 
co do "in)ní s p$elomem na poli zkoumá-
ní publika. Na dokázání oprávn)nosti to-
hoto tvrzení bude z$ejm) je't) n)jak! "as 
pot$eba. Nicmén) platí, &e Audiences: 
A Sociological Theory of Performance 
and Imagination je p$ínosn!m dílem, 
které nebude d)lat ostudu &ádné domácí 
knihovni"ce.

Marek #ebe$

T!etí generace v$zkumu publika

Pertti Alasuutari: Rethinking the Media 
Audience. Sage, London 1999, 212 s.

Pertti Alasuutari, $editel Research Institu-
te of Social Sciences na univerzit) ve 
fi nském Tampere a profesor sociologie 
tamté&, editoval publikaci obsahující de-
set p$ísp)vk# (dva z nich sám napsal). 
Jednotícím tématem v'ech publikovan!ch 
statí je zpochybn)ní p$edchozích p$ístup# 
ke studiu publika a obhájení stanoviska, 
které m#&eme souhrnn) nazvat „ka&do-
denní perspektivou“. Pokud p$istoupíme 
na Alasuutariho rozd)lení na t$i generace 
v!zkumu publika, je jeho sborník sudi"-
kou práv) té t$etí nastupující generace.
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Po"ínaje Stuartem Hallem a jeho En-
coding and Decoding in the Television 
Discourse (1974) se zrodila takzvaná re-
ception studies. (esky bychom je mohli 
popsat jako studia zab!vající se p$íjemci 
a p$íjmem sd)lení, vymezit je m#&eme 
jako sou"ást kulturálních mediálních stu-
dií. Hall zde artikuloval zdánliv) jedno-
duchou my'lenku, která tvo$í základ stu-
dia televizního publika – poselství je 
vysíláno a p$ijímáno s ur"it!mi efekty. 
Na rozdíl od p$edchozích v!razn) beha-
viorálních p$ístup# p$ipou'tí Hall rozdíl-
nou interpretaci sd)lení r#zn!mi p$íjemci. 
P$íjemce je tedy pova&ován za aktivního 
diváka, co& je pravd)podobn) nejzásad-
n)j'í zm)na, která se na tomto poli udála. 
Od ní je u& jenom krok k etnografi ckému 
obratu (Alasuutari ho ozna"uje jako dru-
hou generaci) ve zkoumání publika. 
S ním p$i'lo v osmdesát!ch letech hned 
n)kolik v!zkumník# a v!zkumnic, kte$í/
které vycházeli/y z kvalitativních v!zku-
m#, zejména z hloubkov!ch rozhovor#, 
veden!ch v&dy s úzk!mi skupinami pub-
lika. Sem bezesporu spadá Morleyho Fa-
mily Television (1996) "i v'echny gende-
rové anal!zy &enského publika (po"ínaje 
Crossroads Dorothy Hobson (1982) 
a Dallasem Ien Ang (1985) kon"e). Zde 
je patrn! d#raz na specifi ka r#zn!ch dru-
h# publik. V!zkumníci a v!zkumnice 
p$ipou't)jí, &e sledování televize je jed-
nou z mnoha ka&dodenních lidsk!ch "in-
ností, a nelze je tak studovat odd)len), 
vytr&en) z kontextu. Ke konstatování, &e 
publikum jako takové vlastn) neexistuje, 
u& zb!vá jenom krok.

Ten u"inilo nezávisle na sob) n)kolik 
teoretik#. Nap$íklad Grossberg (1988) 
tvrdí, &e publikum je ve skute"nosti jen 
diskursivní konstrukt, vytvo$en! analy-
tick!m v)deck!m pohledem (cit. dle 
Alasuutari, s. 6). Souhrnná publikace Ien 
Ang z roku 1990 nese název Desperately 
Seeking the Audience, jen& nepot$ebuje 
dal'í vysv)tlení. A Janice Radway dodá-
vá, &e zkoumání publika má b!t jen sou-
"ástí zam)$ení se na ka&dodenní lidsk! 
&ivot, kde televize plní jenom jednu 
z mnoha funkcí (ibid).1 Teprve tady je te-
levize defi nitivn) zbavena své v'emoc-
nosti. Prop$í't) nebude zkoumána sama 
o sob), jako text, ale jako sou"ást mno-

hem 'ir'ího p$íb)hu,  kter! se odehrává 
v ob!vacím pokoji p$ed televizorem 
a zasahuje je't) mnohem dál. Mediální 
sd)lení je sou"ástí sociální reality kon-
struované cel!m systémem sv)ta. A na-
víc, jak pí'e Schrøder, kdy& p$ipustíme, 
&e stejné sd)lení není stejné pro r#zná in-
dividua, jak potom m#&eme $íct, &e lidé 
sledují v televizi to stejné, kdy& to tak 
sami nevnímají? Hallova premisa by tak 
musela b!t nutn) poopravena – poselství 
je vysíláno a p$ijímáno s r(zn&mi efekty.

Díky tomuto diskursivnímu obratu,2 
jen& je vlastn)  odklonem od studia psy-
chologie publika a p$íklonem k jeho soci-
ologii, je zpochybn)na stávající role 
v!zkumníka/v!zkumnice. Mnohem pal"i-
v)j'í je te, otázka po tom, jaké místo 
v!zkumník/v!zkumnice vlastn) zaujímá 
a jak zkoumané publikum sám/sama 
ovliv-uje.

T)&i't) mediálních v!zkum# v'ak ne-
z#stává jen v soukromí ob!vacího pokoje, 
ale získává mnohem 'ir'í spole"ensk! rá-
mec, n)co, "emu Fiske $íká sémiotická 
demokracie. Televize a její sledování je 
otázkou morálky a stále je velmi siln) 
patrné rozd)lení na vysokou a nízkou 
kulturu, které si sami diváci/diva"ky d#-
sledn) uv)domují. Pou&ívání médií tak 
není privátní, ale odrá&í a reprodukuje 
spole"enskou hierarchii hodnot. Lidé ne-
sledují to, co sledovat cht)jí, ale to, 
co pot$ebují vid)t.3

Co se vlastn) podle Alasuutariho 
v rámci studií publika za posledních t$icet 
let událo podstatného? První generace 
(pod vlivem Stuarta Halla) preferuje stu-
dium mediálních obsah# a soust$e,uje se 
na to, jaké demografi cké prom)nné spo-
jují jejich diváky/diva"ky, zejména pak 
jejich p$íslu'nost k sociální t$íd). V cent-

Jind$ich *tyrsk!: Z cyklu Mu& s klapkami na o"ích, 1934

Recenze

revuePM_10.indd   34 9.12.2004, 10:19:34



35 10  [2004]

ru zájmu stojí studium faktick!ch po$ad# 
a to, jak!m zp#sobem z nich publikum 
získává znalosti. Druhá generace (sem 
spadá etnografi ck! model) p$esouvá po-
zornost na zprost$edkování radostí4 pro-
st$ednictvím seriál# a fi lm#, soust$edí se 
na defi nici publika pomocí rasy, etnicity 
"i genderové p$íslu'nosti. D#le&it! u& 
není obsah nabízen!ch program#, ale je-
jich forma. T$etí generace pak, jak u& 
bylo $e"eno, publikum dekonstruovala 
a zasadila jeho zkoumání do 'irokého 
kontextu ostatních sociálních vazeb 
a charakteristik. Bylo by ov'em chybou 
se domnívat, &e zkoumáním v é$e digitál-
ního vysílání a internetu by m)l mediální 
v!zkum p$estat aspirovat na metodolo-
gickou správnost, nebo &e bychom se, 
pokud pop$eme existenci publika jako 
uchopitelného celku, m)li vzdát jeho dal-
'ího zkoumání. Práv) Alasuutariho sbor-
ník jasn) vymezuje dal'í sm)$ování v!-
zkum# publika z pohledu metodologie 
(Schrøder#v p$ísp)vek The Best of Both 
Worlds? zkoumá rozpor mezi kvalitativ-
ním a kvantitativním p$ístupem) "i histo-
rické anal!zy (Audience and Reception 
Research in Retrospect od Ann Gray).

Alasuutariho koncepce recenzované 
publikace je "ist) evropská. Na knize se 
podílelo p)t skandinávsk!ch autor# a au-
torek (krom) Alasuutariho je't) Ingunn 
Hagen z univerzity v Trondheimu, dále 
Heikki Hellman, Brigitta Höijer a Christi-
an Schrøder), Holan,anka Joke Hermes 
známá anal!zou "tená$ek &ensk!ch ma-
gazín#, John Tulloch, kter! se mimo jiné 
zab!val i publikem Star Treku, $editelka 
ústavu sociologie univerzity v Birming-
hamu Ann Gray a autorita v!zkumu pub-
lika, profesor na Goldsmith College, Da-
vid Morley. Práv) on popisuje ve své 
stati  To Boldly Go…: The Third Genera-
tion of Reception Studies televizi jako 
okno do sv)ta. Zatímco pro v!zkumníky 
a v!zkumnice po Hallovi je televize ok-
nem do 'iroka otev$en!m, pro jejich 
p$edch#dce a p$edch#dkyn) m)lo dvojitá 
skla a nepropou't)lo z okolního sv)ta 
&ádné ruchy, ba n)kte$í dokonce pracova-
li s metaforou pevn) zatlu"en!ch okenic. 
Morleyho p$irovnání je trefné zejména 
proto, &e televizi vnímá v kontextu okol-
ního sv)ta, jako jeho sou"ást. Co& je 

zjednodu'en) $e"eno st)&ejní my'lenka 
Alasuutariho publikace.

Klára Kubí%ková

Poznámky:

1) Není divu, &e tento obrat m#&eme 
sledovat u v!zkumnic, které se zab!valy 
publikem soap oper a &ensk!ch televiz-
ních seriál#. P$i hloubkov!ch rozhovo-
rech se &enami nebo p$i "etb) jejich dopi-
s# zjistily, &e defi novat publikum  jako 
&enské je nesmírn) obtí&né a &e mezi jed-
notliv!mi &enami existuje $ada podstat-
n!ch rozdíl# dan!ch jejich odli'n!mi &i-
votními zku'enostmi. Gauntlett a Hill 
(1998) nakonec zpochyb-ují samotn! 
&ánr soap opery, která je ji& ze své defi ni-
ce pova&ována za &enskou, kdy& zji'+ují, 
&e n)kte$í mu&i chápou soap opery daleko 
realisti"t)ji ne& mnohé &eny a siln)ji se 
s nimi identifi kují. 

2) K zásadním diskursivním zm)nám 
dochází sou"asn) i v dal'ích „odv)tvích“ 
sociologie. Na poli sociologické metodo-
logie za n)j vd)"íme vlivu Schutzova Ci-
zince, v antropologii s nimi p$i'el Cliford 
Geertz, v genderov!ch studiích Judith 
Butler sv!m defi nitivním odmítnutím ro-
dové polarity. V teoretické rovin) potom 
u v'ech t)chto zm)n m#&eme najít odvo-
lání na Foucaulta.

3) Alasuutari p$ipou'tí, &e kvalitativní 
v!zkum pravd)podobn) klame sám sebe, 
kdy& pova&uje sou"asné televizní publi-
kum za aktivn)j'í. Zm)nil se p$ístup ve 
zkoumání publika a díky komplexnímu 
sledování "innosti lidí se mohou diváci 
jevit aktivn)j'í. Alasuutari namítá, &e lidé 
"asto sledují televizi z jiného d#vodu ne& 
kv#li tomu, co práv) dávají, "ím& na ur"i-
té rovin) ztrácí "ást své rozhodovací au-
tonomie. V konkrétním p$ípad) na tuto 
skute"nost narazil nap$íklad Morley, kdy& 
pí'e, &e &eny v rodin) "asto sledují televi-
zi se sv!mi blízk!mi proto, &e cht)jí mít 
pocit souzn)ní s rodinou, a nikoli proto, 
&e by je po$ad v televizi bavil "i se jim 
líbil.

4) Radosti (pleasures) b!vají v sou-
vislosti se sledováním televize "asto spo-
jovány s v!"itkami sv)domí (guilty plea-
sures). Podle Morleyho jimi trpí zejména 
&eny, které cele p$evzaly odpov)dnost za 

domácnost a poci+ují neustálou nutnost 
v)novat se domácím pracím. Pokud u& 
sledují televizi pozorn) a nezab!vají se 
p$i tom va$ením "i &ehlením, mají "asto 
sklon si vy"ítat, &e „zabíjely "as“.

Televize, publikum a kulturální studia

David Morley: Television, Audiences and 
Cultural Studies. Routledge, London 
1992, 325 s. 

David Morley pat$í k v!znamn!m p$ed-
stavitel#m britsk!ch kulturálních studií, 
která od svého vzniku pro'la nesporn) 
zajímav!m „geopolitick!m“ v!vojem 
a od zalo&ení birminghamského Centre 
for Contemporary Cultural Studies 
(CCCS) v roce 1964 se zab!vala 'irokou 
'kálou disciplín, témat a teorií v"etn) v!-
zkumu médií. 0e'eny byly otázky ideolo-
gie, symbolismu, identit a v!znam#. 
V letech osmdesát!ch se zájem v)decké 
komunity soust$edil zejména na populární 
kulturu, objevuje se kritick! feminismus 
i kritick! multikulturalismus. S postupnou 
adaptací kulturálních studií v angloame-
rick!ch oblastech sou"asn) vzr#stal d#raz 
na kategorie rasa a gender a kone"n) i na 
studium mediálního konzumu, jak jej 
známe z prací Ien Angové z let devadesá-
t!ch, a jeho spojení, $ekn)me, s globaliza-
cí kulturálních studií. 

Jak ji& ze samotného titulu vypl!vá,  
Televize, publika a kulturální studia je 
zejména odkazem na p$edchozí Morleyho 
v!zkumnou práci a sou"asn) souborem 
jejích kritick!ch dopl-k#, p$edstavuje 
v'ak také obhajobu kulturálních studií 
obecn). Kniha je rozd)lena do 'esti "ástí, 
v nich& si autor postupn) klade otázky 
t!kající se vlivu t$ídních rozdíl# na inter-
pretaci televizních obsah#,  p$edkládána 
je otázka genderu a mediálních konstruk-
cí rodiny a v neposlední $ad) je popiso-
ván v!znam mikroetnografi ck!ch studií 
ve vztahu ke zkoumání postmoderních 
mediálních systém#. 

Zohled-ován je v prvé $ad) v!zkum 
v)novan! britskému publicistickému po-
$adu Nationwide, kter! vznikl ve spolu-
práci s Charlotte Brundsonovou a byl 
publikován pod názvem Everyday Televi-
sion: Nationwide (Ka"dodenní televize: 
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Nationwide, 1978). Na n)j Morley pozd)-
ji navázal titulem The Nationwide Audi-
ence: Structure and Decoding (Publikum 
Nationwide: struktura a dekódová-
ní,1980). Postupy a záv)ry The Nation-
wide Audience jsou komentovány tém)$ 
ve t$etin) publikace, mimo jiné proto, &e 
uvedená studie je "asto vnímána jako 
pr#lomov! text v oblasti recep"ního v!-
zkumu. Morley se zde sna&il vyd)lit 
z tradice zkoumání ú"ink# médií na pub-
likum a zárove- se vymezit v#"i v!zku-
mu u&ití a uspokojení (viz Heslá! v tomto 
"ísle, heslo Uses and Gratifi cations), 
v n)m& nebyl dostate"n) refl ektován 
v!znam sociálního kontextu.

Studie byla koncipována jako sémio-
tická anal!za obsahu, v!pov)dí a ideolo-
gií ve spojení s rozborem zp#sob# recep-
ce a interpretace text# v rámci odli'n!ch 
sociálních skupin. Otázkou, kterou si 
Morley kladl p$edev'ím, se stala diferen-
ciovaná dekódovací pozice p$íjemc# 
a hledání sociokulturních faktor#, ovliv-
-ujících proces osvojování mediálních 
sd)lení. Morley p$edpokládal, &e bude 
mo&né rozd)lit publikum na skupiny 
divák#, jejich& "lenové budou dekódovat 
mediální texty podobn). Odvozování 
zp#sob# "tení na základ) t$ídní p$íslu'-
nosti se sice prokázat nepoda$ilo, ov'em 
kdy& Morley poznamenává, &e „t$ídní 
pozice […] p$ímo nesouvisí s dekódová-
ním“ (s. 118),  nazna"uje zm)nu p$ístupu 
k p#vodn) úst$ední analytické kategorii 
t$ídy, k ní& se dále p$ipojují gender 
a etnická p$íslu'nost.  

Morley také rozpracovává koncept 
preferovaného "tení (preferred reading, 
viz Heslá! v tomto "ísle, heslo Kódování/
dekódování) a navazuje na koncepty do-
minantního, opozi"ního a dohodnutého 
"tení. „Je preferované "tení vlastní textu 
per se? Nebo je to n)co, co je mo&né ge-
nerovat z textu […] na základ) stanovitel-
n!ch procedur? Nebo je preferované "tení 
to, o kterém analytik p$edpokládá, &e jej 
z textu abstrahuje v)t'ina divák#? Krátce 
– je preferované "tení vlastní textu, ana-
lytikovi nebo publiku?“ (s. 122). Autor 
sou"asn) kritizuje Hall#v model 

kódování/dekódování a navrhuje roz'í$e-
n! model zp#sobu "tení podle Richarda 
Dryera, kdy je v prvé $ad) t$eba zjistit 
pozitivní nebo negativní reakci recipienta 
na text, tzn. vnímání textu jako relevant-
ního nebo zábavného "i irelevantního 
nebo nudného, a teprve následn) se zab!-
vat otázkou, zda p$íjemce s textem „sou-
hlasí, nesouhlasí, nebo "áste"n) souhla-
sí“. (s. 127)

Na skute"nost, &e se tv#rci programu 
Nationwide soust$edili na mu&skou "ást 
publika, p$i"em& p$ání a pot$eby &enské-
ho publika zohled-ovány nebyly, reago-
val Morley ji& ve studii Family Televisi-
on: Cultural Power and Domestic Leisure  
(Rodinná televize: kulturní moc a voln& 
%as, 1986), v ní& na základ) genderu ana-
lyzuje p$ístupy ke sledování televize. 
V!b)r sledování, styl a míra sledování, 
rozdíly v preferovaném obsahu a souvis-
losti mezi sledováním televize a jin!mi 
aktivitami v rámci domácnosti, to v'e je 
ovlivn)no pojetím domova, kter! pro 
mu&e p$edstavuje místo odpo"inku a vol-
no"asov!ch aktivit, ale pro &eny z#stává 
„pracovní sférou“. Rozdíly v p$ístupu 
k u&ívání televize v'ak nejsou pouze gen-
derové, n!br& souvisí také s distribucí 
moci a sociálních rolí v rámci rodiny 
a zárove- mají dynamickou povahu: 
„Spí'e ne& pova&ovat rozdíly mezi mu&-
sk!m a &ensk!m vztahem k televizi za 
empirickou danost, je nutné zohlednit, jak 
v domácnosti fungují mocenské vztahy, 
které tyto rozdíly vytvá$í.“ (s. 147).

Diskuze o teoretick!ch a  metodolo-
gick!ch postupech p$i v!zkumu (nejen) 
televizního publika je refl ektována v ná-
sledující "tvrté "ásti. S d#razem na nut-
nost chápání sledování televize jako 
„komplexní a kontextualizované domácí 
praxe“ (s.175) se Morley 3 ani& by se 
p$itom vyh!bal okomentování z$ejm!ch 
slabin etnografi e publika 3 p$ipojuje ke 
kritice binární opozice sledování/
nesledování (watching/non-watching) 
Angové a nazna"uje nedostatky spojené 
s v!zkumem pomocí kvantitativních me-
tod. Poznamenává, &e televizní publikum 
je  nutné nahlí&et jako sociální a kulturní 

fenomén, p$i"em& d#le&itou roli hraje 
také vztah mezi divákem a televizním 
p$ístrojem, formující se v rámci ka&do-
dennosti a ovlivn)n! u&íváním dal'ích 
komunika"ních technologií. 

Práv) pochopení proces# „domestika-
ce“ "i „splynutí“ informa"ních a komuni-
ka"ních technologií a v!znam, kter! 
p$edstavují pro ve$ejnou a privátní sféru  
v globáln)-lokálním sv)t), se tak stávají 
ur"it!m vyvrcholením celé publikace. 
Morley poukazuje na tradici, konceptua-
lizující rodinu (privátní sféru) jako oblast, 
která se vymyká politice a p$edstavuje 
jakousi poslední ba'tu osobní svobody, 
prost$ednictvím vysílání v'ak p$esto vy-
stavenou regulaci. Zárove- se tá&e, jak!m 
zp#sobem m#&e etnografi ck! v!zkum 
mediálního konzumu reagovat na dyna-
miku sou"asn) probíhající globalizace 
a lokalizace.  Odpov), nachází v malo-
plo'n!ch lokálních studiích, zam)$en!ch 
na „politiku ob!váku“ („politics of the 
sitting-room“, s. 272), z jejich& v!sledk# 
by bylo mo&né lépe pochopit v!znam 
proces# globalizace/homogenizace 
a lokalizace/fragmentace. Navrhuje tudí& 
propojení metod, které jsou vhodné ke 
studiu mikroproces# a mohou 3 v kombi-
naci se zam)$ením na otázky t!kající se 
makrostruktur 3 b!t zp#sobem, jak p$e-
konat nedostatky mezi mikro a makroú-
rovní anal!zy. 

Nutno dodat, &e se sama kulturální 
studia v pr#b)hu roz'i$ování z Velké Britá-
nie získala zna"nou popularitu, co& do jisté 
míry odrá&í i fakt, &e se s jejich jazykem 
i metodami m#&eme setkat nejen v akade-
mické sfé$e, ale i v marketingov!ch strate-
giích, a+ u& pro recipienty pot)'ujících "i 
ne. P#vodn) reformní, levicov) orientova-
n! projekt (kter! b!vá obvi-ován z revizi-
onizmu, z tendencí k romantizaci ka&do-
dennosti nebo z p$ecen)ní schopností 
publika zajímat distanci) se v'ak Davidu 
Morleymu poda$ilo reprezentovat pozoru-
hodn!m, rozhodn) nikoli v impresích 
a naivit) ukotven!m zp#sobem, a p$edsta-
vit jak v!voj koncept#, tak i metodologic-
ké a tematické zm)ny, které se objevily ve 
v!zkumu mediálního publika.

Jana Pet!icová
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Recenze nov!ch titul#

Jazyk, média, politika

Sv)tlana *mejrková, Jana Hoffmannová 
(ed.): Jazyk, média, politika. Academia, 
Praha 2003, 260 s., cena neuvedena.

Na první pohled se publikace Jazyk, mé-
dia, politika jeví jako zábavná interaktivní 
u"ebnice toho, jak správn) vést rozhovor 
a diskuzi v médiích. P$i bli&'ím ohledání 
jí také je, a"koliv z pohledu editorek jde 
p$edev'ím o v!zkum "esk!ch a sloven-
sk!ch ve$ejn!ch projev# soust$ed)n!ch 
v mediálním a politickém diskurzu 90. let 
20. století. Ano, i tak by se samoz$ejm) 
dal ozna"it zám)r skupiny "esko-sloven-
sk!ch autor#, jen& dal vzniknout souboru 
text#, anal!z a komentá$#. Ov'em tento 
popis m#&e b!t krajn) zavád)jící: nelze 
o"ekávat ani tak vy"erpávající odbornou 
studii, jako spí'e rozbor n)kolika rámco-
v!ch transkript# a jejich následnou inter-
pretaci a aplikaci na obecn) platné komu-
nika"ní teorie. 

Cel! projekt umo&nil grant ". 1619/
186/1998 Czech and Slovak Public Oral 
Speech in the 90’s, ud)len! Research 
Support Scheme of the Open Society Sup-
port Fundation.

T!m autor# se ve sv!ch p$ísp)vcích 
pohyboval na dosti 'iroké teoretické 
a metodologické základn). K rozsáhlému 
materiálu televizních a rozhlasov!ch na-
hrávek, ti't)n!ch komentá$# a stenozá-
znam# p$istupoval jak z funk"n)stylistic-
kého, tak ze sociokomunika"ního 
hlediska. V mnoha p$ípadech se osv)d"ila 
anal!za diskurzu ("asto zam)$ená na r#z-
né komunika"ní okruhy a jejich strategic-
ké profi ly) a konverzace; v)t'ina rozbor# 
se opírala o teorie konfl iktu, argumenta-
ce, o neorétoriku. N)kte$í auto$i se zam)-
$ili p$edev'ím na modely p$íslu'ného dia-
logu a jeho realizace, nebo míru 
automatizace a aktualizace. Obsahov) je 

kniha na velmi sjednocené úrovni, ale 
vzhledem k tomu, &e ka&d! z autor# zís-
kával materiál samostatn) a se zam)$ením 
na své speciální v!zkumné cíle, formáln) 
ustupuje do mnoha na sob) nezávisl!ch 
podob, je& jsou dány územ p$i transkrip-
tech text#. Jin!mi slovy: p$ísp)vky se 
svou formou z$eteln) odli'ují a tato neko-
herentnost se lehce projevuje té& v celko-
vé srozumitelnosti publikace.

Kniha je tematicky rozd)lena na sedm 
kapitol, které se zab!vají jednotliv!mi, 
v úvodu nastín)n!mi, tématy v rámci da-
n!ch diskurz#. P$ehledn! úvod do termi-
nologie a typologii diskurzu provedl 
v prvním oddílu Ji$í Kraus. Z tohoto po-
hledu lze knihu doporu"it i laik#m, proto-
&e na n)kolika stranách je zde p$iblí&eno 
obsahové, tematické i jazykové vymezení 
diskurzu, lingvistická terminologie i ná-
stin v!znamn!ch teoretik# a jejich pojetí 
diskurzu. P$es relativn) vysokou infor-
ma"ní hodnotu (ve srovnání s ostatními 
p$ísp)vky) ov'em sta+ postrádá jeden 
d#le&it! prvek. Navzdory tomu, &e Kraus 
operuje s pojetím diskurzu podle Fou-
caulta, jeho studie zcela ignoruje koncep-
ci moci a jejího vztahu k (politickému) 
diskurzu. To je neodpustitelné p$edev'ím 
z pohledu skute"nosti, &e politick! diskurz 
je s tematikou moci – teorií mocensk!ch 
vztah# a struktur, forem moci – úzce svá-
zán. Co víc, je jeho neodd)litelnou 
sou"ástí.

Dále se Kraus ve svém p$ísp)vku Vy-
jad!ování polemi%nosti a v&znamov&ch 
opozic v politickém diskurzu zab!vá poli-
tick!m textem (konkrétn) v politickém 
$e"nictví Václava Havla) jako jedním 
z typ# sd)lení fungujícího v institucionál-
ní komunikaci a tradicemi a mo&nostmi 
jeho anal!zy. Rozvíjí teorii argumentace, 
která je podle n)j poznamenána vágností 
a obecn) postojem, kter! lidé v#"i jazyku 
zaujímají. V samostatné studii pak nap$í-

klad rozvíjí zvlá'tní postavení konektor# 
v soustav) argumenta"ních prost$edk# 
(pracovn) jsem text nazvala „studie 
o spojce ‚ale‘ na dv) strany textu“).

S p$ísp)vkem Jany Hoffmanové se 
publikace dostává k syrové konkrétnosti, 
hojn) prezentované v transkriptech ve$ej-
n) mluven!ch projev# v Poslanecké sn)-
movn) (R. Podtitul Humorn& konfl ikt 
a konfl iktní humor jen velmi zhruba vyja-
d$uje zám)r, kter!m bylo potvrdit p$ed-
poklady o t)sné souvzta&nosti klí"ov!ch 
koncept# konfl iktu, humoru a zdvo$ilosti. 
Podle autorky se politick! a ve$ejn! dis-
kurz v 90. letech zna"n) prom)nil. Parla-
mentní jednání d$íve postrádala konfl ikty 
a humor, zdvo$ilost nahrazovala odosob-
n)ná byrokracie a frázovitost. Ve v!zku-
mu Hoffmanová obhajuje rozr#zn)nost 
sou"asného parlamentního diskurzu, kte-
r! je p$íznakem rozvíjející se demokracie 
a svobody projevu, a tuto skute"nost 
aplikuje i na cíl celého projektu.

Autorka, která je zárove- i spoluedi-
torkou celé knihy, o"ividn) jen t)&ko 
hledá hranici, kde se objektivní poznatky 
setkávají se subjektivními pocity a „nad)-
jemi“. Domnívám se, &e p$ekra"ování 
n)kter!ch limit# není vhodné pro tento 
typ publikace z prostého d#vodu: sni&uje 
d#v)ryhodnost celého projektu.

Následující kapitoly Mediální rozho-
vor jako "ánr ve!ejného projevu (Sv)tlana 
(mejrková) a Rozhovor s hostem: "ánr 
rozhlasového vysílání na pomezí inter-
view a p!átelského popovídání (Olga 
Müllerová) spolu vnit$n) nenápadn) sou-
visejí. V!zkum (mejrkové se opírá o teo-
rie konverza"ních analytik# a na shro-
má&d)ném korpusu diskuzí, debat 
a interview ukazuje variabilitu vztah#, 
které se vytvá$ejí v jejich rámci. Evident-
ní snaha autorky uvést maximální mno&-
ství p$íklad# toho, jak nálada a „konstela-
ce“ ú"astník# (tedy moderátora a host#) 
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a volba konkrétního tématu m#&e ovlivnit 
sm)r diskuze konsensuáln) "i konfl iktn), 
se negativn) promítá do struktury celého 
(by+ na podkapitoly "len)ného) textu. Po 
transkripci diskuze  toti& následuje spí'e 
such! popis práv) uvedeného a anal!za 
ztrácí na své hloubce. Text se stává druhy 
zbyte"n!m a to je v oddílu, sestávajícím 
z patnácti r#zn!ch (a p$esto tolik podob-
n!ch) "ástí, pon)kud ne'+astn! zp#sob, 
jak udr&et pozornost "tená$e.

Podobn! obsah má i kapitola Olgy 
Müllerové. Zam)$ila se na rozbor diskus-
ního rozhlasového po$adu Presklub s de-
tailní anal!zou osoby moderátora, jeho 
strategie, zp#sobu vyjad$ování, individu-
álního stylu. Na p$íkladech dokládá sku-
te"nost, &e kombinací stereotypu a nao-
pak schopností moderátora vnést do 
po$adu dynamiku se vytvá$í zajímavá, 
modern) pojatá a „ve$ejností cen)ná“ 
komunikace. Celá tato "ást by se dala jen 
st)&í nazvat anal!zou, jedná se toti& 
o pom)rn) detailní, zajímav!, ov'em ni-
jak extrémn) informa"n) p$ínosn! popis 
rozhlasového po$adu, jeho& aspekty m#-
&eme vysledovat s trochou pozornosti 
i sami.

Relativn) krátk! p$ísp)vek Ivany 
Bezd)chové je v)nován jazykové úrovni 
sou"asn!ch televizních debat. V!sti&n) 
a s p$ehledem analyzuje úrove- ve$ejn!ch 
politick!ch diskuzí z hlediska podílu 
standardního a nestandardního vyjad$ová-
ní, a to ve t$ech rovinách: morfologické, 
syntaktické a lexikální. V rámci roviny 
lexikální pak sv#j v!zkum konkretizuje 
na p$íkladech oslovování, vedení dialogu, 
metajazykov!ch prost$edk#, profesiona-
lism#, nov!ch frází a kli'é, idiom#, ne-
spisovn!ch prost$edk#, cizích slov a neo-
logism#. Tém)$ vy"erpávající v!"et 
jazykov!ch prost$edk# sice nemá úplné 
ukotvení v rámci cíle publikace, nicmén) 
kvalitn) shrnuje prvky, se kter!mi pracují 
v'echny ostatní kapitoly.

Poslední dva oddíly mají p$iblí&it, jak 
jazyk, média a politika kooperují na Slo-
vensku. Vladimír Patrá' se ve svém textu 
zab!val politickou komunikací v sloven-
sk!ch mediálních podmínkách na konci 
90. let a do své studie zahrnul vliv voleb, 
respektive náladu p$edvolebního období 
v politickém televizním diskurzu i ve 

Slovenském rozhlase. Anal!za se mj. za-
b!vá i sociokomunika"ními aspekty p$ed-
volebních spot#, reklamou, agitací a jazy-
kovou kulturou, kterou dále rozvíjí Pavol 
Odalo' v textu Charakteristiky a techniky 
slovenské politické komunikace. Podle n)j 
je slovenská mediáln)-politická scéna 
je't) stále ovlivn)na v!vojem od roku 
1989: malá míra empatie, jednostranné 
vid)ní skute"nosti, tendence zev'eobec-
-ovat, zkreslování údaj# – to v'e se pro-
mítá do jazykov!ch prost$edk#, je& jsou 
v politickém diskurzu pou&ívány. Podob-
n) jako autorka Hoffmanová, i Odalo' si 
neodpustil n)které projevy emotivního 
rázu. A& teatrální záv)r, dle n)ho& jsou 
dohody cestou ke spokojenému &ivotu, 
by p#sobil jako tak$íkajíc p$ita&en! za 
vlasy, i kdybych s autorem názor sdílela. 

Irelevance a nepodstatnost n)kter!ch pa-
sá&í se naprosto zbyte"n) odrá&í v celém 
chápání knihy jako celku. Vzletné v)ty 
typu „[b]udúcnos+ politickej komuniká-
cie súvisí s budúcnos+ou slovenského 
národa“  publikaci pouze po'kozují. 

Ke ka&dé kapitole nále&í krátk! záv)r 
a seznam relevantní literatury. Krom) 
rejst$íku kniha obsahuje desetistránkovou 
anotaci v angli"tin) strukturovanou stejn) 
jako kniha, ve zkratce popisující, "ím se 
jednotliví auto$i ve sv!ch p$ísp)vcích 
zab!vali.

Jak jsem zmínila v úvodu, publikace 
je psána velmi odleh"enou formou. N)-
které transkripty jsou nep$ehledné a velmi 
"asto ve své p#vodní podob) zmatené 
a nejasné. Paradoxn) se sou"asn) vysky-
tuje i problém p$esn) opa"n!: n)které 

Jind$ich *tyrsk!: Z cyklu +abí mu&, 1934
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texty jsou natolik jasné a „p$edvídatelné“, 
&e rozbor jejich v!znamu místy hrani"í a& 
s banalitou. (asto opakované p$íklady 
nep$iná'ejí ve v!kladu nic nového a text 
ztrácí informa"ní hodnotu. 

Skute"nosti, ke kter!m jsou sm)$ová-
ny tyto (a d$íve zmín)né) v!tky, ned)lají 
knihu vysloven) 'patnou, ale je to spí'e 
podpr#m)r. Titul Jazyk, média, politika 
bych jako celek kvalitativn) za$adila spí' 
k Ilustrované Bibli pro mláde" – cílová 
skupina "tená$# je sice 'iroká, ale zoufale 
nenáro"ná.

Jana Ka%urová

Comicsová gramatika

Mario Saraceni: The Language of comics. 
Routledge, London and New York 2003, 
110 s., cena neuvedena. 

Comics má mezi intelektuální elitou 'pat-
nou pov)st. (asto je pova&ován za n)co 
mén)cenného, za zábavu pro primitivy, 
kte$í nemají schopnost "íst a rozum)t 
slo&it)j'ímu textu. Snaha o rehabilitaci 
tohoto &ánru vedla k mnohdy kuriózním 
pokus#m, z nich& k t)m je't) zda$ilej'ím 
pat$í comicsová Bible "i Freud#v &ivot 
a dílo. Jin! p$ístup zvolil v knize The 
Language of Comics Mario Saraceni, 
lektor na Assumption University v thaj-
ském Bangkoku. Na rozboru comicsu se 
pokou'í vysv)tlit student#m základy ana-
l!zy obecného textu, vybrané sémiotické 
termíny "i práci lingvist#. Vysv)tluje 
mnoho comicsov!ch aspekt# relevantních 
k ostatním typ#m textu: interakci mezi 
verbálním a vizuálním, kohezivní struktu-
ru textu, zp#soby vyjád$ení $e"i a textu 
a posuny úhl# pohledu ve vypráv)ní. Sa-
raceni chápe comics jako multimodální 
text, kter! stále více ovliv-uje zp#soby 
vnímání nejen "tená$e, ale t$eba i u&ivate-
le osobních po"íta"#. 

Kniha vy'la v edici Intertext, která 
$e'í sou"asné pot$eby studia anglického 
jazyka a jazykové anal!zy pro studenty 
anglick!ch colleges, tedy st$edních 'kol. 
V)t'inu pojm# a termín#, které Saraceni 
pou&ívá pro anal!zu comicsu, proto p$e-
bírá z obecné lingvistiky a sémiotiky. 1e 
je kniha p$edev'ím u"ebnicí a pom#ckou 

p$i v!uce, pochopíme i ze struktury kapi-
tol – v úvodu je v&dy stru"né shrnutí ob-
sahu kapitoly, následuje historick! v!voj 
a defi nice pojm#, vysv)tlení mechanism# 
a na záv)r je't) p$ehledné shrnutí proble-
matiky; nechybí ani cvi"ení a úkoly pro 
samostatnou práci. 

(tená$i m#&ou z knihy podle stupn) 
obeznámenosti s comicsem a související 
problematikou na"erpat r#zn! u&itek. Pro 
ú"ely této recenze p$edpokládejme, &e 
knihu otev$el "lov)k, kter! vid)l v kin) 
Spidermana nebo Hulka a pod postelí se 
mu válí n)kolik se'it# s Batmanem, ale 
termíny jako grafi cká novela nebo sek-
ven"ní "tení jsou pro n)j zatím tajemn!m 
neznámem. Ostatn) práv) takov!m lidem 
autor knihu adresoval, jak u& bylo 
zmín)no. 

Saraceni se nejprve v)nuje zrodu, v!-
voji a defi nici &ánru a jednotliv!ch kom-
ponent, které jsou charakteristické pro 
narativní postupy comicsu. (ást v)nova-
ná historii comicsu je velmi stru"ná 
a p$ípadné zájemce bych odkázal na sta+ 
Tomá'e Prok#pka Dospívání komiksu 
(Prok#pek, Tomá' : Dospívání komiksu. 
Tamto 2000-1, ro". VI., ". 20, 2000, s. 
18–25.), kde je prom)nám &ánru v "ase 
v)nováno p$ece jen více prostoru. Na 
rozdíl od Prok#pka v'ak Saraceni vysv)t-
luje i vznik samotného pojmu „comics“, 
kter! dnes m#&e b!t lehce zavád)jící – 
v&dy+ co komického (angl. „comic“) na-
jdeme nap$íklad v knize Arta Spiegelma-
na Maus o hr#zách druhé sv)tové války 
a holocaustu nebo v depresívní a melan-
cholické vizi mstícího se ducha, jeho& 
stvo$il James O’Barr ve Vrán)? Rané co-
micsové stripy, a+ u& v Americe "i Britá-
nii, m)ly v'ak humorn! charakter, a tak 
této um)lecké form) z#stal p$ívlastek 
„comic“, i kdy& se v pozd)j'ích letech 
za"aly objevovat detektivní p$íb)hy, su-
perhrdinové "i hororové p$ízraky. Od se-
dmdesát!ch let se objevuje nov! termín 
grafi cká novela (graphic novel), kter! 
m)l nahradit star'í comic book a kter! se 
ov'em pou&ívá p$evá&n) z komer"ních 
d#vod#, proto&e obsah ani charakter t)ch-
to d)l se nijak nezm)nil. 

Za nejd#le&it)j'í charakteristiky co-
micsu pova&uje Saraceni propojení slova 
a obrazu, tedy zp#sob, kter!m na sebe 

vzájemn) p#sobí prvky jazykové a v!-
tvarné. Druhou základní charakteristikou 
comicsu je potom uspo$ádání textu do 
sekvencí grafi cky odd)len!ch polí"ek, 
co& jej odli'uje od kreslen!ch vtip#, tvo-
$en!ch jedin!m polí"kem. 

Jazyk m#&eme zkoumat také z pohle-
du jeho jednotliv!ch komponent#, kter!-
mi jsou v tomto p$ípad) slova. Autor 
rozli'uje slova mající funkci a slova ne-
soucí v!znam. Podobn) i comicsov! ja-
zyk má prvky funk"ní (sem pat$í t$eba 
indikátory "asu a prostoru) a obsahové 
(t)ch je drtivá v)t'ina). D#le&itou sou"ás-
tí comicsového jazyka jsou pak onomato-
poie, slova zvukomalebná – známé 
„Beng, beng!“ "i „plesk“, „&blu-k“ 
a „kvak“. 

Zam)$íme-li se podrobn)ji na jednot-
livé stavební prvky comicsu, pak podle 
Saraceniho lze sledovat polí"ka (panel) 
a prostor mezi nimi (gutter), bubliny 
s textem (balloon) a nakonec popisky 
(caption). 

Polí"ko je základním narativním prv-
kem, nástrojem v!znamové manipulace 
s "asem a prostorem. Saraceni zd#raz-u-
je, &e jej nelze p$ipodob-ovat k fotografi i, 
proto&e obsahuje mnohem více ne& prosté 
zachycení okam&iku „tady a te,“. V po-
lí"ku se odvíjí d)j, osoby provád)jí kon-
krétní "innost. Nevidíme tedy nap$íklad 
Batmana zachyceného p$i $ízení Batmo-
bilu (jako na fotografi i), ale „skute"n)“ 
$ídícího Batmobil, policejní komisa$ není 
nakreslen p$i listování spisem, ale „sku-
te"n)“ listuje. K tomu slou&í práv) ony 
zmín)né onomatopoie (zde z$ejm) „list“ 
"i „'usty“). Ke zd#razn)ní posunu v "ase 
lze roztáhnout 'í$ku polí"ka, pro zm)nu 
prostoru (nap$. vzpomínky na d)tství "i 
snové p$edstavy) m#&e autor zm)nit okraj 
polí"ka, zaoblit hrany. Roli zde hraje také 
prostor mezi polí"ky, kter! nazna"uje 
neúplnost d)je a nutí "tená$e dom!'let 
a rekonstruovat tok p$íb)hu.

Asi nejtypi"t)j'ím v!tvarn!m prvkem 
komiksu jsou bubliny, obsahující my'len-
ky nebo p$ímou $e" hrdin#. V&dy je patr-
né, která postava co $íká (vztah je nazna-
"en nejr#zn)j'ími „ocásky“ bublin, a+ u& 
to jsou za'pi"at)lé v!b)&ky nebo prosté 
"áry), a práv) to odli'uje p$ímou $e" od 
popisk# s komentá$em, pomysln!m hla-
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sem vyprav)"e. Dopl-ující komentá$ je 
v&dy více "i mén) odd)len od  hlavní 
"ásti polí"ka. Je to nejjednodu''í zp#sob 
vyjád$ení "asu a prostoru p$íb)hu, jindy 
zase pomáhá zapl-ovat mezery v p$íb)hu, 
které p$edstavují ji& zmín)n! prostor 
mezi jednotliv!mi polí"ky. 

V dal'í "ásti knihy se Saraceni zab!vá 
typick!m comicsov!m spojením obrazu 
a slova, poznamenává v'ak, &e jejich ko-
existenci m#&eme stejn) tak dob$e sledo-
vat i v reklamách, na internetu, v d)t-
sk!ch kní&kách "i v televizi a ve fi lmu 
– v'echny tyto typy textu spojují verbální 
a vizuální prvky. Proto lze p$edlo&ené 
post$ehy uplatnit i na jiná média. Jin!mi 
slovy – Saraceni se v)nuje velmi stru"né-
mu úvodu do sémiotiky a problematice t$í 
typ# znaku (ikona, index, symbol), 
z nich& pro pot$ebu v!kladu vybírá pouze 
ikony a symboly. Rozdíl mezi nimi vy-
sv)tluje, jak jinak, na dopravních zna"-
kách. Autor se zde obrací ke "tená$#m, 
kte$í se s podobnou problematikou dopo-
sud nikdy nesetkali, a t)&ko tedy p$ekvapí 
pokro"ilej'ího studenta. V!klad je nicmé-
n) stru"n! a jasn!. Zajímav)j'í je rozbor 
pou&itého písma v bublinách, tedy vztah 
mezi grafi ckou podobou v)ty a jejím ob-
sahem, nebo+ ru"n) vytvá$ená písma se 
blí&í speciální kresb) a dávají autorovi 
svobodu tvorby, mo&nost spojit i v textu 
verbální vjem s vizuálním. Nepravidelné 
tvary písmen a nerovnosti slov a v)t 
umoc-ují také p$edstavu skute"ného lid-
ského hlasu s jeho 'epoty a kolísáním.

Saraceni vysv)tluje, &e slova a obrazy 
v comicsu existují ve dvou mo&n!ch vaz-
bách – ve spolupráci, nebo ve spojení. To 
znamená, &e obraz zesiluje vy$"ené sd)le-
ní (a naopak), nebo dopl-uje informace, 
které v textu nezazn)ly. V &ádném p$ípa-
d) by v'ak nem)lo docházet k redundanci 
sd)lení, tak jak je tomu v d)tsk!ch obráz-
kov!ch knihách (kde text opisuje 
ilustraci). 

S tím souvisí organizace polí"ek do 
sekvencí, které lze "íst jako v)ty p$íb)hu. 
Práv) tento zp#sob práce s obrazem 
a slovem odli'uje comics od kreslen!ch 
vtip#, které také pracují se vztahem mezi 
obrazem a psan!m textem. Vtip (cartoon) 
se odehrává pouze v jediném polí"ku, 
kde&to comics tvo$í více ne& jedno polí"-

ko. Pro pochopení tohoto rozdílu odkazu-
je autor na zp#sob u&ívání jazyka – nor-
máln) lidé nekomunikují jednotliv!mi 
odd)len!mi v)tami, ale v del'ích jazyko-
v!ch (textov!ch) celcích, kdy ka&dá v)ta 
získává smysl na základ) ji& vy$e"eného, 
a zárove- i toho, co teprve vy$"eno bude. 
Saraceni mluví o kontextu, kter! je ne-
zbytn! k porozum)ní sd)lení. Kreslené 
vtipy pracují s obecn!m kontextem, ply-
noucím z na'ich znalostí okolního sv)ta, 
comics se podobá jazykovému textu, kde 
jsou polí"ka navzájem propojena jako 
slova a v)ty v promluv). Tuto stránku 
anal!zy textu, která zkoumá, jak jsou 
v)ty navzájem propojeny, ozna"uje autor 
jako soudr&nost (kohezi) a t!ká se jaké-
hokoli obecného textu, tedy i comicsu. 
V n)m je jednou ze základních metod 
soudr&nosti pou&ívání stejn!ch prvk# 
v r#zn!ch polích, co& m#&ou b!t stejné 
postavy, p$edm)ty, budovy, pozadí, nebo 
dokonce drobné detaily. Zpravidla se pak 
k informaci dané, známé ji& z p$edcho-
zích obrázk#, p$ipojuje informace nová, 
která se vzáp)tí m#&e zm)nit na ji& zná-
mou… Tv#rce je tak schopen pom)rn) 
rychle p$edstavovat nové postavy a situa-
ce. Comicsoví auto$i v'ak nejsou vázáni 
tímto jednoduch!m pravidlem, nebo+ lze 
odkazovat a spojovat i polí"ka bez ohledu 
na vzdálenost mezi nimi. 

Opakování motiv# a prvk# v nejr#z-
n)j'ích formách v'ak není nezbytnou 
podmínkou, bez které by nebylo mo&no 
vnímat $adu polí"ek "i v)t jako text. Zále-
&í toti& na "tená$ov) schopnosti dom!'let 
a hledat zp#soby, jak!mi jsou polí"ka 
propojena. Vnímání $ady polí"ek nebo 
v)t jako jednotného textu naz!vá Sarace-
ni spojitost (koherenci). Na rozdíl od ko-
heze, která je vlastností samotného textu, 
koherence zále&í na "tená$ské interpreta-
ci. Jak u& bylo nazna"eno, koheze je v)t-
'inou zalo&ena na opakování, kde&to ko-
herenci textu vytvá$ejí dva procesy: 
schopnost rozeznat prvky nále&ející do 
stejného jazykového pole (v!znamového 
prostoru) a dedukce, schopnost dávat 
smysl nekompletním informacím. Rov-
n)& dedukce pomáhá objasnit v textu ne-
vy$"ené, doplnit chyb)jící informaci. 
Autor zde op)t stru"n) a jasn) vysv)tluje 
n)které základní termíny sémantiky, tak-

&e budoucí vysoko'kol'tí studenti se pou-
"í, ostatní neurazí.

Sekven"ní kladení comicsov!ch polí-
"ek p$ipomíná narativní postupy fi lmu, 
jak u& autor n)kolikrát p$ipomenul. Kres-
lí$ m#&e podobn) jako fi lma$ ovliv-ovat 
rychlost vypráv)ní – fi lma$ u&ívá dlouhé 
nehybné záb)ry nebo klipovit! st$ih, co-
micsov! autor podle pot$eby detailn) 
rozkresluje situace a jednání postav, "i 
naopak velmi zhu'+uje a p$eskakuje, nutí 
"tená$e dom!'let si d)j p$íb)hu. Saraceni 
to dokládá na stránce z p$íb)hu Sleepwalk 
Adriana Tomina. Sledujeme starou &enu, 
která vypíná televizi a p$ipravuje si send-
vi". Mimo jiné tak autor pr! dokládá fakt, 
&e jediné, co víme o &ivot) star!ch &en, 
jsou natolik nepodstatné v)ci, jako je p$í-
prava jídla a sledování televize. Znovu se 
zde vracíme k v!kladu o stavebních prv-
cích comicsu, a to k d#le&itosti mezer 
mezi jednotliv!mi polí"ky. Jejich popis 
neodpovídá fyzické vzdálenosti, ale spí'e 
vzájemné vzdálenosti v "ase. Dokonce 
i auto$i, kte$í p$ilepují polí"ka k sob) na-
vzájem, s tímto odd)lením po"ítají – jde 
toti& p$edev'ím o konceptuální zále&itost. 
D)tské comicsy jsou velmi názorné, 
proud vypravování je pozvoln! a "asové 
posuny mezi polí"ky minimální, naproti 
tomu u comics# pro dosp)lé má stejnou 
d#le&itost jako to, co je vy$"eno a nakres-
leno, také to, co $e"eno není. Saraceni 
tedy uvádí, &e v comicsu má koheze 
a koherence své pevné místo – ta první je 
v polí"cích, ta druhá mezi nimi. 

Srovnávání s literárními postupy se 
v)nuje autor v kapitole Hlasy comicsu 
(The voices of comics), v)nované srovná-
ní toho, jak jsou $e" a my'lení reprezen-
továny v kresleném p$íb)hu a „konven"-
ní“ literatu$e. Zde si "esk! "tená$ 
vzpomene na hodiny mate$ského jazyka 
na základní 'kole, nebo+ rozli'ení mezi 
p$ímou a nep$ímou $e"í a jejími mo&n!mi 
variacemi, práci s uvozovkami a "árkami 
lze asi t)&ko rozebírat na vy''ím vzd)lá-
vacím stupni. Saraceni p$ipomíná, &e co-
mics doká&e velmi prost) pomocí grafi c-
kého odli'ení zachytit my'lenky a du'evní 
pochody hrdin#, vyprav)"#v hlas, neut-
rální komentá$ "i údaje o "asu a místu 
d)je. 

0e" a její mo&ná vyjád$ení jsou d#le-
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&ité pro porozum)ní proudu vypráv)ní, 
proto&e je v'ak comics vizuálním médi-
em, sleduje autor také zp#soby zobrazení 
a vnímání. Základním pojmem je zde po-
int of view, úhel pohledu, a to ve v'ech 
mo&n!ch v!znamech, co& odkazuje na 
pozici a perspektivu pozorovatele/
p$edm)tu. I p$i "tení p$íb)hu si lze p$ed-
stavovat a vizualizovat získávané infor-
mace a tato slo&ka je u comicsu je't) d#-
le&it)j'í, proto&e úhel, z jakého jsou 
zachyceny v)ci, místa a osoby, spoluutvá-
$í smysl a v!znam vid)ného. Souvisí to 
s rozdílem mezi p$íb)hem a zápletkou – 
co a jak se stalo a jak je to vypráv)no "i 
zobrazeno. Podobn) jako ve fi lmu i co-
mics pou&ívá postupy ztoto&n)ní diváka 
s hrdinou, kdy vidí situaci „jeho“ pohle-
dem, m#&e i p$ibli&ovat "i oddalovat jist! 
p$edm)t. Zaost$ením na detail doká&e 

také "tená$ pochopit emoce a pocity hrdi-
n#. Saraceni tedy shrnuje, &e úhel pohle-
du hraje klí"ovou roli v n)kolika úrov-
ních: umo&-uje vytvo$it prostorov! 
dojem; defi nuje pozici postav v p$íb)hu 
a tím i vztah "tená$e k vypráv)n!m scé-
nám; p$ispívá k identifi kaci "tená$e 
s hlavním hrdinou; pomáhá "tená$i získat 
p$ístup k hrdinov!m emocím, pocit#m 
a n)kdy také sn#m, vizím a imaginaci. 

Poslední "ást knihy se v)nuje vztahu 
mezi comicsem a po"íta"i, tomu, jak po-
"íta"e pou&ívají n)které rysy comicsu "i 
jak m#&e comics vyu&ít sofi stikované 
grafi cké mo&nosti po"íta"#. Vn)j'í po-
dobnost je jasná – po"íta" pracuje s iko-
nami, umo&-uje zv)t'ovat "i zmen'ovat 
obrazy, pracuje s „polí"ky“–okny atd. 
Systém nápov)dy v osobních po"íta"ích 
p$ebral známé bubliny, které „komuniku-

jí“ s u&ivatelem a které lze pova&ovat za 
po"íta"ovou verzi $e"ov!ch a my'lenko-
v!ch bublin. N)které „postavy“ se do-
konce staly slavn!mi – nap$íklad pan 
Sponka z kancelá$ského balíku fi rmy 
Microsoft. Ten se zp)tn) objevil i ve 
vlastním comicsu! A kdy& u& mluvíme 
o panu Sponkovi – práv) textové proce-
sory dávají nejen comicsov!m tv#rc#m 
mo&nost vyzkou'et si práci s textem 
a písmem, které má vliv na samotné sd)-
lení. Zvlá'tní kapitolou jsou pak „tv#rci 
s my'í“, kte$í u& nepou&ívají pera, 't)tce 
a barvy a se skenerem a tiskárnou doká&í 
p$episovat cizí díla, ale i vytvá$et zcela 
nové p$íb)hy. Zde vidí Saraceni obrovské 
mo&nosti pro budoucnost. 

Praktickou sou"ástí knihy je i odkaz 
na dal'í literaturu pro zájemce o téma 
a také slovní"ek v'ech pou&ívan!ch poj-
m#. Jde tedy o solidní p$íru"ku pro studen-
ty st$edních 'kol "i ty, kte$í se neorientují 
v sémiotick!ch pojmech a problematice 
vizuálního zobrazování. Praktická cvi"ení 
a úkoly s $e'ením pom#&ou pochopit 
a osvojit si základní mechanismy textové 
anal!zy. N)kolik zajímav!ch my'lenek 
a souvislostí zde naleznou i ti ostatní, p$e
sto by v'ak rad)ji m)li sáhnout nap$íklad 
po knize Scotta McClouda Understan-
ding Comics: The Invisible Art (Harper-
Perennial, New York 1994) nebo 
Kursu obecné lingvistiky Ferdinanda 
de Saussura. 

Ond!ej Krajtl

Kone#ná krajina

Keiko Sei: Kone%ná krajina, One Women 
Press, Praha 2004, 268 s., 332 K%.

Po dvou knihách Martiny Pachmanové 
(Neviditelná "ena 2002, V)rnost v pohybu 
2001) je dal'ím „odborn!m“ po"inem 
Marie Ch$ibkové a jejího vydavatelství 
One Woman Press, pohybujícího se 
v oblasti um)ní a médií a jejich role 
v moderní spole"nosti, kniha esej# Keiko 
Sei Kone%ná krajina. Pro v'echny t$i kni-
hy platí, &e nejsou jednolit!m p$íb)hem, 
ale spí'e mozaikou otevírající nejr#zn)j'í 
témata. V obou je zkoumáno um)ní, spo-
le"nost, média, technologie, koncepce 
genderu "i fi lm v jejich vzájemn!ch vzta-

Jind$ich *tyrsk!: Z cyklu +abí mu&, 1934
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zích a souvislostech, z r#zn!ch perspek-
tiv. Martina Pachmanová nabízí tuto r#z-
nost formou antologie text#, p$ípadn) 
rozhovor# (s teoreti"kami um)ní a um)l-
kyn)mi), v p$ípad) Keiko Sei je zdrojem 
„r#znorodosti“ sama autorka. 

Kdo je Keiko Sei? Její mnoha"etné 
identity a rozr#zn)né pole zájm# snad 
nejlépe odrá&í sama kniha. V roce 1988 
p$i'la do prostoru st$ední Evropy z Ja-
ponska, v (eské republice p#sobila jako 
kurátorka v!stav v)novan!ch video artu a 
jako pedago&ka ateliéru videa FaVU 
VUT. Na internetu se mi nepoda$ilo najít 
detailn)j'í biografi cké údaje, v'echny 
odkazy vedly zp)t k jejím text#m, publi-
kovan!m v angli"tin), n)m"in) i v mnoha 
jazycích st$ední a v!chodní Evropy. 
V knize ji sledujeme na cestách po celé 

Evrop), doprovázíme ji vlakem na setká-
ní do Berlína, Hannoveru "i Budape'ti 
a nakonec ji vidíme opou't)t hranice st$e-
doevropského regionu, p$edmluvu a do-
slov pí'e v thajském Rangúnu, v Thajsku. 
Kniha, kterou "eskému "tená$i zanechala 
(a prodlou&ila tak svou p$ítomnost ve 
st$ední Evrop)), je zarámovan!m vydá-
ním p$ísp)vk# uve$ej-ovan!ch v "asopi-
sech a katalozích "i p$edná'en!ch na 
konferencích. 

Kone%ná krajina je hned v n)kolika 
rovinách ur"it!m typem bilancování: 
hodnocením deseti let autor"ina p#sobení 
ve st$ední Evrop), ale té& obecn)j'ím 
zhodnocením v!voje st$edoevropské spo-
le"nosti, kter! v tomto regionu za on)ch 
deset let prob)hl a jeho& byla Keiko Sei 
anga&ovanou a v'ímavou pozorovatelkou. 

Vn)j'í okolnosti napomáhají bilancující-
mu tónu. Jak autorka zmi-uje v doslovu, 
z Prahy odjí&d)la v dob) povodní v roce 
2002. V ur"itém ohledu je tak krajina po-
ni"ená povodní podobná oné „p#vodní“ 
krajin), se kterou se setkala na konci 
osmdesát!ch let, je't) p$ed po"átkem po-
liticko-ekonomické transformace. Keiko 
Sei je p$itahována touto „divokou“ kraji-
nou jako potenciálním zdrojem alternativ 
k dominujícímu prost$edí konzumní spo-
le"nosti, za její& vrcholn! bod pova&uje 
japonskou kulturu, produkující nesamo-
statného "lov)ka-v)"né dít), a do zna"né 
míry likvidující lidskou individualitu (viz 
rozhovor pro "asopis +ivel, ".7, http://
www.arachne.cz/toISO-8859-2.apm/dir/
www.zivel.cz/article.php). Své kulturní 
zku'enosti z Japonska tak prolíná se svou 
zku'eností ze st$ední Evropy a pou&ívá je 
jako varování p$ed „kone"nou krajinou“ 
japonské kultury, v ní& není rozdíl mezi 
p$írodou a technologií a v'e p$írodní (ro-
zum)j barbarské) vy&aduje kultivaci. 
A její nep$ítomnost v regionu, stejn) jako 
její asijsk! p#vod, jako by jejím slov#m 
dodávala v)t'í legitimitu p$ipisovanou 
pohled#m zvn)j'ku.

Zde je v'ak t$eba $íci, &e autorka této 
zdánlivé legitimizace nijak nezneu&ívá. 
Disponuje rozsáhl!mi znalostmi, a+ u& se 
jedná o témata z oblasti kultury, v)dy "i 
politiky. Navíc, pro Keiko Sei není &ádn! 
z problém#, &ádná z kulturn)-sociáln)-
-politicko-ekonomick!ch skute"ností 
izolovaná od ostatních. Pí'e-li tak o um)-
ní "i médiích, dot!ká se p$itom témat 
identity, (e)migrace, ekonomiky, techno-
logií, morálky "i zodpov)dnosti. 

Kone"ná krajina zní mému sluchu 
p$íli' defi nitivn), vizioná$sky. Je v pod-
stat) velmi populární p$edvídat konec – 
d)jin, sv)ta, vrcholn! bod spole"enského 
v!voje, za kter!m se nachází prázdno. 
Japonská spole"nost jako spole"nost 
úpadku… Kolik takov!ch konc# zazna-
menávají (kup$íkladu) d)jiny fi lozofi e? 
(Nebo jde o opak, o poetick! antipod Fu-
kujamovu „konci d)jin“?) Té& hlavní 
my'lenka knihy je ve své podstat) trivi-
ální: varování, &e jednu ideologii (komu-
nistickou) vyst$ídá ideologie druhá 
(konzumní spole"nosti). Tedy &e se post-
socialistické státy neocitnou v ideologic-

Jind$ich *tyrsk!: Z cyklu +abí mu&, 1934
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kém vakuu… Keiko Sei je tak dal'í v $a-
d) kritik# a kriti"ek, obvi-ujících 
totalizující praktiky v'eprostupující kon-
zumní spole"nosti a apelující na subver-
zivní potenciál médií a um)ní. Váhu 
t)mto tvrzením zde ov'em dodává erudi-
ce autorky, forma a osobitost v!pov)di. 
Nebudu se tedy do hloubky zab!vat jed-
notliv!mi tématy zastoupen!mi v knize, 
pouká&u zde p$edev'ím na její styl. (P$es-
to&e p$eklad po$izovalo více autor# a au-
torek, mám dojem, &e se jim poda$ilo dát 
text#m Keiko Sei ur"it! jednotn! a osobi-
t! literární styl patrn! i v "eském p$ekla-
du.)

Metodou Keiko Sei je dekonstrukce, 
ale také masochismus. (Lze se tak snadno 
vyvázat z ur"ité kultury – aneb jak z#stat 
Japonkou a zárove- se v'emu japonské-
mu dokázat vysmát?)

Keiko Sei o mnoh!ch kritiky vyz!va-
n!ch no"ních m#rách moderní spole"nos-
ti pí'e s ur"itou dávkou nadhledu, ironie, 
refl exe a stylem, kter! je tém)$ "iní p$i-
ta&liv!mi – já osobn) jsem m)la neodbyt-
nou touhu strávit alespo- n)kolik hodin 
svého &ivota sledováním on)ch ú&asn!ch 
japonsk!ch reklam, které se nefi xují na 
v!robek, ale úto"í na city, a& k bodu ab-
surdity, kdy se zna"ka piva jmenuje 
„Up$ímnost“ a „Odpov)dnost“, reklam, 
kv#li kter!m „lidi nem#&ou v noci spát, 
jak na n) myslí“ (s. 33). 

Musím p$iznat, &e v hodnocení této 
knihy nedoká&u b!t nestrannou "i neut-
rální pozorovatelkou. Zp#sob psaní Kei-
ko Sei je mi velmi blízk!. A"koli ona 
sama odkazuje na asijsk! typ my'lení 
jako zdroj „odli'ného“ uva&ování a Evro-
pan#m cizího strukturování textu, mám 
dojem, &e sv!m stylem pomáhá nalézat 
odpov), na otázky odli'ného psaní, kte-
r!mi se zab!val (p$edev'ím feministicky 

orientovan!) poststrukturalismus "i post-
strukturální literární teorie. Její nelineární 
text je poskládán z nejr#zn)j'ích "ástí, 
rychl!ch nápad#, propracovan!ch argu-
ment# a my'lenek, odkaz#, glos, pozná-
mek "i spekulací. N)kdy má text pevnou 
strukturu, jindy p#sobí jen jako sd)lení 
nutkavé my'lenky, která se práv) vyno$i-
la a je zaznamenána (vcelku náhodn)) 
práv) na tomto míst). Závisí tak na vlast-
ní aktivit) "tená$e, s jakou intenzitou 
a p$ípadn) i námahou knihu bude "íst 
a jaké pou"ení si ze "tení vyvodí. P$izná-
vám, &e n)které "ásti textu jsem tak "etla 
velmi zb)&n), to tehdy, kdy& se u m) ono 
po&adované spojení "i inspirace nedosta-
vily. N)kdy jsem byla nucena "íst dvakrát 
nebo i p)tkrát, hledat a p$em!'let, n)kdy 
jsem se cítila iritována nebo odrazena. 
Mo&ná to bylo i proto, &e jsem p$es 
v'echnu deklarovanou nezaujatost o"eká-
vala odpov)di, p$ípadn), &e jsem v n)kte-
r!ch tématech nem)la zcela pevnou p#du 
pod nohama. To v'ak vyva&ovaly jiné 
"ásti knihy. Zaujaly m) p$edev'ím texty 
v)nované japonsk!m reklamám, um)ní 
ve ve$ejném prostoru, Nikolu Teslovi "i 
pornu. Zde se nabízely inspirace, podn)ty 
k vlastnímu prom!'lení, dívala jsem se 
z okna autobusu a ocitla se zcela mimo 
samotn! text – práv) díky mezerám, které 
umo&-ovala a utvá$ela struktura textu. 
Spolu s informací o okolním sv)t) tak 
kniha p$iná'í podstatnou informaci o au-
torce. Keiko Sei se zde stává sou"ástí 
textu (podobn!m zp#sobem podle mého 
názoru psal a myslel Michel Foucault). 
Keiko Sei neodd)luje svou um)leckou "i 
literární tvorbu od svého &ivota. Spolu se 
svou osobou nás seznamuje se sv!mi p$á-
teli, znám!mi, um)lci, se sv!mi studenty 
– p$edstavuje tak sebe samu v síti vztah# 
a identit. (Jen ve v!jime"n!ch p$ípadech 

je tento p$ístup knize – dle mého názoru 
– na 'kodu. Jde nap$íklad o esej v)nova-
nou zá&itku spojenému s pra&sk!mi pro-
testy proti MMF a WTO, v n)m& autorka 
do jisté míry opakuje sice stále burcující, 
ale dnes u& pom)rn) známá zji't)ní.) 

Knihu na mnoha místech provází ab-
sence zobecn)ní, nejsiln)j'í pasá&e jsou 
"asto pouh!m popisem (jako v p$ípad) 
kapitoly o pornu). Obecné pojmy si v'ak 
kriticky/západn) orientovan! "tená$ m#&e 
dosadit sám, navíc podle sv!ch kulturních 
zku'eností a znalostí. Je to dáno i mou 
sou"asnou situací, &e jsem tak ochotn) 
p$istoupila na diskurz této knihy? Mám 
pronajat! pokoj v p$ízemí lond!nského 
edwardiánského domu z po"átku dvacáté-
ho století. V horním pat$e bydlí britská 
majitelka, vietnamsk!, thajsk! a japonsk! 
student. Do multikulturního Lond!na 
jsem si Keiko Sei p$ivezla jako "ást své-
ho kulturního zázemí (kniha v "e'tin), na 
ni& mám napsat recenzi do fakultního "a-
sopisu, díky "emu& z#stanu alespo- sym-
bolicky nablízku sv!m znám!m a p$áte-
l#m v Brn)), která mi má pomoci 
p$eklenout hrozící odcizení a p$ípadnou 
kulturní bariéru. (tu ji cestou z ortodoxní 
&idovské "tvrti v autobuse plném "erno-
ch#, Arab#, Polák# a Ma,ar#. A s Keiko 
Sei nacházím spole"n! jazyk. Cítím se 
mén) osam)le – a to p$esto, &e poskytuje 
perspektivu tak odli'nou od "ehokoliv 
„evropského“. Mo&ná v'ak pro pochope-
ní my'lenky n)"eho tak velkého, jako je 
Evropa, je v&dy t$eba poodstoupit, popo-
jet kousek dál.

„V tuto chvíli se zdá, &e na své uvede-
ní v Japonsku "ekají newyorské dekon-
struktivistky Barbara Kruger, Jenny Hol-
zer, Gretchen Bender a dal'í – […] tyto 
um)lkyn) se v reklamách nepochybn) 
objeví. Proto z#sta-te s námi.“ (s. 51).

Pavlína Binková

Recenze

revuePM_10.indd   43 9.12.2004, 10:19:40



44 10  [2004]

Heslá$

Publikum

Z latinského p,blicum. Jde o v!raz ozna-
"ující ve!ejnost, obec, obecní jm)ní. Do 
"e'tiny proniklo z n)meckého Publikum.

Televizní diváci; "tená$i knih, novin, 
"asopis#; rozhlasoví poslucha"i; poslu-
cha"i p$edná'ky, projevu; náv't)vníci 
kina; u&ivatelé internetu; obecenstvo; 
recipienti; adresáti; konzumenti; komuni-
kanti – ti v'ichni se dají nazvat jedním 
slovem: publikum (v angli"tin) audience 
z latinského audi-ns = poslucha"stvo). 
Jedná se tedy o skupinu lidí, která p$ijí-
má n)jaké ve$ejn) dostupné sd)lení; 
nemusí ho v'ak p$ijímat ve stejném "ase 
a prostoru. 

V p#vodním v!znamu (obecenstvo) 
ho m#&eme nalézt ji& ve starov)ku, kdy 
lidé naslouchali svému v#dci "i lovci. Za 
skute"ného p$edch#dce sou"asného me-
diálního publika se v'ak pova&uje spí'e 
obecenstvo antického divadla, které ji& 
bylo institucionalizované a jeho& existen-
ce souvisela s m)stskou kulturou. Antická 
divadla ji& také rozli'ovala cílovou skupi-
nu, tedy r#zné druhy publika, pro které 
byly produkovány r#zné obsahy. 

Publikum se nadále vyvíjelo a dife-
rencovalo, a to nejen díky vzniku a roz-
voji médií (nap$. vznik knihtisku v pod-
stat) za"al vytvá$et "tená$skou obec; 
televize umo&nila posun diváctva od di-
vadla k dal'ím formám; rozvoj technolo-
gie umo&nil, aby publikum nemuselo b!t 
na stejném míst) ve stejn! "as, atd.), ale 
také díky diferenciaci sociálních vrstev, 
zm)n) hospodá$ského systému a vzniku 
bur&oazní ve$ejnosti. Ve$ejnost si toti& 
za"ala klást otázky, kriticky diskutovat 
a za"ala cítit pot$ebu médií – tedy platfor-
my, která by slou&ila k vyjád$ení názor#, 
k nastolení témat. Od 17. století se této 
role ujaly tiskoviny – cht)ly p$ilákat dal'í 
"tená$e, a tak se za"aly k ve$ejnosti obra-

cet jako k jednomu ze sv!ch publik; ur"o-
valy jí svá sd)lení a nutily ji k jejich 
konzumaci "ili p$ijímání.

Vznik publika, respektive mediálního 
publika, je tedy ovlivn)n $adou ekono-
mick!ch, sociálních a technologick!ch 
faktor#, které se navzájem ovliv-ovaly 
a ovliv-ují. Jan Jirák  a Barbora Köpplo-
vá v knize Média a spole%nost (2003) 
rozli'ují n)kolik období ve v!voji medi-
álního publika: období elitního publika, 
kdy publikum p$edstavuje pouze elitu 
vzd)lanc#, období masového publika, 
kdy se publikem stává celá populace, mé-
dia produkují obsah zam)$en! na „nejni&-
'ího spole"ného jmenovatele“, období 
specializovaného publika, kdy se tvo$í 
malé skupiny, malá publika, která se spe-
cializují na ur"it! typ obsah#, a období 
interaktivního publika, které se vyzna"uje 
aktivitou recipienta, tedy jeho zásahem 
do média a selekcí obsah#, které p$ijímá. 
Tyto typy publik nejsou "ist) produktem 
lineárního v!voje; mohou existovat vedle 
sebe a dále se diferencovat. Jaromír Volek 
ve své diserta"ní práci Televize a ka"do-
dennost (1999) upozor-uje na to, &e 
„existuje $ada r#zn!ch publik, která nelze 
defi novat, izolovat "i omezit na jednu 
nem)nnou entitu, jde o r#zné cílové sku-
piny, které jsou dnes pro média charakte-
rizována p$edev'ím svou tr&ní hodno-
tou“.

Mediální publikum bylo zkoumáno 
ji& na po"átku minulého století, tedy d$í-
ve ne& masová komunikace "i média. A& 
v souvislosti s t)mito pojmy se v'ak za"a-
lo uva&ovat o vlivech médií na publikum 
a jeho participaci "i pasivit). Zatímco 
p$enosov! model komunikace Harolda 
Lasswella je vnímá jako p$íjemce, kter! 
na sebe sd)lení nechává p#sobit a pouze 
se s ním n)jak!m zp#sobem vyrovnává, 
kulturální model, vycházející ze sémioti-
ky a strukturalismu, je vnímá jako „u&i-

vatele“, „dekódovatele“, kter! se sd)le-
ním pracuje, vyhledává ho a aktivn) 
s ním nakládá. Na p$elomu jednadvacáté-
ho století se pak objevuje termín interak-
tivita (Rogers 1986) a ovládání procesu 
se p$esouvá od podavatele (média) k pub-
liku. Média se také daleko více soust$edí 
na odleh"ení sv!ch obsah#, na jejich zá-
bavnost, na komercionalizaci, v d#sledku 
"eho& dochází vlastn) k privatizaci medi-
ální komunikace a k jejímu posunu od 
ve$ejné k soukromé sfé$e, od p,blicus 
k privatus. Náhled na publikum se tedy 
nadále vyvíjí a rozhodn) není defi nitivní.  
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Lucia Soldátová

Percep#ní schéma

„Percepce“ je aktivní a dynamick! proces 
umo&-ující p$ijímání senzorick!ch dat 
a jejich organizování do ur"it!ch psychic-
ky v!znamn!ch struktur. Vnímání se 
uskute"-uje prost$ednictvím schémat, 
která vyvíjíme v procesu u"ení. Schéma je 
kognitivní struktura skládající se z organi-
zovan!ch v)domostí o situacích, osobách 
a v)cech. Schéma bylo abstrahováno 
z p$edchozí zku'enosti. N)která schémata 
zahrnují celé situace, jiná pouze jedno 
písmeno nebo "íslo.

Hesláø
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Koncept schématu pou&ívá U. Niesser 
(1976, 1981) jako funk"ní slo&ku per-
cep"ního procesu. Percep"ní schéma je 
podle n)j mo&né chápat jako plán sb)ru 
informací o objektech a událostech. Zahr-
nuje jednak kategorizaci nov!ch informací 
a jednak jejich porovnávání s ji& existují-
cími schématy a následnou identifi kaci. 
Schéma tedy p$ijímá tok informací, 
usm)r-uje zkoumání a zam)$uje pátrací 
aktivitu k získávání dal'ích informací. 

Teorie percep"ního schématu Doris 
Graberové (1958) se vztahuje k p$ijímání 
mediálního sd)lení. Jedinec podle ní vní-
má ka&dé sd)lení podle vlastních sché-
mat, na jejich& základ) je kategorizuje 
a interpretuje. Tento proces probíhá pro-
st$ednictvím matchingu – lidé p$i$azují 
informace ke schémat#m na základ) v)c-
né podobnosti (interference), nebo inte-
grují více schémat k v!kladu jedné v)ci. 
Doris Graberová p$i zkoumání zp#sobu 
zpracování zpravodajství identifi kovala 
'est typ# percep"ních schémat. 

• Sekvence jednoduch&ch situací se 
vztahují k dob$e znám!m situacím nebo 
událostem s velmi krátk!m trváním, tato 
schémata mají blízko ke „scéná$#m“. 

• Sekvence p!í%iny a d(sledku prezen-
tovanou událost spojují s pravd)podobn!-
mi p$í"inami a okolnostmi. P$edpov)di-
telné události jsou bu, za$azeny do ji& 
existujícího schématu, nebo vyt)sn)ny 
jako „nic nového“ – nedostate"né vysv)t-
lení prost$ednictvím p$í"in vede k zapo-
menutí.

• Úsudky o osobách by se daly ozna"it 
jako stereotypy o chování ur"it!ch skupin 
lidí. Tyto úsudky se vztahují ke skute"-
n!m nebo ideálním lidsk!m charakteristi-
kám, chování, cíl#m a rolím.

• Úsudky o institucích jsou zalo&eny 
na vníman!ch normách ohledn) chování 
institucí.

• Kulturní normy a národní zájem re-
prezentují obecné normy politické kultury 
jako svoboda projevu, v!hody demokra-
tické vlády nebo pomoc chud!m.

• Lidsk& zájem a empatie zahrnují více 
schémat, nap$íklad osobní zku'enost, 
hlavní emocionální zá&itky druh!ch, 
a slou&í k posuzování sd)lení z hlediska 
jeho osobního v!znamu.

Graber uvádí, &e frekvence u&ití sché-
matick!ch dimenzí závisí na osobnost-
ních charakteristikách, rozdílech ve vzd)-
lání, politickém p$ehledu a zájmech. 
Pou&ívání percep"ních schémat do velké 
míry odpovídalo sdílenému stereotypizo-
vanému my'lení. 
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Veronika Skálová

Uses and Gratifications 
(U&ití a uspokojení)

V rámci behaviorálního paradigmatu v!-
zkumu ú"ink# masov!ch medií se ve 
"ty$icát!ch letech minulého století za"al 
prosazovat nov! p$ístup zkoumání, naz!-
van! u"ití a uspokojení (uses and gratifi -
cations). První stoupenci tohoto p$ístupu, 
jako H. Herzog, B. Berelson nebo E. Katz, 
se sna&ili upozornit na to, &e zp#sob u&í-
vání médií je v!znamn) ovliv-ován indi-
viduálními sociálními a psychologick!mi 
determinanty ka&dého jedince. Reagovali 
tak na p$edcházející v!zkum ú"ink# ma-
sov!ch médií, p$edpokládající jejich jed-
nosm)rné p#sobení a mechanické konzu-
mování obsah# p$íjemci. Teorie u&ití 
a uspokojení naopak staví do hlavní role 
aktivní publikum, jeho& "lenové jsou sami 
iniciativní p$i u&ívání médií a mediálními 
obsahy uspokojují své rozli"né ka&doden-
ní pot$eby. Individuální d#vody k v!b)ru 
toho "i onoho obsahu mohou b!t racionál-
ní "i emocionální (nap$. získání informací, 
zahnání nudy, sni&ování osobní nejistoty, 
získání náhrady za sociální kontakt, únik 
od problému atd.) a p$ínos mediálního 
zá&itku z funk"ního hlediska mohou sd)lit 

pouze samotní p$íjemci. Proto se teoreti-
kové p$ístupu u&ití a uspokojení sna&í 
vyhnout hodnotov!m soud#m, t!kajícím 
se u&ívání médií, a soust$edí se zejména 
na mechanismy volby média a jeho recep-
ce a na zp#soby odezvy ze strany mediál-
ního publika. Kritikové teorie u&ití 
a uspokojení v'ak upozor-ují na p$ece-o-
vání otev$enosti sd)lení tímto p$ístupem. 
Nap$íklad Stuart Hall poukazuje na to, &e 
a"koli p$íjemci mohou interpretovat ka&-
dé sd)lení po svém, v&dy jsou tato sd)lení 
kódována v rámci dominantního paradig-
matu sociálních a kulturních norem 
a hodnot. 

Phillip Elliott zase upozor-uje 
na p$íli'né a navíc dosti povrchní za-
ost$ení pozornosti na psychické stavy 
jedinc#. Kritizuje také malou mo&nost 
aplikace empirick!ch záv)r# tohoto 
p$ístupu na problematiku fungování 
celé spole"nosti. 
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Ivo Krsek

Kódování/dekódování

Celé odv)tví v!zkumu médií, zab!vající se 
kódováním a dekódováním mediálních 
sd)lení, je úzce spojeno s mechanismem 
konstrukce v!znamu a stojí pevn) na zákla-
dech sémiotiky. Touto cestou, která p$edpo-
kládá aktivní participaci diváka na v!kladu 
mediálních obsah# (koncept aktivního pub-
lika), se jako první na p$elomu 'edesát!ch 
a sedmdesát!ch let uplynulého století vyda-
lo Centrum pro sou"asná kulturální studia na 
Birminghamské univerzit) (tzv. Birming-
hamská 'kola), vedené Stuartem Hallem.1 
Tato 'kola v historickém kontextu v!zkumu 
ú"ink# masov!ch médií p$edstavuje odklon 
od vnímání médií jako velmi vlivn!ch 
a ovliv-ujících publikum p$ímo"a$e. Na tom 
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má majoritní podíl Hall#v model „kódování/
dekódování“.

Model kódování/dekódování (encoding/
decoding) zpochyb-uje názor, &e sd)lení, 
které bylo vysláno prost$ednictvím maso-
vého média k publiku, je v'emi jeho "leny 
vylo&eno stejn). Hall nabízí tento v!klad: 
v!znam sd)lení je do média „zakódován“ 
b)hem své mediace. Publikum, které toto 
mediální sd)lení p$ijme, ho „dekóduje“ 
podle vlastních schémat, kter!m Hall $íká 
interpreta"ní rámce.

Proces dekódování mediálních sd)lení 
vyu&ívá podle Halla t$í základních kód#, 
tedy typ# "tení2 – preferovaného (nebo 
dominantního), opozi%ního a dohodnuté-
ho. Je-li mediované sd)lení "teno domi-
nantn), je interpretováno podle zám)r# 

„kódovatele“. McQuail metaforicky $íká, 
&e preferované "tení je „kontaminace do-
slovn!ch "i b)&n!ch v!znam# ideologic-
k!m podtextem“ (McQuail 1999: 270). 
Naopak, pou&ijeme-li p$i dekódování 
opozi"ního "tení, získá sd)lení úpln) jin! 
obsah. P$íkladem m#&e b!t rozdílné p$i-
jetí zprávy o spu't)ní jaderné elektrárny. 
Dejme tomu, &e zpráva je zakódována 
„proatomov)“, tedy straní p$íznivc#m ja-
derné energie. Tuto zprávu budou r#zné 
skupiny publika dekódovat r#zn!mi zp#-
soby. Zastánci atomu, kte$í "tou tuto 
zprávu dominantn), si ji vylo&í podle zá-
m)r# média, zatímco odp#rci pou&ijí 
opozi"ní kód, kter! posílí jejich názor, &e 
atomová energie je 'patná. T$etí kód, tedy 
dohodnut!, se nachází n)kde mezi prefe-

rovan!m a opozi"ním kódem. Uznává 
sice dominantní hodnoty, ale zárove- 
upozor-uje na mo&né nedostatky t)chto 
hodnot a nabízí alternativy. V na'em p$í-
klad) jaderné elektrárny by zpráva „p$e-
"tená“ pomocí dohodnutého kódu zn)la 
asi takto: elektrická energie je pot$ebná 
a jaderná elektrárna je mén) 'kodlivá ne& 
nap$íklad elektrárna tepelná. Ale na druhé 
stran) existují i bezpe"n)j'í a ekologi"t)j-
'í zp#soby v!roby elekt$iny.

Hall#v model kódování/dekódování 
tak p$idal do debaty o moci médií kultu-
rologické hledisko. Publikum není masa 
prefabrikovan!ch nádob p$ipraven!ch 
pojmout jak!koli obsah, ale zna"n) r#z-
norod! soubor jedinc#, z nich& ka&d! 
konzumuje média po svém a na základ) 
své kulturní zku'enosti. D#le&itou roli 
v diferenciaci dekódovaného sd)lení hra-
je nap$íklad rasa nebo gender p$íjemce. 
Mediální „kódovatelé“ musí tento fakt 
brát v potaz a mo&né mocenské a ideolo-
gické obsahy kódovat s p$ihlédnutím 
k aktivit) r#zn!ch slo&ek publika.
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Poznámky:

1) Jeho portrét najdete v prvním "ísle 
Revue pro média, které vy'lo v prosinci 
2001.

2) V tomto bod) odkazuje na politic-
kou sociologii Franka Parkina (1972).

Jan #mikmátor

Jind$ich *tyrsk!: Z cyklu +abí mu&, 1934
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Aktivní publikum

Koncepci aktivního publika p$edzname-
nala svou prací The People’s Choice 
(1994) autorská trojice Lazarsfeld, Berel-
son a Gaudet. Ti p$i v!zkumu rozhodová-
ní voli"# zjistili, &e pokud u nich dochá-
zelo ke zm)nám postoj#, bylo to spí'e 
p#sobením interpersonální komunikace 
ne& vlivem médií. Vznikl tak koncept 
dvoustup-ové komunikace a názorov!ch 
v#dc# (opinion leader), jen& vychází z hy-
potézy, &e mediované sd)lení p$ejímají 
nejprve aktivn)j'í "lenové publika (názo-
roví v#dci). Ti je prot$ídí, interpretují 
a v ka&dodenním styku p$edávají t)m, na 
n)& mají vliv.

Teorii názorov!ch v#dc# dále rozvíjí 
R. K. Merton. Odli'uje v#dce lokálního, 
jen& se specializuje na místní zále&itosti, 
a v#dce kosmopolitního, zajímajícího se 
o problémy 'ir'ího sv)ta. E. Katz a P. F. 
Lazarsfeld dodávají, &e ka&dá spole"en-
ská vrstva má své vlastní názorové v#dce 
a &e r#zní v#dci jsou kompetentní v r#z-
n!ch oborech. 

Na základ) dal'ích v!zkum# potom 
do'lo k odklonu od konceptu dvoustup-
-ové komunikace k tvrzení, &e komuni-
kace je vícestup-ová a komplexní. Akti-
vitu publika vzhledem ke sd)lení toti& 
ovliv-ují v'echny interpersonální vazby, 
do nich& je jedinec zapojen.

Ve v!kladu aktivního publika m#&e-
me rozli'it t$i základní p$ístupy. 

Prvním je teorie u"ití a uspokojení 
(uses and gratifi cations), která vychází 
z p$edpokladu, &e recipient u&ívá média 
k uspokojení sv!ch pot$eb. Aktuální po-
t$eby ovliv-ují nejen v!b)r konkrétních 
typ# mediálních produkt#, ale také zp#-
sob, jak!m s nimi jedinci nakládají. 
J. Blumer a E. Katz poznamenávají, &e 
tyto pot$eby pramení z kulturního a soci-
álního prost$edí, z n)j& lidé pocházejí. 
Sd)lení jsou navíc vybírána s ohledem na 
subjektivní zku'enosti jedince.

Dal'ím p$ístupem je model kódování 
a dekódování, spojovan! s p$edstaviteli 
Birminghamské 'koly (zejména Stuart 
Hall a David Morley) a kladoucí d#raz na 
text a v!znam v n)m zabudovan!. Podle 
zastánc# tohoto p$ístupu jednotlivé skupi-
ny publika sice v)t'inou doká&í identifi -

kovat dominantní ideologii vepsanou ve 
sd)lení, ale pod vlivem individuální zku-
'eností ji interpretují odli'n!m zp#sobem. 
Zakódování sd)lení podavatelem m#&e 
tedy b!t jiné ne& jeho dekódování  recipi-
entem. Zp#sob dekódování p$itom op)t 
závisí na $ad) sociálních, kulturních 
a politick!ch faktor#. V!znamné jsou 
také rozdíly osobnostní – p$edev'ím gen-
der, etnicita a t$ídní zakotvení. 

Posledním z p$ístup# je teorie recep-
ce, zam)$ující se na odli'né zp#soby re-
akcí u r#zn!ch intepretativních spole"en-
ství v rámci ka&dodenních forem mediální 
konzumace. 

Podle F. A. Biocca lze tedy aktivity 
publika shrnout do p)ti bod#: publikum si 
vybírá, $ídí se p$itom vlastní zku'eností 
a pot$ebou, jedná zám)rn), je kritické 
a interaktivní a odolné v#"i ovlivn)ní.       
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Hana Kola$ínová

Rozpt$lené publikum

Takzvan! etnografi ck& obrat (Alasuutari 
1999) v mediálních studiích p$edstavuje 
zatím poslední fázi dlouhodobého teore-
tického „osvobozování“ publika od silné-
ho vlivu médií a teoreticky navazuje na 
p$ede'lé koncepce aktivního publika. Do-
chází v n)m k posunu pozornosti sm)rem 
od médií jako text# k procesuálním kon-
cepcím, rozeznávajícím mediální krajinu 
v celé její (ka&dodenní) sociální komplex-
nosti, a o roz'í$ení dosavadní symboli"-
nosti médií o jejich „socialitu“ (Lembo 
2000).

V souvislosti s empirick!m mapová-

ním rozli"n!ch publik (tj. publik defi no-
van!ch socioekonomick!mi determinan-
tami, ale také publik ur"en!ch genderem, 
etnicitou "i národností) dochází k u&ívání 
termínu „publikum“ v plurálu, tj. hovo$í 
se o „publicích“ (audiences; zhruba ve 
stejné dob) se také institucionalizuje obor 
„audience studies“).

Abercrombie a Longhurst (1998) d)lí 
„publika v plurálu“ na publikum jedno-
duché, masové a na rozpt&lené publikum 
(diffused audience). Pro tuto koncepci je 
klí"ové, &e jednoduché ani masové publi-
kum nejsou uzav$en!mi etapami v d)ji-
nách médií, ale &e koexistují, a to na po-
zadí rozpt!leného publika. Zmín)nou 
„rozpt!leností“ auto$i vystihují podstatu 
ka&dodenního &ivota s audiovizuálními 
médii, tj. pervazivitu médií v soukromé 
(intimní) i ve$ejné sfé$e jejich u&ivatel# 
(publik), ale také nau"enou „obranu“ pu-
blik p$ed touto pervazivitou. Klí"ov!m 
momentem, stojícím za touto zku'eností, 
jsou podle Abercrombieho a Longhursta 
dva procesy rostoucí podívané (spekták-
lu) a performativity; sv)t je na jedné stra-
n) neustále konstruován jako p$edstavení 
a jedinec je, na stran) druhé, neustále 
„konstruován“ ve své narcistní povaze. 
D#sledkem toho je &ivot existující jako 
neustálá „show“ a lidé p#sobící sou"asn) 
jako její diváci i ú"inkující – „ka&d! "lo-
v)k je [tak] neustále sou"ástí n)jakého 
publika“ (Abercrombie, Longhurst 
1998: 68). 

Abercrombie a Longhurst usazují pra-
staré pojetí &ivota jako „teatrum mundi“ 
do postmoderní, médii prostoupené zku-
'enosti. Média se podle nich v!razn) po-
dílejí na konstrukci ka&dodenního sv)ta 
v)t'iny z nás (mají tzv. „konstitutivní po-
vahu“), a to mimo jiné tím, &e redukují 
jeho komplexitu – jsou zdrojem jistoty, 
proto&e pomáhají ka&dodennost organi-
zovat do fi xovan!ch rituál# a rutin (habi-
tualizují). Dal'ím rysem rozpt!leného 
publika je ji& zmín)n! r#st performativ-
ních mód#, kter!m slou&í média za vzor 
a pro které jsou rovn)& zdrojem (viz 
Meyrowitz 1985, Silverstone 1994). 
V neposlední $ad) auto$i uvád)jí, &e tato 
performativita je v podstat) neviditelná 
a neuv)dom)lá – tento bod je d#le&it! 
hlavn) proto, &e problematizuje dosavad-
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ní pojetí publik a do zna"né míry zpo-
chyb-uje jejich aktivitu ("i „aktivnost“).

Koncept rozpt!leného publika zosob-
-uje tendence v jin!ch disciplínách (ji& 
zmín)né etnografi i "i sociální antropolo-
gii), ale také refl ektuje v!vojové tendence 
médií samotn!ch (rostoucí „vtahování“ 
divák# do nejr#zn)j'ích reality-show, 
odhalené zákulisí nap$íklad v &ánru tzv. 
„mockumentary“ apod.), na jejich& ka&-
dodenní implikace reaguje také nap$íklad 
sou"asná tzv. „intimní &urnalistika“ 
(E. Borgheim, D. Finkel). 
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Ji!í S&kora

Nástroje m'!ení sledovanosti médií

Nástroji m)$ení sledovanosti médií se 
m)$í její nejr#zn)j'í aspekty. Existuje 'i-
roká 'kála t)chto nástroj#. Odli'ují se od 
sebe zam)$ením na r#zná média a r#zn!-
my p$ístupy k jejich sledovanosti.  

Nejv)t'í pozornost je v)nována m)$e-
ní sledovanosti televize. Ta se hodnotí 

metodou TV metr#. Jedná se o elektro-
nické p$ístroje, které zaznamenávají sle-
dovanost TV jednotliv!mi "leny nebo 
hosty domácnosti. V sou"asné dob) pro-
vádí m)$ení v (eské republice spole"nost 
Mediaresearch, a. s.

Data pro v!zkum jsou získávána ze 
vzorku nejmén) tisíce dvou set domác-
ností denn). Tento vzorek, naz!van! také 
panel, byl sestaven na základ) dotazníko-
vého 'et$ení na za"átku v!zkumu. Cílem 
tohoto takzvaného zavád)cího v!zkumu 
je anal!za sociáln)-demografi cké struktu-
ry obyvatelstva a jejího televizního cho-
vání. Aby byla zachována platnost údaj#, 
je ka&doro"n) obm)-ováno 25 % domác-
ností z panelu (jde o tzv. kontinuální 'et-
$ení). Panel reprezentuje 3,9 milion# "es-
k!ch domácností, vlastnících televizor.

TV metrov! systém automaticky 
identifi kuje a zaznamenává sledované 
kanály, v"etn) satelitních a kabelov!ch, 
pou&ívání satelitu, teletextu a videa. P$í-
stroj sbírá data, ukládá je do pam)ti a ná-
sledn) je prost$ednictvím SMS posílá 
spole"nosti Mediaresearch, a. s. Tato spo-
le"nost data denn) zpracovává a spojuje 
je s vysílacími protokoly (vysílací proto-
koly jsou seznamy a informace o jednot-
liv!ch programech, které dodávají tele-
vizní spole"nosti). Zpracovaná data jsou 
pak p$edávána mediálním agenturám 
a televizním stanicím. Ty je analyzují 
a projektují do sekundov!ch "asov!ch 
úsek#. V!sledky jsou up$es-ovány vzhle-
dem ke skute"né populaci metodou 
tzv. vá&ení. 

Základní v!po"etní ukazatele jsou: 
• TV Rating neboli sledovanost televi-

ze: m)$í se pro ur"itou minutu, ur"itou 
cílovou skupinu publika a ur"it! kanál 
(skupinu kanál#). Jedná se o pom)r po"tu 
divák# ur"ité cílové skupiny, kte$í v da-
nou minutu sledují ur"it! kanál (skupinu 
kanál#), k celkovému po"tu osob v této 
cílové skupin). Vyjad$uje se v procentech 
nebo tisících. Rating se m#&e m)$it i pro 
del'í "asové úseky jako "tvrthodiny, "ásti 
dne, dny, t!dny. Také se m#&e m)$it pro 
jednotlivé po$ady nebo reklamu. V tako-
v!chto del'ích "asov!ch úsecích se m)$í 
jako pr#m)r díl"ích minutov!ch hodnot. 

• Total Rating neboli celková sledova-
nost. Je to sou"et rating# daného "asové-

ho úseku na v'ech kanálech, udávan! 
v procentech. 

• Rating v tisících slou&í k v!po"tu 
sledovanosti daného po$adu na ur"itém 
kanálu. Je to odhad po"tu divák# z cílové 
skupiny, kte$í sledovali pr#m)rnou minu-
tu daného vysílání. Po"ítá se jako vá&en! 
sou"et "as# odsledovan!ch diváky z cílo-
vé skupiny d)len! jeho délkou. 

• Share neboli podíl kanálu (skupiny 
kanál#). Vyjad$uje procentuální podíl po-
"tu divák# z cílové skupiny, sledující 
dan! kanál (skupinu kanál#) v dané mi-
nut), k celkovému po"tu divák# cílové 
skupiny, sledujících televizi na v'ech sle-
dovan!ch kanálech v této minut) (jedná 
se tedy o podíl ratingu a total ratingu). 
Pro del'í "asové úseky ("tvrthodiny, "ásti 
dne, dny, t!dny, jednotlivé po$ady) se 
m)$í jako pr#m)r jednotliv!ch díl"ích 
minutov!ch hodnot.      

• Reach (zásah) se na rozdíl od TV 
Ratingu nepo"ítá pro danou minutu, ale 
pro minimální "asov! úsek. Hodnotí se 
po"et divák# cílové skupiny, kte$í sledo-
vali dan! kanál (skupinu kanál#) b)hem 
zkoumaného "asového úseku alespo- po 
dobu p$edem ur"eného po"tu minut, nebo 
jsou po"ítána procenta tohoto "asového 
úseku. Vyjad$uje se v procentech této 
cílové skupiny nebo v tisících. 

• ATS (Average Time Spent) udává 
v sekundách pr#m)rnou dobu, kterou 
jednotlivec stráví sledováním televize.

• Loajalita je procentuální podíl pr#-
m)rné doby &ivého sledování divák# 
z cílové skupiny daného "asového úseku 
na daném kanálu k délce tohoto úseku. 
Diváky se rozumí "lenové panelu (tj. niko-
li hosté), kte$í splnili podmínku Reach. 

Krom) sledovanosti televize lze m)$it 
také nap$íklad poslechovost rozhlasu, 
náv't)vnost internetov!ch server#, pro-
dejnost alb, náv't)vnost kin apod. 

U tisku se m)$í p$edev'ím jeho náklad 
a "tenost. Náklad tisku v (R ov)$uje kan-
celá$ ABC (R (Audit Bureau of Circula-
tions). P$edm)tem její "innosti je shro-
ma&,ování, zpracování, zve$ej-ování 
a ov)$ování informací o nákladech perio-
dického tisku. Náklad tisku lze stejn) 
jako sledovanost televize m)$it z mnoha 
hledisek, nap$íklad: ti$t)n& náklad (po"et 
v!tisk# vyfakturovan! tiskárnou), proda-
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n& náklad (sou"et v!tisk# pultového pro-
deje, p$edplatného a ostatního prodeje 
v daném m)síci), celkov) distribuovan& 
náklad (prodan! a distribuovan! náklad), 
p!edplatné, pultov& prodej, ostatní prodej 
(v!tisky p$ímo prodávané vydavatelem), 
vkládan& náklad supplement(, ostatní 
distribuce (v!tisky prodané s rabatem 
nebo slevou v)t'í ne& 49 %, které nejsou 
zapo"ítávány k p$edplatnému, k pultové-
mu prodeji a ostatnímu prodeji), !ízená 
distribuce (v!tisky novin a "asopis# zasí-
lané zdarma podle jmenovitého seznamu), 
distribuovan& náklad (sou"et ostatní a $í-
zené distribuce), remitenda (neprodané 
v!tisky nahlá'ené odb)rateli) a podobn).
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Ien Ang (*1954)

Ien Ang se narodila roku 1954 "ínsk!m 
rodi"#m v indonéském m)st) Surabaya. 
V polovin) 60. let se rodina p$est)hovala 
do Nizozemí. Ien Ang nejd$íve rok studo-
vala architekturu na Technische hoge-
school Delft. Teprve poté se na University 
of Amsterdam zam)$ila na psychologii 
a masovou komunikaci. Roku 1990 zde 
získala titul Ph.D. za diserta"ní práci 
Desperately Seeking the Audience: How 
Television Viewership Is Known. 

V letech 1977–1982 a 1983–1991 vyu-
"ovala Ang psychologii, politologii 
a komunika"ní studia na univerzit) v Am-
sterodamu, ve 'kolním roce 1982–1983 
p#sobila na School of Journalism v Utrech-
tu. Roku 1991 se p$est)hovala do Austrálie, 
kde za"ala vyu"ovat na Murdoch Universi-
ty v Perthu. V tomto období té& krátce po-
b!vala na univerzitách na dal'ích místech 
(New York, Stockholm, Honolulu, Iowa, 
Santa Cruz, Singapur). Od roku 1996 Ang 

p#sobí jako profesorka kulturních studií 
a $editelka Institutu pro kulturální v!zkum 
na University of Western Sydney. V sou"as-
nosti je rovn)& "lenkou Australian Acade-
my of the Humanities.

Ang se sv)tov) proslavila zejména 
sv!mi publikacemi zab!vajícími se tele-
vizním publikem. Diváci podle ní nejsou 
pasivní masou jednotn) p$ijímající médii 
prezentovan! pohled na sv)t. Ang naopak 
vnímá publikum jako velmi aktivní a indi-
vidualizované, p$i"em& r#zná ,"tení‘ medi-
álních text# závisejí na rodové, etnické 
a národnostní p$íslu'nosti diváka, jako& 
i na konkrétním rodinném prost$edí.

Kniha Watching Dallas (1985) vznik-
la na základ) dopis#, které Ang zaslali 
"tená$i holandského &enského magazínu 
Viva. Autorka v tomto "asopise inzerátem 
vyz!vala, aby jí lidé psali, pro" mají nebo 
naopak nemají rádi seriál Dallas. Anal!-
zou v!pov)dí do'la Ang k záv)ru, &e 
krom) zábavy a odpo"inku p$iná'í ame-
rická soap opera sv!m diva"kám navíc 
zá&itek emocionální podobnosti s prota-
gonistkami. P$esto&e se hrdinky seriálu 
pohybují v prost$edí v mnohém odli'ném 
od zku'enosti diva"ek, pot!kají se se stej-
n!mi problémy vypl!vajícími ze &ivota 
v patriarchální spole"nosti. Ang v této 

Jind$ich *tyrsk!: Z cyklu +abí mu&, 1934
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souvislosti hovo$í o takzvané „tragické 
pocitové struktu$e“ (tragic structure of 
feeling), která je podle autorky hlavní 
p$í"inou velké obliby Dallasu u &en.

Kniha Desperately Seeking the Audi-
ence (1991), v ní& autorka dále rozvádí 
sv#j pohled na televizní publikum, byla 
kritizována za p$íli'n! populismus. (ás-
te"n) jako reakce na tuto kritiku vzniklo 
dílo Living Room Wars: Rethinking Me-
dia Audiences for a Postmodern World 
(1996). Ang zde zasazuje mediální kon-
zumaci do 'ir'ího kontextu postmoderní 
kultury, p$i"em& zvlá'tní pozornost v)nu-
je globalizaci a problematice genderu.

Ve své zatím poslední knize On Not 
Speeking Chinese: Living Between Asia 
and the West (2001) se autorka v)nuje 
problém#m &ivota (í-an# v multikultur-
ních spole"nostech (Austrálie, Kanada). 
Vychází p$itom ze sv!ch vlastních zku'e-
ností (í-anky, která v (ín) nikdy ne&ila 
a "ínsky ani nemluví.
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Petra Filkuková

Elihu Katz (*1926)

Sociológ a teoretik médií, b!va ozna"ova-
n! aj ako otec mediálneho v!skumu v Iz-
raeli. Narodil sa v roku 1926 v Spojen!ch 
'tátoch. Po ukon"ení 'túdia sociológie na 
Columbia University posobil na univerzi-
tách v Chicagu, Pennsylvánii, ju&nej Ka-
lifornii a Jeruzaleme, kde v roku 1966 
zalo&il Katedru komunikácie. Koncom 
60-tych rokov sa podie*al na zalo&ení iz-
raelskej televízie. Posobil ako konzultant 
v!skumu vysielania pre BBC. V 90-tych 
rokoch zastával post vedúceho riadite*a 
aplikovaného v!skumu na Guttmanovom 
in'titúte v Jeruzaleme. Od roku 1999 je 
"lenom Americkej akadémie pre vedu 
a umenie. Je dr&ite*om nieko*k!ch med-
zinárodn!ch cien a "estn!ch doktorátov.

Do povedomia odbornej verejnosti sa 
Katz dostal v polovici 50-tych rokov, 
kedy vy'la jeho prvá kniha Personal In-
fl uence (spolo"ne s P. Lazarsfeldom). 
Katz sa tu zaoberá sposobom, ak!m inter-
personálna komunikácia ovplyv-uje ú"i-
nok médií. Na rozdiel od teórie „zlatej 
strely“ "i „injek"nej strieka"ky“ odmieta 
priame ú"inky médií a zavádza model 
tzv. dvojstup-ovej komunikácie prostred-
níctvom názorov!ch vodcov (viz heslo 
Aktivní publikum). Katz tak navazuje na 
prácu francúzskeho sociológa Jeana Gab-
riela de Tarde (teória nápodoby), ktor! 
analyzoval 'írenie názorov prezentova-
n!ch v dennej tla"i prostredníctvom 
interakcie tzv. primárnych a sekundár-
nych skupín. 

Koncom 50-tych rokov spolupracoval 
Elihu Katz s Jayom Blumlerom na teórii 
uses and gratifi cations, ktorá sa ako prvá 
sústredila na aktívnu rolu publika (viz 
samostatné heslo).

V 70-tych rokoch sa Katz za"al veno-
va+ priamemu prenosu ako novému me-
diálnemu &ánru. Po"as patnástich rokov 
skúmal, ak!m sposobom média prezentu-
jú v!znamné historické udalosti (naprí-
klad svatba princa Charlesa a princeznej 
Diany, pohreb prezidenta Kennedyho, 
pristátie na Mesiaci, Pápe&ova náv'teva 
Po*ska, ...) a ako ich vnímajú diváci. V!-
sledky v!skumu uverejnil v knihe Media 
Events (1992, spolo"ne s Danielom 
Dayanom).

Do sféry Katzovho záujmu patrí aj 
problematika funkcie a ú"inkov maso-
v!ch médií v rozli"n!ch spolo"ensk!ch 
systémoch, ktorej sa venuje v knihe Ex-
port of Meaning (1990, spolo"ne s Tamar 
Liebes). Katz si tu kladie otázku, ak!m 
sposobom sa prejavujú kultúrne rozdiely 
pri konzumácií mediálnych obsahov. 
V rámci v!skumu bol respondentom roz-
li"ného kultúrneho povodu (Arabi &ijúci 
v Izraeli, &idovskí emigranti z Ruska 
a Maroka, americkí &idia, ...) premietan! 
seriál Dallas. Katz zistil, &e jednotlivé 
skupiny dávali prednos+ in!m témam – 
napríklad Arabi kritizovali americkú mo-
rálku, zatia* "o Rusi hrom&ili na prehni-
tos+ kapitalizmu, etc.

Celkovo publikoval Elihu Katz 'est-
nás+ kníh a viac ne& sto odborn!ch 'túdií, 
v ktor!ch sa tematicky sústredil na publi-
kum, verejnú mienku, sposob 'írenia 
inovácií, mediálne udalosti, sociálny do-
pad televíznych seriálov, vo*n! "as 
a kultúru v Izraeli, recepciu americkej 
populárnej kultúry v zahrani"í a iné. Ka-
thleen Hall Jamieson, dekanka pennsyl-
vánskej Annenberg School for Communi-
cations, kde Katz posobil v rokoch 
1993–1997, sa o -om vyjadrila ako 
o „pravdepodobne najznámej'om socio-
lógovi komunikácie na svete“.

Literatúra:

Chandler, Daniel 1997. The  Katz and 
Liebes Cross-Cultural Viewing Studies.  
http://www.aber.ac.uk/media/Modules/ 
TF33120/katzlieb.html (23. 10. 2004).

Hirokawa, Randy Y., John B. Lowe 
(nedat.). Katz and Lazarsfeld Revisited: 
Using Intermedia Theory to Enhance 
Health Campaigns. http://
www.infoamerica.org/documentos_pdf/
eliu_katz2.pdf (23. 10. 2004).

Smith, Kirby F. 1994. His speciality 
in the world of modern communication.  
http://www.upenn.edu/pennnews/current/
features/1994/061694/Katz.html (23. 
10. 2004).

Annenberg School for Communicati-
ons, University of Pennsylvania. 2001.  
http://www.asc.upenn.edu/asc/Faculty
/FacultyDetails.asp?userid=ekatz (23. 
10. 2004).

Hesláø

revuePM_10.indd   50 9.12.2004, 10:19:44



51 10  [2004]

Elihu Katz. (nedat.). http://
h e v r a . h a i f a . a c . i l / c o m / c o u r s e s /
privacyworkshop/katz.html (23. 10. 
2004).

Infoamerica: Pensar en la Comunica-
ción (nedat.). http://www.infoamerica.org/
teoria/katz1.htm (23. 10. 2004). 

Kristína Poljaková

David Morley (*1949)

David Morley se narodil v roce 1949 
a v sou"asné dob) je profesorem komuni-
ka"ních studií na Goldsmiths’ College na 
Lond!nské univerzit). Je sociologem, 
kter! se dlouhodob) zab!vá televizním 
publikem. Mezi jeho v!zkumné zájmy 
pat$í mediální publikum, vzorce kulturní 
spot$eby a kulturní vkus, kulturní imperi-
alismus a národní (nebo kulturní) identity, 
antropologické perspektivy v symbolické 
spot$eb), politika nov!ch komunika"ních 
technologií, kulturní v!znam satelitní 
televize a postmoderní geografi e.

Je "lenem edi"ních rad mnoha odbor-
n!ch "asopis# – nap$íklad Cultural Stu-
dies, European Journal of Cultural Stu-
dies, Television and New Media, 
Communal/Plural (Austrálie) a Sites 
(Nov! Zéland).

Ve svém v!zkumu se specializuje na 
recep"ní anal!zu publika. Morley se p$e-
dev'ím zam)$il na domácnost – rodinnou 
jednotku. Na ni analyzoval r#znorodost 
publika, podmín)nou kulturním prost$e-

dím, vzorci spot$ebního chování, gene-
ra"ními rozdíly, genderem, a podobn). 

Sv#j nejznám)j'í v!zkum realizoval 
v letech 1975–1979 v dnes uzav$eném 
Centru pro sou"asná kulturální studia p$i 
Birminghamské univerzit), tehdy $ízeném 
Stuartem Hallem. V!zkum se t!kal tehdy 
oblíbeného zpravodajsko-publicistického 
magazínu BBC, Nationwide. S Charlotte 
Brundsonovou Morley publikoval studii 
Everyday Television: Nationwide (1978), 
která byla anal!zou textu zmín)ného pro-
gramu. Následující monografi e The ‚Na-
tionwide‘ Audience (1980) se stala jednou 
z nejcitovan)j'ích studií o televizním pu-
bliku. Morley se v ní systematicky zam)-
$il na míru individuální interpretace pro-
gram# ve vztahu k sociokulturnímu 
pozadí. Zajímal se o stupe- dopl-ování 
mezi kódy programu a interpretací kód# 
r#zn!ch sociokulturních skupin, tedy ja-
k!m zp#sobem m#&e b!t sd)lení dekódo-
váno. Morley charakterizoval t$i hypote-
tické pozice p$i dekódování textu (viz 
samostatné heslo Kódování/dekódování).

Poslední práce Davida Morleyho se 
pak více soust$e,ují na etnografi ckou 
anal!zu &ivotního stylu pr#m)rné rodiny 
a její u&ívání médií. Morley zde de facto 
opustil p#vodní zájem o problematiku 
t$ídní i rodové zakotvenosti jako klí"o-
v!ch determinant televizního chování. 
Sociální dynamika vztahu konzument# ke 
konkrétní mediální naraci se mu stále 
více jeví jako otev$en! prostor, jeho& 
uchopení není mo&né redukovat na pros-
tou deskripci sociodemografi ck!ch cha-

rakteristik televizních divák#. Sociologic-
k! a sociáln) psychologick! p$ístup 
Davida Morleyho je tak v jistém smyslu 
p$íb)hem o mizení textu, respektive je 
charakterizován postupn!m p$íklonem 
k p$edstav) o autonomii diváka v#"i tele-
vizním sd)lením. S následujícími v!zku-
my recepce mediálních sd)lení jej tedy 
spojuje p$edstava textu, kter! nediktuje 
zp#sob svého "tení, ale otevírá se aktivní-
mu a tv#r"ímu zpracování publikem, 
které vlastní interpretaci opírá o svou 
individuální a sociální zku'enost.

Z dne'ní perspektivy je z$ejmé, &e celá 
Morleyho v!zkumná aktivita stojí u zrodu 
takzvané kritické teorie médií a v!znamn) 
ovlivnila obrat v)decké komunity k empi-
rické anal!ze domácího kontextu recepce 
televizních sd)lení, respektive otev$ela 
cestu k pojetí aktivního publika.
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