
12 10  [2004]

„Postmoderní publikum se u"í o tom, 
co je reálné, od mistr# iluze“

Stále #ast'ji se dnes setkáváme s pojmy publikum #i mediální publikum. 
Co je to za sociální útvar?  
Defi nic a typologií publika je celá $ada. Ani na jejich prost! v!"et 
zde není místo. Obecn) b!vá mediální publikum defi nováno jako 
skupina slo&ená z více mén) vzájemn) si neznám!ch jedinc#, na 
které se obracejí masová média. Ozna"ení publikum nebo audi-
torium se p#vodn) t!kalo relativn) omezené a na ve$ejnosti p#-
sobící skupiny divák# "i poslucha"#. Uveden! fenomén byl 
zpo"átku spojován s aktem interpersonální komunikace, ve kte-
rém jsou komunikující p$ítomni a poslouchají se vzájemn) 
v jednom spole"n) sdíleném fyzickém prostoru. Teprve pozd)ji 
bylo toto ozna"ení pou&ito pro konzumenty masov) sd)lovan!ch 
obsah#; obsah#, které jsou ov'em 'í$eny v obtí&n) defi novatel-
ném prostoru, v rámci kterého lze jen t)&ko p$esn) ur"it, kde dané 
publikum za"íná a kde kon"í. O prvních typech publika tak m#-
&eme hovo$it v souvislosti s davem shromá&d)n!m na jednom 
míst) a sledujícím zde spole"nou performaci. Toto seskupení 
postupn) rostlo a stalo se mnohem heterogenn)j'ím, a nutn) 
i neosobn)j'ím. Na konci tohoto procesu kvantitativní i prosto-
rové extenze stojí  publikum masové, které ji& není  omezeno 
prostorem spole"n) sdílené  události.

Nejde ale p!ece jen o pon'kud nejednozna#nou kategorii, kterou si r(zní 
teoretici vykládají dosti svévoln'? Existuje reáln' n'co takového jako 
publikum, nebo jde jen o statistick$ konstrukt?  
Jist). Se zrozením masové spole"nosti, respektive s expanzí 
takzvan!ch masov!ch médií, se u&ívání pojmu publikum zkom-
plikovalo. Koncept masového publika je od po"átku spojen 
s v!znamovou nestabilitou. P$í"inou tohoto stavu je nar#stající 
komplexnost pozdn)moderních spole"ností formovan!ch zvlá'-
t) nov!mi informa"ními a komunika"ními technologiemi, které 
vedou k fragmentaci masového publika. V postupn) decentrali-
zované komunika"ní síti se tak tradi"ní koncept jednoho homo-
genního publika hroutí, respektive ztrácí sv#j referent. Podle 
Johna Hartleyho nem#&eme hovo$it o publiku jako o reálném 
uskupení, ale pouze jako o diskursivní konstrukci vytvo$ené 
p$edev'ím marketingov!mi v!zkumy, respektive anal!zou sle-
dovanosti "i poslechovosti a podobn). Nap$íklad nizozemská 
teoreti"ka médií Ien Ang v této souvislosti rozli'uje mezi „tele-

vizním publikem“ jako ratingov!m konstruktem, komoditou 
vytvo$enou na základ) kvantitativního monitorování jeho progra-
mov!ch preferencí, a sociálním sv)tem skute"n!ch publik. 

V mediálních studiích se dnes #asto mluví o publiku v mno&ném #ísle. 
Kolik takov$ch publik dnes vlastn' máme, respektive existuje je"t' 
podle vás n'co jako masové publikum?
Práv) nestabilní v!znam uvedené kategorie p$ivedl p$edev'ím 
etnografi cky orientované  v!zkumníky k tomu, &e hovo$í o pub-
liku v plurálu a zd#raz-ují existenci $ady r#zn!ch publik "i cílo-
v!ch skupin, která se li'í nap$íklad preferencí jednotliv!ch médií, 
&ánr# "i zastáváním r#zn!ch hodnotov!ch pozic atd. Tento p$í-
stup de facto vychází z toho, &e  publikum m#&eme chápat jednak 
jako spole"ensk! produkt, produkt sdílen!ch kulturních zájm# "i 
informa"ních pot$eb, ale té& jako produkt masov!ch médií, která 
jej formují  k obrazu svému. V prvním p$ípad) jsou to média, 
která reagují na pot$eby jedinc# i spole"ensk!ch skupin, konzu-
ment#, a to v r#zn!ch "asov!ch i kulturních kontextech. Naopak 
druhá perspektiva upozor-uje na skute"nost, &e se nové typy 
publik objevují v závislosti na vzniku nov!ch mediálních tech-
nologií (knihtisk, fi lm, rozhlas, televize, internet), respektive se 
vznikem nov!ch komunika"ních obsah#, které jsou do zna"né 
míry závislé na typu médií, je& je poskytují. M#&eme tak hovo$it 
o fi lmovém "i rozhlasovém publiku, televizních divácích kon-
krétní stanice "i "tená$ích daného deníku. Publikum se té& for-
muje kolem konkrétních po$ad#, formát# nebo hv)zd, které dan! 
po$ad zt)les-ují. Defi novat "i izolovat publikum jako jednu ne-
m)nnou, jednozna"nou entitu, která se bez problém# podrobuje 
anal!ze, je dnes prakticky nemo&né. Tradi"ní koncepce jednoho 
homogenního mediálního publika je neudr&itelná. Toto ozna"ení 
dnes chápou neproblematicky jen marketingové agentury, které 
pro p$edm)t svého podnikání pot$ebují jasn) uchopiteln! objekt, 
jen& je mo&né podrobit m)$ení a kontinuálnímu monitorování. 

P!iná"í s sebou postmoderní situace n'jaké nové typy publik?
Ano, myslím, &e chování fragmentovaného publika/publik vyka-
zuje ur"itá specifi ka. Takzvané klasické typy publika vycházely 
z pojetí masové komunikace jako procesu sm)ny symbolick!ch 
obsah# mezi centrem a periférií. P$íjemci zde byli odd)leni od 
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vysílatele, respektive od jednotliv!ch "ástí komunika"ního pro-
cesu – od produkce a distribuce sd)lení. V posledních desetiletích 
dochází ov'em k radikální transformaci tohoto modelu. Prvním 
d#vodem je intenzívní pronikání mediálních text# do na'í ka&-
dodennosti a s ním spojen! nár#st dovedností publika p$i vyu&í-
vání mediálních technologií. Druh!m je skute"nost, &e v rámci 
stále intenzivn)j'ího procesu komodifi kace jsou jedinci vnímáni 
sou"asn) jako konzumenti i jako akté$i, tv#rci konzumovan!ch 
obsah#. Tato situace vede k tomu, &e nap$íklad volno"asové ak-
tivity jsou zábavním pr#myslem stále "ast)ji konstruovány jako 
p$íb)hy, v rámci kter!ch jsou jedinci více vtahováni do procesu 
jejich konstrukce. Nap$íklad n)které po"íta"ové hry jsou konstru-
ovány tak, aby p#vodní koncept dom!'leli a dotvá$eli samotní 
hrá"i. Postupující proces komodifi kace "iní z "len# publika jak 
konzumenty, tak i spolutv#rce  konzumovan!ch obsah#. (lenství 
v n)jakém publiku se tak stává ka&dodenní a sv)tskou zále&itos-
tí, t)sn) spojenou s konstrukcí lidské identity. V této souvislosti 
hovo$í Britové Abercrombie a Longhurst o novém typu – rozpt!-
leném "i difuzním publiku. To odrá&í skute"nost, &e v postmo-
derní spole"nosti je ka&d! "lenem n)jakého publika. Nejde tedy 
o v!jime"nou, ale ka&dodenní situaci, pro kterou je charakteris-
tická propojená a univerzální forma komunikace s malou distan-
cí mezi producenty a konzumenty. Rozpt!lená publika mají lo-
kální i globální podobu a jejich pro&itky jsou jak ve$ejné, tak 

i privátní. Chování "lena rozpt!leného publika vykazuje nízkou 
míru ceremoniálnosti i pozornosti. P$eva&uje zde spí'e lhostej-
nost. 

Je mo&né n'jak zobecnit, jak se promítá sociotechnická komunika#ní 
prom'na pozdn'moderních spole#ností do chování sou#asn$ch publik?
Za pozornost stojí zhruba "ty$i oblasti "i typy prom)n. První se 
dot!ká problematiky konstrukce mediální reality a zahrnuje 
procesy simulace, spektáklizace a virtualizace. Druh! refl ektuje 
prom)ny sociálního jednání v prostoru narcistní kultury, pro 
kterou jsou stále typi"t)j'í formy mediálního voajérismu a exhi-
bicionismu jako ve$ejné komunika"ní strategie. T$etí komplex 
odrá&í nar#stající v)domí &ivota pod permanentním dohledem 
informa"ních a komunika"ních technologií. (tvrt! charakterizu-
je nezadr&itelná logika komodifi kace a individualismu, která 
chápe v)d)ní jako zbo&í a posiluje nar#stající informa"ní nerov-
nost, respektive podílí se na dualizaci pozdn)moderních spole"-
ností. 

M(&ete to rozvést?
Obecn) m#&eme $íci, &e "lenové postmoderních publik se u"í 
o tom co je reálné, respektive jak "íst „realitu“, od mistr# iluze. 
Nová média a p$edev'ím digitální technologie poh$bily takzvan! 
reprezenta"ní subjekt. Sv)t ji& není mo&né chápat v kantovsk!ch 
kategoriích "asu, prostoru, kauzality, fungujících jako univerzál-
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ní cesty k pravd). Distinkce mezi objektem a jeho reprezentací, 
v)cí a ideou, ji& nejsou dále validní. Dochází tak k nekone"nému 
$et)zení a reduplikování v!znam# od jednoho média ke druhému, 
od TV záb)ru k novinám a podobn). Jean Baudrillard v této 
souvislosti hovo$í o hyper-realit) – sv)t) sebereferen"ních znak#. 
(lenové r#zn!ch publik dnes konzumují spí'e modely reality, 
které p$eva&ují nad skute"ností. 

Jak tato techno-kulturní fúze p(sobí na chování #len( jednotliv$ch publik? 
Nap$íklad proces spektáklizace postmoderních spole"ností se 
projevuje tím, &e v'e je konstruováno jako n)co, co by m)lo b!t 
pozorováno, obhlí&eno, sledováno, jako podívaná. Je't) pro 
masové moderní publikum platil model chování – vid)t a neb&t 
vid)n. (lenové postmoderních publik se $ídí imperativem vid)t 
a b!t vid)n. Zdá se, &e klasická Frommova opozice b&t versus 
mít se prom)nila na b&t versus b&t vid)n. Hranice mezi spektá-
klem a ka&dodenním &ivotem je v moderní spole"nosti velmi 
neostrá, prostupná. Sou"asn! &ivot je obecn) podívanou. Uvede-
n! trend vypl!vá z toho, &e sama podstata obrazov!ch médií je 
voajérská, jeliko& umo&-uje nahlí&et do cizích prostor# "i osud#. 
Tato technologická smyslová extenze má mocenskou povahu. 
Umo&-uje kontrolu lidsk!ch t)l i my'lenek. Voajérsko-exhibici-
onistickou logiku potvrzuje nap$íklad i znaková nadprodukce 
mechanicky produkovan!ch smrtí. V této souvislosti m#&eme 
hovo$it o mechanismech „pornografi e umírání“ "i o „nekrofi lní 
televizi“. Tento spodní proud voajérství a obscenity je siln) p$í-
tomen i ve virtuálním sociálním prost$edí, nap$íklad v herních 
systémech MUD nebo MOO, kde je mo&né sledovat simulova-
nou intimitu prost$ednictvím aran&ovan!ch "i semi-aran&ova-
n!ch scén. Samoz$ejm), &e kulturní pr#mysly stimulují tuto vo-
ajérsko-exhibicionistickou logiku chování publik, jeliko& p$iná'í 
vy''í zisky a do zna"né míry pevn)ji p$ipoutává jedince k pro-
st$edk#m této voajérsko-exhibicionistické pro&itkové kvality.

První studie o publiku masov$ch médií pocházejí z p!elomu dvacát$ch 
a t!icát$ch let minulého století. Tehdy  bylo publikum n'kdy ztoto&)ová-
no s masou navzájem anonymních a tvá!í v tvá! ú#ink(m v"emocn$ch 
médií  bezbrann$ch jedinc(. Nakolik se tento pohled li"í od sou#asn$ch 
teorií?
V posledním "tvrtstoletí vedle sebe existují dv) 'koly "i v!klady 
chování mediálního publika. První perspektiva vychází z toho, 
&e publikum, respektive jeho "lenové jsou zcela závislí na médi-
ích "i na jejich obsazích a pasivn) je p$ijímají. Druh! pohled 
naopak p$edpokládá, &e publikum má schopnost vybírat si jak 
mezi jednotliv!mi médii, tak i mezi jejich obsahy. První perspek-
tiva více zd#raz-uje v!znam strukturálních faktor# a vn)j'ích 
determinant chování publika. Druh! p$ístup akcentuje více indi-
viduální dispozice jednotliv!ch "len# publika kontrolovat vlast-
ní mediální konzumaci. Druhá perspektiva je úzce spjata s tak-
zvan!m „etnografi ck!m obratem v rámci mediálních studií“, 
kter! zhruba od po"átku osmdesát!ch let v!razn) ovlivnil studi-
um publika. Tento p$ístup se soust$e,uje na anal!zu procesu, ve 
kterém se publikum/ka setkává/jí s mediálními texty a technolo-
giemi, a to v prostoru vlastní ka&dodennosti. Dominantním cílem 
tohoto p$ístupu je zachytit ka&dodenní názory mediálních kon-

zument#, popsat r#zné typy jejich vkus# i pro&itk# a p$iblí&it 
mechanismy jejich interpreta"ních aktivit. Je nepochybnou zá-
sluhou této perspektivy, &e upozornila  na postupující fragmen-
tarizaci zdánliv) homogenního publika i na roli nov!ch komuni-
ka"ních technologií, které na tomto procesu participují. Role  
"tená$#, poslucha"# a divák# je zde vnímána jako aktivní, pub-
liku je zde p$iznána schopnost nejen p$etvá$et, ale znovu vytvá$et 
mediální texty. Jin!mi slovy – tato teorie aktivního publika se 
sna&í vyvá&it jednostrannost star'ích koncepcí démonizujících 
roli médií. Jde o momentáln) vlivn)j'í z obou 'kol, která ale 
otevírá n)které obtí&n) zodpov)ditelné otázky.

Které to jsou?
Kdo je to aktivní divák? Musí b!t permanent) soust$ed)n!? Jde 
spí'e o jeho originalitu "i kreativitu p$i interpretaci mediálních 
sd)lení, nebo jen o více mén) mechanickou schopnost za$azovat 
sd)lení do ji& p$edem vytvo$en!ch mentálních struktur "i vzorc#? 
Jde o jednání více mén) mechanicky spjaté se sociálním sv)tem, 
"i jednání ovládané racionalitou individuálních prost$edk# a cíl#? 
P$evládá zde emocionalita, "i racionalita sm)$ující k neracionál-
ním cíl#m?

Navíc zde hrozí nebezpe"í zám)ny konzumenta, kter! je 
schopen kritické refl exe za takzvaného aktivního konzumenta, 
kter! sice vybírá a vyhledává r#zné obsahy, ale není schopen 
odolávat mediální manipulaci. Publikum m#&e b!t aktivní 
a p$ipisovat mediálním obsah#m své vlastní v!znamy, ani& by 
v'ak popíralo v!znamy textem preferované. Oslava aktivního 
publika tak m#&e vést k legitimizaci moráln) i um)lecky po-
klesl!ch sd)lení. Jin!mi slovy, uveden! p$ístup v sob) nese ne-
bezpe"í populismu, argumentujícího ve prosp)ch kvality jist!ch 
mediálních produkt#, a to jen z toho d#vodu, &e s ním publikum 
aktivn) komunikuje. V této souvislosti m#&eme hovo$it o feno-
ménu „ratingové demokracie“ "i „ratingové estetiky“. Obecn) 
tak lze $íci, &e teorie aktivního publika má sklon vztah diváka 
a média do jisté míry romantizovat, respektive sm)$uje k p$ehlí-
&ení skute"n!ch kulturních a politick!ch determinant, které 
mediální text a jeho recepci formují.

To znamená, &e model favorizující aktivní roli publika není bez slabin 
a je v(bec otázkou zda n'co takového jako „aktivní nebo pasivní divák“ 
skute#n' existuje? 
Je to tak. Myslím, &e se v dané souvislosti bavíme spí'e o ideál-
ních typech. Abychom mohli $íci více, je t$eba p$esn)ji vymezit, 
co je aktivní, respektive pasivní konzumace jednotliv!ch typ# 
médií. Klí"ovou otázkou tohoto více ne& p#l století trvajícího 
sporu ale není jen téma aktivity/pasivity, ale spí'e otázka, do jaké 
míry je daná aktivita diváka, poslucha"e "i "tená$e v!znamotvor-
ná. Konzumace médií jako aktivita v&dy zahrnuje více mén) 
smysluplné jednání, a to i ve sv!ch nejritualizovan)j'ích for-
mách. V tomto smyslu ji nelze ozna"it nikdy za zcela pasivní. 
Uvedenou otázku v'ak m#&eme také obrátit. Diferencuje nap$í-
klad sledování televize její diváky? Dávají médii produkované 
obsahy konzument#m prostor pro jejich kreativní "i kritické 
zpracování? Sou"asn) je d#le&ité zjistit i to, jak je uvedená akti-
vita omezována sociálním prostorem, ve kterém je realizována. 
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Co si tedy vlastn' máme p!edstavit pod pojmem aktivní divák?
Nej"ast)ji je pojem aktivity spojován se schopností publika volit 
mezi jednotliv!mi typy médií "i obsah#. Problemati"nost kate-
gorie selektivity ov'em spo"ívá v tom, &e nerozli'uje mezi refl ek-
tovan!m v!b)rem a mechanick!m „listováním“ v nabídce medi-
álních obsah#. Selektivní chování je sou"ástí i druhého typu 
aktivity – utilitarismu mediálního konzumenta, kter! vychází 
z rozumové a motivované volby, je& mu slibuje ur"it! zisk, uspo-
kojení konkrétní pot$eby. Za aktivní b!vá v odborné literatu$e 
pova&ováno intencionální zpracování informací, které umo&-uje 
"init v)domá rozhodnutí. (asto je té& s aktivitou publika spojo-
vána pozice, kterou bychom mohli ozna"it jako kritick& odstup, 
tedy schopnost odolávat manipulaci "i tlaku vysílatel#, odolnost 
v#"i ovlivn)ní. Jako poslední v!znamnou formu aktivity u&iva-
tel# médií ozna"uje nap$íklad Biocca mechanismus vta"ení. Jde 
o stav pohlcení mediálními obsahy, kter! má primárn) emocio-
nální základ a projevuje se nap$íklad identifi kací s mediálním 
hrdinou, tématem nebo ideou, které dan! text "i po$ad komuni-
kuje. Uveden! stav potencuje míra emocionálního vybuzení, 
které spou'tí nap$íklad takzvaná 'oková povaha televizní komu-
nikace, charakteristická jak pro zpravodajské násilné obsahy, tak 
i pro obsahy zábavné. Podobn!ch typologií existují celá $ada, ale 
&ádná z nich nenabízí vy"erpávající popis "tená$sk!ch, poslu-
cha"sk!ch "i diváck!ch aktivit. Obecn) ale platí, &e se aktivita 
publika velmi obtí&n) m)$í a p$i jejím v!zkumu musíme v&dy 
vycházet z konkrétní divácké situace.

Asi se shodneme, &e je zbyte#né ptát se zástupc( mediálního pr(myslu 
a marketingov$ch pracovník(, pro# je pro n' v$zkum publika d(le&it$. 
Pro# ale studují publikum sociální v'dci? Jak se od sebe li"í studium 
publika pro komer#ní a pro v'decké  ú#ely?
Pro mediologii jako interdisciplinární obor platí, &e chování 
médií není mo&n) studovat bez v!zkumu jejich publika. Ideáln) 
koncipovan! v!zkumn! projekt se zam)$uje nejen na anal!zu 
mediálních obsah#, ale sou"asn) i na mechanismy jejich recepce. 
Primárn) musíme rozli'ovat mezi v!zkumem publika a pr#zku-
mem trhu. Rozdíl mezi studiem publika pro komer"ní a pro v)dec-
ké  ú"ely spo"ívá samoz$ejm) p$edev'ím v zadání "i cíli v!zkumu. 
V prvním p$ípad) jde v)t'inou o hon na r#zné cílové skupiny, re-
spektive o v!lov n)kter!ch komer"n) vyu&iteln!ch charakteristik 
"tená$sk!ch, poslucha"sk!ch nebo diváck!ch vzorc# chování "i 
preferencí jako projev# takzvaného spot$ebního chování. Cílem 
komer"ního v!zkumu je v zásad) získat data, která umo&ní zada-
vateli zv!'it prodej. V dané souvislosti tak m#&eme hovo$it o pu-
bliku jako o cílov!ch skupinách, ratingov!ch konstruktech, jako 
o zbo&í, které slou&í ke generování zisku. 

Naopak motivace sociáln)v)dního v!zkumu by samoz$ejm) 
m)la b!t jiná. Mediologie se sna&í popsat chování publik nejen 
z pohledu jejich vkusu "i zp#sob# recepce, ale chápe v!zkum 
jako cestu k pochopení 'ir'ích spole"ensk!ch trend#. Nap$íklad 
v!zkum hodnotového mikrosv)ta "esk!ch televizních divák# "i 
"tená$# denního tisku m#&e nejen pomoci zv!'it jejich prodej "i 
sledovanost, ale poskytuje informace té& o n)kter!ch hodnoto-
v!ch prom)nách "eské spole"nosti. Pomáhá tak porozum)t 
a predikovat mo&né zm)ny v chování celé populace. Podobn) 

v!zkum zam)$en! na problematiku nov!ch informa"ních a ko-
munika"ních technologií nemusí slou&it pouze zv!'ení prodeje 
nap$íklad mobilních telefon#, ale m#&e nazna"it, jak se invaze 
nov!ch komunika"ních prost$edk# do na'í ka&dodennosti podílí 
na prom)n) zku'enostního rámce pozdn)moderního "lov)ka. 
Takov! v!zkum m#&e p$iblí&it, $e"eno s Walterem Benjaminem, 
jak se p$ekotná informatizace podílí na prom)n) senzoria, re-
spektive prom)n) percep"ní zku'enosti b)&ného konzumenta 
&ijícího v deauratizované sociální realit). Jin!mi slovy problém 
komer"ního v!zkumu nespo"ívá ani tak v tom, co zkoumá, ale 
spí'e v tom, "ím se nezab!vá. P$esn)ji $e"eno – co v n)kter!ch 
p$ípadech zaml"uje. Obecn) ale platí, &e rozli'ovat musíme p$e-
dev'ím mezi dob$e a 'patn) proveden!m v!zkumem, v tomto 
smyslu je d)lení na komer"ní a nekomer"ní v!zkum um)lé. 
Není &ádn!m tajemstvím, &e $ada poznatk# se kter!mi dnes me-
diologie b)&n) pracuje, p$inesl komer"ního v!zkum. Typick!m 
p$íkladem je dnes ji& klasická práce Effects of Mass Communi-
cations Ameri"ana Josepha Klappera, svého "asu vedoucího 
reklamního odd)lení v americké televizní stanici NBC.

Realizuje se dnes v *eské republice v(bec n'jak$ v'deck$ v$zkum pub-
lik? Myslíte, &e v(bec m(&eme n'jak smyslupln'ji p!isp't do sv'tové 
diskuse o tomto tématu?
To je problém. Pokud z#staneme u va'eho rozd)lení, tak se &ád-
n! dlouhodob! nekomer"ní projekt pokud vím v posledních de-
seti letech neuskute"nil. Probíhají pouze projekty-monitoringy 
elektronického m)$ení sledovanosti "i dení"kov! v!zkum "te-
nosti a poslechovosti, p$ípadn) $ada speciálních 'et$ení, která 
ov'em mají exkluzivní povahu a zji't)ná data jsou zde dostupná 
jen "áste"n), jeliko& jde o komer"n)-strategické údaje. Akade-
micky pojat! v!zkum publika p$edstavují jen n)které parciální 
studie. V této oblasti jsme na tom h#$ ne& v)t'ina nov!ch zemí, 
které vstoupily do EU. Nap$íklad velk! Gerbner#v projekt „Cul-
tural indicators – kultiva"ní anal!za“, kter! od sedmdesát!ch let 
do'el ze Spojen!ch stát# do západní ale i st$ední a v!chodní 
Evropy a realizoval se nap$íklad v Ma,arsku, Polsku, Rumun-
sku, a dokonce i v tehdej'ím SSSR, se (eské republice vyhnul.

Jaké jsou p!í#iny tohoto stavu?
V zásad) dvojí – extra a intra v)decké. Primárn) nejsou fi nan"ní 
prost$edky, a tak se fi nancuje to, co se jeví jako v!znamn)j'í, po 
"em je spole"enská poptávka. Druhá p$í"ina spo"ívá v systému 
distribuce fi nan"ních prost$edk# v rámci v)decké komunity. 
Zvlá't) prost$edky na takzvané v!zkumné zám)ry, které umo&-
-ují fi nancovat dlouhodob)j'í, systemati"t)j'í v!zkum se p$id)-
lují v)t'inou na základ) vojenského principu – vy''í hodnost bere 
v'e. Obtí& je ov'em v tom, &e v oblasti v!zkumu médií je't) 
nedorostli vysoké profesorské 'ar&e, a tak jsou fi nancována jiná 
témata, která bedliv) st$e&í zavedení akademi"tí hodnostá$i. Je 
to tro'ku za"arovan! kruh, jeliko& v)decká hodnost je oprávn)n) 
podmín)na v)deckov!zkumn!m v!konem, na kter! jsou ov'em 
zase t$eba fi nance. Momentáln) je tak domácí teorie a v!zkum 
publika více mén) odsouzen k vytvá$ení kompila"ních spisk# 
o tom, co kdo ve sv)t) vybádal, ale vlastní systematick! v!zkum 
nám chybí. Samoz$ejm) nap$íklad elektronické m)$ení sledova-
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nosti "i takzvan! Media Projekt, poskytující data o "tenosti 
a poslechovosti, p$edstavují v!zkum svého druhu, kter! ov'em 
není zakotven! v teorii a slou&í tak pouze povrchnímu mediální-
mu komentování toho, „kdo byl první“.  

Je"t' se vra+me k té otázce, zda m(&e p!ípadn$ domácí v$zkum n'jak 
smyslupln' p!isp't do sv'tové diskuse o tomto tématu?
N)co u& jsme propásli. Takzvaná transformace "eské spole"nos-
ti v první polovin) 90. let probíhala nejen v oblasti ekonomické, 
ale, a podle mého soudu p$edev'ím, také v rámci 'irokého pro-
cesu mediální socializace. Zde se transformovala takzvaná stará 
publika a rodila publika nová. Tuto unikátní situaci, kdy do'lo 
k 'okovému zaplavení ve$ejného sémantického prostoru komer"-
ními obsahy a doslova p$es noc se zdánliv) prom)nily preferen-
ce publika v r#zn!ch oblastech konzumace masov!ch obsah#, u& 
zcela  rekonstruovat nedoká&eme. 

Témat, která bychom mohli nabídnout aktuáln), je pochopi-
teln) více. Nap$íklad  otázky spojené se schopností mal!ch jazy-
kov!ch spole"enství odolávat tlaku globalizované a unifi kované 
mediální produkce, která má nejen v televizní tvorb) povahu  
jakéhosi „mediálního europiva“. P$esn)ji $e"eno, jde o téma 
konstrukce národní a kulturních identit a jejich transformace. 
Toto téma zahrnuje otázky spojené s prom)nou vkus# i forem 
konzumace masov!ch obsah# v tzv. post-transforma"ní fázi. 

Není bez zajímavosti, &e se v posledních letech jakoby ve spirá-
le za"ínají vracet n)které konzuma"ní stereotypy a obsahové 
preference, je& se zdály na po"átku 90. let zcela p$ekonané. Zdá 
se nap$íklad, &e televizní primetimov! divák se vrací do bezpe"í 
"eského p#vodního seriálu, kter! v poslední dob) mimo jiné 
nejen vyt)snil z hlavního vysílacího "asu neúnavného 24hodino-
vého agenta Bauera, ale dokonce zahnal i neporazitelného 007, 
a sta"il na to z dne'ního pohledu tragikomick! major Zeman 
v nepadnoucím obleku z konfekce. Myslím, &e tento „návrat 
dom#“ není jen jakousi "eskou variantou tzv. ostalgie, ale spí'e 
indikátorem stavu nasycenosti cizími kulturními schématy. Po-
dobn!ch p$íklad# bychom na'li více. Ned)lám z nich v tuto 
chvíli &ádné jednozna"né záv)ry. Nad návratem k estetice Diet-
lov!ch seriál# lze jen t)&ko jásat, ale nem#&eme tento trend 
p$ehlí&et. Je proto úkolem v!zkumu publika zjistit více. Mohli 
bychom se tak nap$íklad dozv)d)t n)co více o tom, jak jsou 
oprávn)né obavy ze ztráty na'í národní a kulturní identity v tak-
zvané velké Evrop). 

*ím více a podrobn'ji je publikum zkoumáno, tím v't"í a dokonalej"í 
jsou mo&nosti ú#inné manipulace s ním. Neobáváte se do budoucna 
podobného zneu&ití v$sledk( t'chto v$zkum( – pokud ji& dnes nejsme 
jeho sv'dky? 
Jsme sv)dky, "i spí'e jsme v'ichni více mén) objekty podobn!ch 
manipulativních praxí. N)kdy dokonce nev)domky p$ímo partici-
pujeme na experimentech zkoumajících na'e nákupní nebo voli"-
ské chování. Logika této otázky ale vychází z p$edpokladu, &e 
nejlep'í je nic nezkoumat. To je p$ístup, kter! t)&ko mohu p$i-
jmout. Podle mého soudu není problém ve v!zkumu jako takovém, 
ale v t)ch, kte$í ho vyu&ívají, "i spí' zneu&ívají. Navíc nesdílím 
superskeptickou p$edstavu frankfurtsk!ch teoretik#, kte$í p$edpo-
kládají, &e jako konzumenti mediálního spektáklu jsme jen bez-
brann!mi a nesvéprávn!mi ob)+mi mediální manipulace. Masová 
média mají specifi ckou povahu kulturní komodity, a proto v jejich 
p$ípad) musíme rozli'ovat mezi jejich ekonomickou podstatou, 
která má povahu cirkulace zbo&í "i majetku, a mezi cirkulací v!-
znam# "i pro&itk#, která nepodléhá zcela zákon#m tr&ní ekonomie. 
Mediální obsahy jsou potenciáln) k dispozici divákov) schopnos-
ti promítat do nich vlastní v!znamy, respektive realizovat v rámci 
mediální konzumace vlastní interpretace. Zvlá't) v této kultu$e je 
historicky zakódována schopnost podrobovat „velká“ i „malá“ 
vypráv)ní, politická i komer"ní, subverzivním atak#m. Nap$íklad 
ona specifi cká, nepochybn) ji& p$edrepubliková schopnost i pot$e-
ba, "íst mezi $ádky, která doká&e jak!koliv manipulativní zám)r 
obracet proti jeho tv#rci. Sta"í se podívat jen na n)které billboar-
dové kampan), které slou&í v posledních m)sících jako projek"ní 
plátno lidové tvo$ivosti, populárním emocím t)ch, kte$í to myslí 
také up$ímn) a dopl-ují poselství „kluka z plakátu“ sv!mi n)kdy 
docela drsn!mi interpretacemi "i parafrázemi. Samoz$ejm) tyto 
„taktiky slab!ch“, jak ozna"uje schopnost bránit se tlaku domi-
nantních mocensk!ch sil De Certeau, mají své limity a nelze p$e-
hlí&et p$edev'ím pokusy programovat spot$ební chování vyu&íva-
jící mechanismy takzvané subliminální percepce. Jak ale ukazují 
dosavadní v!zkumy, tyto techniky nefungují p$íli' spolehliv), 
na't)stí. 
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Obávám se, &e zneu&ívání jakéhokoliv v!zkumu se obecn) 
nedá zabránit. Podle mého soudu je ale otázka zneu&ití v!zkumu 
publika v tomto smyslu mnohem men'ím nebezpe"ím, ne& jaká 
sebou nesou v!zkumy p$írodních v)dc#. Myslím, &e relativn) 
nejefektivn)j'í obranou v#"i tomuto trendu je jen v)decká snaha 
pochopit podstatu manipulativních praxí, respektive jejich kri-
tická refl exe. P$edpoklad návratu do jakési p$edv)decké fáze 
lidské existence myslím není p$íli' pravd)podobn!. 

V$zkum mediálního publika p!inesl v minul$ch desetiletích  !adu zajíma-
v$ch a podn'tn$ch koncept(. Které z nich pova&ujete za nejd(le&it'j"í 
a p!elomové?
Tak to je otázka na p$edná'ku, "i spí' na cel! kurz. Historicky 
vzato bych vypíchl dva zlomy. První p$edstavuje sada v!zkum#, 
které zpochybnily p$edstavu o mediální omnipotenci, respektive 
odmítly jednoduch! lineární komunika"ní model, kter! p$edpo-
kládal, &e vliv médií se realizuje nezprost$edkovan). Tento beha-
viorismem inspirovan! v!klad dominoval teorii masové komu-
nikace a& do po"átku padesát!ch let minulého století a de facto 
ignoroval vliv sociální a skupinové struktury a p$edpokládal, &e 
kontakt mezi masov!mi médii a jejich konzumenty je p$ím!. 
Navíc vycházel z toho, &e v#"i mediálním obsah#m jsme si 
v'ichni rovni. Jin!mi slovy vnímal publikum jako bezbrannou 
nediferencovanou masu. Nepochybnou zásluhou v!zkumu pub-
lika iniciovaného ve Spojen!ch státech víde-sk!m rodákem 
Paulem Felixem Lazarsfeldem je, &e tento de facto totalitární 
pohled na publikum zpochybnil a upozornil na to, &e ve h$e je 
více prom)nn!ch, které není tak snadné ovládnout. 

Druh! zlom p$edstavuje evropská varianta „osvobození me-
diálního publika“, která po"átkem sedmdesát!ch let minulého 
století upozornila na skute"nost, &e mediální recepce má velmi 
individualizovanou povahu, a otev$ela tak cestu tzv. publikocen-
trické perspektiv). Ta odmítla textov! determinismus, tedy 
p$edstavu, &e publikum je pouze epifenoménem médií, respekti-
ve obsah#, které konzumuje. Zde se rodí základy teorie tzv. ak-
tivního diváctví. Tento proud je neodd)liteln) spojen zvlá't) 
s Birminghamskou 'kolou pro sou"asná kulturální studia a jmé-
ny jako Stuart Hall, Charlotte Brunsdon, David Morley a dal'í-
mi, kte$í stojí u po"átk# tzv. recep"ní anal!zy v rámci mediál-
ních studií. Tento tzv. „etnografi ck! obrat“ v!razn) ovlivnil od 
po"átku osmdesát!ch let studium mediálního publika. Jde 
o p$ístup, kter! se opírá o kvalitativní metodologii a soust$e,uje 
se na téma ka&dodenní recepce mediálních obsah# i u&ívání 
médií jako specifi ck!ch technologií. David Morley nap$íklad 
v rámci této perspektivy zásadním zp#sobem zpochybnil letit! 
p$edpoklad o fatální t$ídní determinovanosti mediální recepce 
a problematizoval popis mediální konzumace opírající se o 
kvantitativní popis sociodemografi cky defi novan!ch cílov!ch 
skupin. Ve svém v!zkumu Nationwide ukázal, &e „interpreta"ní 
repertoár“ "len# r#zn!ch interpretativních komunit/publik není 
bezv!hradn) vázán na jejich t$ídní pozici. Morleyho p$ístup je 
tak v jistém smyslu p$íb)hem o mizení textu jako prvotního hy-
batele, respektive je charakterizován postupn!m p$íklonem 
k p$edstav) o autonomii diváka v#"i televizním sd)lením. Uka-
zuje se, &e p$edpoklad bezbrannosti mediálních konzument# je 

stejn) naivní jako p$edpoklad, &e reklama poskytuje konzumen-
t#m objektivní a neutrální informace.  

                                                                         
Tím jsme se dostali k problematice takzvan$ch mediálních ú#ink(, kter$ 
tvo!í jádro v$zkumu publika                         
Ano, ka&d! v!zkum publika je de facto anal!zou mediálních 
ú"ink#, a+ u& jde o vliv mediovan!ch obsah#, nebo o vliv samot-
ného média jako objektu-technologie, která s námi ob!vá ná' 
&ivotní sv)t. Samotná teorie a v!zkum mediálních ú"in# se po-
kou'í empirick!m zp#sobem zm)$it efekty, které masová média 
vyvolávají na stran) publika. Klí"ov! problém, se kter!m je 
tento typ v!zkumu konfrontován, se t!ká obtí&í p$i odd)lování 
samotného p#sobení médií od vlivu sociokulturního kontextu. 
Jde toti& o jev, jeho& podoba má multidimenzionální rozm)r. 
Slo&itost uvedeného úkolu dob$e ilustruje jedno z nejstar'ích 
témat v!zkumu mediálních ú"ink# – anal!za sociáln)-psycholo-
gické role násilí v médiích.

Jak k porozum'ní tomuto tématu p!ispívají domácí sociální v'dci?
 V domácím kontextu se bohu&el &ádná systematická odborná 
diskuse nevede. Jen v populárních médiích se objevuje toto téma 
v pravideln!ch vlnách a má v&dy podobu ost$e polarizovaného 
sporu mezi stoupenci regulace, a to zvlá't) u televizní produkce, 
a zastánci svobody projevu, varujícími p$ed návratem cenzury. 
Pro oba postoje je ale typická neznalost v)cn!ch souvislostí celé 
problematiky. Dominuje zde a priori defi novan! hodnotov! ide-
ál bez jakékoliv v!zkumné korekce a p$edev'ím politizace celé 
problematiky. (eské pojetí celého sporu symbolizují na jedné 
stran) profeso$i Koukolík a 0í"an, kte$í stále je't) neopustili 
dávno p$ekonanou mechanistickou p$edstavu o lineární, jedno-
dimenzionální efektivit) mediální komunikace. Na stran) druhé 
pak stojí profesor B)lohradsk!, v&dy p$ipraven! ohniv!m me-
"em bránit svobodu slova a obrazu, bez ohledu na to, jaké efekty 
mohou n)které obsahy spou't)t. Je't) modelov)j'í ukázkou do-
mácí rozpravy na dané téma, a p$edev'ím její politizace, bylo 
nap$íklad poslední senátní sly'ení na dané téma, které jakoby 
náhodou naplánoval jeho iniciátor na dobu, kdy probíhala jeho 
volební kampa-. V "eském prost$edí tak místo odborné diskuse 
p$eva&uje neznalost a cynismus politik#, kte$í dané téma vyu&í-
vají pouze jako prost$edek k získávání hlas#. Je't) trapn)j'í 
funkci zde ale plní n)kte$í takzvaní "e'tí odborníci na mediální 
násilí, kte$í se sna&í v!stupy sv!ch politick!ch patron# legitimo-
vat. Up$ímn) $e"eno, domácího odborníka na danou oblast ne-
máme &ádného, stejn) jako postrádáme domácí v!zkum oriento-
van! na danou problematiku. Ale to jsme zase zpátky u otázky, 
kdo a na co rozd)luje v!zkumné fi nance.

Co nabízí v této oblasti zahrani#ní v$zkum?     
Tisíce studií s r#znou metodologickou kvalitou, které neposky-
tují jednozna"nou odpov), na otázku, zda jsou na vin) mediální 
obsahy per se, nebo jde o 'irok! komplex spole"ensk!ch souvis-
lostí, v rámci kterého hrají svou roli i masová média. V posled-
ních letech se ale za"ínají objevovat zajímavé v!sledky longitu-
dinálních studií, jejich& v!pov)dní hodnota vysoce p$ekra"uje 
star'í laboratorní psychologické studie d)tsk!ch divák#. Tyto 
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v!zkumy nazna"ují, &e konzumace mediálního násilí skute"n) 
zvy'uje riziko, &e se jeho p$íjemci budou chovat násiln). Podle 
mého soudu stojí v dané souvislosti za pozornost v domácí dis-
kusi nezaslou&en) opomíjen! projekt amerického sociologa 
Georgie Gerbera z Annenberg School of Communication na 
Pensylvánské univerzit), kter! je nejrozsáhlej'ím a nejdra&'ím 
longitudinálním v!zkumem v)novan!m televizním ú"ink#m, 
soust$e,ujícím se zvlá't) na téma násilí a agresivity. Gerbner 
ov'em nehovo$í o ú"incích, ale o mediální kultivaci, kterou chá-
pe jako u"ení se obecnému pohledu na sv)t, u"ení se základním 
sociálním rolím a dominantním hodnotám. Televize se zde jeví 
jako nástroj procesu sr#stání, hodnotové unifi kace, která pohlcu-
je to, co bychom mohli nazvat ve$ejnou sférou. Tento absorb"ní 
proces ale nelze chápat jako formu p$esv)d"ování. Vliv televize 
na svého konzumenta není lineární. Ne$íká nám tedy nutn), co 
máme d)lat. Mediální kultivace tedy není jen jiné slovo pro ú"i-
nek. Není to jednocestn! monolitick! proces. Mediální vliv na 
symbolickou strukturu sociálního prost$edí je propojen s dal'ími 
vlivy a p$edpokládá oboustrannou interakci publika a médií. 
Televizní kultivace tak funguje jen jako integrální aspekt celého 
dynamického procesu, v rámci kterého instituce produkují pot$e-
by, hodnoty a r#zné ideologické koncepty, které de facto ve$ej-
nost vy&aduje. Nejde tak primárn) o p$ím! vliv televize na poli-
tické preference "i v!b)r konkrétního zbo&í. Kultiva"ní 
mechanismus zahrnuje d#sledky stabilních, repetitivních televiz-
ních vzorc#, kter!m se dá t)&ko uniknout, jeliko& jde o systém 
sd)lení, je& sice nejsou stejná, ale jsou komplementární a vytvá-
$ejí koherentní celek.

Va"í specializací je publikum televizní, zam'!íme se proto nyní na n'j. 
Elektronické m'!ení sledovanosti televize se v *eské republice provádí 
sedm let. Je jeho kvalita srovnatelná se zem'mi, kde tento zp(sob v$-
zkumu probíhá ji& del"í dobu? 
Jednozna"n). Dalo by se dokonce $íci, &e v (R dostávají klienti 
kvalitn)j'í data, jeliko& velikost v!b)rového souboru "i panelu, 
se kter!m v!zkum pracuje je skute"n) nadstandardní – zahrnuje 
1 333 domácností. P#vodní v!zkum pracoval se zhruba polovi-
nou respondent#. Tento typ anal!zy p#vodn) vytvo$en! p$ede-
v'ím pro optimalizaci obchodování s reklamními "asy poskytuje 
velmi zajímavé, trendové údaje o chování televizního publika. 
Jde o metodu, která je v!razn) p$esn)j'í ne& tradi"ní „dení"kov! 
v!zkum“, a obecn) vzato jde o nejp$esn)j'í metodu m)$ení 
hromadného sociálního chování v#bec. 

Jde skute#n' o tak p!esné m'!ení?
P$esnost je v sociálním v!zkumu velmi slo&it! pojem. Samoz$ej-
m), &e i  elektronické m)$ení sledovanosti má $adu slabin, které 
zkreslují p$esnost získan!ch dat. P$edev'ím jde o to, &e se respon-
denti, v jejich& domácnosti je umíst)n TV meter, za"ínají postup-
n) chovat jinak ne& b)&ná populace. Po ur"itém "ase se z nich 
stávají „peoplemetroví diváci“. Nap$íklad z#stávají p$ed obra-
zovkou v situacích, kdy by jinak vykonávali b)&né domácí "in-
nosti a museli se tak na chvilku odhlásit. Nap$íklad by si 'li 
uva$it kávu. Druh! problém odrá&í domácí specifi ka daná vyso-
k!m po"tem vlastn)n!ch chat a chalup, které si v rámci projektu 

tzv. „gulá'ového komunismu“ mohla zakoupit relativn) velká 
"ást populace. V letních m)sících tak p$esnost m)$ení klesá, je-
liko& neexistuje p$esná opora v!b)ru pro konstrukci v!b)rového 
souboru i v t)chto rekrea"ních lokalitách. T$etí slabina m)$ení se 
t!ká „únavy“ panelist#, kte$í postupn) p$estávají dodr&ovat pra-
vidla a z#stávají p$ihlá'eni i v situacích, kdy na krat'í "as odchá-
zejí od televizoru. Z tohoto d#vodu musí b!t minimáln) 25 % 
respondent# z panelu v pr#b)hu roku nahrazeno. Tento problém 
je v'ak ji& technicky vy$e'en. Technologii takzvan!ch aktivních 
TV metr# má nahradit tzv. pasivní peoplemetr, kter! ji& nebude 
vy&adovat po respondentech aktivitu v podob) p$ihlá'ení se do 
systému, ale doká&e identifi kovat panelisty podle r#zn!ch antro-
pometricky zachytiteln!ch znak# – nap$íklad podle duhovky. 
Úsp)'né testování této technologie ji& prob)hlo nejen ve Spoje-
n!ch státech, ale i v Dánsku. George Orwell by se asi docela 
„bavil“.     

Je tomu tak i v p!ípad' m'!ení #tenosti a poslechovosti?
Kvalita dat, které poskytuje tak zvan! Media Projekt, je v!razn) 
ni&'í ne& u elektronického m)$ení sledovanosti. P$í"in je n)kolik. 
P$edev'ím jde  o p$íli' rozsáhl! projekt, kter! u& není schopen 
zohled-ovat specifi ka p$edev'ím men'ích médií. Dotazování 
Media Projektu zahrnuje tém)$ 380 tiskov!ch titul#, po"ínaje 
deníky a kon"e "tvrtletníky. V segmentu elektronick!ch médií 
pak jde 82 rozhlasov!ch a 10 televizní stanic. Media Projekt 
dotazuje ro"n) 30 tisíc respondent#. Vedle toho existuje v (eské 
republice je't) jeden rozsáhl! v!zkum realizující kontinuální 
mediální m)$ení – projekt Market & Media & Lifestyle – TGI, 
kter! ro"n) dotazuje v 18 tisících domácnostech cca 15 tisíc re-
spondent#. Jde o komplexní v!zkum, kter! obsahuje informace 
o trhu, spot$ebním a „lifestylovém“ chování, kter! zahrnuje 
i tém)$ toto&né polo&ky jako Media Projekt. Ten je ov'em dnes 
p$ijímán jako ofi ciální, hlavní zdroj informací.

Jaké jsou slabiny tohoto v$zkumu?
Ukazuje se nap$íklad zna"n! nepom)r v odhadu "tenosti a pro-
daného nákladu, zvlá't) u specializovan!ch titul# s nákladem 
pod 40 tisíc v!tisk#. P$í"in je více. Zdá se, &e opora v!b)ru, se 
kterou Media Projekt pracuje, nedostate"n) pokr!vá v'echny 
skupiny obyvatelstva. Navíc se ukazuje, &e v!zkum nem)$í „"te-
nost“, ale „image“ "i pov)domí o zna"ce. Problematick! je u& 
sám v!zkumn! nástroj, dotazník, kter! je extrémn) dlouh!, 
a odrazuje respondenty u& tím, &e zahrnuje m)$ení jak ti't)n!ch 
médií, tak tzv. "tvrthodinov!ch profi l# u rozhlasov!ch stanic.

Jaké vidíte !e"ení?
P$edev'ím je t$eba odd)lit v!zkum "tenosti denního tisku, 
"tenosti "asopis# a poslechovosti rozhlasov!ch stanic.  

Jaké jsou poslední trendy p!i v$zkumu #tená!ského a rozhlasového 
publika?
Zdá se, &e se i u nás objeví audiometry, které budou schopny 
korigovat nejv)t'í slabinu m)$ení poslechovosti, danou neschop-
ností dostate"n) p$esn) monitorovat poslech v automobilech. 
Audiometry p$ipnuté nap$íklad na ruku "lena panelu jako hodin-
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ky jsou schopny sledovat respondenta kdekoliv a naladit se na 
stanici, kterou p$ijímá. Zrychlil by se tak m)l i sb)r dat, která by 
"lenové panelu poskytovali jednou t!dn).   

A v p!ípad' m'!ení #tenosti?
Dal'í zm)na, která se d$íve "i pozd)ji objeví, se t!ká zavedení 
metody CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), která 
p$i dotazování vyu&ívá p$enosn! po"íta", do n)j& je mo&né nejen 
ulo&it dotazník, ale p$edev'ím umo&-uje pracovat s videosekven-
cemi i audiozáznamy a podobn). Samoz$ejm), &e vybavení taza-
tel# touto technologií je nákladné a zavedení této metodologie do 
na'ich podmínek bude záviset na fi nan"ních mo&nostech v!-
zkumn!ch agentur. Nap$íklad v Británii b)&í tento model v!zku-
mu ji& od roku 1993.

Lze na základ' uveden$ch m'!ení hovo!it o n'jakém trendu #i trendech 
v chování televizního publika?
Vzhledem k tomu, &e relativn) p$esná data o chování televizních 
divák# nepokr!vají ani jednu dekádu, musíme b!t opatrní na 
jakékoliv jednozna"né záv)ry. Za nejv!znamn)j'í trend pova&u-
ji ji& p)t let klesající sledovanost televizního vysílání. U mlad'ích 
cílov!ch skupin znamená tento v!voj o více ne& "tvrthodinu 
mén) "asu stráveného pr#m)rn) denn) p$ed televizní obrazov-
kou. (eská televize stárne. A není to jen ta na Kav"ích horách. 
Zdá se ale, &e to nezp#sobuje jen a primárn) internet "i jiné nové 
komunika"ní technologie, ale spí'e prom)na &ivotního stylu, 
která pomalu otevírá po "ty$icet let opevn)né "eské televizní 
domácnosti a vyvádí jejich "leny do spole"nosti. To platí do jisté 
míry i pro star'í cílové skupiny.     

To zní optimisticky. Lze chápat tento trend jako indikátor nastupujícího 
procesu rekonstituce ve!ejné sféry? 
Ne, to si nemyslím. P$edn) – povaha pozdn)moderních spole"-
ností vytvá$í kvalitativn) jinou obecnou komunika"ní situaci, ne& 
jakou popisuje Habermas ve své romanticky p$ita&livé koncepci 
ve$ejnosti. Naopak, myslím, &e prom)nlivost postmoderních 
sociálních sítí, umoc-ovaná schopnostmi nov!ch informa"ních 
a komunika"ních technologií, nám umo&-uje vytvá$et virtuální 
sociální formy, které sm)$ují k fragmentarizaci a odd)lení jed-
notliv!ch zájm#. Pozdn)moderní virtuální kultura je souborem 
mnoha disparátních zdroj# a míst propojen!ch p$echodn!mi, 

pomíjiv!mi vazbami. Jde o uspo$ádání, je& preferuje spí'e soci-
ální a kulturní diferenciaci p$ed integrací, kolektivní senzibilitou 
a kooperativním jednáním. Na'e virtuáln)-sociální prost$edí 
stále viditeln)ji otevírá prostor heterotopické komunikaci. Její 
povaha pak nerefl ektovan) posiluje hodnotové rozd)lení a nesta-
bilitu postmoderních spole"ností. Tedy &ádná rekonstituce ve$ej-
né sféry, ale naopak oslabování intenzity sociální komunikace, "i 
p$esn)ji ztráta motivace hledat a sdílet spole"né v!znamy.  

    Vít Kou!il, Jakub Macek, Monika Metyková a Marek ,ebe"
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