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Jubilejním desátým číslem Revue pro média završujeme třetí rok existence tohoto odborně-popularizačního čtvrtletníku – a protože jsou reflexivní bilancování i plánování budoucnosti podmínkou zdravého
utváření nejen individuální, ale i mediální biografie,
považuji za nutné odvážného čtenáře chvíli nudit
pohledem zpět i vpřed.
Revue pro média během oněch třech let prošla
řadou postupných a překvapivě plynulých změn –
a dospěla. Z tematické přílohy Hosta se přerodila
v poměrně již rozsáhlý samostatný titul. Propracovala
se k relativně pevné obsahové struktuře a v rámci
možností (ať už si korektor a editoři tvrdí, co chtějí)
i ke standardnímu formátu redakční práce. Získala
desítky předplatitelů a přitáhla vcelku impresivní
portfolio spolupracovníků. Dala vzniknout ne nezajímavě pojatému kurzu, v jehož rámci se ambicióznější
studenti brněnské Fakulty sociálních studií mohou
odvážně pouštět do autorského zúročování nabytých
odborných znalostí. A v neposlední řadě pokryla deset
témat, sytících agendu mediální teorie. To nakonec
není zas tak špatné, zdá se – a to nejen vzhledem ke
skutečnosti, že je dnes Revue jediným odborněji laděným periodikem svého druhu a zájemců o ni je více,
než kolik jich dokážeme uspokojit.
Je tedy proč se bít v rachitická intelektuálská
prsa? Je – i není. Vypadá-li totiž pohled zpět vcelku
dobře, pohled do budoucnosti smrdí sírou tísnivé
neurčitosti. Finanční nejistota (jak by se dala eufemisticky označit situace všech obdobných dobrovolnických projektů, propadávajících síty grantů) v současnosti drnká na žíni, na níž visí ostře nabroušený osud
papírové verze čtvrtletníku, a pesimistické hlasy dokonce hovoří o možnosti odchodu Revue do „internetové ilegality“. A to jejím tvůrcům na náladě, popravdě,
příliš nepřidává.
Na zachmuřené spekulace ovšem zatím ještě
zapomeňme – desáté číslo je na světě a s ním i pokus
o srovnání se s desátým mediálním tématem, kterým
jsou tentokrát publika.
S mediálně-teoretickým jazykem méně obeznámeného českého či slovenského čtenáře může patrně
užití plurálu publika/publiká zarazit – a obhajobou této
nezvyklosti, která není ani chybou, ani neobratností, ale
záměrem, je celé toto číslo, pokoušející se o srozumitelné a v rámci možností co nejúplnější shrnutí proměny teorií, zabývajících se diváky a vlivem médií na ně.
Proměny, během níž se v očích zejména britských teoretiků a teoretiček z publika stala právě publika.
Publika, diváctva – tedy ti, kdo tvoří čtenářskou
stranu mediální rovnice – implicitně procházela vším,
o čem jsme dosud v Revue psali. Stojí pochopitelně
ve středu uvažování o populární kultuře, genderu
i mediální gramotnosti (abychom se dotkli alespoň
některých z našich minulých čísel) a svou roli sehrávají nakonec v jakkoli orientované reflexi medií. Proto
je svým způsobem symbolické, že první desítku čísel
Revue uzavíráme číslem věnovaným právě a jen jim.
Jakub Macek
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Premeny akademického výskumu
mediálneho publika
I Monika Metyková I
V roku 1938 sociológ Paul Lazarsfeld s kolegom psychológom Frankom Stantonom vykonali prvý v sérii kvantitatívnych
výskumov publika v USA. Zostrojili „programový analyzátor“, ktorý zaznamenával hodnotenie rozhlasových programov.
Ak boli poslucháči s reláciou spokojní, stlačili zelené tlačítko v pravej ruke, v opačnom prípade prišla na rad ľavá ruka
s červeným tlačítkom. A ak ich program nezaujal, jednoducho nestlačili nič. Tlačítka boli spojené so zariadením,
ktoré na papierovom cylindri zaznamenávalo reakcie poslucháčov. Takzvaný Lazarsfeldov-Stantonov analyzátor sa
neskôr používal aj na testovanie reakcií filmových divákov.
Táto esej si kladie za cieľ poukázať na míľniky v akademickom
výskume mediálneho publika, a to predovšetkým publika televízneho. Esej je postavená chronologicky a uvádza príklady
jednotlivých tradícií akademického výskumu mediálneho publika zväčša anglo-americkej proveniencie. Korene akademického
výskumu mediálneho publika siahajú do USA do prvej polovice
20. storočia. Musím však už v úvode zdôrazniť, že neexistuje
jednoliate chápanie a kategorizácia jednotlivých etáp výskumu
publika. Príkladom veľmi všeobecného rozdelenia môže byť
Silverstonovo (1994: 134) rozlíšenie dvoch prístupov k výskumu
publika. Na jednej strane prístup zameraný na dynamiku mediácie (chápe publikum v zmysle účinkov, vplyvov a potešenia)
a na druhej strane prístup, ktorý sa sústreďuje na recepciu a analyzuje aktivitu, respektíve pasivitu, publika, spoločenský štatút
jednotlivých divákov a pod. Jensen a Rosengren (1990) rozlišujú päť tradícií výskumu mediálneho publika: účinky, používanie
a uspokojenie (uses and gratifications), literárna kritika, kulturálne štúdiá a recepčná analýza. McQuail (1994) rozlišuje tri tradície výskumu mediálneho publika: štrukturálnu tradíciu merania
publika (zameranú napr. na demografickú charakteristiku publika), behaviorálnu tradíciu (zameranú na účinky médií na publikum) a socio-kultúrnu tradíciu a recepčnú analýzu (táto tradícia
zahrňuje napr. výskum aktívneho publika, používania médií,
analýzu mediálnych obsahov). Ako ďalší príklad kategorizácie
môže poslúžiť Alasuutariho (1999) rozlíšenie troch generácií
recepčnej analýzy a etnografie publika, za prvú považuje recepčnú analýzu, za druhú etnografiu publika a ako poslednú uvádza
nový výskum publika.
Výskum účinkov médií sa javí ako vhodný východiskový
bod pre pojednanie o výskume mediálneho publika. Rozsah tejto
eseje neumožňuje venovať sa teórii účinkov podrobne, v nasledujúcom poskytnem len veľmi stručnú charakteristiku. Základným východiskom tejto výskumnej tradície je takzvaný hypodermický model1 (alebo tzv. model injekčnej striekačky). Tento
model predpokladá bezprostredný vplyv médií, ktoré „naočkujú“ publikum. „Výskumníci si predstavovali process masovej
komunikácie za prvé v kontexte ,atomizovanej masy‘ miliónov
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čitateľov, poslucháčov a filmových divákov pripravených prijať
správu (message) a za druhé podľa nich každá správa predstavovala priamy a silný podnet, ktorý vyvolal okamžitú reakciu.“2
(Katz a Lazarsfeld citovaní v Morley 1992: 45). V tomto modeli
sa odráža vplyv kritiky masovej spoločnosti z pera predstaviteľov tzv. Frankfurtskej školy.3 Autorom jednej z prvých kritík
tohto modelu je americký sociológ Robert Merton, ktorý v roku
1946 vo svojej knihe Mass persuasion (Masový vplyv) kritizoval odvodzovanie predpokladaných účinkov z obsahu, predovšetkým v prípade obsahov s predpokladaným „škodlivým“
vplyvom. Merton sa vyjadril za prepojenie analýzy obsahu mediálnej správy s analýzou jej účinku. Ďalšia významná kritika
tohto modelu sa objavila v roku 1955, keď Lazarsfeld a Katz
uverejnili vplyvnú monografiu Personal influence (Osobný
vplyv). Nastolili v nej tézu, podľa ktorej myšlienky prezentované v rozhlase alebo tlačených médiách často dosiahnu mienkotvorné osoby (či názorových vodcov), od nich sa potom dostanú
k menej aktívnym jednotlivcom. Tento takzvaný dvojstupňový
model komunikácie významne ovplyvnil výskum publika. Na
konci 50. rokov 20. storočia sa od dominantnej paradigmy účinkov zreteľne odlíšil koncept aktívneho publika rozpracovaný
v rámci teórie používania a uspokojenia.
Teória používania a uspokojenia so sebou priniesla nové (aj
keď nie bezproblémové) chápanie publika4 a mediálnych správ,
podľa Silverstona „v tomto okamihu sa prirodzene začína rozpadať inak predpokladaná a nespochybnená autorita a integrita
mediálnych správ.“ (Silverstone 1994: 143). Silverstone charakterizuje východiská výskumu používania a uspokojenia nasledujúcim spôsobom:
[Výskum používania a uspokojenia] sa sústredil na
úlohu jednotlivca v mediácii informácií v rámci spoločnosti – informácií rôzneho druhu, nielen tých, ktoré poskytovali médiá. Prejavila sa snaha chápať jednotlivca …
ako kľúčový element v transmisii a zahrnutí verejne generovaných informácií do vzorcov jednania a presvedčení v každodennom živote. Z tejto snahy vychádzalo chá-
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panie používania médií, ktoré bolo založené na ponímaní
publika v aktívnej roli – publika aktívneho individuálnym spôsobom a vyberajúceho obsahy podľa vlastných
racionálnych a emocionálnych potrieb. Jednalo sa o individualizujúce používanie médií – sociálnu psychológiu
publika dekontextualizovaného minimálne z určujúcich
štruktúr sociálneho života, napr. triedy, genderu či etnicity. (ibid.: 144)
Asi najčastejšie citovaná charakteristika tohto prístupu pochádza z roku 1970 z pera britského sociológa Jamesa Hallorana, podľa neho mohli výskumníci „prestať myslieť v kontexte
toho, čo médiá spôsobujú ľuďom (what the media do to the people) a miesto toho skúmať, čo robia ľudia s médiami (what
people do with the media)“. Aké potreby teda jednotlivci uspokojujú používaním médií? Blumler a Katz (1974) dospeli k názoru, že sa vo všeobecnosti jedná o jednu z nasledujúcich
štyroch potrieb:
1. únik (diversion) – napr. únik či emocionálne uvoľnenie
z každodenného tlaku
2. osobné vzťahy (personal relationships) – napr. spoločenské vzťahy, ktoré podporuje diskusia o televíznych programoch
3. osobná identita (personal identity) – napr. porovnávanie
vlastného života a identity so životom a identitou televíznych
hrdinov
4. prieskum (surveillance) – napr. médiá ako zdroj infomácií
o tom, čo sa deje vo svete.
Kritiky výskumu používania a uspokojenia poukazujú na to,
že neberie ohľad na sociálny kontext, dôraz na psychologickú
stránku abstrahuje jednotlivca zo sociálnej situácie. Podľa Elliota tieto „intraindividuálne“ procesy, ktoré sú predmetom výskumu používania a uspokojenia „môžu byť zovšeobecnené na
agregáty jednotlivcov, ale nemôžu byť zmysluplne chápané
v kontexte sociálnej štruktúry a procesu“. (citovaný v Morley
1992: 53). Morley (1992: 38) zdôrazňuje, že mediálne texty
a mediálne publikum musia byť skúmané v historickom, sociálnom a kultúrnom kontexte, čo výskum používania a uspokojenia
neumožňuje. V tomto ohľade je zaujímavá argumentácia Rogera
Silverstona. Poukazuje na to, že sa Katz a Lazarsfeld sústredili
na kontext medziľudských vzťahov, ich argument bol založený
na sociabilite, na tom, že jednotlivec žije vo vzťahoch v rámci
komunity, „Morley chybne interpretoval tento fakt a chápal Katzov argument ako ukotvený v podstate v dekontextualizovanom
jednotlivcovi. Je správnejšie argumentovať, že je potrebné identifikovať ďalšie roviny sociálnych vzťahov (nielen sociabilitu),
ktoré Morley vtedy chápal ako zásadné pre empiricky pozorovateľné každodenné aktivity.“ (Silverstone 1994: 144).
Kritika výskumu používania a uspokojenia sa zamerala na
jeho ďalší východiskový bod, na polysémický charakter mediálnej správy. Mediálna správa môže byť interpretovaná rôznymi
spôsobmi, čo umožňuje uspokojenie rôznorodých potrieb jednotlivých divákov/poslucháčov/čitateľov. Stuart Hall však upozorňuje, že otvorenosť správy a škála možných interpretácií nesmie
byť nadhodnotená. „Polysémiu si nesmieme pliesť s pluraliz-

Jindřich Štyrský: Z cyklu Žabí muž, 1934

mom. Konotatívne kódy si nie sú medzi sebou rovné. Každá
spoločnosť/kultúra má sklon svojim členom vnútiť – do rôznej
miery – vlastnú segmentáciu … vlastnú kategorizáciu … sveta.
Dominantný kultúrny poriadok zostáva zachovaný, aj keď nie je
jednoznačný či nespochybnený.“ (Hall citovaný v Morley 1992:
52) V diskusii o výskume používania a uspokojenia predostrel
zaujímavé argumenty James Carey. Podľa neho z používania
a uspokojenia chýba „konzumačný“ (consummatory) pohľad na
komunikáciu, chápanie, ktoré berie do úvahy jednotlivca, pre
ktorého sú iracionalita a nepredvídateľnosť súčasťou skúsenosti
pozerania televízie či počúvania rozhlasu.5
V rámci výskumu, ktorý sa zaoberá recepciou televíznych
programov aktívnym publikom sa za prielomovú považuje stať
Davida Morleyho The ‚Nationwide‘ audience z roku 1980. Morley sa vymedzil voči výskumu používania a uspokojenia, dôležitosť jeho výskumu v úvode knihy zhrnul Stuart Hall takto:
„Monolitické chápanie diváka, publika či televízie ako takej
bolo snáď navždy nahradené novým dôrazom na odlišnosť
a variáciu. Morley začal mapovať prepojenia rôznych faktorov
v sociálnom kontexte sledovania televízie. Celkovo nám tieto
prepojenia odhalia jemné vzťahy medzi významom, potešením,
použitím a výberom.“ Morleyho výskum bol postavený na premisách Hallovho modelu kódovania a dekódovania (encoding/
decoding model) mediálnych obsahov. Morley (1992: 85) považuje za dôležité tri premisy tohto modelu:
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1. Tá istá udalosť môže byť zakódovaná viac ako jedným
spôsobom.
2. Každá správa môže byť „čítaná“ rôznymi spôsobmi, správy sú v zásade polysémické, aj keď sa určitý spôsob „čítania“
ponúka väčšmi než iné.
3. Správa je pochopiteľne problematická. V prípade televíznej správy sa jedná o štrukturovanú polysémiu. Televízna
správa je komplexný znak, v ktorom je zakódovaný preferovaný
spôsob čítania, napriek tomu si ale zachováva potenciál vyjadrenia iného významu.
Morley pracoval s tromi hypotetickými spôsobmi čítania
mediálnych správ.6 Prvé je dominantné (hegemonické) čítanie,
v tomto prípade sa divák plne stotožňuje s kódom programu
a prijíma jeho preferované čítanie. Druhé je vyjednané čítanie,
divákovi je čiastočne vlastné kódovanie programu a prakticky
prijíma preferované čítanie, prispôsobuje ho ale tak, aby zodpovedalo jeho postojom a záujmom. V treťom prípade ide o opozičné (anti-hegemonické) čítanie, keď kódovanie programu nie
je vlastné divákovi, ten odmieta preferované čítanie a vytvára si
alternatívny rámec interpretácie. Morley (respektíve Hall) tu
vychádzal z teórie sociológa Franka Parkina, podľa ktorého sa
príslušníci rôznych spoločenských tried pohybujú v rôznych
systémoch významu (meaning systems) alebo ideologických
rámcoch. V rokoch 1976 a 1977 Morley7 v rámci svojho výskumu premietol videonahrávky spravodajskej relácie Nationwide8
skupinám jednotlivcov s rôznym socio-kultúrnym zázemím. Interpretácie programu zisťoval následne v rozhovoroch. Morleyho zaujímala súvislosť medzi interpretáciou programu a socio-kultúrnym zázemím zúčastnených, snažil sa dokázať vzťah
medzi kódmi používanými v mediálnej správe a interpretačnými
kódmi rôznych socio-kultúrnych skupín. Zaujímalo ho tiež do
akej miery sa interpretácie nachádzajú v rámci preferovaných
významov, ktoré boli zakódované do správy jej tvorcami. Morley nedokázal jednoznačne potvrdiť vzťah medzi socio-kultúrnym zázemím jednotlivcov a spôsobom čítania mediálnych obsahov, dospel k záveru, že publikum musíme chápať v kontexte
rôznych prelínajúcich sa (možno aj vzájomne si odporujúcich)
diskurzov, z nich niektoré majú svôj pôvod v médiach, ale
k tomu, aby sme pochopili zvláštny vzťah medzi mediálnym
textom a divákom musíme do analýzy zahrnúť všetky tieto diskurzy. Slovami Rogera Silverstona „Morley nám vraví, že pozeranie televízie (a vzťah medzi textom a divákom) je komplikovaná aktivita a nemôže byť skúmaná iba na základe analýzy
interpelácie textom či zjednodušujúcim chápaním spoločenského postavenia.“ (1994: 150)
Sociologické zameranie Morleyho výskumu ho malo jasne
dištancovať od tradície výskumu používania a uspokojenia, ktorú, ako som už uviedla, považoval za príliš psychologizujúcu.
Z výskumov zameraných na mediálne publikum zo sociologickej perspektívy môžeme tiež spomenúť štúdie amerického sociológa Jamesa Lulla. V roku 19829 Lull publikoval stať, v ktorej
sa zaoberal sociálnym používaním televízie v rodinnom kontexte. Jeho výskum bol výrazne ovplyvnený etnografiou a zameraním na média v roli sociálnych zdrojov v medziľudských komu-
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nikačných systémoch, teda na sociálne – a nie osobné
– používanie médií. V súvislosti s etnografiou Lull píše:
Sociálny výskumník môže použiť rozvinutejšiu metódu etnografie – zahrňuje (1) zúčastnené pozorovanie, (2)
použitie informátorov a (3) hĺbkové rozhovory – ako
integrovaný spôsob na pochopenie každodenného sveta
sociálnych skupín, medziľudskej komunikácie a používania masových médií. Cieľom etnografie masovej komunikácie je umožniť výskumníkovi, aby zachytil tak
ucelene, ako je to len možné, s minimálnym narušením
‚perspektívu domorodca‘ vo vzťahu k relevantným komunikačným a socio-kultúrnym otázkam. (1990: 31)
Lull rozlišuje štrukturálne a relačné sociálne používanie televízie. Štrukturálne používanie zahrňuje dva aspekty, environmentálny (televízia vytvára zázemie) a regulačný (televízia určuje čas aktivít). Zaujímavejšie než štrukturálne sociálne
používanie televízie je pre Lulla používanie relačné, v tomto
ohľade Lullov výskum odkryl štyri hlavné spôsoby používania
televízie:
1. podpora komunikácie (communication facilitation) – televízia môže udávať agendu pre rozhovory
2. zblíženie/ústup do ústrania (affiliation/avoidance) – televízia môže pôsobiť ako relaxačný prostriedok pre rodinu (spoločné pozeranie)
3. získanie sociálnych vedomostí (social learning) – televízia
je zdrojom modelov chovania
4. kompetencie/dominancia (competence/dominance) –
z televízie sa môžeme učiť argumentačným schopnostiam, iným
prejavom dominancie je komu je povolené pozerať čo a kým.
Predchádzajúce ukážky výskumov mediálneho publika nás
posunuli smerom k etnografii publika. Lull (1990: 33) charakterizuje etnografiu masovej komunikácie ako „dlhodobé, mikroskopické, induktívne skúmanie prirodzenej interaktívnej komunikácie, ktoré spája ľudí s masovými médiami a tiež navzájom
medzi sebou“. Alasuutari zdôrazňuje, že k vzniku tejto výskumnej tradície viedla séria zmien, sám rozoberá tri, ktoré sú podľa
neho kľúčové:
1. Stredobodom výskumu médií sa stala politika identity
(obzvlášť gender10).
2. Pozornosť výskumníkov sa odklonila od mediálneho obsahu k rolám, ktoré médiá zohrávajú v bežnom živote
jednotlivcov/skupín. V tomto ohľade je potrebné zdôrazniť, že
sa nejedná iba o televíziu, napr. Roger Silverstone et al. (1991,
1992) skúmali domáce používanie informačných a komunikačných technológií.
3. Aj v prípade, keď sa recepčná analýza zaoberá určitým
programom/seriálom, deje sa tak s dôrazom na prijímateľov, na
rolu médií v bežnom živote, na vzťah medzi používaním určitého média/programu a bežným životom danej skupiny.
Ako som už spomenula vo svojom pokrytí vývoja výskumu
mediálneho publika sa Alasuutari snaží posunúť za etnografiu
publika a odvoláva sa na existenciu tretej generácie výskumu,
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ktorú nazýva novým výskumom publika. David Morley (1999:
199) je voči tomuto vymedzeniu pomerne zdržanlivý, napriek
tomu však pripúšťa, že výskum, ktorý Alasuutari nazýva novým
výskumom publika má určité charakteristické črty. Podľa Morleyho sa takýto výskum venuje predovšetkým otázkam občianskosti vo vzťahu k médiám, spôsobom mediálnej komunikácie
a tiež relatívnej morálnej hodnote programov. Médiá sú v tomto
prípade chápané ako spojovací článok s verejnou sférou a takýto
výskum pracuje s modelom občianskosti, v ktorom je používanie spravodajských relácií pre informovanosť chápané ako povinnosť dobrého občana (viz napr. Hagen 1992).
Prehľad akademického výskumu mediálneho publika, ktorý
poskytuje táto esej nie je zďaleka vyčerpávajúci. Kvôli prehľadnosti a ucelenosti som sa v eseji nevenovala prelínaniu rôznych
prístupov k výskumu mediálneho publika či debatám ohľadne
metodológie výskumu (metodologické problémy výskumu pou-

žívania a uspokojenia a etnografie publika rozoberá Schroder in
Alasuutari 1999; Morley a Curran diskutujú o problematike revizionizmu vo výskume mediálneho publika in Curran et al.
1996). Napriek tomuto obmedzeniu som sa snažila poukázať
aspoň na základné súvislosti a esej snáď nevyvoláva dojem, že
výskum mediálneho (respektíve televízneho) publika prešiel lineárnym vývojom. Ako totiž zdôrazňuje David Morley (1992:
196), nejedná sa o lineárny vývoj paradigiem/modelov, ktoré
nasledovali jeden po druhom, vývoj výskumu mediálneho publika by mal byť v ideálnom prípade chápaný multidimenzionálne, takýto prístup totiž poukazuje na spôsob, akým boli predchádzajúce paradigmy/modely obohatené o nové prvky.

Monika Metyková (*1974)

autorka pôsobí ako Marie Currie Fellow na Dublin City University v Írsku.

Poznámky:
1) Ohľadne tohto modelu v kontexte vojnovej propagandy viz Revue pro
média 2.
2) Všetky preklady boli prevedené autorkou.
3) Frankfurtská škola (Inštitút pre sociálny výskum) vznikla v 20. rokoch 20.
storočia na univerzite vo Frankfurte v Nemecku. Medzi jej čelných predstaviteľov
patrili napr. Adorno a Horkheimer. V 30. rokoch 20. storočia väčšina členov inštitútu utiekla z Nemecka do USA, kde pokračovali vo svojej výskumnej činnosti.
Podrobnejšie k téme kritiky masovej/populárnej kultúry viz Revue pro média 1.
4) Viz tiež článok Dina Numerata Jak aktivní je aktivní publikum? v tomto čísle.
5) Moja parafráza je založená na Silverstone 1994: 145, pôvodná stať: Carey,
J. 1975. „A cultural approach to communication.“ Communication 1975, 2 (2).

6) V origináli: dominant, negotiated a oppositional reading.
7) Morleyho stať bola publikovaná v roku 1980, v roku 1978 spolu so Charlotte Brunsdon vydali štúdiu Everyday television: ‚Nationwide‘, v ktorej poskytli textuálnu analýzu televízneho programu Nationwide.
8) Nationwide bola večerná spravodajská relácia vysielaná na BBC1 v pracovných dňoch medzi osemnástou a devätnástou hodinou, nasledovala po hlavných
celonárodných správach.
9) Pôvodná stať bola vydaná v knihe Inside family viewing v roku 1990, moje
odkazy sú na vydanie z tohto roku.
10) Viz Revue pro média 9.
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Jak aktivní je aktivní publikum?
I Dino Numerato I
„Kyvadlo ve světě výzkumu publika se během několika posledních let bezesporu přehouplo.“ Tak děl David Morley
v ambiciózně pojmenovaném článku „Active Audience Theory: Pendulums and Pitfalls“, otištěném v roce 1993 v Journal of Communication (Morley 1993: 255). Oním přehoupnutím měl David Morley na mysli obrat ve výzkumu mediálních
studií, v jehož rámci začala být pozice publika stále častěji vnímána jako aktivní. Výzkum kladl vyšší důraz na moc
publika nad textem a poukazoval na ochranné bariéry, jež mohou potenciální dominaci mediálních sdělení eliminovat.
S mírnou nadsázkou lze říci, že článek získal status povinné součásti bibliografií připojených ke statím o publiku
a metafora kyvadla se stala nepostradatelnou součástí jazykové výbavy badatelů, kteří se studiem mediálních publik
zabývali. Teorie aktivního publika si v kontextu mediálních studií vydobyla významnou pozici, nikoli však nezpochybňovanou a nezpochybnitelnou.
Teorii aktivního publika se věnují následující odstavce. Článek
nejprve poukazuje na různorodost významů, jež termín aktivita
mediálního publika v textech různých autorů implikuje, a dále
shrnuje, jaké inspirační zdroje tyto úvahy o aktivitě stimulovaly
a jaký typ výzkumné tradice k udržení tezí o aktivitě přispěl.
Poté prezentuje dosud vyslovené kritiky konceptu aktivního diváctví a v závěru představuje jeden z možných způsobů jeho
redefinování, respektive zúžení. Esej se tedy soustředí zejména
na zodpovězení těchto otázek:
— Co znamená aktivita v perspektivě vybraných konceptualizací?
— Jaké argumenty snižují relevanci teorie aktivního publika,
neboli jaká je kritika sociálněvědné představy aktivního publika?
— Jak by mohl být význam označení aktivní publikum
s ohledem na představené formy kritiky redefinován?
O polysémických mediálních sděleních a o polysémické teorii
Teorie aktivního publika se v mediálních studiích vynořuje na
pozadí výzkumu užití a uspokojení (viz Heslář v tomto čísle,
heslo Uses and Gratifications; Schrøder 1999, Silverstone 1994).
Její význam vzrůstá se studiemi recepce (Gray 1999) a upevňuje
se paralelně s difúzí kulturálních studií a etnografického výzkumu, v podmínkách, kdy se trend sociálněvědného zkoumání
poddává kouzlu každodennosti. Artikulaci teorie aktivního publika můžeme pokládat za vyvrcholení vlny, která poukazuje na
omezené účinky médií. Důležitou inspirační roli pro ni sehrála
i literární teorie. Z ní mediální studia přebírají především Fishovu myšlenku o interpretativních komunitách1 (Schrøder 2000)
a Ecovu tezi o otevřenosti a uzavřenosti díla (Losito 2001).
S ohledem na teoretické zdroje v teorii mediálních studií
můžeme rozlišit dva obecné přístupy k definování aktivity.

6

První přístup, zasazený do kontextu výzkumu užití a uspokojení, je zaměřen na činnosti spjaté se sledováním a konzumací
médií. Studie takového typu mají zejména kvantitativní a popisný charakter a jejich předobraz najdeme v jakémkoli sociálním
jednání orientovaném ve vztahu k médiím. Autoři takových studií, jinak vyjádřeno, věnují nadměrnou pozornost divákovi, jehož jednání posuzují bez vazby na obsah mediálních sdělení,
nezohledňujíce potenciální síly významů, které jsou do nich
vtisknuty.
Druhý přístup, opřený o studie recepce, se zaobírá především
zpracováváním mediálních obsahů a spíše než na manifestní
jednání se soustředí na kognitivní procesy. Výzkumy takového
typu mají spíše explorativní charakter a platnost jejich závěrů je
mnohdy omezena na prostředí, v němž probíhaly. Do popředí
vstupuje dynamika vztahu mezi sdělením a mediálními publiky
a aktivita tak bývá definována s ohledem na potenciál publik
autonomně, jak na úrovni individuální, tak kolektivní, interpretovat a zpracovávat mediální sdělení.
Do skupiny první můžeme zařadit studii Levyho a Wendahla, kteří identifikovali několik verzí aktivity, a to selektivitu, zaujetí a využití. Ty integrují s časovou dimenzí a u každé z nich
pak odlišují aktivitu spjatou s očekáváním a výběrem, která sledování medií předchází, aktivitu v průběhu sledování médií
a aktivitu, která následuje po mediální expozici (Levy, Wendahl 1985).
Diferencovanější pohled na aktivitu prezentoval Frank Biocca, který ve své kategorizaci shrnul potud prezentované studie a
podobně jako Levy s Wendahlem mezi aspekty aktivity uvedl
selektivitu, využití a zaujetí. V případě selektivity rozlišil ještě
mezi selektivitou zvykovou a instrumentální. Zatímco první typ
spojil s rutinním sledováním vybraných sdělení, druhý, legitimizovaný teoriemi racionální volby, identifikoval s výběrem takových sdělení, z něhož může publikum získat užitek. Vedle těchto
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projevů se zmiňuje ještě o intencionalitě jako o cíleném, vědomém vyhledávání informací a o rezistenci k vlivu médií. (Biocca 1988) V souvislosti s výzkumem nových médií aktivita získává ještě další dimenzi, a to konkrétně interaktivitu (Tincknell,
Raghuram 2002).
Výše uvedené konceptualizace se vztahují k manifestnímu
sociálnímu jednání a ještě nepracují s termínem aktivita ve významu, jaký mu dodávají studie zaměřené na mediální recepci,
v nichž do popředí vystupuje i autonomie publika a interpretace
mediálního sdělení.
Gianni Losito uvádí, že v daném výzkumném proudu implikuje aktivita kromě selektivity také sémantickou autonomii
a kolektivní přepracování a re-interpretaci mediálních textů
v sociální interakci. Aktivita však není synonymem explicitní
intencionality ani konfliktní opozice (Losito 2001). Teorie aktivního publika je spíše zastřešujícím termínem pro různorodé přístupy k publiku a jejich vztahu k mediálním obsahům.
Prostor pro promýšlení aktivity mediálního publika v kontextu studií recepce otevírá model Stuarta Halla o kódování
a dekódování (viz Heslář v tomto čísle, heslo Kódování/
dekódování), dále rozpracovaný Davidem Morleym ve studii
o divácích pořadu Nationwide. Čili výzkumy, jež Pertti Alasuutari označil jako první generaci studií recepce (Alasuutari 1999;
viz recenze Tři generace výzkumu publika v tomto čísle),
v nichž publikum vystupuje v jistém smyslu jako subjekt analyzující, diskutující, interpretující a vyjednávající význam.
Druhým důležitým momentem, který posiluje teorii aktivního publika, je Fiskeho teze o polysémických sděleních. Řečeno
Fiskeho jazykem, mediální sdělení nese potenciální formy interpretace, jež mohou být odlišnými publiky různě aktualizovány
nebo dekódovány, a to v závislosti na interpretačních zvyklostech těchto publik a jejich kulturním zázemí (Jensen 1990). Série studií, zaměřených na sledovaní televizní fikce,2 se soustředí
na různé formy kreativity, hravosti a potěšení a výzkum potenciálních účinků médií se tak dostává do pozadí.
Jak je zřejmé z výše uvedených řádků, úvahy o aktivitě získali oporu v analýzách širokého spektra sociálního jednání
a kognitivních procesů. Tak jako jsou podle mediálních teoretiků
polysémická sdělení, jež aktivní publikum přijímá a zpracovává,
je polysémický i sociálněvědný přívlastek, který takové počínání označuje.
Teorie aktivního publika je polysémická sama o sobě.
Kritické úvahy o teorii aktivního publika
Úvahy o neudržitelnosti teorie aktivního publika se dosud opíraly o dvě formy kritiky. Ty se týkaly samotné vědecké hodnoty
teorie na straně jedné a důsledků, jež z užívání termínu aktivita
potenciálně mohou vyplývat, na straně druhé. Jinými slovy, objevovaly se jak kritiky namířené proti teoretické koherenci pojmu, tak varování před možným záporným dopadem užívání
termínu v ekonomické a politické sféře.
Teoreticky orientovaná kritika se realizuje víceméně ve třech
dimenzích. První dimenzi můžeme označit jako kritiku mnoho-

značnosti významů. Jak již bylo uvedeno v předchozí části, teorie aktivního publika byla vnímána jako všeobjímající a zároveň
jako významově prázdný pojem. Teorie aktivního publika byla,
za druhé, kritizována pro nedostatečné zohlednění problematiky
moci a konceptů hegemonie a ideologie. A, za třetí, kritika
odkryla nedostatky v metodologickém přístupu.
O mnohoznačnosti pojmu – neboli o skutečnosti, že se za
adjektivem aktivní skrývá neohraničené cosi – vypovídají uvozovky, kterými řada autorů slovo aktivní ohraničuje (např.
Gray 1999; Livingstone 1990; Losito 2001; Morgenstern 1992;
Philo, Miller 2000; Volek 1999). Kritika polysémičnosti pochopitelně nezůstává symbolicky vtisknuta jen do interpunkčních znaků a je rozvíjena v širokém poli argumentů. Frank Biocca ve své shrnující stati upozorňuje na nefalzifikovatelnost
pojmu vyplývající z jeho všezahrnující povahy (Biocca 1988)
a John Corner jej kritizuje coby samolibý relativismus (Corner 1991). Roger Silverstone hovoří o tom, že pojem aktivní
divák v sociální realitě nemá – pokud kdy vůbec měl – jednoznačnou referenci a konotace, které s ním jsou spojeny, se liší
od jednoho autora k druhému (Silverstone 1994). Gianni Losito zdůrazňuje, že aktivita není nutně spjata s explicitní intencionalitou, s rezistencí nebo konfliktní opozicí (Losito 2001).
Jaromír Volek upozorňuje na nejasnost definice divácké aktivity a pasivity a na směšování některých kategorií. Blíže uvádí,
že dochází k ztotožňování významové ambivalence s polysémií, textové otevřenosti s absencí sociální determinace a svobody televizní volby s jakoukoliv diváckou aktivitou (Volek 1999). Výstižně problém s mnohovýznamovostí popisuje
Sonia Livingstone, která si pokládá tyto otázky: „Je aktivní
divák nutně ostražitý, pozorný a originální? Je politicky aktivní nebo subverzivní? Reprezentuje aktivní divák také něco jiného než jen zpochybnění zmínky o ‚pasivním divákovi‘?“
(Livingstone 1998: 171).3
O nedostatečném zohlednění konceptu moci, jež je zde představen jako druhá dimenze teoreticky orientované kritiky,4 píší
Greg Philo a David Miller, představitelé Glasgow University
Media Group. V úvahách o depolitizované teorii aktivního publika kritizují nadměrnou pozornost věnovanou interpretaci textů.
Takové přístupy podle nich víceméně nezáměrně abstrahují od
problému mediálních účinků. Skotští autoři, odvolávajíce se na
vlastní výzkumné projekty, zdůrazňují, že média napomáhají
strukturovat hodnoty a názory publika, a proto je nutné věnovat
jim vyšší pozornost. Vyvracejí tezi o teorii aktivního publika,
podle které si mediální publikum na základě svých přesvědčení
a hodnot konstruuje svůj vlastní význam textu. Úlohu hodnot
a přesvědčení při interpretaci sice uznávají, ale vymezují model
recepce mediálních sdělení jako více dialektický. Hodnoty
a přesvědčení podle nich nejenže strukturují způsob, jakým bývají mediální sdělení interpretována, ale zároveň jsou těmito
sděleními strukturována5 (Philo, Miller 2000).
Obecně metodologický postup představuje třetí rozměr,
v němž se odkrývání slabin teorie aktivního publika pohybuje.
Metodologická kritika se konkrétně týká nedostatečného propojení makrosociologického a mikrosociologického pohledu,
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nezohledňování diferencí mezi mediálními žánry a směšování
kognitivní a behaviorální roviny sociálního jednání.
První zmíněný typ je orientován zejména k etnografickým
výzkumům a k nedostatečnému zohlednění makrosociologické
dimenze (Morley 1993; Livingstone 2000; Schrøder 1994, 1999).
Teze o aktivitě sice získávaly legitimitu odvoláváním se na kontext, ten však byl vnímán, na úkor důslednějšího zkoumání
kontextu sociokulturního a institucionálního, spíše jako situační.
Makrosociální jevy, jako například nárůst významu informačních technologií, postupující globalizace, koncept společnosti
vědění a s tím spjatá potenciálně zvyšující se mediální gramotnost, zůstaly ve studiích o aktivním publiku empiricky nereflektovány.
Druhým metodologickým nedostatkem je nerespektování
odlišnosti žánrů, o kterých studie o aktivním publiku zpravidla
referují. Představa aktivního publika je, jak ukazuje Ann Gray,
vybudována na základě výzkumů orientovaných na recepci seriálů a televizní zábavy. Zpravodajství se ve studiích věnovaných
publiku objevuje minimálně6 (Gray 1999).
Třetí obecně metodologickou slabinou představuje splývání
dvou elementárně odlišných rovin předmětu zkoumání. Denis
McQuail upozorňuje na problém, že někteří autoři aktivitou
míní mentální konstrukt a jiní ono označení používají pro manifestní jednání (McQuail 1997). Tento rozpor se stává evidentním
při srovnání dvou výše představených konceptualizací aktivity,
kde na jedné straně stojí výzkumná linie užití a uspokojení, jež
má blíže k pojetí behaviorálnímu a soustředí se na manifestní
jednání, a na straně druhé výzkumná linie studií mediální recepce, v jejímž rámci je aktivita pojímána jako charakteristika kognitivních procesů, jako mentální konstrukt. Problémem nemusí
být pouze fakt, že aktivita konotuje jednou jednání a podruhé
myšlenkový proces, ale i skutečnost, že se neobjevily pokusy
obě představy koherentně propojit.
Formy kritiky teorie aktivního publika nejsou, podobně jako
sociálněvědné uvažování obecně, orientovány pouze teoreticky
a přesahují pole snah, jež můžeme označit jako ryze badatelské,
orientované pouze na poznání. V jistém smyslu je to spjato s již
uvedenou teoretickou kritikou, dle níž konceptu aktivního publika chybí důraz na analýzu mocenských vztahů a ideologie.
Daný kritický přístup vychází z perspektivy politické ekonomie
médií, skrze níž je teorie aktivního publika nahlížena jako nekritická oslava diváckých požitků nebo jako bezúčelný populismus,
což v samotné praxi slouží k legitimizaci procesu globální komercionalizace a nerovných podmínek při recepci. Ospravedlněny bývají paralelně i neoliberální politiky, jež k danému vývoji
přispívají. (Ridell 1998) Jaromír Volek v proniknutí teoretického
konceptu do politického sféry spatřuje ohrožení modelu veřejné
mediální služby. „[...] oslava aktivního publika tak může vést až
k legitimizaci morálně i umělecky pokleslých textů, která se
opírá o fenomén tzv. ‚ratingové demokracie‘ či ‚ratingové estetiky‘. Výsledkem uvedeného trendu je narůstající snaha po deregulaci, která by ve svých důsledcích nakonec mohla destruovat
model veřejné mediální služby.“ (Volek, 1999).
Výše uvedené shrnutí kritiky můžeme doplnit ještě několika
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poznámkami. Teorii aktivního publika musíme vnímat v kontextu politiky výzkumu publika jako takového. A to politiky vnitřní,
reprezentované proudem na sebe odkazujícího a zároveň vnitřně
diferencujícího se systému výzkumu publika, a politiky vnější,
reprezentované společenskou a sociálněvědnou poptávkou.
Atributem takzvané vnitřní politiky je přirozená potřeba
ukotvit teorii aktivního publika uvnitř metanarace o výzkumu
publika a opatřit ji uznatelným statusem. Označení aktivní publikum umožňuje vymezení teoretické pozice v kontrastu k výzkumům, které publikum konceptualizovaly jako manipulovatelné a pasivní.7 Uvnitř této hry výzkumu, již pohání strategický
imperativ vymezování, bývá požadavek na vnitřní a analytickou
koherenci upozaděn.
Dalším zdrojem, který ono upozadění napomáhá prohlubovat, je již zmíněná vnější politika. Z této perspektivy vystupuje
teorie aktivního publika spíše jako vedlejší produkt výzkumů,
jež se primárně zaměřují na instituci rodiny, na problematiku
genderu, etnicity či subkultur. Výzkum není primárně orientován na média, ale na jiná témata. Teorie aktivního publika se tak
stává částečně vedlejším produktem a částečně zastřešujícím
označením spíše než cíleně rozpracovaným konceptem.
Buď jak buď, škála, na níž se kritiky teorie aktivního publika
rozprostírají, je široká. Aktivita získává různé významy jak
s ohledem na své zdroje, tak i projevy. Kritické úvahy o křehkosti zkonstruované teorie vybízejí k opuštění teorie nebo k jejímu redefinování. Tato esej volí druhou cestu a v poslední části
načrtává jednu z možností, jak definičně nevyjasněný pojem
naplnit novým obsahem.
Proto-profesionalizovaná mediální publika
Pokusme se nyní naznačit jeden z možných směrů, jakým se
mohou úvahy o aktivitě mediálního publika odvíjet, a to konkrétně nastíněním teze o existenci segmentů mediálního publika, jež
disponují kompetencí o médiích reflexivně uvažovat, a tudíž
i přijímat mediální sdělení způsobem, který může redukovat jejich symbolický a sociální vliv. Daná představa aktivního publika zahrnuje potencialitu, že diváci nepřijmou výklad reality
přítomný v médiích za daný a vědomi si způsobu, jakým jsou
mediální sdělení vytvářena, je budou přijímat a interpretovat
odlišně.
Optikou této perspektivy je publikum vnímáno jako aktivní
ve chvíli, kdy nejenže umí média a mediální sdělení využívat ve
svůj prospěch, ale rovněž je dokáže kriticky reflektovat a v návaznosti na to i případně odmítnout dominantní významy mediálních sdělení a vytvářet nové, opoziční. A to právě díky znalosti gramatiky fungování médií. S odkazem na dílo nizozemského
sociologa Abraama de Swaana můžeme o takto autonomním
mediální publiku hovořit jako o proto-profesionalizovaném8
(de Swaan 1990).
K vyslovení teze o existenci proto-profesionalizovaných
publik vybízejí dva hlavní argumenty. První souvisí se skutečností, že někteří autoři zabývající se studiem mediálního publika
upozorňovali na potřebu zkoumat diskurzy o médiích a jejich
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obsahu (Dahlgren 1988, Fraser 1990, Höijer 1999) a v návaznosti na to i možný vliv diskurzivní kompetence na autonomii
publika (Kosicki, McLeod 1990). Druhým motivem pro otevření
debaty o prosazení reflexivní podoby aktivity je makrosociální
kontext, kontext společnosti vědění9 (Stehr 2001), v níž jsou
teoretické diskurzy o médiích přístupné stále širšímu publiku.10
Kompetence, v nichž bývají mediální publika proto-profesionalizována, nejsou chápány jako kompetence ryze praktické,
obsahující soubor znalostí a dovedností dostačujících k výkonu
žurnalistické profese či mediální produkce, ale zejména jako
kompetence teoretické, definované souhrnem poznání mediální
studií jako vědního oboru,11 jež svůj zájem vůči produktům činnosti praktické orientují. Mezi takto proto-profesionalizovaná
publika patří studenti mediálních studií, učitelé vyučující mediální výchovu a žáci, studenti či učitelé vzdělávaní v mediální
gramatice, novináři, politici, tiskoví mluvčí, zaměstnanci public
relations a mediálních agentur, pracovníci nevládních a neziskových organizací, ale například i vědci z přírodovědných oborů,
kteří se snaží předejít novinářskému zkreslení výsledků vlastní
práce tím, že ji mediálně sami prezentují.
Jisté náznaky proto-profesionalizované formy aktivity, byť
nesystematizované v koherentní celek, můžeme najít v několika
studiích pohybujících se spíše na periferii vědeckého pole. Jako
paradoxní působí fakt, že publika analyzovaná v těchto esejích
jsou v běžném slova smyslu ve skutečnosti aktivnější než publika, která jsou jako taková označována. Konkrétně, promýšlení
autonomie publika v souvislosti s diskurzivními kompetencemi
a reflexivním postojem k médiím najdeme ve třech konceptech.
V tezích o mediálním skepticismu (Tsfati 2003), o kritické mediální konzumaci (Kavoori 1999) a o laických teoriích o médiích
(Kosicki, Leod 1990; Morgenstern 1992).
Mediální skepticismus definoval izraelský sociolog Yariv
Tsfati (2003) jako pocit nedůvěry projevovaný zejména ve vztahu k mainstreamovým médiím a opírající se o předpoklady, že
novináři nejsou nestranní a objektivní ve svých zprávách, že
pokaždé nesdělují příběh v jeho komplexnosti a že výstižnost
a přesnost obětují osobním a komerčním ziskům. Mediální sdělení jsou tak optikou skeptického publika vnímána jako zkreslená, neobjektivní, a tudíž nedůvěryhodná. Yariv Tsfati neanalyzoval primárně mediální skepticismus coby svébytný jev, ale
pokusil se jej použít jako nezávislou proměnou. Ve svém výzkumu ukázal, jak mediální skepticismus mírní vlivy agendy-setting
(Tsfati 2003, Tsfati, Cappella 2003; o konceptu agenda setting /
určování agendy viz Heslář v RPM č. 3.).
Kritická mediální konzumace je termín, který ve své studii
o reflexivních divácích používá Anandam Kavoori (1999), jenž
se pokouší identifikovat globální trendy ve způsobech interpretace mediálních textů. Využil k tomu metody srovnávací analýzy, při níž se soustředil na komparaci mediální recepce zpravodajských spotů ve čtyřech zemích (celkem dvacet čtyři focus
groupů ve Velké Británii, Německu, Francii a Spojených státech). Trend, v němž vykazovala zkoumaná publika v jednotlivých státech největší podobnosti, představovaly formy reflexivity, které diváci ke kritice zpráv používali. Anandam Kavoori

Jindřich Štyrský: Z cyklu Žabí muž, 1934

identifikoval tři typy kriticismu, a to kritiku obsahu promluvy,
jež zpravodajství vytýkala nejasnost, redundanci a převážnou
negativitu v informování o „jiném světě“, nedostatečné pokrytí
kontextu nabídnutého zprávami a rovněž potenciální dopad, jež
může zpravodajství mít,12 a kritiku textuální strategie, směřovanou proti způsobům zarámování a proti žurnalistické perspektivě. Kromě toho zmiňuje i kritiku institucionalizovaných novinářských principů, mezi nimiž uvádí zpravodajské hodnoty,
zvláště pak ty podporující zobrazení násilí.
Důležitost laických teorií při analýze vlivů mediálních obsahů vyzdvihují Gerald Kosicki a Jack McLeod. Podle nich si
čtenáři a diváci konstruují vlastní teorie o médiích a jejich produktech. Jejich zdrojem je zkušenost s médii a mohou mít jak
povahu hodnotící, tak faktickou. Jak dvojice autorů empiricky
potvrdila, tyto teorie, bez ohledu na jejich pravdivostní hodnotu,
ovlivňují jednání publika, protože publikum jedná jako by byly
pravdivé. To se projevuje při výběru a používání médií a i při
zpracování mediálních obsahů (Kosicki, McLeod 1990).
Stručné představení tří studií odkrývá přítomnost dvou analytických, od sebe neoddělitelných rovin zkoumání. Na jedné
straně rovinu reprezentace médií a představ o jejich fungování,
neboli rovinu mediální gramotnosti, a na straně druhé rovinu
projevu takové gramotnosti, patrnou ve chvílích, kdy reflexivita
strukturuje způsob recepce mediálních sdělení. O reflexivitě
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mediálních publik není možné hovořit v termínech permanentní
přítomnosti, ale spíše jako o potencialitě, která může být aktualizována. Ať již v podobě prosté autonomie, nebo ve formě
rezistence či subverze ve vztahu k mediálním sdělením.
Pochopitelně nelze setrvávat v bláhové iluzi, že mediální
publika mohou být jen a jen reflexivní (Alasuutari 1999) a že
bychom čtenáře, posluchače a diváky snad mohli redukovat na
chodící gramatiky.13 Média disponují silou okouzlit (Silverstone 1999) a konstruováním symbolického řádu v prostoru každodennosti vybízejí publikum k vnoření, které se projevuje ať již
v očekávání mediální expozice, v para-sociálním interakci
v průběhu jejich sledování, v konstrukcích významů či v identifikaci (srov. Levy, Wendahl 1985).
Teze o proto-profesionalizovaných mediálních publicích
otevírá řadu otázek, které nastiňují možné linie empirického
zkoumání:
— Jaké kognitivní zdroje jsou aktualizovány při recepci
mediálních sdělení?
— Jaké rozdíly ve sledování mediálních sdělení a jejich percepci se objevují při srovnání proto-profesionalizovaných a jiných publik? A jaký je vztah k médiím u publik proto-profesionalizovaných odlišným způsobem?
— Najdeme rozdíl v recepci mediálních sdělení mezi těmi,
kteří mají k vědění přístup spíše díky praxi a zkušenosti, a těmi,
jež k němu mají přístup spíše teoretický?
— Můžeme s ohledem na jednotlivé mediální žánry identifikovat různé formy aktualizace reflexivního postoje a odlišné
míry intenzity jeho projevu?
Idea proto-profesionalizovaných publik je reakcí na výše
zmíněné kritiky teorie aktivního publika. Snaží se překonat problém všeobjímající teorie, a to jak s ohledem na definici publika,
tak s ohledem na způsob recepce. Spíše než o identifikaci všeobecné tendence se aktivitu pokouší situovat pouze do některých
segmentů mediálních publik. Navíc tím, že dané aktivitě připojuje identifikovatelný zdroj, tedy expertní vědění, naplňuje ji
kognitivní dimenzí reflexivity, čímž minimalizuje nebezpečí, že
aktivita zůstane – tak jako dříve – synonymem pro jakoukoli
formu interpretace mediálních sdělení a že adekvátnost daného
pojetí bude legitimizována podrobnou deskripcí mikrosociálního

a situačního kontextu. Zmínka o autonomii či případné rezistenci nebo dokonce subverzi pak předjímá návaznost na problém
moci a hegemonie.
Co se týče obecně metodologického pohledu, idea proto-profesionalizovaných publik reaguje na požadavek propojení makrosociální a mikrosociální roviny tím, že vyzývá k analýze mediální recepce ve vazbě na koncept společnosti vědění. Z otázek
načrtávajících empirický záměr je zřejmá snaha o zohlednění
žánrové diference a samotné zaměření na reflexivitu naznačuje,
že objektem zkoumání je proto-profesionalizace chápaná spíše
jako mentální proces než jako konkrétní manifestní jednání.
Vyslovením teze o proto-profesionalizovaných mediálních
publicích ztrácí na relevanci hledání odpovědi na dichotomickou
otázku, zda publikum je nebo není aktivní. Hledání kladné či
záporné odpovědi, která bývá nutně sevřena hranicemi promluvy nastolené tou či onou definicí aktivity, by mohlo nahradit
pátrání po zdrojích, jež k podněcování aktivity přispívají, a analýza způsobů, jakými se tyto zdroje při recepci mediálních sdělení projevují. A právě promýšlení konceptu proto-profesionalizace může být jedním ze způsobů, jak daného cíle dosáhnout.
Vzdáme-li se na závěr možnosti používat věcný, sociálněvědný jazyk a budeme-li ve snaze o rétorické zarámování textu
ctít Morleyho metaforu kyvadla ocitovanou v úvodu, můžeme
myšlenkovou linii nastíněnou ve výše uvedených odstavcích
shrnout v následující sérii otázek:
— Nelze při uvažování o kyvadle,14 pohupujícím se po ose,
kterou vymezují póly aktivity a pasivity, přesunout zájem od
sledování směru pohybu kyvadla k tomu, jaká hybná síla ono
kyvadlo pohání?
— Nemůže jedna z cest vést k zaměření pozornosti na význam promluv o médiích a o jejich gramatice coby potenciálních
zdrojů oné aktivity?
— Nelze tak v teorii aktivního publika učinit krok zpět, zúžit
definování pojmu a zaměřit se na identifikaci a projev faktorů,
jež mohou reflexivní formu aktivity stimulovat?
Dino Numerato (*1978)

autor působí na FSS MU V Brně, nyní Marie Curie Fellow
na Univerzitě La Sapienza v Římě

Poznámky:
1) Podle teorie interpretativních komunit není v textu předem obsažen žádný
význam. Na jeho utváření se vždy podílí kontext, okolnosti, konvence či instituce
s jejich systémy porozumění, norem, přesvědčení a konvencí. (Fish 1980 dle Bílek
2003). V mediálních studiích je koncept interpretativních komunit spjat s dílem
Janice Radway Reading Romances (jehož recenze vyšla v RPM č. 9 – Média
a gender) a zprvu se objevuje v jednotném čísle s odkazem na čtenářky milostných
románů, které pocházely z jednoho amerického města a scházely se kolem konkrétního knihkupectví, jež plnilo funkci interaktivního fóra, k výměně zkušeností
a sdílení interpretací (Schrøder 1994).
2) Mezi takto orientované studie patří například Angové Dallas, Hobsonové
Crossroads nebo Video Playtime od Ann Gray.
3) Pro zachování přesnosti překladu musíme poznamenat, že jazyk Sonii Livingstone je, jak praví jeden anglicismus, politicky korektní. Citace v anglickém
originále je následující: „Is an active viewer alert, attentive and original? Is he or
she politically active or subversive? Does the active viewer represent anything
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other than a challenge to the straw person of the „passive viewer“?” (Livingstone 1998:171).
4) Nezohlednění konceptu moci jako potenciální výtku směřovanou ke konceptu aktivního publika předvídal již Peter Dahlgren (1988) a na potřebu provázanosti studií recepce s otázkou moci upozornil i David Morley (1993). Podle něj byly
výsledky jeho studií rozvíjeny nesprávným směrem, což je patrné v odkazech na
sémiotickou demokracii či na postmoderní pluralismus (Philo, Miller 2000).
5) I přes onu naznačenou dialektiku je zřejmé, že skotští autoři přidávají vyšší
vliv na stranu médií.
6) Hovoří-li autoři o aktivitě diváků, zřídkakdy ve vztahu k politické participaci
spjaté s občanstvím. Jednu z výjimek představuje Pippa Norris (Norris 2000).
7) Tento příklad je pouze ilustrativní a schematizující, samotný výzkum publika je mnohem diferencovanější (blíže McQuail 1999).
8) Termínem proto-profesionalizace Abraam de Swaan pojmenovává proces,
během něhož dochází k difúzi vědeckého vědění mezi laiky. Ti získávají vhled do
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vědeckého poznání, a to jak na úrovni jazykové, tak argumentační. Jak nizozemský
sociolog uvádí, onen proces probíhá v okruzích, jejichž rozsah se rozrůstá. S vědeckým poznáním jsou nejdříve seznámeni ti, kteří pracují v profesích, které jistým
způsobem expertní znalost využívají, poté jejich klienti a postupně je vědecké vědění rozšířeno i mezi veřejnost. Daný proces nezahrnuje jen úroveň kognitivní, ale
projevuje se i na rovině jednání (de Swaan 1990).
9) A to nejen ve výše uvedených kruzích, které mají k danému vědění přímý
přístup, ale i všem mediálním publikům bez rozdílu. Otázkou zůstává nerovnoměrnost v distribuci takových informací a rovněž v motivaci vyhledávat informace
vztahující se ke gramatice médií.
10) Aktivita posílená vybudovanými diskurzy o médiích nemusí mít zdroj jen
v teorii, ale i v praxi. Stephanie Morgenstern upozornila, že v diskusích o aktivitě
byla velmi často přehlížena teze o laických epistemologiích, dle níž si publikum na
základě osobních zkušeností vytváří vlastní, laické teorie o médiích, jež mohou
představovat důležitý zdroj posilující diváckou autonomii (Morgenstern 1992).
11) Respektive znalosti sociální psychologie, sociologie, psychologie, etnografie, lingvistiky, kulturní antropologie, kulturálních či filmových studií, na jejichž
poznání jsou mediální studia coby obor vybudována.

12) Během skupinových diskusí o mediálních formách reprezentace studentských bouří v Jižní Koreji a politicky orientovaném masakru v Jižní Africe se objevily čtyři formy takového dopadu: emocionální, politický, voyeuristický a afirmativní (blíže Kavoori 1999).
13) To je nebezpečí, na které upozorňuje Pierre Bourdieu (1998), poukazuje
na sociologické zkoumání jakéhokoli sociálního jednání.
14) Přiznejme, že optikou fyziky, kyvadla, které není ve skutečnosti ideálním
kyvadlem, Morleyho kyvadlo nedisponuje hlavními definiční znaky, jež mu ideální fyzikální model přiřazuje (srov. Oxford Reference Online 2004). Za prvé,
hmotný bod metaforického kyvadla (pomyslný trend, respektive směřování výzkumu ve studiích publika) se nepohybuje od jednoho pólu k druhému, tam
a zpět, od pasivity k aktivitě, ale jen směrem k aktivitě, čímž, za druhé, není
možné stanovit periodu, během níž se hmotný bod od jednoho pólu k druhému
přehoupne. Za třetí, pohyb metaforického kyvadla není harmonický. Chceme-li
se držet užívání přírodovědných metafor, je to jednoduše proto, že se nepohybuje v sociálním vakuu.
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„Postmoderní publikum se učí o tom,
co je reálné, od mistrů iluze“
rozhovor s Jaromírem Volkem

Sociolog PhDr. Jaromír Volek, PhD. (1962), působící jako odborný asistent na Katedře mediálních studií a žurnalistiky
na Fakultě sociálních studií MU v Brně, patří mezi přední české mediální odborníky. Jako editor se několik let podílel
na vydávání sborníku Média a realita a patří k zakladatelům Revue pro média. V rámci své pedagogické a výzkumné
činnosti se zabývá teoriemi masové komunikace a masové kultury, problematikou televizního násilí, metodami
a technikami výzkumu masových médií a v neposlední řadě i teoriemi a výzkumy mediálních publik.
Stále častěji se dnes setkáváme s pojmy publikum či mediální publikum.
Co je to za sociální útvar?

Definic a typologií publika je celá řada. Ani na jejich prostý výčet
zde není místo. Obecně bývá mediální publikum definováno jako
skupina složená z více méně vzájemně si neznámých jedinců, na
které se obracejí masová média. Označení publikum nebo auditorium se původně týkalo relativně omezené a na veřejnosti působící skupiny diváků či posluchačů. Uvedený fenomén byl
zpočátku spojován s aktem interpersonální komunikace, ve kterém jsou komunikující přítomni a poslouchají se vzájemně
v jednom společně sdíleném fyzickém prostoru. Teprve později
bylo toto označení použito pro konzumenty masově sdělovaných
obsahů; obsahů, které jsou ovšem šířeny v obtížně definovatelném prostoru, v rámci kterého lze jen těžko přesně určit, kde dané
publikum začíná a kde končí. O prvních typech publika tak můžeme hovořit v souvislosti s davem shromážděným na jednom
místě a sledujícím zde společnou performaci. Toto seskupení
postupně rostlo a stalo se mnohem heterogennějším, a nutně
i neosobnějším. Na konci tohoto procesu kvantitativní i prostorové extenze stojí publikum masové, které již není omezeno
prostorem společně sdílené události.
Nejde ale přece jen o poněkud nejednoznačnou kategorii, kterou si různí
teoretici vykládají dosti svévolně? Existuje reálně něco takového jako
publikum, nebo jde jen o statistický konstrukt?

Jistě. Se zrozením masové společnosti, respektive s expanzí
takzvaných masových médií, se užívání pojmu publikum zkomplikovalo. Koncept masového publika je od počátku spojen
s významovou nestabilitou. Příčinou tohoto stavu je narůstající
komplexnost pozdněmoderních společností formovaných zvláště novými informačními a komunikačními technologiemi, které
vedou k fragmentaci masového publika. V postupně decentralizované komunikační síti se tak tradiční koncept jednoho homogenního publika hroutí, respektive ztrácí svůj referent. Podle
Johna Hartleyho nemůžeme hovořit o publiku jako o reálném
uskupení, ale pouze jako o diskursivní konstrukci vytvořené
především marketingovými výzkumy, respektive analýzou sledovanosti či poslechovosti a podobně. Například nizozemská
teoretička médií Ien Ang v této souvislosti rozlišuje mezi „tele-
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vizním publikem“ jako ratingovým konstruktem, komoditou
vytvořenou na základě kvantitativního monitorování jeho programových preferencí, a sociálním světem skutečných publik.
V mediálních studiích se dnes často mluví o publiku v množném čísle.
Kolik takových publik dnes vlastně máme, respektive existuje ještě
podle vás něco jako masové publikum?

Právě nestabilní význam uvedené kategorie přivedl především
etnograficky orientované výzkumníky k tomu, že hovoří o publiku v plurálu a zdůrazňují existenci řady různých publik či cílových skupin, která se liší například preferencí jednotlivých médií,
žánrů či zastáváním různých hodnotových pozic atd. Tento přístup de facto vychází z toho, že publikum můžeme chápat jednak
jako společenský produkt, produkt sdílených kulturních zájmů či
informačních potřeb, ale též jako produkt masových médií, která
jej formují k obrazu svému. V prvním případě jsou to média,
která reagují na potřeby jedinců i společenských skupin, konzumentů, a to v různých časových i kulturních kontextech. Naopak
druhá perspektiva upozorňuje na skutečnost, že se nové typy
publik objevují v závislosti na vzniku nových mediálních technologií (knihtisk, film, rozhlas, televize, internet), respektive se
vznikem nových komunikačních obsahů, které jsou do značné
míry závislé na typu médií, jež je poskytují. Můžeme tak hovořit
o filmovém či rozhlasovém publiku, televizních divácích konkrétní stanice či čtenářích daného deníku. Publikum se též formuje kolem konkrétních pořadů, formátů nebo hvězd, které daný
pořad ztělesňují. Definovat či izolovat publikum jako jednu neměnnou, jednoznačnou entitu, která se bez problémů podrobuje
analýze, je dnes prakticky nemožné. Tradiční koncepce jednoho
homogenního mediálního publika je neudržitelná. Toto označení
dnes chápou neproblematicky jen marketingové agentury, které
pro předmět svého podnikání potřebují jasně uchopitelný objekt,
jenž je možné podrobit měření a kontinuálnímu monitorování.
Přináší s sebou postmoderní situace nějaké nové typy publik?

Ano, myslím, že chování fragmentovaného publika/publik vykazuje určitá specifika. Takzvané klasické typy publika vycházely
z pojetí masové komunikace jako procesu směny symbolických
obsahů mezi centrem a periférií. Příjemci zde byli odděleni od
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vysílatele, respektive od jednotlivých částí komunikačního procesu – od produkce a distribuce sdělení. V posledních desetiletích
dochází ovšem k radikální transformaci tohoto modelu. Prvním
důvodem je intenzívní pronikání mediálních textů do naší každodennosti a s ním spojený nárůst dovedností publika při využívání mediálních technologií. Druhým je skutečnost, že v rámci
stále intenzivnějšího procesu komodifikace jsou jedinci vnímáni
současně jako konzumenti i jako aktéři, tvůrci konzumovaných
obsahů. Tato situace vede k tomu, že například volnočasové aktivity jsou zábavním průmyslem stále častěji konstruovány jako
příběhy, v rámci kterých jsou jedinci více vtahováni do procesu
jejich konstrukce. Například některé počítačové hry jsou konstruovány tak, aby původní koncept domýšleli a dotvářeli samotní
hráči. Postupující proces komodifikace činí z členů publika jak
konzumenty, tak i spolutvůrce konzumovaných obsahů. Členství
v nějakém publiku se tak stává každodenní a světskou záležitostí, těsně spojenou s konstrukcí lidské identity. V této souvislosti
hovoří Britové Abercrombie a Longhurst o novém typu – rozptýleném či difuzním publiku. To odráží skutečnost, že v postmoderní společnosti je každý členem nějakého publika. Nejde tedy
o výjimečnou, ale každodenní situaci, pro kterou je charakteristická propojená a univerzální forma komunikace s malou distancí mezi producenty a konzumenty. Rozptýlená publika mají lokální i globální podobu a jejich prožitky jsou jak veřejné, tak

i privátní. Chování člena rozptýleného publika vykazuje nízkou
míru ceremoniálnosti i pozornosti. Převažuje zde spíše lhostejnost.
Je možné nějak zobecnit, jak se promítá sociotechnická komunikační
proměna pozdněmoderních společností do chování současných publik?

Za pozornost stojí zhruba čtyři oblasti či typy proměn. První se
dotýká problematiky konstrukce mediální reality a zahrnuje
procesy simulace, spektáklizace a virtualizace. Druhý reflektuje
proměny sociálního jednání v prostoru narcistní kultury, pro
kterou jsou stále typičtější formy mediálního voajérismu a exhibicionismu jako veřejné komunikační strategie. Třetí komplex
odráží narůstající vědomí života pod permanentním dohledem
informačních a komunikačních technologií. Čtvrtý charakterizuje nezadržitelná logika komodifikace a individualismu, která
chápe vědění jako zboží a posiluje narůstající informační nerovnost, respektive podílí se na dualizaci pozdněmoderních společností.
Můžete to rozvést?

Obecně můžeme říci, že členové postmoderních publik se učí
o tom co je reálné, respektive jak číst „realitu“, od mistrů iluze.
Nová média a především digitální technologie pohřbily takzvaný
reprezentační subjekt. Svět již není možné chápat v kantovských
kategoriích času, prostoru, kauzality, fungujících jako univerzál-

10 [2004] 13

revuePM_10.indd 13

9.12.2004, 10:19:24

Rozhovor

ní cesty k pravdě. Distinkce mezi objektem a jeho reprezentací,
věcí a ideou, již nejsou dále validní. Dochází tak k nekonečnému
řetězení a reduplikování významů od jednoho média ke druhému,
od TV záběru k novinám a podobně. Jean Baudrillard v této
souvislosti hovoří o hyper-realitě – světě sebereferenčních znaků.
Členové různých publik dnes konzumují spíše modely reality,
které převažují nad skutečností.

zumentů, popsat různé typy jejich vkusů i prožitků a přiblížit
mechanismy jejich interpretačních aktivit. Je nepochybnou zásluhou této perspektivy, že upozornila na postupující fragmentarizaci zdánlivě homogenního publika i na roli nových komunikačních technologií, které na tomto procesu participují. Role
čtenářů, posluchačů a diváků je zde vnímána jako aktivní, publiku je zde přiznána schopnost nejen přetvářet, ale znovu vytvářet
mediální texty. Jinými slovy – tato teorie aktivního publika se
Jak tato techno-kulturní fúze působí na chování členů jednotlivých publik? snaží vyvážit jednostrannost starších koncepcí démonizujících
Například proces spektáklizace postmoderních společností se roli médií. Jde o momentálně vlivnější z obou škol, která ale
projevuje tím, že vše je konstruováno jako něco, co by mělo být otevírá některé obtížně zodpověditelné otázky.
pozorováno, obhlíženo, sledováno, jako podívaná. Ještě pro
masové moderní publikum platil model chování – vidět a nebýt Které to jsou?
viděn. Členové postmoderních publik se řídí imperativem vidět Kdo je to aktivní divák? Musí být permanentě soustředěný? Jde
a být viděn. Zdá se, že klasická Frommova opozice být versus spíše o jeho originalitu či kreativitu při interpretaci mediálních
mít se proměnila na být versus být viděn. Hranice mezi spektá- sdělení, nebo jen o více méně mechanickou schopnost zařazovat
klem a každodenním životem je v moderní společnosti velmi sdělení do již předem vytvořených mentálních struktur či vzorců?
neostrá, prostupná. Současný život je obecně podívanou. Uvede- Jde o jednání více méně mechanicky spjaté se sociálním světem,
ný trend vyplývá z toho, že sama podstata obrazových médií je či jednání ovládané racionalitou individuálních prostředků a cílů?
voajérská, jelikož umožňuje nahlížet do cizích prostorů či osudů. Převládá zde emocionalita, či racionalita směřující k neracionálTato technologická smyslová extenze má mocenskou povahu. ním cílům?
Navíc zde hrozí nebezpečí záměny konzumenta, který je
Umožňuje kontrolu lidských těl i myšlenek. Voajérsko-exhibicionistickou logiku potvrzuje například i znaková nadprodukce schopen kritické reflexe za takzvaného aktivního konzumenta,
mechanicky produkovaných smrtí. V této souvislosti můžeme který sice vybírá a vyhledává různé obsahy, ale není schopen
hovořit o mechanismech „pornografie umírání“ či o „nekrofilní odolávat mediální manipulaci. Publikum může být aktivní
televizi“. Tento spodní proud voajérství a obscenity je silně pří- a připisovat mediálním obsahům své vlastní významy, aniž by
tomen i ve virtuálním sociálním prostředí, například v herních však popíralo významy textem preferované. Oslava aktivního
systémech MUD nebo MOO, kde je možné sledovat simulova- publika tak může vést k legitimizaci morálně i umělecky ponou intimitu prostřednictvím aranžovaných či semi-aranžova- kleslých sdělení. Jinými slovy, uvedený přístup v sobě nese nených scén. Samozřejmě, že kulturní průmysly stimulují tuto vo- bezpečí populismu, argumentujícího ve prospěch kvality jistých
ajérsko-exhibicionistickou logiku chování publik, jelikož přináší mediálních produktů, a to jen z toho důvodu, že s ním publikum
vyšší zisky a do značné míry pevněji připoutává jedince k pro- aktivně komunikuje. V této souvislosti můžeme hovořit o fenoménu „ratingové demokracie“ či „ratingové estetiky“. Obecně
středkům této voajérsko-exhibicionistické prožitkové kvality.
tak lze říci, že teorie aktivního publika má sklon vztah diváka
a média do jisté míry romantizovat, respektive směřuje k přehlíPrvní studie o publiku masových médií pocházejí z přelomu dvacátých
a třicátých let minulého století. Tehdy bylo publikum někdy ztotožňová- žení skutečných kulturních a politických determinant, které
no s masou navzájem anonymních a tváří v tvář účinkům všemocných
mediální text a jeho recepci formují.
médií bezbranných jedinců. Nakolik se tento pohled liší od současných
teorií?

V posledním čtvrtstoletí vedle sebe existují dvě školy či výklady
chování mediálního publika. První perspektiva vychází z toho,
že publikum, respektive jeho členové jsou zcela závislí na médiích či na jejich obsazích a pasivně je přijímají. Druhý pohled
naopak předpokládá, že publikum má schopnost vybírat si jak
mezi jednotlivými médii, tak i mezi jejich obsahy. První perspektiva více zdůrazňuje význam strukturálních faktorů a vnějších
determinant chování publika. Druhý přístup akcentuje více individuální dispozice jednotlivých členů publika kontrolovat vlastní mediální konzumaci. Druhá perspektiva je úzce spjata s takzvaným „etnografickým obratem v rámci mediálních studií“,
který zhruba od počátku osmdesátých let výrazně ovlivnil studium publika. Tento přístup se soustřeďuje na analýzu procesu, ve
kterém se publikum/ka setkává/jí s mediálními texty a technologiemi, a to v prostoru vlastní každodennosti. Dominantním cílem
tohoto přístupu je zachytit každodenní názory mediálních kon-
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To znamená, že model favorizující aktivní roli publika není bez slabin
a je vůbec otázkou zda něco takového jako „aktivní nebo pasivní divák“
skutečně existuje?

Je to tak. Myslím, že se v dané souvislosti bavíme spíše o ideálních typech. Abychom mohli říci více, je třeba přesněji vymezit,
co je aktivní, respektive pasivní konzumace jednotlivých typů
médií. Klíčovou otázkou tohoto více než půl století trvajícího
sporu ale není jen téma aktivity/pasivity, ale spíše otázka, do jaké
míry je daná aktivita diváka, posluchače či čtenáře významotvorná. Konzumace médií jako aktivita vždy zahrnuje více méně
smysluplné jednání, a to i ve svých nejritualizovanějších formách. V tomto smyslu ji nelze označit nikdy za zcela pasivní.
Uvedenou otázku však můžeme také obrátit. Diferencuje například sledování televize její diváky? Dávají médii produkované
obsahy konzumentům prostor pro jejich kreativní či kritické
zpracování? Současně je důležité zjistit i to, jak je uvedená aktivita omezována sociálním prostorem, ve kterém je realizována.
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Co si tedy vlastně máme představit pod pojmem aktivní divák?

Nejčastěji je pojem aktivity spojován se schopností publika volit
mezi jednotlivými typy médií či obsahů. Problematičnost kategorie selektivity ovšem spočívá v tom, že nerozlišuje mezi reflektovaným výběrem a mechanickým „listováním“ v nabídce mediálních obsahů. Selektivní chování je součástí i druhého typu
aktivity – utilitarismu mediálního konzumenta, který vychází
z rozumové a motivované volby, jež mu slibuje určitý zisk, uspokojení konkrétní potřeby. Za aktivní bývá v odborné literatuře
považováno intencionální zpracování informací, které umožňuje
činit vědomá rozhodnutí. Často je též s aktivitou publika spojována pozice, kterou bychom mohli označit jako kritický odstup,
tedy schopnost odolávat manipulaci či tlaku vysílatelů, odolnost
vůči ovlivnění. Jako poslední významnou formu aktivity uživatelů médií označuje například Biocca mechanismus vtažení. Jde
o stav pohlcení mediálními obsahy, který má primárně emocionální základ a projevuje se například identifikací s mediálním
hrdinou, tématem nebo ideou, které daný text či pořad komunikuje. Uvedený stav potencuje míra emocionálního vybuzení,
které spouští například takzvaná šoková povaha televizní komunikace, charakteristická jak pro zpravodajské násilné obsahy, tak
i pro obsahy zábavné. Podobných typologií existují celá řada, ale
žádná z nich nenabízí vyčerpávající popis čtenářských, posluchačských či diváckých aktivit. Obecně ale platí, že se aktivita
publika velmi obtížně měří a při jejím výzkumu musíme vždy
vycházet z konkrétní divácké situace.
Asi se shodneme, že je zbytečné ptát se zástupců mediálního průmyslu
a marketingových pracovníků, proč je pro ně výzkum publika důležitý.
Proč ale studují publikum sociální vědci? Jak se od sebe liší studium
publika pro komerční a pro vědecké účely?

Pro mediologii jako interdisciplinární obor platí, že chování
médií není možně studovat bez výzkumu jejich publika. Ideálně
koncipovaný výzkumný projekt se zaměřuje nejen na analýzu
mediálních obsahů, ale současně i na mechanismy jejich recepce.
Primárně musíme rozlišovat mezi výzkumem publika a průzkumem trhu. Rozdíl mezi studiem publika pro komerční a pro vědecké účely spočívá samozřejmě především v zadání či cíli výzkumu.
V prvním případě jde většinou o hon na různé cílové skupiny, respektive o výlov některých komerčně využitelných charakteristik
čtenářských, posluchačských nebo diváckých vzorců chování či
preferencí jako projevů takzvaného spotřebního chování. Cílem
komerčního výzkumu je v zásadě získat data, která umožní zadavateli zvýšit prodej. V dané souvislosti tak můžeme hovořit o publiku jako o cílových skupinách, ratingových konstruktech, jako
o zboží, které slouží ke generování zisku.
Naopak motivace sociálněvědního výzkumu by samozřejmě
měla být jiná. Mediologie se snaží popsat chování publik nejen
z pohledu jejich vkusu či způsobů recepce, ale chápe výzkum
jako cestu k pochopení širších společenských trendů. Například
výzkum hodnotového mikrosvěta českých televizních diváků či
čtenářů denního tisku může nejen pomoci zvýšit jejich prodej či
sledovanost, ale poskytuje informace též o některých hodnotových proměnách české společnosti. Pomáhá tak porozumět
a predikovat možné změny v chování celé populace. Podobně

výzkum zaměřený na problematiku nových informačních a komunikačních technologií nemusí sloužit pouze zvýšení prodeje
například mobilních telefonů, ale může naznačit, jak se invaze
nových komunikačních prostředků do naší každodennosti podílí
na proměně zkušenostního rámce pozdněmoderního člověka.
Takový výzkum může přiblížit, řečeno s Walterem Benjaminem,
jak se překotná informatizace podílí na proměně senzoria, respektive proměně percepční zkušenosti běžného konzumenta
žijícího v deauratizované sociální realitě. Jinými slovy problém
komerčního výzkumu nespočívá ani tak v tom, co zkoumá, ale
spíše v tom, čím se nezabývá. Přesněji řečeno – co v některých
případech zamlčuje. Obecně ale platí, že rozlišovat musíme především mezi dobře a špatně provedeným výzkumem, v tomto
smyslu je dělení na komerční a nekomerční výzkum umělé.
Není žádným tajemstvím, že řada poznatků se kterými dnes mediologie běžně pracuje, přinesl komerčního výzkum. Typickým
příkladem je dnes již klasická práce Effects of Mass Communications Američana Josepha Klappera, svého času vedoucího
reklamního oddělení v americké televizní stanici NBC.
Realizuje se dnes v České republice vůbec nějaký vědecký výzkum publik? Myslíte, že vůbec můžeme nějak smysluplněji přispět do světové
diskuse o tomto tématu?

To je problém. Pokud zůstaneme u vašeho rozdělení, tak se žádný dlouhodobý nekomerční projekt pokud vím v posledních deseti letech neuskutečnil. Probíhají pouze projekty-monitoringy
elektronického měření sledovanosti či deníčkový výzkum čtenosti a poslechovosti, případně řada speciálních šetření, která
ovšem mají exkluzivní povahu a zjištěná data jsou zde dostupná
jen částečně, jelikož jde o komerčně-strategické údaje. Akademicky pojatý výzkum publika představují jen některé parciální
studie. V této oblasti jsme na tom hůř než většina nových zemí,
které vstoupily do EU. Například velký Gerbnerův projekt „Cultural indicators – kultivační analýza“, který od sedmdesátých let
došel ze Spojených států do západní ale i střední a východní
Evropy a realizoval se například v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, a dokonce i v tehdejším SSSR, se České republice vyhnul.
Jaké jsou příčiny tohoto stavu?

V zásadě dvojí – extra a intra vědecké. Primárně nejsou finanční
prostředky, a tak se financuje to, co se jeví jako významnější, po
čem je společenská poptávka. Druhá příčina spočívá v systému
distribuce finančních prostředků v rámci vědecké komunity.
Zvláště prostředky na takzvané výzkumné záměry, které umožňují financovat dlouhodobější, systematičtější výzkum se přidělují většinou na základě vojenského principu – vyšší hodnost bere
vše. Obtíž je ovšem v tom, že v oblasti výzkumu médií ještě
nedorostli vysoké profesorské šarže, a tak jsou financována jiná
témata, která bedlivě střeží zavedení akademičtí hodnostáři. Je
to trošku začarovaný kruh, jelikož vědecká hodnost je oprávněně
podmíněna vědeckovýzkumným výkonem, na který jsou ovšem
zase třeba finance. Momentálně je tak domácí teorie a výzkum
publika více méně odsouzen k vytváření kompilačních spisků
o tom, co kdo ve světě vybádal, ale vlastní systematický výzkum
nám chybí. Samozřejmě například elektronické měření sledova-
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Není bez zajímavosti, že se v posledních letech jakoby ve spirále začínají vracet některé konzumační stereotypy a obsahové
preference, jež se zdály na počátku 90. let zcela překonané. Zdá
se například, že televizní primetimový divák se vrací do bezpečí
českého původního seriálu, který v poslední době mimo jiné
nejen vytěsnil z hlavního vysílacího času neúnavného 24hodinového agenta Bauera, ale dokonce zahnal i neporazitelného 007,
a stačil na to z dnešního pohledu tragikomický major Zeman
v nepadnoucím obleku z konfekce. Myslím, že tento „návrat
domů“ není jen jakousi českou variantou tzv. ostalgie, ale spíše
indikátorem stavu nasycenosti cizími kulturními schématy. Podobných příkladů bychom našli více. Nedělám z nich v tuto
chvíli žádné jednoznačné závěry. Nad návratem k estetice Dietlových seriálů lze jen těžko jásat, ale nemůžeme tento trend
přehlížet. Je proto úkolem výzkumu publika zjistit více. Mohli
bychom se tak například dozvědět něco více o tom, jak jsou
oprávněné obavy ze ztráty naší národní a kulturní identity v takzvané velké Evropě.
Čím více a podrobněji je publikum zkoumáno, tím větší a dokonalejší
jsou možnosti účinné manipulace s ním. Neobáváte se do budoucna
podobného zneužití výsledků těchto výzkumů – pokud již dnes nejsme
jeho svědky?

Jindřich Štyrský: Z cyklu Muž s klapkami na očích, 1934

nosti či takzvaný Media Projekt, poskytující data o čtenosti
a poslechovosti, představují výzkum svého druhu, který ovšem
není zakotvený v teorii a slouží tak pouze povrchnímu mediálnímu komentování toho, „kdo byl první“.
Ještě se vraťme k té otázce, zda může případný domácí výzkum nějak
smysluplně přispět do světové diskuse o tomto tématu?

Něco už jsme propásli. Takzvaná transformace české společnosti v první polovině 90. let probíhala nejen v oblasti ekonomické,
ale, a podle mého soudu především, také v rámci širokého procesu mediální socializace. Zde se transformovala takzvaná stará
publika a rodila publika nová. Tuto unikátní situaci, kdy došlo
k šokovému zaplavení veřejného sémantického prostoru komerčními obsahy a doslova přes noc se zdánlivě proměnily preference publika v různých oblastech konzumace masových obsahů, už
zcela rekonstruovat nedokážeme.
Témat, která bychom mohli nabídnout aktuálně, je pochopitelně více. Například otázky spojené se schopností malých jazykových společenství odolávat tlaku globalizované a unifikované
mediální produkce, která má nejen v televizní tvorbě povahu
jakéhosi „mediálního europiva“. Přesněji řečeno, jde o téma
konstrukce národní a kulturních identit a jejich transformace.
Toto téma zahrnuje otázky spojené s proměnou vkusů i forem
konzumace masových obsahů v tzv. post-transformační fázi.

16

Jsme svědky, či spíše jsme všichni více méně objekty podobných
manipulativních praxí. Někdy dokonce nevědomky přímo participujeme na experimentech zkoumajících naše nákupní nebo voličské chování. Logika této otázky ale vychází z předpokladu, že
nejlepší je nic nezkoumat. To je přístup, který těžko mohu přijmout. Podle mého soudu není problém ve výzkumu jako takovém,
ale v těch, kteří ho využívají, či spíš zneužívají. Navíc nesdílím
superskeptickou představu frankfurtských teoretiků, kteří předpokládají, že jako konzumenti mediálního spektáklu jsme jen bezbrannými a nesvéprávnými oběťmi mediální manipulace. Masová
média mají specifickou povahu kulturní komodity, a proto v jejich
případě musíme rozlišovat mezi jejich ekonomickou podstatou,
která má povahu cirkulace zboží či majetku, a mezi cirkulací významů či prožitků, která nepodléhá zcela zákonům tržní ekonomie.
Mediální obsahy jsou potenciálně k dispozici divákově schopnosti promítat do nich vlastní významy, respektive realizovat v rámci
mediální konzumace vlastní interpretace. Zvláště v této kultuře je
historicky zakódována schopnost podrobovat „velká“ i „malá“
vyprávění, politická i komerční, subverzivním atakům. Například
ona specifická, nepochybně již předrepubliková schopnost i potřeba, číst mezi řádky, která dokáže jakýkoliv manipulativní záměr
obracet proti jeho tvůrci. Stačí se podívat jen na některé billboardové kampaně, které slouží v posledních měsících jako projekční
plátno lidové tvořivosti, populárním emocím těch, kteří to myslí
také upřímně a doplňují poselství „kluka z plakátu“ svými někdy
docela drsnými interpretacemi či parafrázemi. Samozřejmě tyto
„taktiky slabých“, jak označuje schopnost bránit se tlaku dominantních mocenských sil De Certeau, mají své limity a nelze přehlížet především pokusy programovat spotřební chování využívající mechanismy takzvané subliminální percepce. Jak ale ukazují
dosavadní výzkumy, tyto techniky nefungují příliš spolehlivě,
naštěstí.
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Obávám se, že zneužívání jakéhokoliv výzkumu se obecně
nedá zabránit. Podle mého soudu je ale otázka zneužití výzkumu
publika v tomto smyslu mnohem menším nebezpečím, než jaká
sebou nesou výzkumy přírodních vědců. Myslím, že relativně
nejefektivnější obranou vůči tomuto trendu je jen vědecká snaha
pochopit podstatu manipulativních praxí, respektive jejich kritická reflexe. Předpoklad návratu do jakési předvědecké fáze
lidské existence myslím není příliš pravděpodobný.
Výzkum mediálního publika přinesl v minulých desetiletích řadu zajímavých a podnětných konceptů. Které z nich považujete za nejdůležitější
a přelomové?

Tak to je otázka na přednášku, či spíš na celý kurz. Historicky
vzato bych vypíchl dva zlomy. První představuje sada výzkumů,
které zpochybnily představu o mediální omnipotenci, respektive
odmítly jednoduchý lineární komunikační model, který předpokládal, že vliv médií se realizuje nezprostředkovaně. Tento behaviorismem inspirovaný výklad dominoval teorii masové komunikace až do počátku padesátých let minulého století a de facto
ignoroval vliv sociální a skupinové struktury a předpokládal, že
kontakt mezi masovými médii a jejich konzumenty je přímý.
Navíc vycházel z toho, že vůči mediálním obsahům jsme si
všichni rovni. Jinými slovy vnímal publikum jako bezbrannou
nediferencovanou masu. Nepochybnou zásluhou výzkumu publika iniciovaného ve Spojených státech vídeňským rodákem
Paulem Felixem Lazarsfeldem je, že tento de facto totalitární
pohled na publikum zpochybnil a upozornil na to, že ve hře je
více proměnných, které není tak snadné ovládnout.
Druhý zlom představuje evropská varianta „osvobození mediálního publika“, která počátkem sedmdesátých let minulého
století upozornila na skutečnost, že mediální recepce má velmi
individualizovanou povahu, a otevřela tak cestu tzv. publikocentrické perspektivě. Ta odmítla textový determinismus, tedy
představu, že publikum je pouze epifenoménem médií, respektive obsahů, které konzumuje. Zde se rodí základy teorie tzv. aktivního diváctví. Tento proud je neoddělitelně spojen zvláště
s Birminghamskou školou pro současná kulturální studia a jmény jako Stuart Hall, Charlotte Brunsdon, David Morley a dalšími, kteří stojí u počátků tzv. recepční analýzy v rámci mediálních studií. Tento tzv. „etnografický obrat“ výrazně ovlivnil od
počátku osmdesátých let studium mediálního publika. Jde
o přístup, který se opírá o kvalitativní metodologii a soustřeďuje
se na téma každodenní recepce mediálních obsahů i užívání
médií jako specifických technologií. David Morley například
v rámci této perspektivy zásadním způsobem zpochybnil letitý
předpoklad o fatální třídní determinovanosti mediální recepce
a problematizoval popis mediální konzumace opírající se o
kvantitativní popis sociodemograficky definovaných cílových
skupin. Ve svém výzkumu Nationwide ukázal, že „interpretační
repertoár“ členů různých interpretativních komunit/publik není
bezvýhradně vázán na jejich třídní pozici. Morleyho přístup je
tak v jistém smyslu příběhem o mizení textu jako prvotního hybatele, respektive je charakterizován postupným příklonem
k představě o autonomii diváka vůči televizním sdělením. Ukazuje se, že předpoklad bezbrannosti mediálních konzumentů je

stejně naivní jako předpoklad, že reklama poskytuje konzumentům objektivní a neutrální informace.
Tím jsme se dostali k problematice takzvaných mediálních účinků, který
tvoří jádro výzkumu publika

Ano, každý výzkum publika je de facto analýzou mediálních
účinků, ať už jde o vliv mediovaných obsahů, nebo o vliv samotného média jako objektu-technologie, která s námi obývá náš
životní svět. Samotná teorie a výzkum mediálních účinů se pokouší empirickým způsobem změřit efekty, které masová média
vyvolávají na straně publika. Klíčový problém, se kterým je
tento typ výzkumu konfrontován, se týká obtíží při oddělování
samotného působení médií od vlivu sociokulturního kontextu.
Jde totiž o jev, jehož podoba má multidimenzionální rozměr.
Složitost uvedeného úkolu dobře ilustruje jedno z nejstarších
témat výzkumu mediálních účinků – analýza sociálně-psychologické role násilí v médiích.
Jak k porozumění tomuto tématu přispívají domácí sociální vědci?

V domácím kontextu se bohužel žádná systematická odborná
diskuse nevede. Jen v populárních médiích se objevuje toto téma
v pravidelných vlnách a má vždy podobu ostře polarizovaného
sporu mezi stoupenci regulace, a to zvláště u televizní produkce,
a zastánci svobody projevu, varujícími před návratem cenzury.
Pro oba postoje je ale typická neznalost věcných souvislostí celé
problematiky. Dominuje zde a priori definovaný hodnotový ideál bez jakékoliv výzkumné korekce a především politizace celé
problematiky. České pojetí celého sporu symbolizují na jedné
straně profesoři Koukolík a Říčan, kteří stále ještě neopustili
dávno překonanou mechanistickou představu o lineární, jednodimenzionální efektivitě mediální komunikace. Na straně druhé
pak stojí profesor Bělohradský, vždy připravený ohnivým mečem bránit svobodu slova a obrazu, bez ohledu na to, jaké efekty
mohou některé obsahy spouštět. Ještě modelovější ukázkou domácí rozpravy na dané téma, a především její politizace, bylo
například poslední senátní slyšení na dané téma, které jakoby
náhodou naplánoval jeho iniciátor na dobu, kdy probíhala jeho
volební kampaň. V českém prostředí tak místo odborné diskuse
převažuje neznalost a cynismus politiků, kteří dané téma využívají pouze jako prostředek k získávání hlasů. Ještě trapnější
funkci zde ale plní někteří takzvaní čeští odborníci na mediální
násilí, kteří se snaží výstupy svých politických patronů legitimovat. Upřímně řečeno, domácího odborníka na danou oblast nemáme žádného, stejně jako postrádáme domácí výzkum orientovaný na danou problematiku. Ale to jsme zase zpátky u otázky,
kdo a na co rozděluje výzkumné finance.
Co nabízí v této oblasti zahraniční výzkum?

Tisíce studií s různou metodologickou kvalitou, které neposkytují jednoznačnou odpověď na otázku, zda jsou na vině mediální
obsahy per se, nebo jde o široký komplex společenských souvislostí, v rámci kterého hrají svou roli i masová média. V posledních letech se ale začínají objevovat zajímavé výsledky longitudinálních studií, jejichž výpovědní hodnota vysoce překračuje
starší laboratorní psychologické studie dětských diváků. Tyto
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výzkumy naznačují, že konzumace mediálního násilí skutečně
zvyšuje riziko, že se jeho příjemci budou chovat násilně. Podle
mého soudu stojí v dané souvislosti za pozornost v domácí diskusi nezaslouženě opomíjený projekt amerického sociologa
Georgie Gerbera z Annenberg School of Communication na
Pensylvánské univerzitě, který je nejrozsáhlejším a nejdražším
longitudinálním výzkumem věnovaným televizním účinkům,
soustřeďujícím se zvláště na téma násilí a agresivity. Gerbner
ovšem nehovoří o účincích, ale o mediální kultivaci, kterou chápe jako učení se obecnému pohledu na svět, učení se základním
sociálním rolím a dominantním hodnotám. Televize se zde jeví
jako nástroj procesu srůstání, hodnotové unifikace, která pohlcuje to, co bychom mohli nazvat veřejnou sférou. Tento absorbční
proces ale nelze chápat jako formu přesvědčování. Vliv televize
na svého konzumenta není lineární. Neříká nám tedy nutně, co
máme dělat. Mediální kultivace tedy není jen jiné slovo pro účinek. Není to jednocestný monolitický proces. Mediální vliv na
symbolickou strukturu sociálního prostředí je propojen s dalšími
vlivy a předpokládá oboustrannou interakci publika a médií.
Televizní kultivace tak funguje jen jako integrální aspekt celého
dynamického procesu, v rámci kterého instituce produkují potřeby, hodnoty a různé ideologické koncepty, které de facto veřejnost vyžaduje. Nejde tak primárně o přímý vliv televize na politické preference či výběr konkrétního zboží. Kultivační
mechanismus zahrnuje důsledky stabilních, repetitivních televizních vzorců, kterým se dá těžko uniknout, jelikož jde o systém
sdělení, jež sice nejsou stejná, ale jsou komplementární a vytvářejí koherentní celek.
Vaší specializací je publikum televizní, zaměříme se proto nyní na něj.
Elektronické měření sledovanosti televize se v České republice provádí
sedm let. Je jeho kvalita srovnatelná se zeměmi, kde tento způsob výzkumu probíhá již delší dobu?

Jednoznačně. Dalo by se dokonce říci, že v ČR dostávají klienti
kvalitnější data, jelikož velikost výběrového souboru či panelu,
se kterým výzkum pracuje je skutečně nadstandardní – zahrnuje
1 333 domácností. Původní výzkum pracoval se zhruba polovinou respondentů. Tento typ analýzy původně vytvořený především pro optimalizaci obchodování s reklamními časy poskytuje
velmi zajímavé, trendové údaje o chování televizního publika.
Jde o metodu, která je výrazně přesnější než tradiční „deníčkový
výzkum“, a obecně vzato jde o nejpřesnější metodu měření
hromadného sociálního chování vůbec.
Jde skutečně o tak přesné měření?

Přesnost je v sociálním výzkumu velmi složitý pojem. Samozřejmě, že i elektronické měření sledovanosti má řadu slabin, které
zkreslují přesnost získaných dat. Především jde o to, že se respondenti, v jejichž domácnosti je umístěn TV meter, začínají postupně chovat jinak než běžná populace. Po určitém čase se z nich
stávají „peoplemetroví diváci“. Například zůstávají před obrazovkou v situacích, kdy by jinak vykonávali běžné domácí činnosti a museli se tak na chvilku odhlásit. Například by si šli
uvařit kávu. Druhý problém odráží domácí specifika daná vysokým počtem vlastněných chat a chalup, které si v rámci projektu
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tzv. „gulášového komunismu“ mohla zakoupit relativně velká
část populace. V letních měsících tak přesnost měření klesá, jelikož neexistuje přesná opora výběru pro konstrukci výběrového
souboru i v těchto rekreačních lokalitách. Třetí slabina měření se
týká „únavy“ panelistů, kteří postupně přestávají dodržovat pravidla a zůstávají přihlášeni i v situacích, kdy na kratší čas odcházejí od televizoru. Z tohoto důvodu musí být minimálně 25 %
respondentů z panelu v průběhu roku nahrazeno. Tento problém
je však již technicky vyřešen. Technologii takzvaných aktivních
TV metrů má nahradit tzv. pasivní peoplemetr, který již nebude
vyžadovat po respondentech aktivitu v podobě přihlášení se do
systému, ale dokáže identifikovat panelisty podle různých antropometricky zachytitelných znaků – například podle duhovky.
Úspěšné testování této technologie již proběhlo nejen ve Spojených státech, ale i v Dánsku. George Orwell by se asi docela
„bavil“.
Je tomu tak i v případě měření čtenosti a poslechovosti?

Kvalita dat, které poskytuje tak zvaný Media Projekt, je výrazně
nižší než u elektronického měření sledovanosti. Příčin je několik.
Především jde o příliš rozsáhlý projekt, který už není schopen
zohledňovat specifika především menších médií. Dotazování
Media Projektu zahrnuje téměř 380 tiskových titulů, počínaje
deníky a konče čtvrtletníky. V segmentu elektronických médií
pak jde 82 rozhlasových a 10 televizní stanic. Media Projekt
dotazuje ročně 30 tisíc respondentů. Vedle toho existuje v České
republice ještě jeden rozsáhlý výzkum realizující kontinuální
mediální měření – projekt Market & Media & Lifestyle – TGI,
který ročně dotazuje v 18 tisících domácnostech cca 15 tisíc respondentů. Jde o komplexní výzkum, který obsahuje informace
o trhu, spotřebním a „lifestylovém“ chování, který zahrnuje
i téměř totožné položky jako Media Projekt. Ten je ovšem dnes
přijímán jako oficiální, hlavní zdroj informací.
Jaké jsou slabiny tohoto výzkumu?

Ukazuje se například značný nepoměr v odhadu čtenosti a prodaného nákladu, zvláště u specializovaných titulů s nákladem
pod 40 tisíc výtisků. Příčin je více. Zdá se, že opora výběru, se
kterou Media Projekt pracuje, nedostatečně pokrývá všechny
skupiny obyvatelstva. Navíc se ukazuje, že výzkum neměří „čtenost“, ale „image“ či povědomí o značce. Problematický je už
sám výzkumný nástroj, dotazník, který je extrémně dlouhý,
a odrazuje respondenty už tím, že zahrnuje měření jak tištěných
médií, tak tzv. čtvrthodinových profilů u rozhlasových stanic.
Jaké vidíte řešení?

Především je třeba oddělit výzkum čtenosti denního tisku,
čtenosti časopisů a poslechovosti rozhlasových stanic.
Jaké jsou poslední trendy při výzkumu čtenářského a rozhlasového
publika?

Zdá se, že se i u nás objeví audiometry, které budou schopny
korigovat největší slabinu měření poslechovosti, danou neschopností dostatečně přesně monitorovat poslech v automobilech.
Audiometry připnuté například na ruku člena panelu jako hodin-
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ky jsou schopny sledovat respondenta kdekoliv a naladit se na
stanici, kterou přijímá. Zrychlil by se tak měl i sběr dat, která by
členové panelu poskytovali jednou týdně.
A v případě měření čtenosti?

Další změna, která se dříve či později objeví, se týká zavedení
metody CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), která
při dotazování využívá přenosný počítač, do nějž je možné nejen
uložit dotazník, ale především umožňuje pracovat s videosekvencemi i audiozáznamy a podobně. Samozřejmě, že vybavení tazatelů touto technologií je nákladné a zavedení této metodologie do
našich podmínek bude záviset na finančních možnostech výzkumných agentur. Například v Británii běží tento model výzkumu již od roku 1993.
Lze na základě uvedených měření hovořit o nějakém trendu či trendech
v chování televizního publika?

Vzhledem k tomu, že relativně přesná data o chování televizních
diváků nepokrývají ani jednu dekádu, musíme být opatrní na
jakékoliv jednoznačné závěry. Za nejvýznamnější trend považuji již pět let klesající sledovanost televizního vysílání. U mladších
cílových skupin znamená tento vývoj o více než čtvrthodinu
méně času stráveného průměrně denně před televizní obrazovkou. Česká televize stárne. A není to jen ta na Kavčích horách.
Zdá se ale, že to nezpůsobuje jen a primárně internet či jiné nové
komunikační technologie, ale spíše proměna životního stylu,
která pomalu otevírá po čtyřicet let opevněné české televizní
domácnosti a vyvádí jejich členy do společnosti. To platí do jisté
míry i pro starší cílové skupiny.
To zní optimisticky. Lze chápat tento trend jako indikátor nastupujícího
procesu rekonstituce veřejné sféry?

Ne, to si nemyslím. Předně – povaha pozdněmoderních společností vytváří kvalitativně jinou obecnou komunikační situaci, než
jakou popisuje Habermas ve své romanticky přitažlivé koncepci
veřejnosti. Naopak, myslím, že proměnlivost postmoderních
sociálních sítí, umocňovaná schopnostmi nových informačních
a komunikačních technologií, nám umožňuje vytvářet virtuální
sociální formy, které směřují k fragmentarizaci a oddělení jednotlivých zájmů. Pozdněmoderní virtuální kultura je souborem
mnoha disparátních zdrojů a míst propojených přechodnými,

Jindřich Štyrský: Z cyklu Muž s klapkami na očích, 1934

pomíjivými vazbami. Jde o uspořádání, jež preferuje spíše sociální a kulturní diferenciaci před integrací, kolektivní senzibilitou
a kooperativním jednáním. Naše virtuálně-sociální prostředí
stále viditelněji otevírá prostor heterotopické komunikaci. Její
povaha pak nereflektovaně posiluje hodnotové rozdělení a nestabilitu postmoderních společností. Tedy žádná rekonstituce veřejné sféry, ale naopak oslabování intenzity sociální komunikace, či
přesněji ztráta motivace hledat a sdílet společné významy.
Vít Kouřil, Jakub Macek, Monika Metyková a Marek Šebeš
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Domácí souvislosti: rámec rodinného
sledování televize ve Velké Británii
I David Morley I
Zkoumání rodinného sledování televize v Británii
Níže popsaný výzkum se zabývá dvěma odlišnými typy výzkumných otázek, které se týkají na jedné straně toho, jak je televize
interpretována svými publiky, a na druhé straně toho, jak je
s televizním materiálem nakládáno v různých rodinách.
[…]
Hlavní tezí bylo, že měnící se vzorce sledování televize lze
pochopit jedině v celkovém kontextu rodinných volnočasových
aktivit. Dřívější výzkumy z této oblasti tendovaly k příliš úzkému zaměření na jedno nebo druhé z dvojice provázaných témat,
jež ve skutečnosti vyžadují, aby se o nich uvažovalo společně:
jednak jde o otázku, jak diváci zvýznamňují materiály, na něž se
dívají, a jednak jde o problém sociálních (a především rodinných) vztahů, v jejichž kontextu je televize sledována. [...]
V tomto výzkumu jsem vycházel z předpokladu, že za základní jednotku konzumace televize by měla být spíše považována rodina, respektive domácnost, než individuální divák. To
proto, abych podnítil otázky týkající se toho, jak je doma zacházeno s televizním přijímačem, jak se utvářejí rozhodnutí o sledovaném programu – kterými rodinnými příslušníky, jak často
a co je sledováno – a jak jsou v rámci rodiny diskutovány reakce
na různé typy pořadů a podobně. Toto ve zkratce představuje
pokus o analýzu individuálních aktivit sledování televize v rámci domácích/rodinných vztahů, které je obvykle obklopují.
Výzkum publika, jenž tento kontext ignoruje, nemůže zachytit spoustu klíčových determinant, které se týkají jak voleb při
sledování televize, tak reakcí na ni – tedy determinant, jež jsou
spojeny s otázkami diferenční moci, odpovědnosti a kontroly
v rámci rodiny v různých denních a nočních časech.
Mým dalším východiskem se stala potřeba chápat používání
televize také v širším kontextu dalších vzájemně se vylučujících
i komplementárních volnočasových aktivit (koníčky, zájmy,
kratochvíle), do nichž jsou diváci zapojeni. Televize je zřetelně
hlavní volnočasovou aktivitou, ale starší studie měly sklon
zkoumat podmínky volného času jako oddělené a nesouvisející
aktivity, spíš než aby je studovaly v jejich vzájemných
vztazích.
Zkoumání toho, jak je televize používána: posouzení
některých klíčových pramenů relevantní výzkumné literatury
Co znamená „dívat se na televizi“?
„Sledování televize“ nemůžeme považovat za jednodimenzionální aktivitu, jež má stále stejný význam a signifikanci pro všechny,
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přeložila Kateřina Škařupová

kdo se jí věnují. Chtěl jsem tedy identifikovat a prozkoumat
odlišnosti, skrývající se za slovním spojením „sledování televize“ – rozdíly mezi volbami, které činily různé typy diváků ve
vztahu k odlišným podmínkám sledování televize, a současně
rozdíly v pozornosti a schopnosti porozumět diváckým reakcím
na tytéž vysílané pořady. Jedna významná kategorie odlišností,
jež jsem během projektu objevil, se týká různých úrovní pozornosti, kterou věnují různí diváci různým programům – jde
o rozdíly, které bývají typicky maskovány tvrzením, že všichni
„sledovali“ daný program.
Chtěl jsem prozkoumat rozdíly mezi rodinami, žijícimi
v různých sociálních i kulturních kontextech. Troufám si tvrdit,
že pouze v tomto kontextu – v kontextu širšího pole sociálních
a kulturních determinant, jež rámují televizní praktiky – lze
porozumět individuálním volbám a reakcím.
Tento projekt byl navržen tak, aby uvnitř záměrně omezeného světa důkladně prozkoumal otázky „jak?“ a „proč?“, které
leží nevysvětlené za vzorci diváckého chování, odhalenými rozsáhlou výzkumnou prací. Prozkoumáním takových faktorů, jako
je typ programu, pozice v rodině a kulturní pozadí, tedy faktorů,
které se týkají produkce dynamiky rodinného sledování televize,
jsem chtěl dospět k rozvinutějšímu konceptuálnímu modelu
televizního chování v kontextu volného času rodiny.
Hovoříme tedy o sledování televize v kontextu domácího
života, který je, jak všichni víme, komplexní záležitostí. Mluvíme-li o lidech žijících v rodinách, bylo by očekávání, že k individuálnímu divákovi, volícímu mezi programy, lze přistupovat
jako k racionálnímu konzumentovi na svobodném a dokonalém
trhu, bezpochyby vrcholem absurdity. Pro většinu lidí zaujímá
sledování televize místo v kontextu toho, co Sean Cubitt (1985)
nazývá „politikou obývacího pokoje“, v jejímž rámci, jak tvrdí
Cubitt, se „nám rodina vzdaluje, pokud nás vtahuje kamera“,
a kde lidé, s nimiž žijeme, budou pravděpodobně rušit (pokud
ne rovnou rozbíjet) naše obcování s „bednou v rohu“.
Posuďme tento problém z jiného úhlu:
Zvečera se díváme na televizi velmi zřídka. Jenom když má
můj manžel opravdový vztek. To přijde domů, sotva něco řekne
a zapne televizi. (Bausinger, 1984: 344)
Bausinger dodává, že v tomto případě „neznamená zmáčknutí vypínače ‚Rád bych tohle viděl‘, ale znamená ‚Nechci nic
vidět ani slyšet ‘“.
Kolik prostoru, jakého typu a kterým rodinným příslušníkům
je k dispozici v kontextu sledování televize? Jak je tento prostor
organizován a jak jsou do něj zasazeny televizní přijímače a jiné
komunikační technologie? Je obývák organizován kolem televize? Mají různí rodinní příslušníci při sledování televize v tomto
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prostoru svoje typické místo? Všechny tyto otázky se mohou
zprvu zdát banální. Ve skutečnosti ale mají obrovský význam
pro porozumění tomu, jak televize v rodině „funguje“. Například „v mnohočlenných rodinách ... může sledování televize
fungovat jako způsob, jak předejít konfliktům a snížit napětí při
nedostatku prostorového soukromí,“ poznamenávají Lindlof
a Traudt (1983). […]
Výzkumné cíle
Tento výzkumný projekt byl vyvinut tak, aby na vzorku různých
typů rodin z různých sociálních vrstev prozkoumal měnící se
využívání televize. Měl prošetřit rozdíly mezi rodinami v odlišném sociálním postavení a mezi rodinami s dětmi různého věku,
a to s ohledem na:
— Rostoucí míru pestrosti využívání domácího televizoru
k příjmu televizního vysílání, videohrám, čtení teletextu a podobně.
— Vzorce rozdílné věrnosti specifickým typům programů
a reakcí ně.
— Dynamiku využívání televize v rámci rodiny; způsob, jakým jsou v rámci rodiny vyjádřeny a vyjednány volby při sledování televize; rozdílnou moc konkrétních rodinných příslušníků
ve vztahu k volbám sledování televize v různých denních dobách; způsoby, jimiž se v rámci rodiny diskutuje o televizním
obsahu.
— Vztah mezi sledováním televize a ostatními dimenzemi
rodinného života – televize jako zdroj informací o volnočasových volbách; volnočasové zájmy a pracovní závazky (obojí
uvnitř i vně domova) a jejich vliv na sledování televize.

svých volnočasových aktivit. Cílem bylo získat vhled do způsobu, jak respondenti sami definují svoje sledovací aktivity. Především jsem chtěl dospět k pochopení kritérií, která diváci využívají při rozhodování a při (pozitivním i negativním) reagování na
odlišné typy plánování a načasování sledování televize. Věřil
jsem, že by tento přístup mohl kritéria, která leží za konkrétními
diváckými rozhodnutími a reakcemi (a utvářejí je), mohl osvětlit.
Doufal jsem, že by takový projekt mohl užitečně doplnit výsledky dotazníkových šetření, která sama o sobě, přestože užitečně
a podrobně popisují celkový vzorec sledovacích voleb, jež diváci učinili, nemohou počítat s vysvětlením otázky, proč a jak
k těmto volbám dochází.
Rozhovory s rodinami proběhly v jejich domovech v průběhu jara 1985. Nejprve jsem vyzpovídal oba rodiče, a při každém
pozdějším rozhovoru jsem ke společné diskuzi s rodiči přizval
i jejich děti. Rozhovory trvaly mezi jednou a dvěma hodinami,
byly nahrávány na zvukový pásek a později kompletně přepsány
pro analýzu. […]
Design vzorku
Vzorek tvořilo osmnáct rodin. Všechny pocházely z téže oblasti
jižního Londýna. Všechny vlastnily videorekordér. Všechny se
skládaly ze dvou dospělých žijících společně se dvěma nebo více
závislými dětmi do 18 let věku. Všechny byly bělošské.
Kvůli povaze oblasti, z níž byli respondenti vybráni, obsahuje můj vzorek vysoký podíl rodin z pracující či nižší střední třídy
– hodnoceno nikoli podle rodinných příjmů (můj vzorek obsahoval celkem širokou varietu příjmů), ale s ohledem na všechny
ostatní třídní aspekty (kulturní kapitál, vzdělání, atd.). […]

Projekt byl navržen tak, aby identifikoval a prozkoumal rozdíly schované za všeobjímajícím obratem „sledování televize“.
Na televizi se díváme všichni – ale s jakou pozorností a s jakým
stupněm závaznosti a odpovědnosti ve vztahu k typu pořadu
a vysílacímu času?
Jak už jsem navíc zmínil dříve, jsme dnes v situaci, kdy je
sledování televizního vysílání pouze jedním z mnoha možných
způsobů, jak využít domácí televizní přijímač. Mezi otázkami,
které jsem zamýšlel prozkoumat, byly tyto: Kteří rodinní příslušníci, z jakých typů rodin využívají televizi v kterou denní
dobu a k jakým účelům? Jaké faktory se podílejí na prohlubování rozdílů v těchto vzorcích a jak jim rozumí sami respondenti?
Jak se vyjednává o prioritách a preferencích členů rodiny, jak se
o nich rozhoduje ve vztahu k protikladným požadavkům na využívání televize obecně a ve vztahu ke konkrétním preferencím
při jejím sledování? Jinými slovy, jak na sebe vzájemně působí
dynamika rodiny a televizní chování?

Televize a gender: rámec pro analýzu

Metodologie

Dříve než popíši zjištění k těmto konkrétním bodům, rád
bych rozvinul několik obecných tezí o signifikanci empirických
odlišností, které výzkum odhalil mezi mužskými a ženskými
zvyky při sledování televize. Jak uvidíme dále, muži a ženy nabízejí výrazně protikladná vysvětlení svých sledovacích návyků,

Použil jsem kvalitativní metodu, v jejímž rámci byl s každou
rodinou veden hloubkový rozhovor, který měl ozřejmit jejich
rozmanité výpovědi o tom, jak chápou postavení televize v celku

V rozhovorech byla identifikována následující klíčová témata, jež
se opakovaně objevovala v různých rodinách – dostatečně pravidelně na to, abych mohl hovořit o přiměřené konzistentnosti odpovědí. Jedním strukturálním principem, který působí ve všech
vyzpovídaných rodinách, je právě princip genderu. Rozhovory
odhalily důležité otázky o efektech genderu, pokud šlo o:
1. moc a kontrolu nad programovou volbou
2. způsob sledování televize
3. plánované a neplánované sledování televize
4. konverzaci o televizi
5. používání videa
6. „sólové“ sledování a provinilou zábavu (guilty pleasures)
7. preferované typy programů
8. národní versus lokální zpravodajské programy.
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me něco, co jsou muži z povahy věcí schopni dělat bezvýhradně,
zatímco ženy – s ohledem na jejich stále přetrvávající pocit zodpovědnosti vůči domácnosti – pouze jaksi s pocity viny a s obavami. Čím více je domov definován jako primární sféra volného
času, tím více nabývá tato rozdílnost pozic na významu.
Při úvahách o následujících empirických zjištěních je třeba
stále chápat tuto strukturu genderových vztahů v domácím prostředí jako pozadí, ve vztahu k němuž se rozvíjejí konkrétní
vzorce televizního chování. Jinak totiž v jistém smyslu riskujeme záměnu těchto vzorců za přímou konsekvenci „esenciálních“
nebo biologických vlastností mužů a žen per se. Angová (1987)
tento argument rozvíjí slovy:
Ženské vzorce sledování televize mohou být pochopeny
pouze ve vztahu k mužským vzorcům: vzájemně jsou pro
sebe v tomto smyslu konstitutivní. To, co nazýváme „televizními návyky“, není ani tak více či méně neměnná sada charakteristik zvnitřněných jedincem nebo skupinou jedinců,
jako spíše dočasný výsledek ... dynamického ... procesu ...
[V]ztahy muž/žena jsou vždy formované mocí, rozporem
a bojem. (s. 18–19)

Jindřich Štýrský: Z cyklu Muž s klapkami na očích, 1934

a to s ohledem na rozdílnou moc při výběru toho, na co a s jakou
intenzitou se budou dívat, s ohledem na způsob, jak se budou
dívat, a také s ohledem na volbu konkrétního pořadu. Nicméně
nepředpokládám, že jsou tyto empirické odlišnosti vyjádřením
jejich esenciálních biologických mužských nebo ženských vlastností. Přikláním se spíše k tvrzení, že tyto rozdíly jsou důsledkem konkrétních sociálních rolí, které doma zaujímají jako muži
a ženy. Navíc nepředpokládám, že by se konkrétní model genderových vztahů, který jsem nalezl v rámci domácnosti (se všemi
důsledky, které má pro chování při sledování televize), musel
nutně opakovat buď v nukleárních rodinách z různého třídního
nebo etnického prostředí, nebo v různých typech domácností se
stejným třídním nebo etnickým původem. Vždy jde spíše o to,
zda a jak genderové vztahy působí a jsou utvářeny v rámci těchto různých kontextů.
Stranou od těchto vymezení stojí jiná významná věc, již je
třeba zmínit s ohledem na v zásadě odlišnou pozici mužů a žen
ve sféře domácnosti. Dominantním modelem genderových vztahů v rámci společnosti (a rozhodně v rámci té její části reprezentované mým vzorkem) je ten, v němž je domov definován primárně jako místo trávení volného času – času, který odlišujeme
od „pracovního času“, stráveného v zaměstnání mimo domov.
Pro ženy je ale domov definován primárně jako místo jejich
práce, ať už pracují také vně domova, či ne. To jednoduše znamená, že, pokud jde o domácí sledování televize, vždy zkoumá-
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Mužský a ženský způsob sledování televize tedy, jak tvrdí
Angová, nejsou dva oddělené, nespojité zkušenostní světy, jasně
definované a neměnné „objekty“ studia nebo vyjádření esenciální podstaty. Spíše než chápat odlišnosti mezi mužskými a ženskými vztahy k televizi jako empiricky dané, musíme se podívat,
jak na utváření těchto odlišností působí struktura domácích
mocenských vztahů.
Moc a kontrola nad programovými volbami
Maskulinní moc je při občasných konfliktech ohledně volby sledovaného programu v mnoha rodinách rozhodující determinantou.
(„Diskutujeme, na co se všichni chceme dívat, a ten největší vyhrává. A to jsem já, já jsem ten největší.“) V případě rodin, které
mají dálkové ovládání, je to ještě zřejmější. Žádná z žen v žádné
z rodin nepoužívá dálkové ovládání pravidelně. Několik z nich si
postěžovalo, že jejich manželé používají ovladač obsedantně,
rychle přepínají mezi programy, zatímco ony se pokoušejí dívat na
něco jiného. Dálkové ovládání je tak příznačně symbolickým
územím ovládaným otcem (nebo synem v otcově nepřítomnosti).
Sedí na opěradle „tatínkova“ křesla a používá jej výhradně on. Je
to velmi viditelný příklad koncentrovaných mocenských vztahů:
*Dcera: Táta drží oba dálkové ovladače – každý na jedné
straně svého křesla.
*Žena: No, nedostanu moc příležitost, protože tam sedí
s automatickým ovladačem vedle sebe a rychle přepíná mezi
kanály, aby viděl, zda program na druhé straně končí, a on
pak může něco nahrávat. Takhle rychle bliká televize celou
dobu, zatímco táta nastavuje časový spínač. Jenom říkám.
„Nechte to být, ať je klid.“ Nedostanu příležitost použít
ovladač. Nedostanu se k němu.
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*Žena: Ne, ne tak úplně, nemám šanci použít ovládání.
Nechávám ho jemu. Je to protivné, protože se na něco dívám, a on to najednou přepne, aby viděl výsledky fotbalu.
*Dcera: Ovládání je vždycky hned u tátova křesla. Nikdy
se odtamtud nedostane. Pokud je táta tady, zůstává právě tam.
Zajímavými výjimkami z tohoto obecného modelu jsou ty
rodiny, kde je muž nezaměstnaný, zatímco žena chodí do práce.
V těchto domácnostech je spíš obvyklé, že se očekává od muže,
že nechá ostatní členy rodiny, aby se dívali, na co chtějí. On si
nahrává to, co by sám chtěl vidět, aby se na to podíval později
v noci nebo následující den. Jeho časový rozvrh je mnohem
pružnější než rozvrh členů rodiny, kteří pracují. Tady se začíná
ukazovat způsob, jakým je mocenská pozice zastávaná většinou
mužů ve vzorku (a kterou jejich manželky připouštějí) založena
ne jednoduše na biologickém faktu bytí mužem, ale spíše na
sociální definici mužství, jejíž je zaměstnání (to znamená role
„živitele rodiny“) nevyhnutelnou a základní součástí. Když není
tato podmínka splněna, vzorec mocenských vztahů v rámci
domova se může znatelně proměnit. […]
Způsoby sledování televize
Jedno z hlavních zjištění se týká konzistence rozdílu mezi typickými způsoby, jimiž muži a ženy ve vzorku popisují svoji televizní aktivitu. Muži v podstatě vyjadřují zřejmou zálibu v pozorném sledování televize, dívají se mlčky, bez vyrušování, „aby nic
nepropásli“. Vyslovovali navíc rozpaky nad způsobem, jakým
sledují televizi jejich manželky a dcery. Ženy popisují sledování
televize jako v zásadě společenskou aktivitu, která si přímo říká
o nepřerušenou konverzaci a často také o souběžné vykonávání
alespoň jedné domácí práce (žehlení atd.). Ve skutečnosti mnoho
žen cítí, že pouhé sledování televize by bez vykonávání nějaké
další činnosti bylo neospravedlnitelným plýtváním časem. Odráží se tu jejich smysl pro domácí povinnosti. Nerušeně sledují
televizi jen velmi zřídka, vyjma příležitostí, kdy jsou samy nebo
se svými přítelkyněmi a kdy se jim daří vytvořit takovou situaci,
aby se mohly podívat na svůj oblíbený pořad či video. Ženy
podotýkají, že jejich manželé na ně obvykle „vyjedou“, aby
zmlkly, a muži zase nedokáží vůbec pochopit, jak mohou jejich
ženy sledovat televizní program, když dělají ve stejnou dobu
něco dalšího. […]
Plánované a neplánované sledování televize
Obecně jsou to muži, kdo dle svého vyjádření sledují noviny
(nebo teletext), aby naplánovali svoje večerní sledování televize.
Zdá se, že totéž dělá jen velmi málo žen. Výjimkou jsou situace,
když už vědí, které dny a v kterou dobu běží jejich oblíbený seriál – a potom se nepotřebují dívat do programu. To je také
známkou odlišného postoje ke sledování televize jako takovému.
Většina žen, na rozdíl od mužů, častěji zaujímala postoj „ber
nebo nech být“, nestarajíce se příliš o to, zda něco propásly
(vyjma jejich oblíbených seriálů):

*Muž: Obyčejně se dívám do novin, protože ty (jeho
žena) máš sklon jenom zapnout ITV, ale někdy je něco dobrého na ostatních kanálech, tak si to zaškrtnu – takové věci
jako filmy a sport.
*Žena: Noviny nečtu. Když vím, co budou dávat, podívám se na to. On je náchylný dívat se do novin. Já se vlastně
na to, co dávají, do novin nedívám. […]
Rozhovory o televizi
Ženy mnohem ochotněji „připouští“, že si se svými přáteli nebo
kolegy povídají o televizi. Že dělají totéž, řeklo jen velmi málo
mužů […]. Vypadá to, jako by cítili, že přiznání, že se dívají na
televizi (zvlášť s určitou mírou nadšení, kterou by prozradili tím,
že uznají televizi dost důležitou na to, aby se o ní hovořilo), by
mohlo zpochybnit jejich samotnou mužnost (viz část o preferovaných typech programů níže). Jedinou typickou výjimkou je,
pokud mluví o sportu v televizi. Zčásti tento rozpor souvisí se
skutečností, že ženskost je mnohem expresivnějším kulturním
modelem než mužnost. Takže i když se ženy dívají méně a méně
soustředěným způsobem, přesto více než muži tíhnou k hovorům
o televizi, navzdory faktu, že muži ji sledují mnohem pozorněji.
[…]
Použití videa
Ženy videorekordér zásadněji neobsluhovaly, ale spoléhaly na
své manžely nebo děti, že to za ně udělají. Videa, stejně jako
dálkové ovladače, jsou ve velké míře územím ovládaným otci
a syny:
*Žena: Byly věci, na které jsem se chtěla dívat, ale dost
jsem videu nerozuměla. Ona (dcera) to uměla víc než já.
*Žena: Jsem ráda za to málo, co vidím, takže video příliš
nepoužívám. Mám na mysli to, že spousty filmů, které (manžel) nahraje, ani nevidím. On je sleduje až po tom, co my
jdeme spát.
*Muž: Já ho asi používám nejvíc – já a kluci víc než kdo
jiný – většinou k nahrávání závodů a kulečníku, pořadů,
které nemůžeme sledovat, když (ženy) sledují televizi.
* Žena: Neumím video používat. Zkusila jsem mu nahrát
‚Widows‘, ale udělala jsem to špatně. Začal šílet. Nevím, co
se stalo špatně ... Vždy ho žádám, aby mi to tam namačkal,
protože já to neumím. Vždycky to udělám špatně. Nikdy
jsem si s tím nelámala hlavu. […]
„Sólové“ sledování a provinilá zábava
Několik žen ve vzorku vysvětluje, že jejich největším potěšením
je, když mohou sledovat „hezký doják“ nebo svůj oblíbený seriál, a není u toho zbytek rodiny. Jenom tehdy se cítí od domácích
povinností dost osvobozené na to, aby si samotné „vychutnaly“
jakési pozorné sledování, do kterého jinak vstupují jejich manželé. Tady se dostáváme na území identifikované Brodiem
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a Stonemanem (1983), kteří zjistili, že matky mají tendenci hájit
svoji roli „domácích manažerů“ během všech typů programů; na
rozdíl od jejich manželů, kteří se vzdávají své manažersko/
rodičovské role, když sledují pořad, který je mimořádně zajímá.
Tuto skutečnost nejjasněji vyjádřila žena, která mi vyprávěla, že
si sledování televize mimořádně užívá brzy ráno během víkendu,
protože to jsou jediné příležitosti, kdy manžel a synové „přispí“
a poskytují jí tak šanci dívat se na televizi pozorně, aniž by musela druhým okem sledovat potřeby ostatních. […]
Hovoříme tady o pocitu viny, kterým za svoje potěšení platí
mnoho žen. Jsou obecně připraveny připustit, že dramata a mýdlové opery, které mají rády, jsou „hloupé“, „špatně zahrané“
nebo bezvýznamné. Přijímají hledisko maskulinní hegemonie,
která připisuje jejich volbám nízký status. Přijetím takového
úhlu pohledu se dostaly do pozice, z níž je při neshodách těžké
obhájit vlastní volbu, jelikož to, na co se chce dívat jejich muž,
je už z definice prestižnější. Vyrovnávají se s tím tak, že, pokud
je to možné, sledují svoje oblíbené pořady samy nebo pouze se
svými přítelkyněmi a snaží se to vměstnat do skulinek ve svém
domácím rozvrhu:
*Žena: Skutečně ráda mám typicky americký brak, vážně, ale já to miluji ... všechen ten americký škvár, opravdu.
A miluji podobné australské filmy. Myslím, že jsou opravdu
dobré.
*Žena: Když jdou děti do postele, má definitivní možnost
volby. Cítím se provinile, když prosadím to, na co se chci
dívat já. On a chlapci chtějí vidět stejnou věc, nic, na co by
se chtěla dívat obyčejná ženská. ... Když dávali film o lásce,
ráda bych ho viděla, ale oni ne. Je to, jako když zapnete video namísto hezké sentimentální love story, myslím, že to
nemůžu udělat kvůli ostatním. Cítila bych se při tom provinile, protože myslím, že si užívám, zatímco ostatní si neužívají vůbec, protože je to nezajímá.
Preferované typy programů
Moji respondenti projevili v této oblasti pozoruhodnou konzistentnost. V souladu s jejich odpověďmi lze mužství identifikovat
především se silnou preferencí „faktických“ pořadů (zprávy,
dokumentární pořady) a ženství naopak s preferováním fikce.
Tento postřeh může vyznívat banálně, ale míra konzistence,
která se v odpovědích projevila, byla významná pokaždé, když
byli respondenti dotázáni na preferované typy programů,
a zvlášť, pokud byli dotázáni, u kterých programů si dávají záležet na tom, aby je viděli, a které chtějí sledovat pozorně:
*Muž: Mám rád všechny dokumenty. ... Rád se na tyhle
věci dívám. ... Na fikci se můžu dívat, ale nejsem její velký
milovník.
*Žena: Nemá rád spoustu seriálů.
*Muž: Není to můj typ pořadů. Rád se dívám na zprávy
a tenhle typ věcí.
*Žena: Já a holky milujeme naše seriály.
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*Muž: Dívám se na zprávy neustále, mám rád zprávy,
aktuální aféry a všechno tohle.
*Žena: Mě se to moc nelíbí.
*Muž: Dívám se na zprávy v každém čase, v 17.40,
18.00, 21.00, 22.00, zkouším se dívat.
*Žena: Já se dívám jenom na hlavní zprávy, takže vím,
co se děje. Jednou to stačí. Pak už se o to nezajímám.
Těmto reakcím velmi pěkně odpovídá jistá forma sylogismu
mužských/ženských vztahů k televizi:
MUŽSKÝ
Aktivita
Faktické pořady
Realistická fikce
ŽENSKÝ
Sledování televize
Fiktivní pořady
Milostné příběhy
Mohli bychom tvrdit, že moje zjištění v tomto ohledu zveličují „skutečné“ rozdíly mezi mužským a ženským sledováním
televize a podceňují význam toho, kdy se mužské a ženské sledování televize „překrývá“. Moji respondenti rozhodně nabízejí
ostřeji oddělený obrázek mužského a ženského sledování televize, než jaký je obvykle zaznamenán v dotazníkových šetřeních.
Ta ukazují značný počet mužů sledujících fiktivní programy
a rovněž velký počet žen sledujících faktické pořady. Nicméně
tento zdánlivý nesoulad závisí do značné míry na sloučení „sledování“ a „pozorného sledování s potěšením“. I kdyby se následně prokázalo, že respondenti v mé přítomnosti systematicky
zkreslovali výpovědi o svém chování (a nabízeli tradiční mužské
a ženské stereotypy, které odporují složitosti jejich skutečného
chování), stále by šlo o sociální fakt značného významu, o fakt,
že se respondenti cítili povinni nabídnout obrázek jich samých
právě touto konkrétní formou zkreslení. Navíc tyto tendence –
mužská neschopnost přiznat se ke sledování fikce – mají samy
o sobě reálné důsledky v sociálních životech respondentů.
Sledování národních versus lokálních zpráv
Už jsem zmínil, že jsou to muži, nikoliv ženy, kdo má tendenci
hlásit se ke svému zájmu o zpravodajské pořady. Zajímavé je, že
tento vzorec variuje, vezmeme-li v úvahu lokální zpravodajské
pořady, jež má dle svého vyjádření rádo i mnoho žen. V několika
případech uváděly velmi přesvědčivé důkazy. Tvrdily například,
že nerozumějí tomu, o čem jsou mezinárodní ekonomické zprávy,
a, jelikož to není nijak ukotveno v jejich životní zkušenosti, nezajímá je to. Pokud se ovšem v jejich okolí stal zločin, cítí, že
o tom potřebují vědět v zájmu svém i zájmu svých dětí. To přímo
vyjadřuje jejich vyslovený zájem o programy jako „Police Five“
nebo pořady varující před domácími riziky. V obou těchto případech má pro ně obsah pořadu praktickou hodnotu. Jde-li o jejich
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domácí odpovědnost, snaží se, aby ho viděly. Samy o sobě naopak prohlašují, že nemají žádný praktický vztah k oblasti národní a mezinárodní politiky prezentované v hlavních zprávách
a z toho důvodu je nesledují. […]
Cesty (a výmoly) před námi – naděje empirického výzkumu
Před několika lety jsem v závěru své studie publika pořadu Nationwide (Morley, 1980) poznamenal, že vztahy publik k ideologickému působení televize musí být vždy formulovány jako
empirický problém a že výzvou pro mě bylo pokusit se vyvinout
přiměřené metody pro zkoumání těchto vztahů. I přes problémy,
které mohou vyvstat ohledně stavu vědění vyprodukovaného
jako výsledek komplexního výzkumného procesu, se mi to zdá
být přiměřenější cestou, jak se pokusit porozumět tomu, co publika dělají, když sledují televizi. Přiměřenější než kdybych jednoduše zůstal doma a zkusil si představit možné implikace toho,
jak ještě mohou lidé sledovat televizi.
Připouštím, že při absenci všech významných prvků zúčastněného pozorování skutečného chování respondentů musím vystačit pouze s příběhy, o kterých se respondenti rozhodli, že mi
je sdělí. Tyto příběhy jsou zjevně samy o sobě limitovány kulturním a lingvistickým rámcem referencí, který měli respondenti k dispozici a skrze který artikulovali svoje odpovědi.
Přesto je ještě potřeba uvést několik dalších poznámek. První se týká pravděpodobně nižší validity vyprávění respondentů
o způsobech svého chování oproti pozorování skutečného chování. Problém je, že pozorování vždy nechá otevřenou otázku
interpretace. Mohu být pozorován, jak sedím a zírám na televizní obrazovku, ale tohle chování může být stejně slučitelné s pocitem totální fascinace jako s pocitem totální nudy z mojí strany
– a odlišení nemusí být z vypozorovaných indicií o způsobu
chování vůbec možné. Kromě toho, přejete-li si porozumět
tomu, co dělám, je vždycky radno se mě zeptat. Mohl bych vám
samozřejmě lhát nebo jinak překroutit svoje myšlenky a pocity
a mohl bych k tomu mít spoustu důvodů, ale minimálně tak získáte jakýsi přístup k jazyku, kritériím rozlišování a typům kategorizací, skrze které konstruuji svůj (vědomý) svět. Bez těchto
stop nutně zůstane moje sledování televize (nebo jakékoliv jiné
chování) příliš neprůhledné.
Z mého pohledu je metoda hloubkových rozhovorů vhodná
nejen kvůli přístupu k vědomým názorům a postojům respondenta, který výzkumníkovi poskytuje, ale také pro přístup k lingvistickým výrazům a kategoriím – Wittgensteinovými slovy
k „logickému lešení“ („logical scaffolding“) – skrze které respondenti konstruují svoje světy a vlastní porozumění svým
aktivitám.
Rád bych doplnil, že je třeba rozšířit rámec našich analýz
o zaostření na kontexty, v nichž dochází k procesům komunikace, především pak u případů, které zahrnují třídní a genderové
aspekty. Pokud jde o to ostatní, rád bych vysvětlil, že požadované rozšíření rámce zahrnuje také analýzu fyzických stejně jako
sociálních kontextů, v nichž je televize konzumována. K objasnění důvodů nám snad poslouží odkaz na rozvoj filmové teorie.

Jindřich Štyrský: Z cyklu Muž s klapkami na očích, 1934

V rámci filmové teorie je předmětem výzkumu převážně
předmět textuální – film. Na nejjednodušším příkladu chci ukázat, že zkoumat kontext sledování je stejně nezbytné jako zkoumat objekt sledování. Na film se dlouho dívalo na konkrétních
místech a porozumění těmto místům bylo klíčové pro každou
analýzu toho, co znamenalo „chození do kina“. Chci tím naznačit, že celá představa „kina“ je stejně významná jako otázka
„filmu“. Je třeba představit si otázku fenomenologie „chození do
kina“, která zahrnuje také „sociální architekturu“ kontextu –
z hlediska výzdoby a prostředí – v němž většinou diváci filmy
sledovali. Jednoduše – celé se to mnohem více týká chození do
kina než sledování filmu. Znamená to jít v noci ven a zažít pocit
odpočinku kombinovaný s pocitem zábavy a vzrušení. Vlastní
označení „picture palace“, jímž byla kina po dlouhou dobu nazývána, vyjadřuje důležitou část takové zkušenosti. Spíš než
jako obchod s jednotlivými filmy je lépe chápat biograf jako
obchod se zvykem či konkrétním typem socializované zkušenosti. Taková zkušenost zahrnuje všechen ten nádech romantiky
a přitažlivosti, vřelosti a barvy. To je důvod, proč se zabývat fenomenologií celé „skutečnosti“ chození do kina – ta fronta,
vstupní pulty, foyer, pokladna, schody, vstupní chodba do sálu,
ulička, sedadla, hudba, zhasínání světel, tma, plátno, které začíná zářit, když se hedvábná opona rozevírá. (Corriagan, 1983)
Každá analýza, která si neuvědomí i otázky kontextu, v němž je
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film konzumován, je, podle mého názoru, nedostatečná. Je neštěstí, že příšerná spousta filmové teorie funguje bez odkazu na
tato témata, že pod vlivem literární tradice upřednostňuje status
textu samotného, vypreparovaného z kontextu sledování.
Všechno tohle se stejnou měrou týká studia televize. Právě
tak jako potřebujeme porozumět fenomenologii „chození do
kina“, potřebujeme rovněž porozumět fenomenologii domácího
sledování televize – to znamená porozumět významu různých
modelů fyzické a sociální organizace domácího prostředí jako

kontextu, v němž se sledování televize odehrává. Na sledování
televize je mnohem více zajímavého než jen to, co se děje na
obrazovce – toto „mnoho“ je hlavně domácí kontext, ve kterém
sledování probíhá.
Výňatek ze statě „Domestic relations: the framework of family viewing in Great Britain“ in: Dickinson, Roger, Harindranath, Ramaswami, Linné, Olga (eds.) 1998. Approaches to Audiences: A reader. London: Arnold. [s. 233–244]
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Glosa I Až na špičku nosu
Ob jedno číslo nazpátek jsme spojili Revue pro média s tématem mediální gramotnosti. Vcelku logické, zvlášť když se časopis pokouší být jakousi prodlouženou (rozuměj až do České republiky se natáhnuvší) rukou
mediální výchovy.
Handlovalo se tehdy s tezemi o tom, že proces interpretace leží někde
mezi textem, jeho čtenářem a kontextem – kontextem sociálním, kulturním,
ekonomickým, politickým i historickým. S tezemi o tom, že čtenář není
jen pasivní obětí přijímaného sdělení. Ale také o tom, že si tím vlastně
nikdo není úplně jistý. Šlo, mimo jiné, o nevyřešenou, často etickou otázku mediálních studií, na niž se odpovídá jaksi ad hoc.
A právě na této neudusané půdě se zkřížily meče v souvislosti s vydáním minulým – zasazeným do rámce „média a gender“. Věnovali jsme
se feministické perspektivě v mediálních studiích, zabrousili k pornografickým symbolickým textům, hledali obraz ženy v Bibli, hovořili se třemi
českými filmařkami. A všechno tohle doprovodili fotografiemi sovětských
údernic, reprodukcemi a původními komentáři z Alba fotografií Sovětská
žena, které v roce 1950 (!) vydalo nakladatelství Svět sovětů. Právě ony
(sovětské ženy, jimž nikdy nebylo odepřeno realizovat se prací) jsou inkriminovaným pudlíkem pod zemí. Označení údernice je stejně zjednodu-
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šující a má pointu téhož ražení jako samotné uvedení snímků – byly tam
herečky, nastávající matky, ředitelky továren. Jenže i tahle mince má dvě
strany.
Byl to intelektuální vtip. Spojení dvou různých kontextů, protnutých
ženskou otázkou. Bylo to uvolněné oddechnutí, že už je to za námi,
a současně výzva k boji proti novým, taktéž ideologickým nepravostem.
Na obojí, řekla bych, máme vcelku nárok.
Jenomže otázka zní: rozumí čtenář tomu, co zamýšlíme sdělit? Jak je
to s interpretací prostřednictvím textu, čtenáře a kontextu? Pořád to byla
komunistická propaganda bez vysvětlujícího komentáře. A ty fotky jsou
přeci tak roztomilé. Zhlédli jsme se v anglo-americké feministické tradici
a historické okolnosti té naší jsme (s výjimkou útlé recenze na knihu
Barbory Osvaldové) nechali za dveřmi. Černý humor bolí. Zvlášť když vám
vyprávějí anekdotu o krematoriu cestou z babiččina pohřbu.
Přehlédli jsme feministickou mediální teorii jako feudál přehlíží úrodu,
ale aristokratický nadhled jsme si popletli se zdviženým nosíkem. Sami
sebe jsme nachytali do pasti nevyřešených otázek mediálních studií. A tak
doufáme, že čtenář cvičí svoji mediální gramotnost a předkládané texty
kriticky hodnotí. Dostal od nás tak trochu lekci.
Kateřina Škařupová
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Gallupův ústav: Co si myslí
občan, divák a konzument
I Michal Šimůnek I
Gallupův ústav (The Gallup Organization) zaujímá přední místo na světě v oblasti výzkumu veřejného mínění, přičemž
se specializuje zejména na mínění „veřejnosti občanů“, „veřejnosti konzumentů“ a „veřejnosti diváků“. Z perspektivy tématu tohoto čísla Revue pro média jsou nejvýznamnější Gallupovy výzkumy mediálních publik, avšak dotýkají se
jej i výzkumy veřejného mínění občanů a chování spotřebitelů.1 Ve všech třech případech přitom platí, že informace,
které Gallupův ústav poskytuje, mají pro politiky, psychology, sociální vědce, producenty a manažery podobný význam,
jako má zpravodajství The Wall Street Journal pro finančníky.
George Gallup a zrod Gallupova ústavu

Prezidentské volby v roce 1936

Gallupův ústav je dnes nadnárodní společností, zabývající se
širokou škálou aktivit v oblasti manažerského poradenství, vzdělávání, reklamy, výzkumu veřejného mínění, chování spotřebitelů a mediálních publik. Ústav je pojmenován po Dr. Georgu
H. Gallupovi (1901–1984), který inicioval politické průzkumy
veřejného mínění2 a který byl zakladatelem počátečních aktivit
ústavu.
Po studiu žurnalistiky a psychologie na University of Iowa
a následné výuce těchto oborů na celé řadě amerických univerzit
začal Gallup počátkem 30. let spolupracovat s reklamní agenturou Young&Rubicam.3 Zde získával první zkušenosti s výzkumem „mediálních“ publik (zabýval se výzkumem efektivnosti
reklamních sdělení, jejich vizuálními a persuasivními strategiemi) a zaváděl výzkumné metody založené na reprezentativním
výběru respondentů.
Po úspěšné kariéře v oblasti reklamy se Gallup rozhodl zaměřit svoji aktivitu na výzkum veřejného mínění, ve kterém viděl nejen nástroj podporující demokratické zřízení (Gallup výzkum veřejného mínění považoval za určitou formu referenda),
nýbrž i velký obchodní potenciál. Gallup se tak v roce 1935
spojil s obchodníkem Haroldem Andersonem a společně založili Americký institut pro výzkum veřejného mínění (American Institute of Public Opinion, AIPO). Deklarovanou činností institutu bylo „nestranně měřit veřejné mínění o aktuálních politických
a sociálních otázkách, bez ohledu na správnost či moudrost vyjadřovaného mínění, a o výsledcích šetření zpravovat veřejnost“.4 Ve svých týdenních výzkumech se AIPO dotazoval respondentů na mínění o aktuálních ekonomických,5 politických,
sociálních, ale třeba i etických a spotřebitelských otázkách.6
Výsledky svých šetření prodával deníkům a týdeníkům, které je
publikovaly ve formě krátkých tiskových zpráv v rubrice většinou označené „America Speaks“. Tiskové zprávy z Gallupových
výzkumů si během krátkého období objednalo na sto dvacet
amerických deníků a týdeníků.

Aby Gallup pro výsledky svých šetření získal dostatek předplatitelů, uzavřel s nimi smlouvu, která měla charakter značně riskantní sázky. George Gallup se upnul k prezidentským volbách
v roce 1936 a napadl stávající praxi některých velkých deníků
(nejvýznamnějším byl The Literary Digest, který správně předpověděl výsledky všech prezidentských voleb od roku 1916),
které prováděly rozsáhlé předvolební výzkumy veřejného mínění na několikamilionových, leč dle Gallupa přesto nereprezentativních vzorcích populace. Součástí Gallupovy „sázky“ s předplatiteli bylo, že jednak správně uhodne výsledky voleb, a jednak
že jeho prognóza bude přesnější než prognóza The Literary
Digest. Pokud by se v jednom z těchto bodů spletl, vrátil by dle
dohody všem vydavatelům jejich předplatné.
Gallup již v době spolupráce s Young&Rubicam vytvořil
metodu konstrukce reprezentativního vzorku na základě kvótního výběru,7 o kterém byl přesvědčen, že reprezentuje již při relativně malém počtu respondentů (většinou kolem 3000) mínění
celého národa. Gallup rovněž propracoval metodu formulace
výzkumných otázek a na místo oslovování respondentů
prostřednictvím pošty volil osobní setkání a interview.
The Literary Digest před prezidentskými volbami v roce
1936 rozeslal téměř deset milionů dotazníků, z nichž poté vyhodnotil dva miliony odpovědí. Na základě tohoto masivního
výzkumu předpověděl, že volby vyhraje republikán Alfred Landon, a to s 57 % získaných hlasů. Gallup na základě svých šetření předpověděl naopak vítězství demokratického kandidáta
Franklina Roosevelta, který měl obdržet bezmála 56 % hlasů.
Volby vyhrál Roosevelt, který získal 62,5 % hlasů voličů.
Gallup se sice minul ve své prognóze o 6,8 %, nicméně obě
podmínky sázky s předplatiteli splnil. Důvodem neúspěchu The
Literary Digest pak dle Gallupa byla skutečnost, že své anketní
otázky rozesílal na základě seznamů majitelů telefonních přístrojů a automobilů. Zatímco v předešlých prezidentských volbách nebylo volební chování občanů příliš ovlivněno jejich
ekonomickým postavením, v roce 1936 v době hospodářské
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Jindřich Štyrský: Z cyklu Žabí muž, 1934

krize se majetkové disproporce mezi občany vyhrotily a nižší
a střední třídy (z nichž většina neměla ani telefon, ani automobil) volily zejména demokratického kandidáta Roosevelta,
zatímco vyšší třídy volily republikána Landona.
Nová metodologie získala díky Gallupovu chytrému tahu se
sázkou značnou mediální podporu a ukázala se být přesnější
a efektivnější než nákladné monstrózní projekty. „Vědecké“
výzkumy veřejného mínění se staly standardním zdrojem mediálního zpravodajství, což se velmi pozitivně odrazilo i v jejich
komerční úspěšnosti.8 Po volbách v roce 1936 Gallup získal nejen celou řadu nových předplatitelů, nýbrž řada vydavatelů se
stala přímo zadavateli vlastních šetření.
Výzkum mediálních publik
Po úspěšné předpovědi prezidentských voleb v roce 1936 se
Gallup stal slavnou osobností a jeho firma začala prosperovat.
AIPO se kromě pravidelných výzkumů týkajících se politických
a sociálních otázek čas od času věnovala i výzkumům čtenářských preferencí (zejména pro nakladatelství Book-of-the-month
club a Bantam books) či výzkumům popularity rozhlasových
hvězd a chování filmových diváků.
Díky těmto svým zkušenostem s mediálními publiky a rov-
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něž za účelem studovat mediální publika a produkty rozhlasového a filmového průmyslu založil Dr. Gallup v roce 1939 Institut
pro výzkum publika (The Audience Research Institute, ARI).9
ARI byl jedním z komerčně nejúspěšnějších Gallupových podniků. Institut spolupracoval s hollywoodskými filmovými studii
a s producenty, jakými byly například Samuel Goldwyn, Walt
Disney, David O. Selznick, Hal Wallis či J. Authur Rank.
První kontrakt, a to na marketingovou kampaň pro film Jih
proti Severu (Gone with the Wind, 1939), uzavřel Gallup se Selznick Organization. Na základě dat získaných od reprezentativního vzorku publika navrhl, že film by měl být propagován především jako milostný příběh, volbou názvu počínaje a reklamní
kampaní konče. Na základě Gallupových doporučení se film stal
komerčně nejúspěšnějším snímkem své doby.10
Počátkem roku 1946 vyvinul Gallup metodu, jejímž cílem
bylo nabídnout filmovým producentům informace, které by byly
učitečné při rozhodování o uvedení či neuvední filmu do kin.
Gallup využíval jednoduché testovací metody. Reprezentativní
vzorek publika nechal sledovat film s elektronickým přístrojem Hopkins Televolt Machine (vynalezl jej Rube Goldberg)
v ruce, jehož prostřednictvím diváci prostým otáčením kolečka
doleva či doprava vyjadřovali, co se jim líbí a co nikoliv. Úspěch
filmu byl dle Gallupa závislý na čtyřech proměnných: 1) námět
filmu; 2) název filmu; 3) herecké obsazení a 4) zpracování (střih,
režie, herecké výkony). Gallup testoval zejména první tři prvky.
Poté následovala interview s diváky a na základě těchto dvou
metod přidělil filmu takzvaný „Want-to-See“ rating.
Činnost institutu se v průběhu 40. let zaměřila zejména na
průzkum chování filmového diváka a jeho preferencí. O uvedení
filmu do kin a distribuci se v mnoha případech rozhodovalo právě na základě výsledků šetření institutu ARI. Během sedmi let
ARI testoval kolem 5 000 námětů, ze kterých bylo pouhých 90
filmově zpracováno. Gallup byl o efektivitě svých metod natolik
přesvědčen, že dokonce prohlašoval, že jeho výzkum marginalizuje význam a vliv filmových kritiků.
Rok 1948 a léta poté
Těsně před druhou světovou válkou inicioval Gallup založení
Gallupova mezinárního výzkumného institutu (The Gallup International Research Institute), který dodnes sdružuje nezávislé
agentury pro výzkum veřejného mínění téměř z padesáti zemí
světa. Organizace pořádala každoroční setkání zástupců agentur
a snažila se na základě jejich údajů a analýz zjistit, co si lidstvo
myslí o tématech a problémech, jež ovlivňují život na Zemi.
Jednalo se o jakési první globální výzkumy veřejného mínění.
Převážná část výzkumných témat se týkala druhé světové války
(včetně svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki), komunismu a kapitalismu, náboženství, životních podmínek, postavení rodiny a podobně.
Po desetiletí velkých úspěchů přišlo první velké selhání Gallupa a jeho Amerického institutu pro výzkum veřejného mínění:
prezidentské volby v roce 1948. Gallup (stejně jako A. Crossly
a E. Roper) předpověděli, že vítězem voleb bude Thomas
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Dewey a jako poražený odejde Harry Truman. Volby vyhrál
Harry Truman.
Gallup sice předložil výsledek přesný v rámci statistické
chyby (volby rozhodly nerozhodnutí voliči), nicméně vítěze
předpověděl mylně. Tento Gallupův omyl upozornil na meze
kvantitativních výzkumných metod a provokoval jejich další
rozvoj. Díky následné kritice Gallupova společnost i výzkum
veřejného mínění obecně ztatily hodně ze své dobré pověsti,
kterou získaly ve 30. letech. Nicméně omyl dovedl Gallupa
a další výzkumníky k poznání, že je nutno zohledňovat mínění
nejen rozhodnutých voličů, ale i těch nerozhodnutých, a brát
v potaz i takové proměnné, jakými jsou blízkost voleb či vliv
médií. Proto Gallup v padesátých letech opustil kvótní výběr
a přešel na novou metodu výběru reprezentativního vzorku,
založenou na počtu pravděpodobnosti.11
Po roce 1958 došlo k fúzi dílčích aktivit George Gallupa
a všechny jeho instituty a agentury, jež do té doby založil, se
spojily v jednu organizaci, kterou dnes známe jako Gallupův
ústav (The Gallup Organization). Dr. Gallup zemřel v roce 1984
a poté došlo k výrazné proměně vlastnické a organizační struktury Gallupova ústavu. Po čtyřech letech jednání o koupi společnosti, jež probíhalo mezi synem George Gallupa Alecem a celou
řadou zájemců, se Alec Gallup v říjnu roku 1988 domluvil
s Jamesem Cliftonem ze společnosti Selection Research (SRI)
a došlo k fúzi obou společností. Clifton se stal výkonným předsedou a přivedl si s sebou nový management. Během následujících deseti let obrat společnost desetinásobně vzrostl a firma
rozšířila svoji činnost do dvaceti zemí světa.
Závěr: Od občana k manažerovi
Firma SRI přinesla do Gallupova ústavu i určitý obrat v jeho
celkovém zaměření. Ústav se do té doby zaměřoval zejména na
výzkumy veřejného mínění, reklamní poradenství a výzkumy

chování a preferencí mediálních publik a spotřebitelů. Firma SRI
přinesla do nabídky ústavu v té době se rozvíjející manažerské
poradenství a měření spokojenosti a angažovanosti zákazníků
a zaměstnanců. Převážná část příjmů Gallupova ústavu dnes
pochází právě z těchto aktivit.
I přes výrazný příklon k manažerskému poradenství se tento
ústav nadále věnuje svým původním aktivitám. Každé úterý na
svých webových stránkách či prostřednictvím e-mailové pošty
pravidelně zveřejňuje výsledky průzkumů za uplynulý týden
(The Gallup Poll Tuesday Briefing) a současně vydává měsíční
online magazín (Gallup Management Journal). Svým předplatitelům dále poskytuje přístup do online archivu všech dat, která
kdy Gallupův ústav posbíral při svých šetřeních (The Gallup
Brain).
V současné době nalezneme pod označením „Gallup“ dvě
odlišné organizace. První je výše zmiňovaný Gallupův ústav
(The Gallup Organization). Druhou společností je The George
H. Gallup International Institute, který je charitativním spolkem
a jehož účelem je navrhovat, testovat a podporovat nové přístupy k sociálním problémům, a to zejména v oblastech vzdělávání,
životního prostředí, zdraví, náboženství a lidských hodnot.
Změnu zaměření Gallupova ústavu, k níž došlo v průběhu
jeho existence, lze popsat metaforou cesty od veřejnosti občanů
přes veřejnost diváků a konzumentů až k elitám manažerů. Ústav
je velmi často spojován s rozvojem demokracie a demokratického
procesu. To bezesporu platí v případě jeho výzkumů veřejného
mínění. Pokud se však týká jeho aktivit na poli manažerského
poradenství, lze jim připsat elitářský charakter. Tento ústav na
svých webových stránkách otevřeně prohlašuje, že jeho posláním
je „vychovávat a informacemi a radami zásobovat jeden milion
nejvlivnějších jedinců, kteří povedou zbývajících šest miliard lidí
na světě a budou určovat jejich budoucnost“. Tím se však stávající Gallupův ústav výrazně odchyluje od původních prodemokratických ideálů George Gallupa a směřuje kamsi k produkci angažovaných a zmanipulovaných zaměstnanců a konzumentů.

Poznámky:
1) Veřejné mínění představuje soubor představ, postojů a hodnocení.
Na jeho obsahu se dnes významnou měrou podílí média (nastolují témata veřejné diskuse a předjímají soubor postojů k jevům, jež se stanou
předmětem jejího zájmu), která oslovují své publikum jako občany (např.
zpravodajství), jako spotřebitele (např. reklama), přičemž se obě formy
oslovení velmi často setkávají v jednom sdělení (např. infotainment).
Pojmy veřejnost, občané, spotřebitelé a publikum se tak do značné míry
překrývají a splývají. (Podrobněji např. viz Jirák, Köpplová 2003: 85-117;
McQuail 1999: 315-355).
2) Gallup výzkum veřejného mínění nevymyslel, avšak legitimizoval
jej jako nástroj poznání o mínění veřejnosti a inicioval jeho obrovský
rozmach. „Např. ankety s volební tematikou se v novinách a časopisech
objevovaly již v první polovině 19. století. Na začátku 20. století se pak,

zejména v USA staly velmi populární rozsáhlé předvolební průzkumy iniciované vydavateli význačných tiskových titulů (New York Herald, Chicago
Tribune, Literary Digest a další). […] Zároveň s tím docházelo na univerzitách v Evropě a ve Spojených státech k institucionalizaci empirického
sociálního výzkumu a postupně byly vyvíjeny nové techniky zjišťování
postojů a metody výběru reprezentativního vzorku populace pro dotazování založené na počtu pravděpodobnosti.“ (Krejčí 2003: 9)
3) Dnes patřní Young&Rubicam mezi jednu z největších reklamních
agentur v USA, která má 340 poboček v 73 zemích světa. V době, kdy v ní
působil Gallup, se agentura proslavila zejména reklamní kapmaní pro
mlékárenskou firmu Borden Company, kterou založila na komixovém
příběhu krávy Elsie (Elsie the cow) a její rodiny: manžela Elmera a syna
Beulaha. Gallup s agenturou spolupracoval až do roku 1947.
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4) Viz www.gallup.com.
5) V prvním výzkumu veřejného mínění pořádaném Gallupovým
ústavem Gallup položil respondentům otázku: „Domníváte se, že vládní
výdaje na zmírnění ekonomické krize jsou příliš malé, příliš velké nebo
přiměřené.“ Respondenti odpověděli následujícím způsobem: 9 % odpovědlo, že příliš malé, 31 % že přiměřené a 60 % že příliš velké.
6) Tematický záběr Gallupových výzkumů veřejného mínění byl opravdu široký. V roce 1935 tak například položil respondentům otázku: „Je
nemravné, aby ženy nosily na veřejnosti šortky?“ (63% respondentů
odpovědělo „ano“.)
7) Při kvótním výběru struktura vzorku imituje co nejpřesněji složení
a známé vlastnosti (demografické, socioekonomické…) populace (podrobněji viz např. Disman, 1993: 92-120). Stejnou metodu výběru respondentů používali v téže době i Archibald Crossley a Elmo Roper. Nestaly se
však tak známými jako George Gallup, který dokázal své metodě udělat
náležitou reklamu a široce ji medializovat.
8) Jak popisuje Jindřich Krejčí, Gallupův úspěch v roce 1936 měl
dalekosáhlý vliv na rozvoj sociálních výzkumů: „Úspěch volebních výzkumů měl dopad na rozšíření používání sociálních výzkumů i do dalších
sfér života společnosti. Ve 40. letech byl např. organizován rozsáhlý
program výzkumů v americké armádě, studium dopadů medií na volební chování s The Peoples Choice a další projetky. Zároveň došlo k pro-

pracování a zdokonalení metodologie výběrových šetření. Stalo se tak
za výrazného přispění sociálních vědců, kteří ve 30. a 40. letech postupně emigrovali do Spojených států z Evropy (např. P. F. Lazarsfeld).“
(Krejčí 2003: 10) Zvýšený zájem o volební a politické chování občanů,
rozvoj masově komunikačních prostředků, marketingových strategií
a propagandy (zejména v souvislosti s druhou světovou válkou) vedly
k prudkému rozvoji moderních výzkumných metod, a to jak na rovině
komerční, tak akademické. Vyjma komerčního Gallupova centra tak
vznikly např. Survey Research Center/Institute for Social Research (ISR)
na University of Michigan a National Opinion Research Center (NORC)
na Universtiy of Chicago.
9) Gallup vedení ARI svěřil další významné osobnosti reklamního
průmyslu Davidu Ogilvovi, který později založil úspěšnou reklamní společnost nesoucí jeho jméno.
10) Filmový příběh z doby občanské války Jih proti severu byl své
době nejdražším snímkem (stál čtyři miliony dolarů). Nicméně díky vydařené propagaci vydělal během krátké doby na tehdejší dobu zcela neuvěřitelných deset milionů dolarů.
11) Náhodný (pravděpodobností) výběr reprerezentuje všechny známé
i neznámé vlastnosti populace. Je to takový výběr, ve kterém každý element
populace má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrán do vzorku
(podrobněji viz např. Disman, 1993: 92-120).
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Dívat se na publikum trochu jinak
Nicholas, Abercrombie, Brian Longhurst:
Audiences: A Sociological Theory of Performance and Imagination. Sage, London
– Thousand Oaks – New Delhi 1998,
197 s.
Dva britští sociologové (Nicholas Abercrombie působí na univerzitě v Lancasteru, Brian Longhurst na Salfordské univerzitě v Manchesteru) spojili na sklonku
uplynulého století své teoretické síly k sepsání studie, v níž ohlašují nástup nového
paradigmatu ve zkoumání publika a jeho
vztahu k médiím. Ačkoli je ohlašovaná
paradigmatická změna přijímána zatím
spíše zdrženlivě, publikace se stala během
pěti let respektovanou a hojně citovanou.
Zásluhu na tom má bezesporu široké teoretické zázemí obou autorů i pádnost řady
jejich argumentů.
Východisko této knihy je patrné již
od prvních stránek: v posledním desetiletí došlo v oblasti publika k tak razantním
změnám, že je třeba dosavadní pohled na
diváky celkově přehodnotit. Hlavním cílem publikace je pak formulace nového
paradigmatu ve výzkumu publika, tedy
utvoření nového pohledu na publikum,
a vytvoření pojmového aparátu k jeho
uchopení a vysvětlení. Cesta za tímto cílem má tři etapy. Nejprve je nezbytné
vysvětlit, proč potřebujeme nové paradigma a v čem jsou dosavadní pojímání
publika nedostačující. Poté dochází k nastínění paradigmatu nového, které bude
schopno vysvětlit ony změny, jež v nedávné době ve sféře publika nastaly. Nakonec jsou schopnosti nového paradigmatu demonstrovány na problematice
skupin diváckých fanoušků a nadšenců.
Abercrombie s Longhurstem v úvodní
kapitole shrnují metody dosavadního
zkoumání publika, které probíhalo v zá-

sadě v rámci dvou velkých paradigmat:
paradigmatu behavioristického a paradigmatu kritického, které autoři nazývají
jako paradigma začlenění/rezistence
(incorporation/resistance).
Behavioristické paradigma se začalo
formovat na samém počátku výzkumu
publika ve dvacátých a třicátých letech
minulého století, kdy byly ohniskem badatelského zájmu účinky, které nastupující masová média mají na jednotlivé členy masové společnosti. Tyto první verze
modelů mediálních účinků počítaly s přímým a nezprostředkovaným vlivem médií na chování diváků. V rámci studia
účinků se postupně od naivní behavioristické představy upouštělo, přesto některé
metodické postuláty zůstaly konstantou
tohoto přístupu (zaměření se na způsob,
jak je publikum médii ovlivňováno; empirické zkoumání za použití kvantitativních metod atd.). Asi nejvýznamnější
současný výzkum účinků médií představuje takzvaná kultivační analýza, zkoumající vztah mezi časem, který divák věnuje sledování televize, a jeho názory
a chováním. V rámci behavioristického
paradigmatu nalezneme také přístup nazvaný užívání a uspokojení (Uses and
Gratifications – viz Heslář v tomto čísle),
který se zaměřuje na užívání médií publikem. Podle tohoto přístupu je publikum
ve vztahu k médiím aktivní, neboť jich
užívá k uspokojení svých potřeb.
Jak poznamenává Stuart Hall, behavioristické paradigma je spojeno se souborem specifických metod a předpokladů
a nutně tak upozaďuje řadu otázek. V jeho jádru nalezneme relativně harmonický
pohled na společnost, která je založena
na hodnotovém konsensu svých členů.
Podle Halla je však tato představa mylná.
Média nejsou vyjádřením konsensu, který
ve společnosti panuje, ale součástí snahy
vnutit společnosti určitý soubor hodnot.

Média se podílejí na konstruování konsensu, a proto je nemůžeme brát za zrcadlo, které odráží skutečnost. Média ve
skutečnosti realitu určitým způsobem reprezentují. Nové „kritické“ paradigma,
které svůj nástup ohlašuje na přelomu
sedmdesátých a osmdesátých let, tak
bude zkonstruováno kolem pojmů ideologie, hegemonie a kolem vztahu publika
a textů k distribuci moci. Klíčovým se
stane zkoumání, zda jsou členové publika
při recepci mediálních obsahů včleňováni
do proudu dominantní ideologie, nebo
jsou naopak vůči tomuto začlenění rezistentní. Teorie vzniklé v rámci paradigmatu začlenění/rezistence se pohybují mezi
dvěma extrémními póly: dominantním
textem (mediální text zcela ovládá publikum, které je silně zasaženo takzvaným
preferovaným významem textu) a dominantním publikem (publikum je aktivní,
mediální texty čte vždy po svém a pokusy
o vnucení preferovaného významu na něj
neplatí). Žádný z teoretiků se plně nepřihlásil ani k jedné z extrémních pozic;
blízko k dominantnímu textu má například kritika masové kultury ze strany
představitelů Frankfurtské školy, více se
ale v rámci paradigmatu – především
v posledních dvou desetiletích – prosazují pozice blízké dominantnímu publiku
(John Fiske, Paul Willis a další).
Ačkoli kritické paradigma obsahuje
řadu přijatelných předpokladů a hodnověrných hypotéz, potýká se dle Abercrombieho a Longhursta s několika obtížemi. Ty pramení jednak z vnitřních tenzí
v rámci paradigmatu samotného, jednak
ze sociálních změn, které se udály v průběhu posledních let. Zdá se, že spolu
s přikloněním se na stranu aktivity diváků
je struktura celého paradigmatu narušena.
Mezi zastánci kritického přístupu vznikají obavy, že příliš silné publikum je obtížné skloubit s přiměřeně silnou teorií he-
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gemonie a debata o moci, která je pro
toto paradigma klíčová, se tak dostává na
vedlejší kolej. Problémem je zde rovněž
spojování omezených závěrů dílčích empirických studií s rozsáhlejší sociální teorií. Většina z těchto studií je založena na
zkoumání určitého publika ve vztahu
k jednomu mediálnímu textu či jednomu
mediálnímu žánru – avšak soudobá publika jsou vystavena nepředstavitelně velkému množství textů: pomysleme jen na to,
kolik různých mediálních žánrů a jednotlivých mediálních textů zkonzumuje člověk během jediného večera! „Mediální
konzumace v devadesátých letech dvacátého století je v podstatě útržkovitou
a roztříštěnou zkušeností,“ konstatují
Abercrombie a Longhurst (s. 33).
Podle obou autorů jsme také svědky
změny ve způsobu, jak jsou publika utvářena a jak odpovídají na rapidní proliferaci mediálních textů. Členové publika se
stali mnohem zkušenějšími a obratnějšími v užívání médií, což jim dává větší
schopnosti ve vztahu k textu a činí jejich
reakce rozmanitějšími a nepředvídatelnějšími. Příkladem může být sledování
televize: když byly v padesátých letech
dvacátého století zaváděny první televizory do domácností, lidé nevěděli, jak
jich užívat, a využívali proto modely „diváctví“, které znali z divadla a kina, tedy
modely založené na soustředěné pozornosti. Postupně se však rozvinula zkušenost a obratnost v užívání televize, díky
níž jsou dnes diváci schopni nejen různých způsobů sledování, ale mají také
znalosti toho, jak je televizní sdělení produkováno a jak dociluje svých účinků.
„Být kvalifikovaným publikem je více
než jen být aktivním publikem.“ (s. 32).
Kritické paradigma se dle Abercrombieho
s Longhurstem pomalu rozpadá a na scéně se začíná formovat paradigma nové,
které je odpovědí na změny v povaze
a zkušenosti publika. Autoři je nazývají
paradigma
spektákl/představení
(spectacle/performance).
Podstata tohoto paradigmatu oproti
paradigmatu kritickému spočívá v odlišné
definici publika a jeho aktivity. Abercrombie s Loghurstem v této souvislosti
srovnávají tři typy divácké praxe, které
zakládají tři typy publik – jednoduché
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publikum, masové publikum a rozptýlené
publikum (diffused audience – viz Heslář
v tomto čísle, heslo Rozptýlené publikum). V soudobých společnostech potkáváme všechny tři typy zároveň.
Jednoduché publikum je publikum,
jež můžeme spatřit na veřejných představeních v nejširším slova smyslu: v divadlech, kinosálech, na politických shromážděních, veřejných oslavách, pohřbech,
bohoslužbách či fotbalových zápasech.
Tyto události nejsou každodenní záležitostí; jsou spíše výjimečné, mají vysokou
míru obřadnosti a je jim ze strany publika
věnována vysoká pozornost. Inscenace,
jichž se jednoduché publikum účastní, se
konají na lokálně vymezených a veřejně
přístupných místech, komunikace mezi
účinkujícími a publikem je zde přímá,
mediálně nezprostředkovaná. Původně
byl mezi účinkujícími a diváky rovněž
minimální fyzický a také sociální odstup.
Například divadelními herci byli zpočátku nádeníci, kteří měli sociálně k publiku
velmi blízko. Postupně se však z herectví
stala respektovaná profese, jež je dnes
oceňována státními řády a čestnými uznáními. Abercrombie s Longhurstem dokládají souvislost této vznikající distance
s diváckou pasivitou. Zatímco dříve se diváci na představeních angažovali, dnes
převládá pasivita s přesně vyvinutým
smyslem pro to, jaké chování je přípustné.
Příchod masových médií měl zřetelný
dopad na povahu publika a na vznik nové
divácké zkušenosti, kterou vyjadřuje pojem masové publikum. Masové publikum
již není vázáno na konkrétní veřejná místa, představení určená pro toto obecenstvo jsou sledována převážně v soukromí
domácností. Sledování není už tolik zatíženo obřadností; stává se více součástí
každodenního života, propojuje se s všedními domácími činnostmi a tomu odpovídá nižší míra pozornosti, kterou publikum
mediálním představením věnuje. Komunikace mezi účinkujícími a diváky již
není přímá a jejich sociální a fyzická
distance je ještě větší než v případě jednoduchého publika. Podstatně se mění
i pojetí představení (performance). Například moderní film a populární hudba
se značně odlišují od svých raných podob, determinovaných divadelními, re-

spektive koncertními konvencemi. Pro
masová média přestalo být živé představení ideální sdělnou formou, a proto vytvářejí odlišný druh zážitku. Paralelně se
změnou povahy představení tak musejí
diváci masových médií užívat jiné způsoby sledování než diváci živých představení.
Rozptýlené publikum, termín a koncept zavedený Abercrombiem a Longhurstem, představuje nový fenomén na
poli divácké zkušenosti, jenž se objevuje
na přelomu osmdesátých a devadesátých
let minulého století. Představa rozptýleného publika vychází jednak z faktu, že
být dnes členem publika již není výjimečnou, sváteční událostí, ale dokonce ani
každodenní událostí – stal se z ní konstitutivní prvek každodennosti. Média se
stala součástí každodennosti, kterou sama
utváří a regulují. Jinými slovy: média
dnes nejsou něčím, co by do každodennosti vstupovalo „zvenčí“, ale něčím, co
je v ní již konstantně přítomno, co je od
ní neoddělitelné.
Dalším zdrojem konceptu rozptýleného publika je rozšíření a začlenění „teatrálních“ praktik do každodenního života.
Díky médiím začaly být všechny věci
a události vnímány jako představení, jako
něco, co je zde proto, aby se předvádělo
před dychtivým divákovým okem, a chování rozptýleného publika lze rovněž
charakterizovat jako permanentní představení. Podle Abercrombieho a Longhursta je tento přístup ke světu natolik
hluboce zakořeněn v každodenním životě, že si ho jedinci neuvědomují ani
u sebe, ani u ostatních. Život v moderní
společnosti na sklonku dvacátého století
se stal permanentním představením, v němž každý z nás je jak divákem představení druhých, tak také hercem své vlastní
role – každý simultánně pozoruje a je
pozorován. V tom tkví hlavní odlišnost
rozptýleného publika od publika jednoduchého a masového: odstup mezi účinkujícími a publikem je v jeho případě eliminován.
Rozptýlené publikum vyrůstá z interakce dvou základních procesů typických
pro modernitu: 1. konstrukce světa jako
spektáklu; 2. konstrukce jedince jako narcise. První z procesů vychází z představy,
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že svět je konstituován jako podívaná či
představení. Cílem života je vidět a být
viděn a tento cíl dominuje aktivitám všeho
druhu – práci, rodinnému životu a zejména volnému času. Proces, v němž je svět
nahlížen jako spektákl, je podněcován procesem estetizace každodenního života.
Estetizaci lze charakterizovat jako proniknutí estetického zájmu a senzibility do
všech sfér každodenního života. Estetizovaná společnost klade důraz na styl a design a stírá hranice mezi životem a uměním; umění přestává být omezeno prostory
muzeí a galerií, lze jej nalézt kdekoli
a může jím být cokoli. V důsledku ohromné proliferace obrazů se svět stále více
stává kulturním předmětem, který vyzývá
k tomu, aby byl nahlížen a sledován.
Proměna světa ve spektákl je doplňována simultánním rozvojem narcistické
společnosti. V narcistické společnosti jedinci podle Abercrombieho a Longhursta
jednají tak, jako by byli sledováni, jako
kdyby byli neustálým středem pozornosti
skutečného či imaginárního publika. Stěžejní je pro ně jejich vlastní Já (self), a to,
co stojí mimo ně (ostatní lidé a věci), považují pouze za jeho zrcadlení. To však
neznamená, že vše mimo Já je odstraněno. Naopak: každý jedinec vyžaduje aktivní publikum, jehož účel spatřuje v reflexi svého Já. Narcismus tedy vyžaduje,
aby členové společnosti před sebou navzájem hráli představení. Odtud pramení
pozornost, kterou jedinci věnují svému
zevnějšku a celkovému obrazu sebe sama
před ostatními – oblečení, parfémům,
účesům, domácímu vybavení, automobilům, hudbě a podobně.
Narcismus je součástí širšího procesu,
který výstižně pojmenoval Anthony Giddens jako „reflexivní projekt self“. Lidé
podle Giddense dnes prezentují sebe
sama před ostatními a přitom si představují, jak se na ně ostatní budou dívat. Jinými slovy: hrají svá představení pro
imaginární, představované publikum.
Narcismus lidi podněcuje a motivuje
k tomuto předvádění. Vzniká tak uzavřený kruh mezi spektáklem a narcismem.
Oba vyžadují a produkují představení,
v nichž jsou jedinci viděni ostatními jako
účinkující a sami na sebe hledí ve stejném
světle.

Specifickým mechanismem, který
nejvýrazněji podporuje kruh spektákl –
narcismus – spektákl, je Giddensem zmiňovaná představivost. Představivost je
obecná schopnost člověka, jejíž specifickou moderní formu charakterizují Abercrombie s Longhurstem jako takzvané
snění s otevřenýma očima. Tato schopnost znamená, že „lidé jsou schopni si
sami sebe představit, kterak vystupují
před ostatními lidmi, a také jsou schopni
si představit, jaké budou reakce těchto
lidí“ (s. 103). Rozptýlené publikum je
v podstatě imaginárním společenstvím,
jehož představu lidé sdílejí a na jejímž
základě se ztotožňují jakožto jeho příslušníci. Nejdůležitějším zdrojem moderního
typu představivosti jsou masová média.
Média poskytují obrazy a zážitky, modely
hraní, jednání a myšlení, které se stávají
běžnými zdroji každodenního života.
Z hlediska paradigmatu spektákl/
představení je klíčové poznání, že divácká zkušenost publika je dnes rozptýlená
– členové publika si z nikdy nekončícího
proudu mediálních sdělení vytahují různé
prvky, z nichž si podle libosti konstruují
své imaginativní světy. Tyto pak spolu
s interakcí s ostatními členy publika tvoří
základ jejich identity.
Takto vypadá v základních obrysech
nové paradigma zkoumání publika, které
oba autoři dále uplatňují při studiu diváckých fanoušků a nadšenců. Zde se dobře
ukazuje rozdíl oproti paradigmatu kritickému: zatímco studie psané optikou kritického pohledu zkoumají fanouškovství
především jako aktivní rezistenci vůči
dominantním významům, šířeným masovými médii, paradigma spektákl/
představení vidí v tomto fenoménu názornou ukázku „konstrukce alternativních
komunit založených na vytváření určitých
forem identifikace a identity“ (s. 122).
V jádru nového paradigmatu již neleží
problematika moci, ale identity.
Zdá se, že koncepce, kterou Abercrombie s Longhurstem čtenářům předkládají, je skutečně schopna vysvětlit některé jevy, s nimiž si „tradiční“ přístupy
nevěděly rady nebo je nebyly s to dostatečně věrohodně vysvětlit. Její přínos lze
spatřovat především ve schopnosti propojit řadu dílčích konceptů a dát jim jednot-

ný teoretický rámec. Ve formulování nového paradigmatu autoři využívají
například diagnózy soudobé narcistické
kultury z pera Christophera Lasche a Richarda Senneta, koncepce „imaginárních
společenství“ Benedicta Andersona či
klasickou studii Guy Deborda o společnosti spektáklu. Využívání ale neznamená
prosté opisování a spojování: jednotlivé
koncepty představují pro Abercrombieho
s Longhurstem spíše série podnětů, které
nám pomáhají odkrýt určité aspekty moderního života, ale pochopit je lze jen
v rámci odpovídajícího celistvého pohledu na společenskou realitu. Je zajímavé
– a oba autoři na tuto skutečnost rovněž
poukazují – že tento pohled je blízký některým postmodernistickým koncepcím,
zdůrazňujícím dopad mediálního přesycení společnosti na vymazání rozdílu
mezi skutečností a fikcí.
Otázkou stále zůstává, zda máme
v případě předložené koncepce skutečně
co do činění s přelomem na poli zkoumání publika. Na dokázání oprávněnosti tohoto tvrzení bude zřejmě ještě nějaký čas
potřeba. Nicméně platí, že Audiences:
A Sociological Theory of Performance
and Imagination je přínosným dílem,
které nebude dělat ostudu žádné domácí
knihovničce.
Marek Šebeš

Třetí generace výzkumu publika
Pertti Alasuutari: Rethinking the Media
Audience. Sage, London 1999, 212 s.
Pertti Alasuutari, ředitel Research Institute of Social Sciences na univerzitě ve
finském Tampere a profesor sociologie
tamtéž, editoval publikaci obsahující deset příspěvků (dva z nich sám napsal).
Jednotícím tématem všech publikovaných
statí je zpochybnění předchozích přístupů
ke studiu publika a obhájení stanoviska,
které můžeme souhrnně nazvat „každodenní perspektivou“. Pokud přistoupíme
na Alasuutariho rozdělení na tři generace
výzkumu publika, je jeho sborník sudičkou právě té třetí nastupující generace.
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Počínaje Stuartem Hallem a jeho Encoding and Decoding in the Television
Discourse (1974) se zrodila takzvaná reception studies. Česky bychom je mohli
popsat jako studia zabývající se příjemci
a příjmem sdělení, vymezit je můžeme
jako součást kulturálních mediálních studií. Hall zde artikuloval zdánlivě jednoduchou myšlenku, která tvoří základ studia televizního publika – poselství je
vysíláno a přijímáno s určitými efekty.
Na rozdíl od předchozích výrazně behaviorálních přístupů připouští Hall rozdílnou interpretaci sdělení různými příjemci.
Příjemce je tedy považován za aktivního
diváka, což je pravděpodobně nejzásadnější změna, která se na tomto poli udála.
Od ní je už jenom krok k etnografickému
obratu (Alasuutari ho označuje jako druhou generaci) ve zkoumání publika.
S ním přišlo v osmdesátých letech hned
několik výzkumníků a výzkumnic, kteří/
které vycházeli/y z kvalitativních výzkumů, zejména z hloubkových rozhovorů,
vedených vždy s úzkými skupinami publika. Sem bezesporu spadá Morleyho Family Television (1996) či všechny genderové analýzy ženského publika (počínaje
Crossroads Dorothy Hobson (1982)
a Dallasem Ien Ang (1985) konče). Zde
je patrný důraz na specifika různých druhů publik. Výzkumníci a výzkumnice
připouštějí, že sledování televize je jednou z mnoha každodenních lidských činností, a nelze je tak studovat odděleně,
vytrženě z kontextu. Ke konstatování, že
publikum jako takové vlastně neexistuje,
už zbývá jenom krok.
Ten učinilo nezávisle na sobě několik
teoretiků. Například Grossberg (1988)
tvrdí, že publikum je ve skutečnosti jen
diskursivní konstrukt, vytvořený analytickým vědeckým pohledem (cit. dle
Alasuutari, s. 6). Souhrnná publikace Ien
Ang z roku 1990 nese název Desperately
Seeking the Audience, jenž nepotřebuje
další vysvětlení. A Janice Radway dodává, že zkoumání publika má být jen součástí zaměření se na každodenní lidský
život, kde televize plní jenom jednu
z mnoha funkcí (ibid).1 Teprve tady je televize definitivně zbavena své všemocnosti. Propříště nebude zkoumána sama
o sobě, jako text, ale jako součást mno-
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hem širšího příběhu, který se odehrává
v obývacím pokoji před televizorem
a zasahuje ještě mnohem dál. Mediální
sdělení je součástí sociální reality konstruované celým systémem světa. A navíc, jak píše Schrøder, když připustíme,
že stejné sdělení není stejné pro různá individua, jak potom můžeme říct, že lidé
sledují v televizi to stejné, když to tak
sami nevnímají? Hallova premisa by tak
musela být nutně poopravena – poselství
je vysíláno a přijímáno s různými efekty.
Díky tomuto diskursivnímu obratu,2
jenž je vlastně odklonem od studia psychologie publika a příklonem k jeho sociologii, je zpochybněna stávající role
výzkumníka/výzkumnice. Mnohem palčivější je teď otázka po tom, jaké místo
výzkumník/výzkumnice vlastně zaujímá
a jak zkoumané publikum sám/sama
ovlivňuje.

Těžiště mediálních výzkumů však nezůstává jen v soukromí obývacího pokoje,
ale získává mnohem širší společenský rámec, něco, čemu Fiske říká sémiotická
demokracie. Televize a její sledování je
otázkou morálky a stále je velmi silně
patrné rozdělení na vysokou a nízkou
kulturu, které si sami diváci/divačky důsledně uvědomují. Používání médií tak
není privátní, ale odráží a reprodukuje
společenskou hierarchii hodnot. Lidé nesledují to, co sledovat chtějí, ale to,
co potřebují vidět.3
Co se vlastně podle Alasuutariho
v rámci studií publika za posledních třicet
let událo podstatného? První generace
(pod vlivem Stuarta Halla) preferuje studium mediálních obsahů a soustřeďuje se
na to, jaké demografické proměnné spojují jejich diváky/divačky, zejména pak
jejich příslušnost k sociální třídě. V cent-
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ru zájmu stojí studium faktických pořadů
a to, jakým způsobem z nich publikum
získává znalosti. Druhá generace (sem
spadá etnografický model) přesouvá pozornost na zprostředkování radostí4 prostřednictvím seriálů a filmů, soustředí se
na definici publika pomocí rasy, etnicity
či genderové příslušnosti. Důležitý už
není obsah nabízených programů, ale jejich forma. Třetí generace pak, jak už
bylo řečeno, publikum dekonstruovala
a zasadila jeho zkoumání do širokého
kontextu ostatních sociálních vazeb
a charakteristik. Bylo by ovšem chybou
se domnívat, že zkoumáním v éře digitálního vysílání a internetu by měl mediální
výzkum přestat aspirovat na metodologickou správnost, nebo že bychom se,
pokud popřeme existenci publika jako
uchopitelného celku, měli vzdát jeho dalšího zkoumání. Právě Alasuutariho sborník jasně vymezuje další směřování výzkumů publika z pohledu metodologie
(Schrøderův příspěvek The Best of Both
Worlds? zkoumá rozpor mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem) či historické analýzy (Audience and Reception
Research in Retrospect od Ann Gray).
Alasuutariho koncepce recenzované
publikace je čistě evropská. Na knize se
podílelo pět skandinávských autorů a autorek (kromě Alasuutariho ještě Ingunn
Hagen z univerzity v Trondheimu, dále
Heikki Hellman, Brigitta Höijer a Christian Schrøder), Holanďanka Joke Hermes
známá analýzou čtenářek ženských magazínů, John Tulloch, který se mimo jiné
zabýval i publikem Star Treku, ředitelka
ústavu sociologie univerzity v Birminghamu Ann Gray a autorita výzkumu publika, profesor na Goldsmith College, David Morley. Právě on popisuje ve své
stati To Boldly Go…: The Third Generation of Reception Studies televizi jako
okno do světa. Zatímco pro výzkumníky
a výzkumnice po Hallovi je televize oknem do široka otevřeným, pro jejich
předchůdce a předchůdkyně mělo dvojitá
skla a nepropouštělo z okolního světa
žádné ruchy, ba někteří dokonce pracovali s metaforou pevně zatlučených okenic.
Morleyho přirovnání je trefné zejména
proto, že televizi vnímá v kontextu okolního světa, jako jeho součást. Což je

zjednodušeně řečeno stěžejní myšlenka
Alasuutariho publikace.
Klára Kubíčková
Poznámky:
1) Není divu, že tento obrat můžeme
sledovat u výzkumnic, které se zabývaly
publikem soap oper a ženských televizních seriálů. Při hloubkových rozhovorech se ženami nebo při četbě jejich dopisů zjistily, že definovat publikum jako
ženské je nesmírně obtížné a že mezi jednotlivými ženami existuje řada podstatných rozdílů daných jejich odlišnými životními zkušenostmi. Gauntlett a Hill
(1998) nakonec zpochybňují samotný
žánr soap opery, která je již ze své definice považována za ženskou, když zjišťují,
že někteří muži chápou soap opery daleko
realističtěji než mnohé ženy a silněji se
s nimi identifikují.
2) K zásadním diskursivním změnám
dochází současně i v dalších „odvětvích“
sociologie. Na poli sociologické metodologie za něj vděčíme vlivu Schutzova Cizince, v antropologii s nimi přišel Cliford
Geertz, v genderových studiích Judith
Butler svým definitivním odmítnutím rodové polarity. V teoretické rovině potom
u všech těchto změn můžeme najít odvolání na Foucaulta.
3) Alasuutari připouští, že kvalitativní
výzkum pravděpodobně klame sám sebe,
když považuje současné televizní publikum za aktivnější. Změnil se přístup ve
zkoumání publika a díky komplexnímu
sledování činnosti lidí se mohou diváci
jevit aktivnější. Alasuutari namítá, že lidé
často sledují televizi z jiného důvodu než
kvůli tomu, co právě dávají, čímž na určité rovině ztrácí část své rozhodovací autonomie. V konkrétním případě na tuto
skutečnost narazil například Morley, když
píše, že ženy v rodině často sledují televizi se svými blízkými proto, že chtějí mít
pocit souznění s rodinou, a nikoli proto,
že by je pořad v televizi bavil či se jim
líbil.
4) Radosti (pleasures) bývají v souvislosti se sledováním televize často spojovány s výčitkami svědomí (guilty pleasures). Podle Morleyho jimi trpí zejména
ženy, které cele převzaly odpovědnost za

domácnost a pociťují neustálou nutnost
věnovat se domácím pracím. Pokud už
sledují televizi pozorně a nezabývají se
při tom vařením či žehlením, mají často
sklon si vyčítat, že „zabíjely čas“.
Televize, publikum a kulturální studia
David Morley: Television, Audiences and
Cultural Studies. Routledge, London
1992, 325 s.
David Morley patří k významným představitelům britských kulturálních studií,
která od svého vzniku prošla nesporně
zajímavým „geopolitickým“ vývojem
a od založení birminghamského Centre
for Contemporary Cultural Studies
(CCCS) v roce 1964 se zabývala širokou
škálou disciplín, témat a teorií včetně výzkumu médií. Řešeny byly otázky ideologie, symbolismu, identit a významů.
V letech osmdesátých se zájem vědecké
komunity soustředil zejména na populární
kulturu, objevuje se kritický feminismus
i kritický multikulturalismus. S postupnou
adaptací kulturálních studií v angloamerických oblastech současně vzrůstal důraz
na kategorie rasa a gender a konečně i na
studium mediálního konzumu, jak jej
známe z prací Ien Angové z let devadesátých, a jeho spojení, řekněme, s globalizací kulturálních studií.
Jak již ze samotného titulu vyplývá,
Televize, publika a kulturální studia je
zejména odkazem na předchozí Morleyho
výzkumnou práci a současně souborem
jejích kritických doplňků, představuje
však také obhajobu kulturálních studií
obecně. Kniha je rozdělena do šesti částí,
v nichž si autor postupně klade otázky
týkající se vlivu třídních rozdílů na interpretaci televizních obsahů, předkládána
je otázka genderu a mediálních konstrukcí rodiny a v neposlední řadě je popisován význam mikroetnografických studií
ve vztahu ke zkoumání postmoderních
mediálních systémů.
Zohledňován je v prvé řadě výzkum
věnovaný britskému publicistickému pořadu Nationwide, který vznikl ve spolupráci s Charlotte Brundsonovou a byl
publikován pod názvem Everyday Television: Nationwide (Každodenní televize:
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Nationwide, 1978). Na něj Morley později navázal titulem The Nationwide Audience: Structure and Decoding (Publikum
Nationwide: struktura a dekódování,1980). Postupy a závěry The Nationwide Audience jsou komentovány téměř
ve třetině publikace, mimo jiné proto, že
uvedená studie je často vnímána jako
průlomový text v oblasti recepčního výzkumu. Morley se zde snažil vydělit
z tradice zkoumání účinků médií na publikum a zároveň se vymezit vůči výzkumu užití a uspokojení (viz Heslář v tomto
čísle, heslo Uses and Gratifications),
v němž nebyl dostatečně reflektován
význam sociálního kontextu.
Studie byla koncipována jako sémiotická analýza obsahu, výpovědí a ideologií ve spojení s rozborem způsobů recepce a interpretace textů v rámci odlišných
sociálních skupin. Otázkou, kterou si
Morley kladl především, se stala diferenciovaná dekódovací pozice příjemců
a hledání sociokulturních faktorů, ovlivňujících proces osvojování mediálních
sdělení. Morley předpokládal, že bude
možné rozdělit publikum na skupiny
diváků, jejichž členové budou dekódovat
mediální texty podobně. Odvozování
způsobů čtení na základě třídní příslušnosti se sice prokázat nepodařilo, ovšem
když Morley poznamenává, že „třídní
pozice […] přímo nesouvisí s dekódováním“ (s. 118), naznačuje změnu přístupu
k původně ústřední analytické kategorii
třídy, k níž se dále připojují gender
a etnická příslušnost.
Morley také rozpracovává koncept
preferovaného čtení (preferred reading,
viz Heslář v tomto čísle, heslo Kódování/
dekódování) a navazuje na koncepty dominantního, opozičního a dohodnutého
čtení. „Je preferované čtení vlastní textu
per se? Nebo je to něco, co je možné generovat z textu […] na základě stanovitelných procedur? Nebo je preferované čtení
to, o kterém analytik předpokládá, že jej
z textu abstrahuje většina diváků? Krátce
– je preferované čtení vlastní textu, analytikovi nebo publiku?“ (s. 122). Autor
současně kritizuje Hallův model
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kódování/dekódování a navrhuje rozšířený model způsobu čtení podle Richarda
Dryera, kdy je v prvé řadě třeba zjistit
pozitivní nebo negativní reakci recipienta
na text, tzn. vnímání textu jako relevantního nebo zábavného či irelevantního
nebo nudného, a teprve následně se zabývat otázkou, zda příjemce s textem „souhlasí, nesouhlasí, nebo částečně souhlasí“. (s. 127)
Na skutečnost, že se tvůrci programu
Nationwide soustředili na mužskou část
publika, přičemž přání a potřeby ženského publika zohledňovány nebyly, reagoval Morley již ve studii Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure
(Rodinná televize: kulturní moc a volný
čas, 1986), v níž na základě genderu analyzuje přístupy ke sledování televize.
Výběr sledování, styl a míra sledování,
rozdíly v preferovaném obsahu a souvislosti mezi sledováním televize a jinými
aktivitami v rámci domácnosti, to vše je
ovlivněno pojetím domova, který pro
muže představuje místo odpočinku a volnočasových aktivit, ale pro ženy zůstává
„pracovní sférou“. Rozdíly v přístupu
k užívání televize však nejsou pouze genderové, nýbrž souvisí také s distribucí
moci a sociálních rolí v rámci rodiny
a zároveň mají dynamickou povahu:
„Spíše než považovat rozdíly mezi mužským a ženským vztahem k televizi za
empirickou danost, je nutné zohlednit, jak
v domácnosti fungují mocenské vztahy,
které tyto rozdíly vytváří.“ (s. 147).
Diskuze o teoretických a metodologických postupech při výzkumu (nejen)
televizního publika je reflektována v následující čtvrté části. S důrazem na nutnost chápání sledování televize jako
„komplexní a kontextualizované domácí
praxe“ (s.175) se Morley − aniž by se
přitom vyhýbal okomentování zřejmých
slabin etnografie publika − připojuje ke
kritice binární opozice sledování/
nesledování (watching/non-watching)
Angové a naznačuje nedostatky spojené
s výzkumem pomocí kvantitativních metod. Poznamenává, že televizní publikum
je nutné nahlížet jako sociální a kulturní

fenomén, přičemž důležitou roli hraje
také vztah mezi divákem a televizním
přístrojem, formující se v rámci každodennosti a ovlivněný užíváním dalších
komunikačních technologií.
Právě pochopení procesů „domestikace“ či „splynutí“ informačních a komunikačních technologií a význam, který
představují pro veřejnou a privátní sféru
v globálně-lokálním světě, se tak stávají
určitým vyvrcholením celé publikace.
Morley poukazuje na tradici, konceptualizující rodinu (privátní sféru) jako oblast,
která se vymyká politice a představuje
jakousi poslední baštu osobní svobody,
prostřednictvím vysílání však přesto vystavenou regulaci. Zároveň se táže, jakým
způsobem může etnografický výzkum
mediálního konzumu reagovat na dynamiku současně probíhající globalizace
a lokalizace. Odpověď nachází v maloplošných lokálních studiích, zaměřených
na „politiku obýváku“ („politics of the
sitting-room“, s. 272), z jejichž výsledků
by bylo možné lépe pochopit význam
procesů
globalizace/homogenizace
a lokalizace/fragmentace. Navrhuje tudíž
propojení metod, které jsou vhodné ke
studiu mikroprocesů a mohou − v kombinaci se zaměřením na otázky týkající se
makrostruktur − být způsobem, jak překonat nedostatky mezi mikro a makroúrovní analýzy.
Nutno dodat, že se sama kulturální
studia v průběhu rozšiřování z Velké Británie získala značnou popularitu, což do jisté
míry odráží i fakt, že se s jejich jazykem
i metodami můžeme setkat nejen v akademické sféře, ale i v marketingových strategiích, ať už pro recipienty potěšujících či
ne. Původně reformní, levicově orientovaný projekt (který bývá obviňován z revizionizmu, z tendencí k romantizaci každodennosti nebo z přecenění schopností
publika zajímat distanci) se však Davidu
Morleymu podařilo reprezentovat pozoruhodným, rozhodně nikoli v impresích
a naivitě ukotveným způsobem, a představit jak vývoj konceptů, tak i metodologické a tematické změny, které se objevily ve
výzkumu mediálního publika.
Jana Petřicová
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Jazyk, média, politika
Světlana Čmejrková, Jana Hoffmannová
(ed.): Jazyk, média, politika. Academia,
Praha 2003, 260 s., cena neuvedena.
Na první pohled se publikace Jazyk, média, politika jeví jako zábavná interaktivní
učebnice toho, jak správně vést rozhovor
a diskuzi v médiích. Při bližším ohledání
jí také je, ačkoliv z pohledu editorek jde
především o výzkum českých a slovenských veřejných projevů soustředěných
v mediálním a politickém diskurzu 90. let
20. století. Ano, i tak by se samozřejmě
dal označit záměr skupiny česko-slovenských autorů, jenž dal vzniknout souboru
textů, analýz a komentářů. Ovšem tento
popis může být krajně zavádějící: nelze
očekávat ani tak vyčerpávající odbornou
studii, jako spíše rozbor několika rámcových transkriptů a jejich následnou interpretaci a aplikaci na obecně platné komunikační teorie.
Celý projekt umožnil grant č. 1619/
186/1998 Czech and Slovak Public Oral
Speech in the 90’s, udělený Research
Support Scheme of the Open Society Support Fundation.
Tým autorů se ve svých příspěvcích
pohyboval na dosti široké teoretické
a metodologické základně. K rozsáhlému
materiálu televizních a rozhlasových nahrávek, tištěných komentářů a stenozáznamů přistupoval jak z funkčněstylistického, tak ze sociokomunikačního
hlediska. V mnoha případech se osvědčila
analýza diskurzu (často zaměřená na různé komunikační okruhy a jejich strategické profily) a konverzace; většina rozborů
se opírala o teorie konfliktu, argumentace, o neorétoriku. Někteří autoři se zaměřili především na modely příslušného dialogu a jeho realizace, nebo míru
automatizace a aktualizace. Obsahově je

kniha na velmi sjednocené úrovni, ale
vzhledem k tomu, že každý z autorů získával materiál samostatně a se zaměřením
na své speciální výzkumné cíle, formálně
ustupuje do mnoha na sobě nezávislých
podob, jež jsou dány územ při transkriptech textů. Jinými slovy: příspěvky se
svou formou zřetelně odlišují a tato nekoherentnost se lehce projevuje též v celkové srozumitelnosti publikace.
Kniha je tematicky rozdělena na sedm
kapitol, které se zabývají jednotlivými,
v úvodu nastíněnými, tématy v rámci daných diskurzů. Přehledný úvod do terminologie a typologii diskurzu provedl
v prvním oddílu Jiří Kraus. Z tohoto pohledu lze knihu doporučit i laikům, protože na několika stranách je zde přiblíženo
obsahové, tematické i jazykové vymezení
diskurzu, lingvistická terminologie i nástin významných teoretiků a jejich pojetí
diskurzu. Přes relativně vysokou informační hodnotu (ve srovnání s ostatními
příspěvky) ovšem stať postrádá jeden
důležitý prvek. Navzdory tomu, že Kraus
operuje s pojetím diskurzu podle Foucaulta, jeho studie zcela ignoruje koncepci moci a jejího vztahu k (politickému)
diskurzu. To je neodpustitelné především
z pohledu skutečnosti, že politický diskurz
je s tematikou moci – teorií mocenských
vztahů a struktur, forem moci – úzce svázán. Co víc, je jeho neoddělitelnou
součástí.
Dále se Kraus ve svém příspěvku Vyjadřování polemičnosti a významových
opozic v politickém diskurzu zabývá politickým textem (konkrétně v politickém
řečnictví Václava Havla) jako jedním
z typů sdělení fungujícího v institucionální komunikaci a tradicemi a možnostmi
jeho analýzy. Rozvíjí teorii argumentace,
která je podle něj poznamenána vágností
a obecně postojem, který lidé vůči jazyku
zaujímají. V samostatné studii pak napří-

klad rozvíjí zvláštní postavení konektorů
v soustavě argumentačních prostředků
(pracovně jsem text nazvala „studie
o spojce ‚ale‘ na dvě strany textu“).
S příspěvkem Jany Hoffmanové se
publikace dostává k syrové konkrétnosti,
hojně prezentované v transkriptech veřejně mluvených projevů v Poslanecké sněmovně ČR. Podtitul Humorný konflikt
a konfliktní humor jen velmi zhruba vyjadřuje záměr, kterým bylo potvrdit předpoklady o těsné souvztažnosti klíčových
konceptů konfliktu, humoru a zdvořilosti.
Podle autorky se politický a veřejný diskurz v 90. letech značně proměnil. Parlamentní jednání dříve postrádala konflikty
a humor, zdvořilost nahrazovala odosobněná byrokracie a frázovitost. Ve výzkumu Hoffmanová obhajuje rozrůzněnost
současného parlamentního diskurzu, který je příznakem rozvíjející se demokracie
a svobody projevu, a tuto skutečnost
aplikuje i na cíl celého projektu.
Autorka, která je zároveň i spolueditorkou celé knihy, očividně jen těžko
hledá hranici, kde se objektivní poznatky
setkávají se subjektivními pocity a „nadějemi“. Domnívám se, že překračování
některých limitů není vhodné pro tento
typ publikace z prostého důvodu: snižuje
důvěryhodnost celého projektu.
Následující kapitoly Mediální rozhovor jako žánr veřejného projevu (Světlana
Čmejrková) a Rozhovor s hostem: žánr
rozhlasového vysílání na pomezí interview a přátelského popovídání (Olga
Müllerová) spolu vnitřně nenápadně souvisejí. Výzkum Čmejrkové se opírá o teorie konverzačních analytiků a na shromážděném korpusu diskuzí, debat
a interview ukazuje variabilitu vztahů,
které se vytvářejí v jejich rámci. Evidentní snaha autorky uvést maximální množství příkladů toho, jak nálada a „konstelace“ účastníků (tedy moderátora a hostů)
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a volba konkrétního tématu může ovlivnit
směr diskuze konsensuálně či konfliktně,
se negativně promítá do struktury celého
(byť na podkapitoly členěného) textu. Po
transkripci diskuze totiž následuje spíše
suchý popis právě uvedeného a analýza
ztrácí na své hloubce. Text se stává druhy
zbytečným a to je v oddílu, sestávajícím
z patnácti různých (a přesto tolik podobných) částí, poněkud nešťastný způsob,
jak udržet pozornost čtenáře.
Podobný obsah má i kapitola Olgy
Müllerové. Zaměřila se na rozbor diskusního rozhlasového pořadu Presklub s detailní analýzou osoby moderátora, jeho
strategie, způsobu vyjadřování, individuálního stylu. Na příkladech dokládá skutečnost, že kombinací stereotypu a naopak schopností moderátora vnést do
pořadu dynamiku se vytváří zajímavá,
moderně pojatá a „veřejností ceněná“
komunikace. Celá tato část by se dala jen
stěží nazvat analýzou, jedná se totiž
o poměrně detailní, zajímavý, ovšem nijak extrémně informačně přínosný popis
rozhlasového pořadu, jehož aspekty můžeme vysledovat s trochou pozornosti
i sami.
Relativně krátký příspěvek Ivany
Bezděchové je věnován jazykové úrovni
současných televizních debat. Výstižně
a s přehledem analyzuje úroveň veřejných
politických diskuzí z hlediska podílu
standardního a nestandardního vyjadřování, a to ve třech rovinách: morfologické,
syntaktické a lexikální. V rámci roviny
lexikální pak svůj výzkum konkretizuje
na příkladech oslovování, vedení dialogu,
metajazykových prostředků, profesionalismů, nových frází a klišé, idiomů, nespisovných prostředků, cizích slov a neologismů. Téměř vyčerpávající výčet
jazykových prostředků sice nemá úplné
ukotvení v rámci cíle publikace, nicméně
kvalitně shrnuje prvky, se kterými pracují
všechny ostatní kapitoly.
Poslední dva oddíly mají přiblížit, jak
jazyk, média a politika kooperují na Slovensku. Vladimír Patráš se ve svém textu
zabýval politickou komunikací v slovenských mediálních podmínkách na konci
90. let a do své studie zahrnul vliv voleb,
respektive náladu předvolebního období
v politickém televizním diskurzu i ve
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Jindřich Štyrský: Z cyklu Žabí muž, 1934

Slovenském rozhlase. Analýza se mj. zabývá i sociokomunikačními aspekty předvolebních spotů, reklamou, agitací a jazykovou kulturou, kterou dále rozvíjí Pavol
Odaloš v textu Charakteristiky a techniky
slovenské politické komunikace. Podle něj
je slovenská mediálně-politická scéna
ještě stále ovlivněna vývojem od roku
1989: malá míra empatie, jednostranné
vidění skutečnosti, tendence zevšeobecňovat, zkreslování údajů – to vše se promítá do jazykových prostředků, jež jsou
v politickém diskurzu používány. Podobně jako autorka Hoffmanová, i Odaloš si
neodpustil některé projevy emotivního
rázu. Až teatrální závěr, dle něhož jsou
dohody cestou ke spokojenému životu,
by působil jako takříkajíc přitažený za
vlasy, i kdybych s autorem názor sdílela.

Irelevance a nepodstatnost některých pasáží se naprosto zbytečně odráží v celém
chápání knihy jako celku. Vzletné věty
typu „[b]udúcnosť politickej komunikácie súvisí s budúcnosťou slovenského
národa“ publikaci pouze poškozují.
Ke každé kapitole náleží krátký závěr
a seznam relevantní literatury. Kromě
rejstříku kniha obsahuje desetistránkovou
anotaci v angličtině strukturovanou stejně
jako kniha, ve zkratce popisující, čím se
jednotliví autoři ve svých příspěvcích
zabývali.
Jak jsem zmínila v úvodu, publikace
je psána velmi odlehčenou formou. Některé transkripty jsou nepřehledné a velmi
často ve své původní podobě zmatené
a nejasné. Paradoxně se současně vyskytuje i problém přesně opačný: některé
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texty jsou natolik jasné a „předvídatelné“,
že rozbor jejich významu místy hraničí až
s banalitou. Často opakované příklady
nepřinášejí ve výkladu nic nového a text
ztrácí informační hodnotu.
Skutečnosti, ke kterým jsou směřovány tyto (a dříve zmíněné) výtky, nedělají
knihu vysloveně špatnou, ale je to spíše
podprůměr. Titul Jazyk, média, politika
bych jako celek kvalitativně zařadila spíš
k Ilustrované Bibli pro mládež – cílová
skupina čtenářů je sice široká, ale zoufale
nenáročná.
Jana Kačurová
Comicsová gramatika
Mario Saraceni: The Language of comics.
Routledge, London and New York 2003,
110 s., cena neuvedena.
Comics má mezi intelektuální elitou špatnou pověst. Často je považován za něco
méněcenného, za zábavu pro primitivy,
kteří nemají schopnost číst a rozumět
složitějšímu textu. Snaha o rehabilitaci
tohoto žánru vedla k mnohdy kuriózním
pokusům, z nichž k těm ještě zdařilejším
patří comicsová Bible či Freudův život
a dílo. Jiný přístup zvolil v knize The
Language of Comics Mario Saraceni,
lektor na Assumption University v thajském Bangkoku. Na rozboru comicsu se
pokouší vysvětlit studentům základy analýzy obecného textu, vybrané sémiotické
termíny či práci lingvistů. Vysvětluje
mnoho comicsových aspektů relevantních
k ostatním typům textu: interakci mezi
verbálním a vizuálním, kohezivní strukturu textu, způsoby vyjádření řeči a textu
a posuny úhlů pohledu ve vyprávění. Saraceni chápe comics jako multimodální
text, který stále více ovlivňuje způsoby
vnímání nejen čtenáře, ale třeba i uživatele osobních počítačů.
Kniha vyšla v edici Intertext, která
řeší současné potřeby studia anglického
jazyka a jazykové analýzy pro studenty
anglických colleges, tedy středních škol.
Většinu pojmů a termínů, které Saraceni
používá pro analýzu comicsu, proto přebírá z obecné lingvistiky a sémiotiky. Že
je kniha především učebnicí a pomůckou

při výuce, pochopíme i ze struktury kapitol – v úvodu je vždy stručné shrnutí obsahu kapitoly, následuje historický vývoj
a definice pojmů, vysvětlení mechanismů
a na závěr ještě přehledné shrnutí problematiky; nechybí ani cvičení a úkoly pro
samostatnou práci.
Čtenáři můžou z knihy podle stupně
obeznámenosti s comicsem a související
problematikou načerpat různý užitek. Pro
účely této recenze předpokládejme, že
knihu otevřel člověk, který viděl v kině
Spidermana nebo Hulka a pod postelí se
mu válí několik sešitů s Batmanem, ale
termíny jako grafická novela nebo sekvenční čtení jsou pro něj zatím tajemným
neznámem. Ostatně právě takovým lidem
autor knihu adresoval, jak už bylo
zmíněno.
Saraceni se nejprve věnuje zrodu, vývoji a definici žánru a jednotlivých komponent, které jsou charakteristické pro
narativní postupy comicsu. Část věnovaná historii comicsu je velmi stručná
a případné zájemce bych odkázal na stať
Tomáše Prokůpka Dospívání komiksu
(Prokůpek, Tomáš : Dospívání komiksu.
Tamto 2000-1, roč. VI., č. 20, 2000, s.
18–25.), kde je proměnám žánru v čase
věnováno přece jen více prostoru. Na
rozdíl od Prokůpka však Saraceni vysvětluje i vznik samotného pojmu „comics“,
který dnes může být lehce zavádějící –
vždyť co komického (angl. „comic“) najdeme například v knize Arta Spiegelmana Maus o hrůzách druhé světové války
a holocaustu nebo v depresívní a melancholické vizi mstícího se ducha, jehož
stvořil James O’Barr ve Vráně? Rané comicsové stripy, ať už v Americe či Británii, měly však humorný charakter, a tak
této umělecké formě zůstal přívlastek
„comic“, i když se v pozdějších letech
začaly objevovat detektivní příběhy, superhrdinové či hororové přízraky. Od sedmdesátých let se objevuje nový termín
grafická novela (graphic novel), který
měl nahradit starší comic book a který se
ovšem používá převážně z komerčních
důvodů, protože obsah ani charakter těchto děl se nijak nezměnil.
Za nejdůležitější charakteristiky comicsu považuje Saraceni propojení slova
a obrazu, tedy způsob, kterým na sebe

vzájemně působí prvky jazykové a výtvarné. Druhou základní charakteristikou
comicsu je potom uspořádání textu do
sekvencí graficky oddělených políček,
což jej odlišuje od kreslených vtipů, tvořených jediným políčkem.
Jazyk můžeme zkoumat také z pohledu jeho jednotlivých komponentů, kterými jsou v tomto případě slova. Autor
rozlišuje slova mající funkci a slova nesoucí význam. Podobně i comicsový jazyk má prvky funkční (sem patří třeba
indikátory času a prostoru) a obsahové
(těch je drtivá většina). Důležitou součástí comicsového jazyka jsou pak onomatopoie, slova zvukomalebná – známé
„Beng, beng!“ či „plesk“, „žbluňk“
a „kvak“.
Zaměříme-li se podrobněji na jednotlivé stavební prvky comicsu, pak podle
Saraceniho lze sledovat políčka (panel)
a prostor mezi nimi (gutter), bubliny
s textem (balloon) a nakonec popisky
(caption).
Políčko je základním narativním prvkem, nástrojem významové manipulace
s časem a prostorem. Saraceni zdůrazňuje, že jej nelze připodobňovat k fotografii,
protože obsahuje mnohem více než prosté
zachycení okamžiku „tady a teď“. V políčku se odvíjí děj, osoby provádějí konkrétní činnost. Nevidíme tedy například
Batmana zachyceného při řízení Batmobilu (jako na fotografii), ale „skutečně“
řídícího Batmobil, policejní komisař není
nakreslen při listování spisem, ale „skutečně“ listuje. K tomu slouží právě ony
zmíněné onomatopoie (zde zřejmě „list“
či „šusty“). Ke zdůraznění posunu v čase
lze roztáhnout šířku políčka, pro změnu
prostoru (např. vzpomínky na dětství či
snové představy) může autor změnit okraj
políčka, zaoblit hrany. Roli zde hraje také
prostor mezi políčky, který naznačuje
neúplnost děje a nutí čtenáře domýšlet
a rekonstruovat tok příběhu.
Asi nejtypičtějším výtvarným prvkem
komiksu jsou bubliny, obsahující myšlenky nebo přímou řeč hrdinů. Vždy je patrné, která postava co říká (vztah je naznačen nejrůznějšími „ocásky“ bublin, ať už
to jsou zašpičatělé výběžky nebo prosté
čáry), a právě to odlišuje přímou řeč od
popisků s komentářem, pomyslným hla-
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sem vypravěče. Doplňující komentář je
vždy více či méně oddělen od hlavní
části políčka. Je to nejjednodušší způsob
vyjádření času a prostoru příběhu, jindy
zase pomáhá zaplňovat mezery v příběhu,
které představují již zmíněný prostor
mezi jednotlivými políčky.
V další části knihy se Saraceni zabývá
typickým comicsovým spojením obrazu
a slova, poznamenává však, že jejich koexistenci můžeme stejně tak dobře sledovat i v reklamách, na internetu, v dětských knížkách či v televizi a ve filmu
– všechny tyto typy textu spojují verbální
a vizuální prvky. Proto lze předložené
postřehy uplatnit i na jiná média. Jinými
slovy – Saraceni se věnuje velmi stručnému úvodu do sémiotiky a problematice tří
typů znaku (ikona, index, symbol),
z nichž pro potřebu výkladu vybírá pouze
ikony a symboly. Rozdíl mezi nimi vysvětluje, jak jinak, na dopravních značkách. Autor se zde obrací ke čtenářům,
kteří se s podobnou problematikou doposud nikdy nesetkali, a těžko tedy překvapí
pokročilejšího studenta. Výklad je nicméně stručný a jasný. Zajímavější je rozbor
použitého písma v bublinách, tedy vztah
mezi grafickou podobou věty a jejím obsahem, neboť ručně vytvářená písma se
blíží speciální kresbě a dávají autorovi
svobodu tvorby, možnost spojit i v textu
verbální vjem s vizuálním. Nepravidelné
tvary písmen a nerovnosti slov a vět
umocňují také představu skutečného lidského hlasu s jeho šepoty a kolísáním.
Saraceni vysvětluje, že slova a obrazy
v comicsu existují ve dvou možných vazbách – ve spolupráci, nebo ve spojení. To
znamená, že obraz zesiluje vyřčené sdělení (a naopak), nebo doplňuje informace,
které v textu nezazněly. V žádném případě by však nemělo docházet k redundanci
sdělení, tak jak je tomu v dětských obrázkových knihách (kde text opisuje
ilustraci).
S tím souvisí organizace políček do
sekvencí, které lze číst jako věty příběhu.
Právě tento způsob práce s obrazem
a slovem odlišuje comics od kreslených
vtipů, které také pracují se vztahem mezi
obrazem a psaným textem. Vtip (cartoon)
se odehrává pouze v jediném políčku,
kdežto comics tvoří více než jedno políč-

40

ko. Pro pochopení tohoto rozdílu odkazuje autor na způsob užívání jazyka – normálně lidé nekomunikují jednotlivými
oddělenými větami, ale v delších jazykových (textových) celcích, kdy každá věta
získává smysl na základě již vyřečeného,
a zároveň i toho, co teprve vyřčeno bude.
Saraceni mluví o kontextu, který je nezbytný k porozumění sdělení. Kreslené
vtipy pracují s obecným kontextem, plynoucím z našich znalostí okolního světa,
comics se podobá jazykovému textu, kde
jsou políčka navzájem propojena jako
slova a věty v promluvě. Tuto stránku
analýzy textu, která zkoumá, jak jsou
věty navzájem propojeny, označuje autor
jako soudržnost (kohezi) a týká se jakéhokoli obecného textu, tedy i comicsu.
V něm je jednou ze základních metod
soudržnosti používání stejných prvků
v různých polích, což můžou být stejné
postavy, předměty, budovy, pozadí, nebo
dokonce drobné detaily. Zpravidla se pak
k informaci dané, známé již z předchozích obrázků, připojuje informace nová,
která se vzápětí může změnit na již známou… Tvůrce je tak schopen poměrně
rychle představovat nové postavy a situace. Comicsoví autoři však nejsou vázáni
tímto jednoduchým pravidlem, neboť lze
odkazovat a spojovat i políčka bez ohledu
na vzdálenost mezi nimi.
Opakování motivů a prvků v nejrůznějších formách však není nezbytnou
podmínkou, bez které by nebylo možno
vnímat řadu políček či vět jako text. Záleží totiž na čtenářově schopnosti domýšlet
a hledat způsoby, jakými jsou políčka
propojena. Vnímání řady políček nebo
vět jako jednotného textu nazývá Saraceni spojitost (koherenci). Na rozdíl od koheze, která je vlastností samotného textu,
koherence záleží na čtenářské interpretaci. Jak už bylo naznačeno, koheze je většinou založena na opakování, kdežto koherenci textu vytvářejí dva procesy:
schopnost rozeznat prvky náležející do
stejného jazykového pole (významového
prostoru) a dedukce, schopnost dávat
smysl nekompletním informacím. Rovněž dedukce pomáhá objasnit v textu nevyřčené, doplnit chybějící informaci.
Autor zde opět stručně a jasně vysvětluje
některé základní termíny sémantiky, tak-

že budoucí vysokoškolští studenti se poučí, ostatní neurazí.
Sekvenční kladení comicsových políček připomíná narativní postupy filmu,
jak už autor několikrát připomenul. Kreslíř může podobně jako filmař ovlivňovat
rychlost vyprávění – filmař užívá dlouhé
nehybné záběry nebo klipovitý střih, comicsový autor podle potřeby detailně
rozkresluje situace a jednání postav, či
naopak velmi zhušťuje a přeskakuje, nutí
čtenáře domýšlet si děj příběhu. Saraceni
to dokládá na stránce z příběhu Sleepwalk
Adriana Tomina. Sledujeme starou ženu,
která vypíná televizi a připravuje si sendvič. Mimo jiné tak autor prý dokládá fakt,
že jediné, co víme o životě starých žen,
jsou natolik nepodstatné věci, jako je příprava jídla a sledování televize. Znovu se
zde vracíme k výkladu o stavebních prvcích comicsu, a to k důležitosti mezer
mezi jednotlivými políčky. Jejich popis
neodpovídá fyzické vzdálenosti, ale spíše
vzájemné vzdálenosti v čase. Dokonce
i autoři, kteří přilepují políčka k sobě navzájem, s tímto oddělením počítají – jde
totiž především o konceptuální záležitost.
Dětské comicsy jsou velmi názorné,
proud vypravování je pozvolný a časové
posuny mezi políčky minimální, naproti
tomu u comicsů pro dospělé má stejnou
důležitost jako to, co je vyřčeno a nakresleno, také to, co řečeno není. Saraceni
tedy uvádí, že v comicsu má koheze
a koherence své pevné místo – ta první je
v políčcích, ta druhá mezi nimi.
Srovnávání s literárními postupy se
věnuje autor v kapitole Hlasy comicsu
(The voices of comics), věnované srovnání toho, jak jsou řeč a myšlení reprezentovány v kresleném příběhu a „konvenční“ literatuře. Zde si český čtenář
vzpomene na hodiny mateřského jazyka
na základní škole, neboť rozlišení mezi
přímou a nepřímou řečí a jejími možnými
variacemi, práci s uvozovkami a čárkami
lze asi těžko rozebírat na vyšším vzdělávacím stupni. Saraceni připomíná, že comics dokáže velmi prostě pomocí grafického odlišení zachytit myšlenky a duševní
pochody hrdinů, vypravěčův hlas, neutrální komentář či údaje o času a místu
děje.
Řeč a její možná vyjádření jsou důle-
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Jindřich Štyrský: Z cyklu Žabí muž, 1934

žité pro porozumění proudu vyprávění,
protože je však comics vizuálním médiem, sleduje autor také způsoby zobrazení
a vnímání. Základním pojmem je zde point of view, úhel pohledu, a to ve všech
možných významech, což odkazuje na
pozici a perspektivu pozorovatele/
předmětu. I při čtení příběhu si lze představovat a vizualizovat získávané informace a tato složka je u comicsu ještě důležitější, protože úhel, z jakého jsou
zachyceny věci, místa a osoby, spoluutváří smysl a význam viděného. Souvisí to
s rozdílem mezi příběhem a zápletkou –
co a jak se stalo a jak je to vyprávěno či
zobrazeno. Podobně jako ve filmu i comics používá postupy ztotožnění diváka
s hrdinou, kdy vidí situaci „jeho“ pohledem, může i přibližovat či oddalovat jistý
předmět. Zaostřením na detail dokáže

také čtenář pochopit emoce a pocity hrdinů. Saraceni tedy shrnuje, že úhel pohledu hraje klíčovou roli v několika úrovních: umožňuje vytvořit prostorový
dojem; definuje pozici postav v příběhu
a tím i vztah čtenáře k vyprávěným scénám; přispívá k identifikaci čtenáře
s hlavním hrdinou; pomáhá čtenáři získat
přístup k hrdinovým emocím, pocitům
a někdy také snům, vizím a imaginaci.
Poslední část knihy se věnuje vztahu
mezi comicsem a počítači, tomu, jak počítače používají některé rysy comicsu či
jak může comics využít sofistikované
grafické možnosti počítačů. Vnější podobnost je jasná – počítač pracuje s ikonami, umožňuje zvětšovat či zmenšovat
obrazy, pracuje s „políčky“–okny atd.
Systém nápovědy v osobních počítačích
přebral známé bubliny, které „komuniku-

jí“ s uživatelem a které lze považovat za
počítačovou verzi řečových a myšlenkových bublin. Některé „postavy“ se dokonce staly slavnými – například pan
Sponka z kancelářského balíku firmy
Microsoft. Ten se zpětně objevil i ve
vlastním comicsu! A když už mluvíme
o panu Sponkovi – právě textové procesory dávají nejen comicsovým tvůrcům
možnost vyzkoušet si práci s textem
a písmem, které má vliv na samotné sdělení. Zvláštní kapitolou jsou pak „tvůrci
s myší“, kteří už nepoužívají pera, štětce
a barvy a se skenerem a tiskárnou dokáží
přepisovat cizí díla, ale i vytvářet zcela
nové příběhy. Zde vidí Saraceni obrovské
možnosti pro budoucnost.
Praktickou součástí knihy je i odkaz
na další literaturu pro zájemce o téma
a také slovníček všech používaných pojmů. Jde tedy o solidní příručku pro studenty středních škol či ty, kteří se neorientují
v sémiotických pojmech a problematice
vizuálního zobrazování. Praktická cvičení
a úkoly s řešením pomůžou pochopit
a osvojit si základní mechanismy textové
analýzy. Několik zajímavých myšlenek
a souvislostí zde naleznou i ti ostatní, pře
sto by však raději měli sáhnout například
po knize Scotta McClouda Understanding Comics: The Invisible Art (HarperPerennial, New York 1994) nebo
Kursu obecné lingvistiky Ferdinanda
de Saussura.
Ondřej Krajtl
Konečná krajina
Keiko Sei: Konečná krajina, One Women
Press, Praha 2004, 268 s., 332 Kč.
Po dvou knihách Martiny Pachmanové
(Neviditelná žena 2002, Věrnost v pohybu
2001) je dalším „odborným“ počinem
Marie Chřibkové a jejího vydavatelství
One Woman Press, pohybujícího se
v oblasti umění a médií a jejich role
v moderní společnosti, kniha esejů Keiko
Sei Konečná krajina. Pro všechny tři knihy platí, že nejsou jednolitým příběhem,
ale spíše mozaikou otevírající nejrůznější
témata. V obou je zkoumáno umění, společnost, média, technologie, koncepce
genderu či film v jejich vzájemných vzta-
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Jindřich Štyrský: Z cyklu Žabí muž, 1934

zích a souvislostech, z různých perspektiv. Martina Pachmanová nabízí tuto různost formou antologie textů, případně
rozhovorů (s teoretičkami umění a umělkyněmi), v případě Keiko Sei je zdrojem
„různorodosti“ sama autorka.
Kdo je Keiko Sei? Její mnohačetné
identity a rozrůzněné pole zájmů snad
nejlépe odráží sama kniha. V roce 1988
přišla do prostoru střední Evropy z Japonska, v České republice působila jako
kurátorka výstav věnovaných video artu a
jako pedagožka ateliéru videa FaVU
VUT. Na internetu se mi nepodařilo najít
detailnější biografické údaje, všechny
odkazy vedly zpět k jejím textům, publikovaným v angličtině, němčině i v mnoha
jazycích střední a východní Evropy.
V knize ji sledujeme na cestách po celé
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Evropě, doprovázíme ji vlakem na setkání do Berlína, Hannoveru či Budapešti
a nakonec ji vidíme opouštět hranice středoevropského regionu, předmluvu a doslov píše v thajském Rangúnu, v Thajsku.
Kniha, kterou českému čtenáři zanechala
(a prodloužila tak svou přítomnost ve
střední Evropě), je zarámovaným vydáním příspěvků uveřejňovaných v časopisech a katalozích či přednášených na
konferencích.
Konečná krajina je hned v několika
rovinách určitým typem bilancování:
hodnocením deseti let autorčina působení
ve střední Evropě, ale též obecnějším
zhodnocením vývoje středoevropské společnosti, který v tomto regionu za oněch
deset let proběhl a jehož byla Keiko Sei
angažovanou a všímavou pozorovatelkou.

Vnější okolnosti napomáhají bilancujícímu tónu. Jak autorka zmiňuje v doslovu,
z Prahy odjížděla v době povodní v roce
2002. V určitém ohledu je tak krajina poničená povodní podobná oné „původní“
krajině, se kterou se setkala na konci
osmdesátých let, ještě před počátkem politicko-ekonomické transformace. Keiko
Sei je přitahována touto „divokou“ krajinou jako potenciálním zdrojem alternativ
k dominujícímu prostředí konzumní společnosti, za jejíž vrcholný bod považuje
japonskou kulturu, produkující nesamostatného člověka-věčné dítě, a do značné
míry likvidující lidskou individualitu (viz
rozhovor pro časopis Živel, č.7, http://
www.arachne.cz/toISO-8859-2.apm/dir/
www.zivel.cz/article.php). Své kulturní
zkušenosti z Japonska tak prolíná se svou
zkušeností ze střední Evropy a používá je
jako varování před „konečnou krajinou“
japonské kultury, v níž není rozdíl mezi
přírodou a technologií a vše přírodní (rozuměj barbarské) vyžaduje kultivaci.
A její nepřítomnost v regionu, stejně jako
její asijský původ, jako by jejím slovům
dodávala větší legitimitu připisovanou
pohledům zvnějšku.
Zde je však třeba říci, že autorka této
zdánlivé legitimizace nijak nezneužívá.
Disponuje rozsáhlými znalostmi, ať už se
jedná o témata z oblasti kultury, vědy či
politiky. Navíc, pro Keiko Sei není žádný
z problémů, žádná z kulturně-sociálně-politicko-ekonomických
skutečností
izolovaná od ostatních. Píše-li tak o umění či médiích, dotýká se přitom témat
identity, (e)migrace, ekonomiky, technologií, morálky či zodpovědnosti.
Konečná krajina zní mému sluchu
příliš definitivně, vizionářsky. Je v podstatě velmi populární předvídat konec –
dějin, světa, vrcholný bod společenského
vývoje, za kterým se nachází prázdno.
Japonská společnost jako společnost
úpadku… Kolik takových konců zaznamenávají (kupříkladu) dějiny filozofie?
(Nebo jde o opak, o poetický antipod Fukujamovu „konci dějin“?) Též hlavní
myšlenka knihy je ve své podstatě triviální: varování, že jednu ideologii (komunistickou) vystřídá ideologie druhá
(konzumní společnosti). Tedy že se postsocialistické státy neocitnou v ideologic-
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kém vakuu… Keiko Sei je tak další v řadě kritiků a kritiček, obviňujících
totalizující praktiky všeprostupující konzumní společnosti a apelující na subverzivní potenciál médií a umění. Váhu
těmto tvrzením zde ovšem dodává erudice autorky, forma a osobitost výpovědi.
Nebudu se tedy do hloubky zabývat jednotlivými tématy zastoupenými v knize,
poukážu zde především na její styl. (Přestože překlad pořizovalo více autorů a autorek, mám dojem, že se jim podařilo dát
textům Keiko Sei určitý jednotný a osobitý literární styl patrný i v českém překladu.)
Metodou Keiko Sei je dekonstrukce,
ale také masochismus. (Lze se tak snadno
vyvázat z určité kultury – aneb jak zůstat
Japonkou a zároveň se všemu japonskému dokázat vysmát?)
Keiko Sei o mnohých kritiky vyzývaných nočních můrách moderní společnosti píše s určitou dávkou nadhledu, ironie,
reflexe a stylem, který je téměř činí přitažlivými – já osobně jsem měla neodbytnou touhu strávit alespoň několik hodin
svého života sledováním oněch úžasných
japonských reklam, které se nefixují na
výrobek, ale útočí na city, až k bodu absurdity, kdy se značka piva jmenuje
„Upřímnost“ a „Odpovědnost“, reklam,
kvůli kterým „lidi nemůžou v noci spát,
jak na ně myslí“ (s. 33).
Musím přiznat, že v hodnocení této
knihy nedokážu být nestrannou či neutrální pozorovatelkou. Způsob psaní Keiko Sei je mi velmi blízký. Ačkoli ona
sama odkazuje na asijský typ myšlení
jako zdroj „odlišného“ uvažování a Evropanům cizího strukturování textu, mám
dojem, že svým stylem pomáhá nalézat
odpověď na otázky odlišného psaní, kterými se zabýval (především feministicky

orientovaný) poststrukturalismus či poststrukturální literární teorie. Její nelineární
text je poskládán z nejrůznějších částí,
rychlých nápadů, propracovaných argumentů a myšlenek, odkazů, glos, poznámek či spekulací. Někdy má text pevnou
strukturu, jindy působí jen jako sdělení
nutkavé myšlenky, která se právě vynořila a je zaznamenána (vcelku náhodně)
právě na tomto místě. Závisí tak na vlastní aktivitě čtenáře, s jakou intenzitou
a případně i námahou knihu bude číst
a jaké poučení si ze čtení vyvodí. Přiznávám, že některé části textu jsem tak četla
velmi zběžně, to tehdy, když se u mě ono
požadované spojení či inspirace nedostavily. Někdy jsem byla nucena číst dvakrát
nebo i pětkrát, hledat a přemýšlet, někdy
jsem se cítila iritována nebo odrazena.
Možná to bylo i proto, že jsem přes
všechnu deklarovanou nezaujatost očekávala odpovědi, případně, že jsem v některých tématech neměla zcela pevnou půdu
pod nohama. To však vyvažovaly jiné
části knihy. Zaujaly mě především texty
věnované japonským reklamám, umění
ve veřejném prostoru, Nikolu Teslovi či
pornu. Zde se nabízely inspirace, podněty
k vlastnímu promýšlení, dívala jsem se
z okna autobusu a ocitla se zcela mimo
samotný text – právě díky mezerám, které
umožňovala a utvářela struktura textu.
Spolu s informací o okolním světě tak
kniha přináší podstatnou informaci o autorce. Keiko Sei se zde stává součástí
textu (podobným způsobem podle mého
názoru psal a myslel Michel Foucault).
Keiko Sei neodděluje svou uměleckou či
literární tvorbu od svého života. Spolu se
svou osobou nás seznamuje se svými přáteli, známými, umělci, se svými studenty
– představuje tak sebe samu v síti vztahů
a identit. (Jen ve výjimečných případech

je tento přístup knize – dle mého názoru
– na škodu. Jde například o esej věnovanou zážitku spojenému s pražskými protesty proti MMF a WTO, v němž autorka
do jisté míry opakuje sice stále burcující,
ale dnes už poměrně známá zjištění.)
Knihu na mnoha místech provází absence zobecnění, nejsilnější pasáže jsou
často pouhým popisem (jako v případě
kapitoly o pornu). Obecné pojmy si však
kriticky/západně orientovaný čtenář může
dosadit sám, navíc podle svých kulturních
zkušeností a znalostí. Je to dáno i mou
současnou situací, že jsem tak ochotně
přistoupila na diskurz této knihy? Mám
pronajatý pokoj v přízemí londýnského
edwardiánského domu z počátku dvacátého století. V horním patře bydlí britská
majitelka, vietnamský, thajský a japonský
student. Do multikulturního Londýna
jsem si Keiko Sei přivezla jako část svého kulturního zázemí (kniha v češtině, na
niž mám napsat recenzi do fakultního časopisu, díky čemuž zůstanu alespoň symbolicky nablízku svým známým a přátelům v Brně), která mi má pomoci
překlenout hrozící odcizení a případnou
kulturní bariéru. Čtu ji cestou z ortodoxní
židovské čtvrti v autobuse plném černochů, Arabů, Poláků a Maďarů. A s Keiko
Sei nacházím společný jazyk. Cítím se
méně osaměle – a to přesto, že poskytuje
perspektivu tak odlišnou od čehokoliv
„evropského“. Možná však pro pochopení myšlenky něčeho tak velkého, jako je
Evropa, je vždy třeba poodstoupit, popojet kousek dál.
„V tuto chvíli se zdá, že na své uvedení v Japonsku čekají newyorské dekonstruktivistky Barbara Kruger, Jenny Holzer, Gretchen Bender a další – […] tyto
umělkyně se v reklamách nepochybně
objeví. Proto zůstaňte s námi.“ (s. 51).
Pavlína Binková
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Publikum
Z latinského pũblicum. Jde o výraz označující veřejnost, obec, obecní jmění. Do
češtiny proniklo z německého Publikum.
Televizní diváci; čtenáři knih, novin,
časopisů; rozhlasoví posluchači; posluchači přednášky, projevu; návštěvníci
kina; uživatelé internetu; obecenstvo;
recipienti; adresáti; konzumenti; komunikanti – ti všichni se dají nazvat jedním
slovem: publikum (v angličtině audience
z latinského audiēns = posluchačstvo).
Jedná se tedy o skupinu lidí, která přijímá nějaké veřejně dostupné sdělení;
nemusí ho však přijímat ve stejném čase
a prostoru.
V původním významu (obecenstvo)
ho můžeme nalézt již ve starověku, kdy
lidé naslouchali svému vůdci či lovci. Za
skutečného předchůdce současného mediálního publika se však považuje spíše
obecenstvo antického divadla, které již
bylo institucionalizované a jehož existence souvisela s městskou kulturou. Antická
divadla již také rozlišovala cílovou skupinu, tedy různé druhy publika, pro které
byly produkovány různé obsahy.
Publikum se nadále vyvíjelo a diferencovalo, a to nejen díky vzniku a rozvoji médií (např. vznik knihtisku v podstatě začal vytvářet čtenářskou obec;
televize umožnila posun diváctva od divadla k dalším formám; rozvoj technologie umožnil, aby publikum nemuselo být
na stejném místě ve stejný čas, atd.), ale
také díky diferenciaci sociálních vrstev,
změně hospodářského systému a vzniku
buržoazní veřejnosti. Veřejnost si totiž
začala klást otázky, kriticky diskutovat
a začala cítit potřebu médií – tedy platformy, která by sloužila k vyjádření názorů,
k nastolení témat. Od 17. století se této
role ujaly tiskoviny – chtěly přilákat další
čtenáře, a tak se začaly k veřejnosti obra-
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cet jako k jednomu ze svých publik; určovaly jí svá sdělení a nutily ji k jejich
konzumaci čili přijímání.
Vznik publika, respektive mediálního
publika, je tedy ovlivněn řadou ekonomických, sociálních a technologických
faktorů, které se navzájem ovlivňovaly
a ovlivňují. Jan Jirák a Barbora Köpplová v knize Média a společnost (2003)
rozlišují několik období ve vývoji mediálního publika: období elitního publika,
kdy publikum představuje pouze elitu
vzdělanců, období masového publika,
kdy se publikem stává celá populace, média produkují obsah zaměřený na „nejnižšího společného jmenovatele“, období
specializovaného publika, kdy se tvoří
malé skupiny, malá publika, která se specializují na určitý typ obsahů, a období
interaktivního publika, které se vyznačuje
aktivitou recipienta, tedy jeho zásahem
do média a selekcí obsahů, které přijímá.
Tyto typy publik nejsou čistě produktem
lineárního vývoje; mohou existovat vedle
sebe a dále se diferencovat. Jaromír Volek
ve své disertační práci Televize a každodennost (1999) upozorňuje na to, že
„existuje řada různých publik, která nelze
definovat, izolovat či omezit na jednu
neměnnou entitu, jde o různé cílové skupiny, které jsou dnes pro média charakterizována především svou tržní hodnotou“.
Mediální publikum bylo zkoumáno
již na počátku minulého století, tedy dříve než masová komunikace či média. Až
v souvislosti s těmito pojmy se však začalo uvažovat o vlivech médií na publikum
a jeho participaci či pasivitě. Zatímco
přenosový model komunikace Harolda
Lasswella je vnímá jako příjemce, který
na sebe sdělení nechává působit a pouze
se s ním nějakým způsobem vyrovnává,
kulturální model, vycházející ze sémiotiky a strukturalismu, je vnímá jako „uži-

vatele“, „dekódovatele“, který se sdělením pracuje, vyhledává ho a aktivně
s ním nakládá. Na přelomu jednadvacátého století se pak objevuje termín interaktivita (Rogers 1986) a ovládání procesu
se přesouvá od podavatele (média) k publiku. Média se také daleko více soustředí
na odlehčení svých obsahů, na jejich zábavnost, na komercionalizaci, v důsledku
čehož dochází vlastně k privatizaci mediální komunikace a k jejímu posunu od
veřejné k soukromé sféře, od pũblicus
k privatus. Náhled na publikum se tedy
nadále vyvíjí a rozhodně není definitivní.
Literatura:
Volek, Jaromír 1999. Televize a každodennost (disertační práce). Brno: FSS.
Jirák, Jan, Barbara Köpplová 2003.
Média a společnost. Praha: Portál.
McQuail, Dennis 2002. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál.
Kábrt, J. 1991. Latinsko-český slovník. Praha: SPN.
Rejzek, J. 2001. Český etymologický
slovník. Voznice: Leda.
Lucia Soldátová
Percepční schéma
„Percepce“ je aktivní a dynamický proces
umožňující přijímání senzorických dat
a jejich organizování do určitých psychicky významných struktur. Vnímání se
uskutečňuje prostřednictvím schémat,
která vyvíjíme v procesu učení. Schéma je
kognitivní struktura skládající se z organizovaných vědomostí o situacích, osobách
a věcech. Schéma bylo abstrahováno
z předchozí zkušenosti. Některá schémata
zahrnují celé situace, jiná pouze jedno
písmeno nebo číslo.
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Koncept schématu používá U. Niesser
(1976, 1981) jako funkční složku percepčního procesu. Percepční schéma je
podle něj možné chápat jako plán sběru
informací o objektech a událostech. Zahrnuje jednak kategorizaci nových informací
a jednak jejich porovnávání s již existujícími schématy a následnou identifikaci.
Schéma tedy přijímá tok informací,
usměrňuje zkoumání a zaměřuje pátrací
aktivitu k získávání dalších informací.
Teorie percepčního schématu Doris
Graberové (1958) se vztahuje k přijímání
mediálního sdělení. Jedinec podle ní vnímá každé sdělení podle vlastních schémat, na jejichž základě je kategorizuje
a interpretuje. Tento proces probíhá prostřednictvím matchingu – lidé přiřazují
informace ke schématům na základě věcné podobnosti (interference), nebo integrují více schémat k výkladu jedné věci.
Doris Graberová při zkoumání způsobu
zpracování zpravodajství identifikovala
šest typů percepčních schémat.
• Sekvence jednoduchých situací se
vztahují k dobře známým situacím nebo
událostem s velmi krátkým trváním, tato
schémata mají blízko ke „scénářům“.
• Sekvence příčiny a důsledku prezentovanou událost spojují s pravděpodobnými příčinami a okolnostmi. Předpověditelné události jsou buď zařazeny do již
existujícího schématu, nebo vytěsněny
jako „nic nového“ – nedostatečné vysvětlení prostřednictvím příčin vede k zapomenutí.
• Úsudky o osobách by se daly označit
jako stereotypy o chování určitých skupin
lidí. Tyto úsudky se vztahují ke skutečným nebo ideálním lidským charakteristikám, chování, cílům a rolím.
• Úsudky o institucích jsou založeny
na vnímaných normách ohledně chování
institucí.
• Kulturní normy a národní zájem reprezentují obecné normy politické kultury
jako svoboda projevu, výhody demokratické vlády nebo pomoc chudým.
• Lidský zájem a empatie zahrnují více
schémat, například osobní zkušenost,
hlavní emocionální zážitky druhých,
a slouží k posuzování sdělení z hlediska
jeho osobního významu.

Graber uvádí, že frekvence užití schématických dimenzí závisí na osobnostních charakteristikách, rozdílech ve vzdělání, politickém přehledu a zájmech.
Používání percepčních schémat do velké
míry odpovídalo sdílenému stereotypizovanému myšlení.
Literatura:
Nakonečný, Milan 1998. Základy psychologie. Praha: Academia.
Nakonečný, Milan 1997. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia.
Chandler, D. 1997. Notes on: Doris
Graber (1988): Processing the News:
How People Tame the Information Tide
(2nd edn.) New York: Longman. http://
w w w. a b e r. a c . u k / m e d i a / M o d u l e s /
TF33120/graber.html (24.10.2004).

pouze samotní příjemci. Proto se teoretikové přístupu užití a uspokojení snaží
vyhnout hodnotovým soudům, týkajícím
se užívání médií, a soustředí se zejména
na mechanismy volby média a jeho recepce a na způsoby odezvy ze strany mediálního publika. Kritikové teorie užití
a uspokojení však upozorňují na přeceňování otevřenosti sdělení tímto přístupem.
Například Stuart Hall poukazuje na to, že
ačkoli příjemci mohou interpretovat každé sdělení po svém, vždy jsou tato sdělení
kódována v rámci dominantního paradigmatu sociálních a kulturních norem
a hodnot.
Phillip Elliott zase upozorňuje
na přílišné a navíc dosti povrchní zaostření pozornosti na psychické stavy
jedinců. Kritizuje také malou možnost
aplikace empirických závěrů tohoto
přístupu na problematiku fungování
celé společnosti.

Veronika Skálová
Literatura:
Uses and Gratifications
(Užití a uspokojení)
V rámci behaviorálního paradigmatu výzkumu účinků masových medií se ve
čtyřicátých letech minulého století začal
prosazovat nový přístup zkoumání, nazývaný užití a uspokojení (uses and gratifications). První stoupenci tohoto přístupu,
jako H. Herzog, B. Berelson nebo E. Katz,
se snažili upozornit na to, že způsob užívání médií je významně ovlivňován individuálními sociálními a psychologickými
determinanty každého jedince. Reagovali
tak na předcházející výzkum účinků masových médií, předpokládající jejich jednosměrné působení a mechanické konzumování obsahů příjemci. Teorie užití
a uspokojení naopak staví do hlavní role
aktivní publikum, jehož členové jsou sami
iniciativní při užívání médií a mediálními
obsahy uspokojují své rozličné každodenní potřeby. Individuální důvody k výběru
toho či onoho obsahu mohou být racionální či emocionální (např. získání informací,
zahnání nudy, snižování osobní nejistoty,
získání náhrady za sociální kontakt, únik
od problému atd.) a přínos mediálního
zážitku z funkčního hlediska mohou sdělit

McQuail, D. 1999. Úvod do teorie
masové komunikace. Praha: Portál.
McQuail, D. (ed.). 2002. McQuail´s
Reader in Mass Communication Theory.
London: SAGE Publications.
Volek, J. 2002. Paradigmatické proměny výzkumu mediálního publika. Studijní text FSS MU Brno.
Ivo Krsek
Kódování/dekódování
Celé odvětví výzkumu médií, zabývající se
kódováním a dekódováním mediálních
sdělení, je úzce spojeno s mechanismem
konstrukce významu a stojí pevně na základech sémiotiky. Touto cestou, která předpokládá aktivní participaci diváka na výkladu
mediálních obsahů (koncept aktivního publika), se jako první na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let uplynulého století vydalo Centrum pro současná kulturální studia na
Birminghamské univerzitě (tzv. Birminghamská škola), vedené Stuartem Hallem.1
Tato škola v historickém kontextu výzkumu
účinků masových médií představuje odklon
od vnímání médií jako velmi vlivných
a ovlivňujících publikum přímočaře. Na tom
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rovaným a opozičním kódem. Uznává
sice dominantní hodnoty, ale zároveň
upozorňuje na možné nedostatky těchto
hodnot a nabízí alternativy. V našem příkladě jaderné elektrárny by zpráva „přečtená“ pomocí dohodnutého kódu zněla
asi takto: elektrická energie je potřebná
a jaderná elektrárna je méně škodlivá než
například elektrárna tepelná. Ale na druhé
straně existují i bezpečnější a ekologičtější způsoby výroby elektřiny.
Hallův model kódování/dekódování
tak přidal do debaty o moci médií kulturologické hledisko. Publikum není masa
prefabrikovaných nádob připravených
pojmout jakýkoli obsah, ale značně různorodý soubor jedinců, z nichž každý
konzumuje média po svém a na základě
své kulturní zkušenosti. Důležitou roli
v diferenciaci dekódovaného sdělení hraje například rasa nebo gender příjemce.
Mediální „kódovatelé“ musí tento fakt
brát v potaz a možné mocenské a ideologické obsahy kódovat s přihlédnutím
k aktivitě různých složek publika.
Literatura:

Jindřich Štyrský: Z cyklu Žabí muž, 1934

má majoritní podíl Hallův model „kódování/
dekódování“.
Model kódování/dekódování (encoding/
decoding) zpochybňuje názor, že sdělení,
které bylo vysláno prostřednictvím masového média k publiku, je všemi jeho členy
vyloženo stejně. Hall nabízí tento výklad:
význam sdělení je do média „zakódován“
během své mediace. Publikum, které toto
mediální sdělení přijme, ho „dekóduje“
podle vlastních schémat, kterým Hall říká
interpretační rámce.
Proces dekódování mediálních sdělení
využívá podle Halla tří základních kódů,
tedy typů čtení2 – preferovaného (nebo
dominantního), opozičního a dohodnutého. Je-li mediované sdělení čteno dominantně, je interpretováno podle záměrů
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„kódovatele“. McQuail metaforicky říká,
že preferované čtení je „kontaminace doslovných či běžných významů ideologickým podtextem“ (McQuail 1999: 270).
Naopak, použijeme-li při dekódování
opozičního čtení, získá sdělení úplně jiný
obsah. Příkladem může být rozdílné přijetí zprávy o spuštění jaderné elektrárny.
Dejme tomu, že zpráva je zakódována
„proatomově“, tedy straní příznivcům jaderné energie. Tuto zprávu budou různé
skupiny publika dekódovat různými způsoby. Zastánci atomu, kteří čtou tuto
zprávu dominantně, si ji vyloží podle záměrů média, zatímco odpůrci použijí
opoziční kód, který posílí jejich názor, že
atomová energie je špatná. Třetí kód, tedy
dohodnutý, se nachází někde mezi prefe-

McQuail, D. 1999. Úvod do teorie
masové komunikace. Praha: Portál.
Volek, J. 2004. Zpravodajství jako
forma
komunikace.
http://
www.fss.muni.cz/struktura/katedry/
medzur/bakalarske/volek/ (25.10.2004)
Davis, H.: Understanding Stuart Hall.
Sage Publications, London, 2004.
Hall, S. 1980. „Coding and Encoding
in the Television Discourse.“ In Hall et
al. (eds.) Culture, Media, Language,
pp. 197–208. Hutchinson, London.
Parkin, F. 1972: Class Inequality
and Political Order. London: Paladin.

Poznámky:
1) Jeho portrét najdete v prvním čísle
Revue pro média, které vyšlo v prosinci
2001.
2) V tomto bodě odkazuje na politickou sociologii Franka Parkina (1972).
Jan Šmikmátor
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Aktivní publikum
Koncepci aktivního publika předznamenala svou prací The People’s Choice
(1994) autorská trojice Lazarsfeld, Berelson a Gaudet. Ti při výzkumu rozhodování voličů zjistili, že pokud u nich docházelo ke změnám postojů, bylo to spíše
působením interpersonální komunikace
než vlivem médií. Vznikl tak koncept
dvoustupňové komunikace a názorových
vůdců (opinion leader), jenž vychází z hypotézy, že mediované sdělení přejímají
nejprve aktivnější členové publika (názoroví vůdci). Ti je protřídí, interpretují
a v každodenním styku předávají těm, na
něž mají vliv.
Teorii názorových vůdců dále rozvíjí
R. K. Merton. Odlišuje vůdce lokálního,
jenž se specializuje na místní záležitosti,
a vůdce kosmopolitního, zajímajícího se
o problémy širšího světa. E. Katz a P. F.
Lazarsfeld dodávají, že každá společenská vrstva má své vlastní názorové vůdce
a že různí vůdci jsou kompetentní v různých oborech.
Na základě dalších výzkumů potom
došlo k odklonu od konceptu dvoustupňové komunikace k tvrzení, že komunikace je vícestupňová a komplexní. Aktivitu publika vzhledem ke sdělení totiž
ovlivňují všechny interpersonální vazby,
do nichž je jedinec zapojen.
Ve výkladu aktivního publika můžeme rozlišit tři základní přístupy.
Prvním je teorie užití a uspokojení
(uses and gratifications), která vychází
z předpokladu, že recipient užívá média
k uspokojení svých potřeb. Aktuální potřeby ovlivňují nejen výběr konkrétních
typů mediálních produktů, ale také způsob, jakým s nimi jedinci nakládají.
J. Blumer a E. Katz poznamenávají, že
tyto potřeby pramení z kulturního a sociálního prostředí, z nějž lidé pocházejí.
Sdělení jsou navíc vybírána s ohledem na
subjektivní zkušenosti jedince.
Dalším přístupem je model kódování
a dekódování, spojovaný s představiteli
Birminghamské školy (zejména Stuart
Hall a David Morley) a kladoucí důraz na
text a význam v něm zabudovaný. Podle
zastánců tohoto přístupu jednotlivé skupiny publika sice většinou dokáží identifi-

kovat dominantní ideologii vepsanou ve
sdělení, ale pod vlivem individuální zkušeností ji interpretují odlišným způsobem.
Zakódování sdělení podavatelem může
tedy být jiné než jeho dekódování recipientem. Způsob dekódování přitom opět
závisí na řadě sociálních, kulturních
a politických faktorů. Významné jsou
také rozdíly osobnostní – především gender, etnicita a třídní zakotvení.
Posledním z přístupů je teorie recepce, zaměřující se na odlišné způsoby reakcí u různých intepretativních společenství v rámci každodenních forem mediální
konzumace.
Podle F. A. Biocca lze tedy aktivity
publika shrnout do pěti bodů: publikum si
vybírá, řídí se přitom vlastní zkušeností
a potřebou, jedná záměrně, je kritické
a interaktivní a odolné vůči ovlivnění.
Literatura:
Burton, Grame, Jan Jirák 2003. Úvod
do studia médií. Brno: BARRISTER&PRINCIPAL.
Jirák, Jan, Barbara Köpplová 2003.
Média a společnost. Praha: Portál.
Keller, Jan 2002. Úvod do sociologie.
Praha: SLON.
McQuail, Denis 1999. Úvod do teorie
masové komunikace. Praha: Portál.
Volek, Jaromír 1999. Televize a každodennost. Brno: FSS.
Hana Kolašínová
Rozptýlené publikum
Takzvaný etnografický obrat (Alasuutari
1999) v mediálních studiích představuje
zatím poslední fázi dlouhodobého teoretického „osvobozování“ publika od silného vlivu médií a teoreticky navazuje na
předešlé koncepce aktivního publika. Dochází v něm k posunu pozornosti směrem
od médií jako textů k procesuálním koncepcím, rozeznávajícím mediální krajinu
v celé její (každodenní) sociální komplexnosti, a o rozšíření dosavadní symboličnosti médií o jejich „socialitu“ (Lembo
2000).
V souvislosti s empirickým mapová-

ním rozličných publik (tj. publik definovaných socioekonomickými determinantami, ale také publik určených genderem,
etnicitou či národností) dochází k užívání
termínu „publikum“ v plurálu, tj. hovoří
se o „publicích“ (audiences; zhruba ve
stejné době se také institucionalizuje obor
„audience studies“).
Abercrombie a Longhurst (1998) dělí
„publika v plurálu“ na publikum jednoduché, masové a na rozptýlené publikum
(diffused audience). Pro tuto koncepci je
klíčové, že jednoduché ani masové publikum nejsou uzavřenými etapami v dějinách médií, ale že koexistují, a to na pozadí rozptýleného publika. Zmíněnou
„rozptýleností“ autoři vystihují podstatu
každodenního života s audiovizuálními
médii, tj. pervazivitu médií v soukromé
(intimní) i veřejné sféře jejich uživatelů
(publik), ale také naučenou „obranu“ publik před touto pervazivitou. Klíčovým
momentem, stojícím za touto zkušeností,
jsou podle Abercrombieho a Longhursta
dva procesy rostoucí podívané (spektáklu) a performativity; svět je na jedné straně neustále konstruován jako představení
a jedinec je, na straně druhé, neustále
„konstruován“ ve své narcistní povaze.
Důsledkem toho je život existující jako
neustálá „show“ a lidé působící současně
jako její diváci i účinkující – „každý člověk je [tak] neustále součástí nějakého
publika“ (Abercrombie, Longhurst
1998: 68).
Abercrombie a Longhurst usazují prastaré pojetí života jako „teatrum mundi“
do postmoderní, médii prostoupené zkušenosti. Média se podle nich výrazně podílejí na konstrukci každodenního světa
většiny z nás (mají tzv. „konstitutivní povahu“), a to mimo jiné tím, že redukují
jeho komplexitu – jsou zdrojem jistoty,
protože pomáhají každodennost organizovat do fixovaných rituálů a rutin (habitualizují). Dalším rysem rozptýleného
publika je již zmíněný růst performativních módů, kterým slouží média za vzor
a pro které jsou rovněž zdrojem (viz
Meyrowitz 1985, Silverstone 1994).
V neposlední řadě autoři uvádějí, že tato
performativita je v podstatě neviditelná
a neuvědomělá – tento bod je důležitý
hlavně proto, že problematizuje dosavad-
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ní pojetí publik a do značné míry zpochybňuje jejich aktivitu (či „aktivnost“).
Koncept rozptýleného publika zosobňuje tendence v jiných disciplínách (již
zmíněné etnografii či sociální antropologii), ale také reflektuje vývojové tendence
médií samotných (rostoucí „vtahování“
diváků do nejrůznějších reality-show,
odhalené zákulisí například v žánru tzv.
„mockumentary“ apod.), na jejichž každodenní implikace reaguje také například
současná tzv. „intimní žurnalistika“
(E. Borgheim, D. Finkel).
Literatura:
Abercrombie, Nicolas, Brian Longhurst 1998. Audiences: A Sociological
Theory of Performance and Imagination.
London: SAGE.
Alasuutari, Pertii (ed.) 1999. Rethinking the Media Audience. The New Agenda. London: SAGE.
Finkel, David 1997. „TV without
Guilt“ in Intimate Journalism. The Art
and Craft of Reporting Everyday Life,
ed. by Walt Harrington. London: SAGE.
Gillespie, Marie 1995. Television,
Ethnicity and Cultural Change. London:
Routledge.
Hartley, John 1999. Uses of Television. London: Routledge.
Lembo, Ron 2000. Thinking through
Television. Cambridge: Cambridge University Press.
Meyrowitz, Joshua 1985. No Sense of
Place. The Impact of Electronic Media on
Social Behavior. Oxford: Oxford University Press.
Silverstone, Roger 1994. Television
and Everyday Life. London: Routledge.
Jiří Sýkora
Nástroje měření sledovanosti médií
Nástroji měření sledovanosti médií se
měří její nejrůznější aspekty. Existuje široká škála těchto nástrojů. Odlišují se od
sebe zaměřením na různá média a různýmy přístupy k jejich sledovanosti.
Největší pozornost je věnována měření sledovanosti televize. Ta se hodnotí
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metodou TV metrů. Jedná se o elektronické přístroje, které zaznamenávají sledovanost TV jednotlivými členy nebo
hosty domácnosti. V současné době provádí měření v České republice společnost
Mediaresearch, a. s.
Data pro výzkum jsou získávána ze
vzorku nejméně tisíce dvou set domácností denně. Tento vzorek, nazývaný také
panel, byl sestaven na základě dotazníkového šetření na začátku výzkumu. Cílem
tohoto takzvaného zaváděcího výzkumu
je analýza sociálně-demografické struktury obyvatelstva a jejího televizního chování. Aby byla zachována platnost údajů,
je každoročně obměňováno 25 % domácností z panelu (jde o tzv. kontinuální šetření). Panel reprezentuje 3,9 milionů českých domácností, vlastnících televizor.
TV metrový systém automaticky
identifikuje a zaznamenává sledované
kanály, včetně satelitních a kabelových,
používání satelitu, teletextu a videa. Přístroj sbírá data, ukládá je do paměti a následně je prostřednictvím SMS posílá
společnosti Mediaresearch, a. s. Tato společnost data denně zpracovává a spojuje
je s vysílacími protokoly (vysílací protokoly jsou seznamy a informace o jednotlivých programech, které dodávají televizní společnosti). Zpracovaná data jsou
pak předávána mediálním agenturám
a televizním stanicím. Ty je analyzují
a projektují do sekundových časových
úseků. Výsledky jsou upřesňovány vzhledem ke skutečné populaci metodou
tzv. vážení.
Základní výpočetní ukazatele jsou:
• TV Rating neboli sledovanost televize: měří se pro určitou minutu, určitou
cílovou skupinu publika a určitý kanál
(skupinu kanálů). Jedná se o poměr počtu
diváků určité cílové skupiny, kteří v danou minutu sledují určitý kanál (skupinu
kanálů), k celkovému počtu osob v této
cílové skupině. Vyjadřuje se v procentech
nebo tisících. Rating se může měřit i pro
delší časové úseky jako čtvrthodiny, části
dne, dny, týdny. Také se může měřit pro
jednotlivé pořady nebo reklamu. V takovýchto delších časových úsecích se měří
jako průměr dílčích minutových hodnot.
• Total Rating neboli celková sledovanost. Je to součet ratingů daného časové-

ho úseku na všech kanálech, udávaný
v procentech.
• Rating v tisících slouží k výpočtu
sledovanosti daného pořadu na určitém
kanálu. Je to odhad počtu diváků z cílové
skupiny, kteří sledovali průměrnou minutu daného vysílání. Počítá se jako vážený
součet časů odsledovaných diváky z cílové skupiny dělený jeho délkou.
• Share neboli podíl kanálu (skupiny
kanálů). Vyjadřuje procentuální podíl počtu diváků z cílové skupiny, sledující
daný kanál (skupinu kanálů) v dané minutě, k celkovému počtu diváků cílové
skupiny, sledujících televizi na všech sledovaných kanálech v této minutě (jedná
se tedy o podíl ratingu a total ratingu).
Pro delší časové úseky (čtvrthodiny, části
dne, dny, týdny, jednotlivé pořady) se
měří jako průměr jednotlivých dílčích
minutových hodnot.
• Reach (zásah) se na rozdíl od TV
Ratingu nepočítá pro danou minutu, ale
pro minimální časový úsek. Hodnotí se
počet diváků cílové skupiny, kteří sledovali daný kanál (skupinu kanálů) během
zkoumaného časového úseku alespoň po
dobu předem určeného počtu minut, nebo
jsou počítána procenta tohoto časového
úseku. Vyjadřuje se v procentech této
cílové skupiny nebo v tisících.
• ATS (Average Time Spent) udává
v sekundách průměrnou dobu, kterou
jednotlivec stráví sledováním televize.
• Loajalita je procentuální podíl průměrné doby živého sledování diváků
z cílové skupiny daného časového úseku
na daném kanálu k délce tohoto úseku.
Diváky se rozumí členové panelu (tj. nikoli hosté), kteří splnili podmínku Reach.
Kromě sledovanosti televize lze měřit
také například poslechovost rozhlasu,
návštěvnost internetových serverů, prodejnost alb, návštěvnost kin apod.
U tisku se měří především jeho náklad
a čtenost. Náklad tisku v ČR ověřuje kancelář ABC ČR (Audit Bureau of Circulations). Předmětem její činnosti je shromažďování, zpracování, zveřejňování
a ověřování informací o nákladech periodického tisku. Náklad tisku lze stejně
jako sledovanost televize měřit z mnoha
hledisek, například: tištěný náklad (počet
výtisků vyfakturovaný tiskárnou), proda-
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ný náklad (součet výtisků pultového prodeje, předplatného a ostatního prodeje
v daném měsíci), celkově distribuovaný
náklad (prodaný a distribuovaný náklad),
předplatné, pultový prodej, ostatní prodej
(výtisky přímo prodávané vydavatelem),
vkládaný náklad supplementů, ostatní
distribuce (výtisky prodané s rabatem
nebo slevou větší než 49 %, které nejsou
započítávány k předplatnému, k pultovému prodeji a ostatnímu prodeji), řízená
distribuce (výtisky novin a časopisů zasílané zdarma podle jmenovitého seznamu),
distribuovaný náklad (součet ostatní a řízené distribuce), remitenda (neprodané
výtisky nahlášené odběrateli) a podobně.
Literatura:
Metodická komise ABC ČR: Metodika
pro ověřování nákladů periodického tisku
v systému ABC ČR. http://www.abccr.cz/
metodika/metodika%202005%20mini.ht
m (15. 10. 2004).
Asociace Televizních Organizací
(ATO). http://www.ato.cz/ (15. 10. 2004).
Magdalena Černá
Ien Ang (*1954)
Ien Ang se narodila roku 1954 čínským
rodičům v indonéském městě Surabaya.
V polovině 60. let se rodina přestěhovala
do Nizozemí. Ien Ang nejdříve rok studovala architekturu na Technische hogeschool Delft. Teprve poté se na University
of Amsterdam zaměřila na psychologii
a masovou komunikaci. Roku 1990 zde
získala titul Ph.D. za disertační práci
Desperately Seeking the Audience: How
Television Viewership Is Known.
V letech 1977–1982 a 1983–1991 vyučovala Ang psychologii, politologii
a komunikační studia na univerzitě v Amsterodamu, ve školním roce 1982–1983
působila na School of Journalism v Utrechtu. Roku 1991 se přestěhovala do Austrálie,
kde začala vyučovat na Murdoch University v Perthu. V tomto období též krátce pobývala na univerzitách na dalších místech
(New York, Stockholm, Honolulu, Iowa,
Santa Cruz, Singapur). Od roku 1996 Ang

Jindřich Štyrský: Z cyklu Žabí muž, 1934

působí jako profesorka kulturních studií
a ředitelka Institutu pro kulturální výzkum
na University of Western Sydney. V současnosti je rovněž členkou Australian Academy of the Humanities.
Ang se světově proslavila zejména
svými publikacemi zabývajícími se televizním publikem. Diváci podle ní nejsou
pasivní masou jednotně přijímající médii
prezentovaný pohled na svět. Ang naopak
vnímá publikum jako velmi aktivní a individualizované, přičemž různá ,čtení‘ mediálních textů závisejí na rodové, etnické
a národnostní příslušnosti diváka, jakož
i na konkrétním rodinném prostředí.

Kniha Watching Dallas (1985) vznikla na základě dopisů, které Ang zaslali
čtenáři holandského ženského magazínu
Viva. Autorka v tomto časopise inzerátem
vyzývala, aby jí lidé psali, proč mají nebo
naopak nemají rádi seriál Dallas. Analýzou výpovědí došla Ang k závěru, že
kromě zábavy a odpočinku přináší americká soap opera svým divačkám navíc
zážitek emocionální podobnosti s protagonistkami. Přestože se hrdinky seriálu
pohybují v prostředí v mnohém odlišném
od zkušenosti divaček, potýkají se se stejnými problémy vyplývajícími ze života
v patriarchální společnosti. Ang v této
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souvislosti hovoří o takzvané „tragické
pocitové struktuře“ (tragic structure of
feeling), která je podle autorky hlavní
příčinou velké obliby Dallasu u žen.
Kniha Desperately Seeking the Audience (1991), v níž autorka dále rozvádí
svůj pohled na televizní publikum, byla
kritizována za přílišný populismus. Částečně jako reakce na tuto kritiku vzniklo
dílo Living Room Wars: Rethinking Media Audiences for a Postmodern World
(1996). Ang zde zasazuje mediální konzumaci do širšího kontextu postmoderní
kultury, přičemž zvláštní pozornost věnuje globalizaci a problematice genderu.
Ve své zatím poslední knize On Not
Speeking Chinese: Living Between Asia
and the West (2001) se autorka věnuje
problémům života Číňanů v multikulturních společnostech (Austrálie, Kanada).
Vychází přitom ze svých vlastních zkušeností Číňanky, která v Číně nikdy nežila
a čínsky ani nemluví.
Literatura:
Ang, Ien 1996. Living Room Wars:
Rethinking Media Audiences for a Postmodern World. London: Routledge.
Ang, Ien1985. Watching Dallas. Soap
Opera and the Melodramatic Imagination. London: Routledge.
Cultsock: Communication, Cultural
and Media Studies Infobase. http://www.
cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/
media/angdall.html (25. 10. 2004).
Infoamérica.
http://
www.infoamerica.org/teoria/ang1.htm
(25. 10. 2004).
Infoamérica.
http://
www.infoamerica.org/teoria/ang2.htm
(25. 10. 2004).
University of Western Sydney. http://
w w w. u w s . e d u . a u / r e s e a r c h /
researchcentres/ccr/ccrpeople/resumes/
angcv (25. 10. 2004).
Petra Filkuková
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Elihu Katz (*1926)
Sociológ a teoretik médií, býva označovaný aj ako otec mediálneho výskumu v Izraeli. Narodil sa v roku 1926 v Spojených
štátoch. Po ukončení štúdia sociológie na
Columbia University posobil na univerzitách v Chicagu, Pennsylvánii, južnej Kalifornii a Jeruzaleme, kde v roku 1966
založil Katedru komunikácie. Koncom
60-tych rokov sa podieľal na založení izraelskej televízie. Posobil ako konzultant
výskumu vysielania pre BBC. V 90-tych
rokoch zastával post vedúceho riaditeľa
aplikovaného výskumu na Guttmanovom
inštitúte v Jeruzaleme. Od roku 1999 je
členom Americkej akadémie pre vedu
a umenie. Je držiteľom niekoľkých medzinárodných cien a čestných doktorátov.
Do povedomia odbornej verejnosti sa
Katz dostal v polovici 50-tych rokov,
kedy vyšla jeho prvá kniha Personal Influence (spoločne s P. Lazarsfeldom).
Katz sa tu zaoberá sposobom, akým interpersonálna komunikácia ovplyvňuje účinok médií. Na rozdiel od teórie „zlatej
strely“ či „injekčnej striekačky“ odmieta
priame účinky médií a zavádza model
tzv. dvojstupňovej komunikácie prostredníctvom názorových vodcov (viz heslo
Aktivní publikum). Katz tak navazuje na
prácu francúzskeho sociológa Jeana Gabriela de Tarde (teória nápodoby), ktorý
analyzoval šírenie názorov prezentovaných v dennej tlači prostredníctvom
interakcie tzv. primárnych a sekundárnych skupín.
Koncom 50-tych rokov spolupracoval
Elihu Katz s Jayom Blumlerom na teórii
uses and gratifications, ktorá sa ako prvá
sústredila na aktívnu rolu publika (viz
samostatné heslo).
V 70-tych rokoch sa Katz začal venovať priamemu prenosu ako novému mediálnemu žánru. Počas patnástich rokov
skúmal, akým sposobom média prezentujú významné historické udalosti (napríklad svatba princa Charlesa a princeznej
Diany, pohreb prezidenta Kennedyho,
pristátie na Mesiaci, Pápežova návšteva
Poľska, ...) a ako ich vnímajú diváci. Výsledky výskumu uverejnil v knihe Media
Events (1992, spoločne s Danielom
Dayanom).

Do sféry Katzovho záujmu patrí aj
problematika funkcie a účinkov masových médií v rozličných spoločenských
systémoch, ktorej sa venuje v knihe Export of Meaning (1990, spoločne s Tamar
Liebes). Katz si tu kladie otázku, akým
sposobom sa prejavujú kultúrne rozdiely
pri konzumácií mediálnych obsahov.
V rámci výskumu bol respondentom rozličného kultúrneho povodu (Arabi žijúci
v Izraeli, židovskí emigranti z Ruska
a Maroka, americkí židia, ...) premietaný
seriál Dallas. Katz zistil, že jednotlivé
skupiny dávali prednosť iným témam –
napríklad Arabi kritizovali americkú morálku, zatiaľ čo Rusi hromžili na prehnitosť kapitalizmu, etc.
Celkovo publikoval Elihu Katz šestnásť kníh a viac než sto odborných štúdií,
v ktorých sa tematicky sústredil na publikum, verejnú mienku, sposob šírenia
inovácií, mediálne udalosti, sociálny dopad televíznych seriálov, voľný čas
a kultúru v Izraeli, recepciu americkej
populárnej kultúry v zahraničí a iné. Kathleen Hall Jamieson, dekanka pennsylvánskej Annenberg School for Communications, kde Katz posobil v rokoch
1993–1997, sa o ňom vyjadrila ako
o „pravdepodobne najznámejšom sociológovi 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 Communications, University of Pennsylvania. 2001.
http://www.asc.upenn.edu/asc/Faculty
/FacultyDetails.asp?userid=ekatz (23.
10. 2004).
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Elihu
Katz.
(nedat.).
http://
hevra.haifa.ac.il/com/courses/
privacyworkshop/katz.html (23. 10.
2004).
Infoamerica: Pensar en la Comunicación (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 současné době je profesorem komunikačních studií na Goldsmiths’ College na
Londýnské univerzitě. Je sociologem,
který se dlouhodobě zabývá televizním
publikem. Mezi jeho výzkumné zájmy
patří mediální publikum, vzorce kulturní
spotřeby a kulturní vkus, kulturní imperialismus a národní (nebo kulturní) identity,
antropologické perspektivy v symbolické
spotřebě, politika nových komunikačních
technologií, kulturní význam satelitní
televize a postmoderní geografie.
Je členem edičních rad mnoha odborných časopisů – například Cultural Studies, European Journal of Cultural Studies, Television and New Media,
Communal/Plural (Austrálie) a Sites
(Nový Zéland).
Ve svém výzkumu se specializuje na
recepční analýzu publika. Morley se především zaměřil na domácnost – rodinnou
jednotku. Na ni analyzoval různorodost
publika, podmíněnou kulturním prostře-

dím, vzorci spotřebního chování, generačními rozdíly, genderem, a podobně.
Svůj nejznámější výzkum realizoval
v letech 1975–1979 v dnes uzavřeném
Centru pro současná kulturální studia při
Birminghamské univerzitě, tehdy řízeném
Stuartem Hallem. Výzkum se týkal tehdy
oblíbeného zpravodajsko-publicistického
magazínu BBC, Nationwide. S Charlotte
Brundsonovou Morley publikoval studii
Everyday Television: Nationwide (1978),
která byla analýzou textu zmíněného programu. Následující monografie The ‚Nationwide‘ Audience (1980) se stala jednou
z nejcitovanějších studií o televizním publiku. Morley se v ní systematicky zaměřil na míru individuální interpretace programů ve vztahu k sociokulturnímu
pozadí. Zajímal se o stupeň doplňování
mezi kódy programu a interpretací kódů
různých sociokulturních skupin, tedy jakým způsobem může být sdělení dekódováno. Morley charakterizoval tři hypotetické pozice při dekódování textu (viz
samostatné heslo Kódování/dekódování).
Poslední práce Davida Morleyho se
pak více soustřeďují na etnografickou
analýzu životního stylu průměrné rodiny
a její užívání médií. Morley zde de facto
opustil původní zájem o problematiku
třídní i rodové zakotvenosti jako klíčových determinant televizního chování.
Sociální dynamika vztahu konzumentů ke
konkrétní mediální naraci se mu stále
více jeví jako otevřený prostor, jehož
uchopení není možné redukovat na prostou deskripci sociodemografických cha-

rakteristik televizních diváků. Sociologický a sociálně psychologický přístup
Davida Morleyho je tak v jistém smyslu
příběhem o mizení textu, respektive je
charakterizován postupným příklonem
k představě o autonomii diváka vůči televizním sdělením. S následujícími výzkumy recepce mediálních sdělení jej tedy
spojuje představa textu, který nediktuje
způsob svého čtení, ale otevírá se aktivnímu a tvůrčímu zpracování publikem,
které vlastní interpretaci opírá o svou
individuální a sociální zkušenost.
Z dnešní perspektivy je zřejmé, že celá
Morleyho výzkumná aktivita stojí u zrodu
takzvané kritické teorie médií a významně
ovlivnila obrat vědecké komunity k empirické analýze domácího kontextu recepce
televizních sdělení, respektive otevřela
cestu k pojetí aktivního publika.
Literatura:
Chandler, Daniel 1980. David Morley’s Study of the Nationwide Audience.
http://www.aber.ac.uk/media/Modules/
TF33120/morleynw.html. (22. 10. 2004).
Goldsmiths University of London –
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www.goldsmiths.ac.uk/news-events/
experts/person_details.php (22. 10.
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morley1.htm. (22. 10. 2004).
Volek, J. 2002. Paradigmatické proměny výzkumu mediálního publika.
Studijní text FSS MU Brno.
Zdeněk Meitner
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