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Editorial

v p!í"tím #ísle revue pro média pro vás zpracujeme 
téma média a sport   l   vyjde v b!eznu 2005

Jubilejním desát!m "íslem Revue pro média zavr#u-
jeme t$etí rok existence tohoto odborn%-populariza"-
ního "tvrtletníku – a proto&e jsou reflexivní bilancová-
ní i plánování budoucnosti podmínkou zdravého 
utvá$ení nejen individuální, ale i mediální biografie, 
pova&uji za nutné odvá&ného "tená$e chvíli nudit 
pohledem zp%t i vp$ed. 

Revue pro média b%hem on%ch t$ech let pro#la 
$adou postupn!ch a p$ekvapiv% plynul!ch zm%n – 
a dosp%la. Z tematické p$ílohy Hosta se p$erodila 
v pom%rn% ji& rozsáhl! samostatn! titul. Propracovala 
se k relativn% pevné obsahové struktu$e a v rámci 
mo&ností (a' u& si korektor a edito$i tvrdí, co cht%jí) 
i ke standardnímu formátu redak"ní práce. Získala 
desítky p$edplatitel( a p$itáhla vcelku impresivní 
portfolio spolupracovník(. Dala vzniknout ne nezají-
mav% pojatému kurzu, v jeho& rámci se ambiciózn%j#í 
studenti brn%nské Fakulty sociálních studií mohou 
odvá&n% pou#t%t do autorského zúro"ování nabyt!ch 
odborn!ch znalostí. A v neposlední $ad% pokryla deset 
témat, sytících agendu mediální teorie. To nakonec 
není zas tak #patné, zdá se – a to nejen vzhledem ke 
skute"nosti, &e je dnes Revue jedin!m odborn%ji lad%-
n!m periodikem svého druhu a zájemc( o ni je více, 
ne& kolik jich doká&eme uspokojit.

Je tedy pro" se bít v rachitická intelektuálská 
prsa? Je – i není. Vypadá-li toti& pohled zp%t vcelku 
dob$e, pohled do budoucnosti smrdí sírou tísnivé 
neur"itosti. Finan"ní nejistota (jak by se dala eufemis-
ticky ozna"it situace v#ech obdobn!ch dobrovolnic-
k!ch projekt(, propadávajících síty grant() v sou"as-
nosti drnká na &íni, na ní& visí ost$e nabrou#en! osud 
papírové verze "tvrtletníku, a pesimistické hlasy do-
konce hovo$í o mo&nosti odchodu Revue do „interne-
tové ilegality“. A to jejím tv(rc(m na nálad%, popravd%, 
p$íli# nep$idává.

Na zachmu$ené spekulace ov#em zatím je#t% 
zapome)me – desáté "íslo je na sv%t% a s ním i pokus 
o srovnání se s desát!m mediálním tématem, kter!m 
jsou tentokrát publika.

S mediáln%-teoretick!m jazykem mén% obeznáme-
ného "eského "i slovenského "tená$e m(&e patrn% 
u&ití plurálu publika/publiká zarazit – a obhajobou této 
nezvyklosti, která není ani chybou, ani neobratností, ale 
zám%rem, je celé toto "íslo, pokou#ející se o srozumi-
telné a v rámci mo&ností co nejúpln%j#í shrnutí prom%-
ny teorií, zab!vajících se diváky a vlivem médií na n%. 
Prom%ny, b%hem ní& se v o"ích zejména britsk!ch teo-
retik( a teoreti"ek z publika stala práv% publika.

Publika, diváctva – tedy ti, kdo tvo$í "tená$skou 
stranu mediální rovnice – implicitn% procházela v#ím, 
o "em jsme dosud v Revue psali. Stojí pochopiteln% 
ve st$edu uva&ování o populární kultu$e, genderu 
i mediální gramotnosti (abychom se dotkli alespo) 
n%kter!ch z na#ich minul!ch "ísel) a svou roli sehrá-
vají nakonec v jakkoli orientované reflexi medií. Proto 
je sv!m zp(sobem symbolické, &e první desítku "ísel 
Revue uzavíráme "íslem v%novan!m práv% a jen jim.

Jakub Macek

Za laskavé svolení reprodukovat fotografie Jind$icha *tyrského d%kujeme Um%leckopr(myslovému museu v Praze. 
V#echny ilustra"ní fotografie byly reprodukovány z monografie Jind$icha *tyrského, 
kterou vydalo nakladatelství Torst v edici FotoTorst v roce 2001.
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Premeny akademického v!skumu 
mediálneho publika
I Monika Metyková I

Táto esej si kladie za cie* poukáza+ na mí*niky v akademickom 
v!skume mediálneho publika, a to predov'etk!m publika tele-
vízneho. Esej je postavená chronologicky a uvádza príklady 
jednotliv!ch tradícií akademického v!skumu mediálneho publi-
ka zvä"'a anglo-americkej proveniencie. Korene akademického 
v!skumu mediálneho publika siahajú do USA do prvej polovice 
20. storo"ia. Musím v'ak u& v úvode zdôrazni+, &e neexistuje 
jednoliate chápanie a kategorizácia jednotliv!ch etáp v!skumu 
publika. Príkladom ve*mi v'eobecného rozdelenia mô&e by+ 
Silverstonovo (1994: 134) rozlí'enie dvoch prístupov k v!skumu 
publika. Na jednej strane prístup zameran! na dynamiku mediá-
cie (chápe publikum v zmysle ú"inkov, vplyvov a pote'enia) 
a na druhej strane prístup, ktor! sa sústre,uje na recepciu a ana-
lyzuje aktivitu, respektíve pasivitu, publika, spolo"ensk! 'tatút 
jednotliv!ch divákov a pod. Jensen a Rosengren (1990) rozli'u-
jú pä+ tradícií v!skumu mediálneho publika: ú"inky, pou&ívanie 
a uspokojenie (uses and gratifi cations), literárna kritika, kulturál-
ne 'túdiá a recep"ná anal!za. McQuail (1994) rozli'uje tri tradí-
cie v!skumu mediálneho publika: 'trukturálnu tradíciu merania 
publika (zameranú napr. na demografi ckú charakteristiku publi-
ka), behaviorálnu tradíciu (zameranú na ú"inky médií na publi-
kum) a socio-kultúrnu tradíciu a recep"nú anal!zu (táto tradícia 
zahr-uje napr. v!skum aktívneho publika, pou&ívania médií, 
anal!zu mediálnych obsahov). Ako ,al'í príklad kategorizácie 
mô&e poslú&i+ Alasuutariho (1999) rozlí'enie troch generácií 
recep"nej anal!zy a etnografi e publika, za prvú pova&uje recep"-
nú anal!zu, za druhú etnografi u publika a ako poslednú uvádza 
nov! v!skum publika. 

V!skum ú"inkov médií sa javí ako vhodn! v!chodiskov! 
bod pre pojednanie o v!skume mediálneho publika. Rozsah tejto 
eseje neumo&-uje venova+ sa teórii ú"inkov podrobne, v nasle-
dujúcom poskytnem len ve*mi stru"nú charakteristiku. Základ-
n!m v!chodiskom tejto v!skumnej tradície je takzvan! hypo-
dermick& model1 (alebo tzv. model injek%nej strieka%ky). Tento 
model predpokladá bezprostredn! vplyv médií, ktoré „nao"ku-
jú“ publikum. „V!skumníci si predstavovali process masovej 
komunikácie za prvé v kontexte ,atomizovanej masy‘ miliónov 

V roku 1938 sociológ Paul Lazarsfeld s kolegom psychológom Frankom Stantonom vykonali prv$ v sérii kvantitatívnych 
v$skumov publika v USA. Zostrojili „programov$ analyzátor“, ktor$ zaznamenával hodnotenie rozhlasov$ch programov. 
Ak boli posluchá#i s reláciou spokojní, stla#ili zelené tla#ítko v pravej ruke, v opa#nom prípade pri"la na rad %avá ruka 
s #erven$m tla#ítkom. A ak ich program nezaujal, jednoducho nestla#ili ni#. Tla#ítka boli spojené so zariadením, 
ktoré na papierovom cylindri zaznamenávalo reakcie posluchá#ov. Takzvan$ Lazarsfeldov-Stantonov analyzátor sa 
neskôr pou&íval aj na testovanie reakcií filmov$ch divákov. 

"itate*ov, posluchá"ov a fi lmov!ch divákov pripraven!ch prija+ 
správu (message) a za druhé pod*a nich ka&dá správa predstavo-
vala priamy a siln! podnet, ktor! vyvolal okam&itú reakciu.“2 
(Katz a Lazarsfeld citovaní v Morley 1992: 45). V tomto modeli 
sa odrá&a vplyv kritiky masovej spolo"nosti z pera predstavi-
te*ov tzv. Frankfurtskej 'koly.3 Autorom jednej z prv!ch kritík 
tohto modelu je americk! sociológ Robert Merton, ktor! v roku 
1946 vo svojej knihe Mass persuasion (Masov! vplyv) kritizo-
val odvodzovanie predpokladan!ch ú"inkov z obsahu, pre-
dov'etk!m v prípade obsahov s predpokladan!m „'kodliv!m“ 
vplyvom. Merton sa vyjadril za prepojenie anal!zy obsahu me-
diálnej správy s anal!zou jej ú"inku. .al'ia v!znamná kritika 
tohto modelu sa objavila v roku 1955, ke, Lazarsfeld a Katz 
uverejnili vplyvnú monografi u Personal infl uence (Osobn! 
vplyv). Nastolili v nej tézu, pod*a ktorej  my'lienky prezentova-
né v rozhlase alebo tla"en!ch médiách "asto dosiahnu mienkot-
vorné osoby ("i názorov!ch vodcov), od nich sa potom dostanú 
k menej aktívnym jednotlivcom. Tento takzvan! dvojstup'ov& 
model komunikácie v!znamne ovplyvnil v!skum publika. Na 
konci 50. rokov 20. storo"ia sa od dominantnej paradigmy ú"in-
kov zrete*ne odlí'il koncept aktívneho publika rozpracovan! 
v rámci teórie pou"ívania a uspokojenia. 

Teória pou&ívania a uspokojenia so sebou priniesla nové (aj 
ke, nie bezproblémové) chápanie publika4 a mediálnych správ, 
pod*a Silverstona „v tomto okamihu sa prirodzene za"ína rozpa-
da+ inak predpokladaná a nespochybnená autorita a integrita 
mediálnych správ.“ (Silverstone 1994: 143). Silverstone charak-
terizuje v!chodiská v!skumu pou&ívania a uspokojenia nasledu-
júcim spôsobom:

[V!skum pou&ívania a uspokojenia] sa sústredil na 
úlohu jednotlivca v mediácii informácií v rámci spolo"-
nosti – informácií rôzneho druhu, nielen t!ch, ktoré po-
skytovali médiá. Prejavila sa snaha chápa+ jednotlivca … 
ako k*ú"ov! element v transmisii a zahrnutí verejne ge-
nerovan!ch informácií do vzorcov jednania a presved"e-
ní v ka&dodennom &ivote. Z tejto snahy vychádzalo chá-
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panie pou&ívania médií, ktoré bolo zalo&ené na ponímaní 
publika v aktívnej roli – publika aktívneho individuál-
nym spôsobom a vyberajúceho obsahy pod*a vlastn!ch 
racionálnych a emocionálnych potrieb. Jednalo sa o indi-
vidualizujúce pou&ívanie médií – sociálnu psychológiu 
publika dekontextualizovaného minimálne z ur"ujúcich 
'truktúr sociálneho &ivota, napr. triedy, genderu "i etnici-
ty. (ibid.: 144) 
  
Asi naj"astej'ie citovaná charakteristika tohto prístupu po-

chádza z roku 1970 z pera britského sociológa Jamesa Hallora-
na, pod*a neho mohli v!skumníci „presta+ myslie+ v kontexte 
toho, "o médiá spôsobujú *u,om (what the media do to the pe-
ople) a miesto toho skúma+, "o robia *udia s médiami (what 
people do with the media)“.  Aké potreby teda jednotlivci uspo-
kojujú pou&ívaním médií? Blumler a Katz (1974) dospeli k ná-
zoru, &e sa vo v'eobecnosti jedná o jednu z nasledujúcich 
'tyroch potrieb: 

1. únik (diversion) – napr. únik "i emocionálne uvo*nenie 
z ka&dodenného tlaku 

2. osobné vz+ahy (personal relationships) – napr. spolo"en-
ské vz+ahy, ktoré podporuje diskusia o televíznych programoch

3. osobná identita (personal identity) – napr. porovnávanie 
vlastného &ivota a identity so &ivotom a identitou televíznych 
hrdinov

4. prieskum (surveillance) – napr. médiá ako zdroj infomácií 
o tom, "o sa deje vo svete. 

Kritiky v!skumu pou&ívania a uspokojenia  poukazujú na to, 
&e neberie oh*ad na sociálny kontext, dôraz na psychologickú 
stránku abstrahuje jednotlivca zo sociálnej situácie. Pod*a Ellio-
ta tieto „intraindividuálne“ procesy, ktoré sú predmetom v!sku-
mu pou&ívania a uspokojenia „mô&u by+ zov'eobecnené na 
agregáty jednotlivcov, ale nemô&u by+ zmysluplne chápané 
v kontexte sociálnej 'truktúry a procesu“. (citovan! v Morley 
1992: 53). Morley (1992: 38) zdôraz-uje, &e mediálne texty 
a mediálne publikum musia by+ skúmané v historickom, sociál-
nom a kultúrnom kontexte, "o v!skum pou&ívania a uspokojenia 
neumo&-uje. V tomto oh*ade je zaujímavá argumentácia Rogera 
Silverstona. Poukazuje na to, &e sa Katz a Lazarsfeld sústredili 
na kontext medzi*udsk!ch vz+ahov, ich argument bol zalo&en! 
na sociabilite, na tom, &e jednotlivec &ije vo vz+ahoch v rámci 
komunity, „Morley chybne interpretoval tento fakt a chápal Kat-
zov argument ako ukotven! v podstate v dekontextualizovanom 
jednotlivcovi. Je správnej'ie argumentova+, &e je potrebné iden-
tifi kova+ ,al'ie roviny sociálnych vz+ahov (nielen sociabilitu), 
ktoré Morley vtedy chápal ako zásadné pre empiricky pozorova-
te*né ka&dodenné aktivity.“ (Silverstone 1994: 144). 

Kritika v!skumu pou&ívania a uspokojenia sa zamerala na 
jeho ,al'í v!chodiskov! bod, na polysémick! charakter mediál-
nej správy. Mediálna správa mô&e by+ interpretovaná rôznymi 
spôsobmi, "o umo&-uje uspokojenie rôznorod!ch potrieb jednot-
liv!ch divákov/posluchá"ov/"itate*ov. Stuart Hall v'ak upozor-u-
je, &e otvorenos+ správy a 'kála mo&n!ch interpretácií nesmie 
by+ nadhodnotená. „Polysémiu si nesmieme plies+ s pluraliz-

mom. Konotatívne kódy si nie sú medzi sebou rovné. Ka&dá 
spolo"nos+/kultúra má sklon svojim "lenom vnúti+ –  do rôznej 
miery – vlastnú segmentáciu … vlastnú kategorizáciu … sveta. 
Dominantn! kultúrny poriadok zostáva zachovan!, aj ke, nie je 
jednozna"n! "i nespochybnen!.“ (Hall citovan! v Morley 1992: 
52) V diskusii o v!skume pou&ívania a uspokojenia predostrel 
zaujímavé argumenty James Carey. Pod*a neho z pou&ívania 
a uspokojenia ch!ba „konzuma"n!“ (consummatory) poh*ad na 
komunikáciu, chápanie, ktoré berie do úvahy jednotlivca, pre 
ktorého sú iracionalita a nepredvídate*nos+ sú"as+ou skúsenosti 
pozerania televízie "i po"úvania rozhlasu.5  

V rámci v!skumu, ktor! sa zaoberá recepciou televíznych 
programov aktívnym publikom sa za prielomovú pova&uje sta+ 
Davida Morleyho The ‚Nationwide‘ audience z roku 1980. Mor-
ley sa vymedzil vo"i v!skumu pou&ívania a uspokojenia, dôle&i-
tos+ jeho v!skumu v úvode knihy zhrnul Stuart Hall takto: 
„Monolitické chápanie diváka, publika "i televízie ako takej 
bolo sná, nav&dy nahradené nov!m dôrazom na odli'nos+ 
a variáciu. Morley za"al mapova+ prepojenia rôznych faktorov 
v sociálnom kontexte sledovania televízie. Celkovo nám tieto 
prepojenia odhalia jemné vz+ahy medzi v!znamom, pote'ením, 
pou&itím a v!berom.“ Morleyho v!skum bol postaven! na pre-
misách Hallovho modelu kódovania a dekódovania (encoding/
decoding model) mediálnych obsahov. Morley (1992: 85) pova-
&uje za dôle&ité tri premisy tohto modelu:  

Jind$ich *tyrsk!: Z cyklu +abí mu&, 1934
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1. Tá istá udalos+ mô&e by+ zakódovaná viac ako jedn!m 
spôsobom.

2. Ka&dá správa mô&e by+ „"ítaná“ rôznymi spôsobmi, sprá-
vy sú v zásade polysémické, aj ke, sa ur"it! spôsob „"ítania“ 
ponúka vä"'mi ne& iné.

3. Správa je pochopite*ne problematická. V prípade tele-
víznej správy sa jedná o 'trukturovanú polysémiu. Televízna 
správa je komplexn! znak, v ktorom je zakódovan! preferovan! 
spôsob "ítania, napriek tomu si ale zachováva potenciál vyjadre-
nia iného v!znamu. 

Morley pracoval s tromi hypotetick!mi spôsobmi "ítania 
mediálnych správ.6  Prvé je dominantné (hegemonické) "ítanie, 
v tomto prípade sa divák plne stoto&-uje s kódom programu 
a prijíma jeho preferované "ítanie. Druhé je vyjednané "ítanie, 
divákovi je "iasto"ne vlastné kódovanie programu a prakticky 
prijíma preferované "ítanie, prispôsobuje ho ale tak, aby zodpo-
vedalo jeho postojom a záujmom. V tre+om prípade ide o opo-
zi"né (anti-hegemonické) "ítanie, ke, kódovanie programu nie 
je vlastné divákovi, ten odmieta preferované "ítanie a vytvára si 
alternatívny rámec interpretácie. Morley (respektíve Hall) tu 
vychádzal z teórie sociológa Franka Parkina, pod*a ktorého sa 
príslu'níci rôznych spolo"ensk!ch tried pohybujú v rôznych 
systémoch v!znamu (meaning systems) alebo ideologick!ch 
rámcoch. V rokoch 1976 a 1977 Morley7 v rámci svojho v!sku-
mu premietol videonahrávky spravodajskej relácie Nationwide8 
skupinám jednotlivcov s rôznym socio-kultúrnym zázemím. In-
terpretácie programu zis+oval následne v rozhovoroch. Morley-
ho zaujímala súvislos+ medzi interpretáciou programu a socio-
-kultúrnym zázemím zú"astnen!ch, sna&il sa dokáza+ vz+ah 
medzi kódmi pou&ívan!mi v mediálnej správe a interpreta"n!mi 
kódmi rôznych socio-kultúrnych skupín. Zaujímalo ho tie& do 
akej miery sa interpretácie nachádzajú v rámci preferovan!ch 
v!znamov, ktoré boli zakódované do správy jej tvorcami. Mor-
ley nedokázal jednozna"ne potvrdi+ vz+ah medzi socio-kultúr-
nym zázemím jednotlivcov a spôsobom "ítania mediálnych ob-
sahov, dospel k záveru, &e publikum musíme chápa+ v kontexte 
rôznych prelínajúcich sa (mo&no aj vzájomne si odporujúcich) 
diskurzov, z nich niektoré majú svôj pôvod v médiach, ale 
k tomu, aby sme pochopili zvlá'tny vz+ah medzi mediálnym 
textom a divákom musíme do anal!zy zahrnú+ v'etky tieto dis-
kurzy. Slovami Rogera Silverstona „Morley nám vraví, &e poze-
ranie televízie (a vz+ah medzi textom a divákom) je kompliko-
vaná aktivita a nemô&e by+ skúmaná iba na základe anal!zy 
interpelácie textom "i zjednodu'ujúcim chápaním spolo"enské-
ho postavenia.“ (1994: 150)   

Sociologické zameranie Morleyho v!skumu ho malo jasne 
di'tancova+ od tradície v!skumu pou&ívania a uspokojenia, kto-
rú, ako som u& uviedla, pova&oval za príli' psychologizujúcu. 
Z v!skumov zameran!ch na mediálne publikum zo sociologic-
kej perspektívy mô&eme tie& spomenú+ 'túdie amerického soci-
ológa Jamesa Lulla. V roku 19829 Lull publikoval sta+, v ktorej 
sa zaoberal sociálnym pou&ívaním televízie v rodinnom kontex-
te. Jeho v!skum bol v!razne ovplyvnen! etnografi ou a zamera-
ním na média v roli sociálnych zdrojov v medzi*udsk!ch komu-

nika"n!ch systémoch, teda na sociálne – a nie osobné 
–  pou&ívanie médií. V súvislosti s etnografi ou Lull pí'e:

 
Sociálny v!skumník mô&e pou&i+ rozvinutej'iu metó-

du etnografi e – zahr-uje (1) zú"astnené pozorovanie, (2) 
pou&itie informátorov a (3) h/bkové rozhovory –  ako 
integrovan! spôsob na pochopenie ka&dodenného sveta 
sociálnych skupín, medzi*udskej komunikácie a pou&í-
vania masov!ch médií. Cie*om etnografi e masovej ko-
munikácie je umo&ni+ v!skumníkovi, aby zachytil tak 
ucelene, ako je to len mo&né, s minimálnym naru'ením 
‚perspektívu domorodca‘ vo vz+ahu k relevantn!m ko-
munika"n!m a socio-kultúrnym otázkam. (1990: 31)

Lull rozli'uje 'trukturálne a rela"né sociálne pou&ívanie tele-
vízie. %trukturálne pou&ívanie zahr-uje dva aspekty, environ-
mentálny (televízia vytvára zázemie) a regula"n! (televízia ur-
"uje "as aktivít). Zaujímavej'ie ne& 'trukturálne sociálne 
pou&ívanie televízie je pre Lulla pou&ívanie rela"né, v tomto 
oh*ade Lullov v!skum odkryl 'tyri hlavné spôsoby pou&ívania 
televízie:

1. podpora komunikácie (communication facilitation) – tele-
vízia mô&e udáva+ agendu pre rozhovory

2. zblí&enie/ústup do ústrania (affi liation/avoidance) – televí-
zia mô&e pôsobi+ ako relaxa"n! prostriedok pre rodinu (spolo"-
né pozeranie)

3. získanie sociálnych vedomostí (social learning) – televízia 
je zdrojom modelov chovania

4. kompetencie/dominancia (competence/dominance) – 
z televízie sa mô&eme u"i+ argumenta"n!m schopnostiam, in!m 
prejavom dominancie je komu je povolené pozera+ "o a k!m. 

Predchádzajúce uká&ky v!skumov mediálneho publika nás 
posunuli smerom k etnografi i publika. Lull (1990: 33) charakte-
rizuje etnografi u masovej komunikácie ako „dlhodobé, mikro-
skopické, induktívne skúmanie prirodzenej interaktívnej komu-
nikácie, ktoré spája *udí s masov!mi médiami a tie& navzájom 
medzi sebou“. Alasuutari zdôraz-uje, &e k vzniku tejto v!skum-
nej tradície viedla séria zmien, sám rozoberá tri, ktoré sú pod*a 
neho k*ú"ové: 

1. Stredobodom v!skumu médií sa stala politika identity 
(obzvlá'+ gender10).  

2. Pozornos+ v!skumníkov sa odklonila od mediálneho ob-
sahu k rolám, ktoré médiá zohrávajú v be&nom &ivote 
jednotlivcov/skupín. V tomto oh*ade je potrebné zdôrazni+, &e 
sa nejedná iba o televíziu, napr. Roger Silverstone et al. (1991, 
1992) skúmali domáce pou&ívanie informa"n!ch a komunika"-
n!ch technológií. 

3. Aj v prípade, ke, sa recep"ná anal!za zaoberá ur"it!m 
programom/seriálom, deje sa tak s dôrazom na prijímate*ov, na 
rolu médií v be&nom &ivote, na vz+ah medzi pou&ívaním ur"ité-
ho média/programu a be&n!m &ivotom danej skupiny. 

Ako som u& spomenula vo svojom pokrytí v!voja v!skumu 
mediálneho publika sa Alasuutari sna&í posunú+ za etnografi u 
publika a odvoláva sa na existenciu tretej generácie v!skumu, 
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ktorú naz!va nov!m v!skumom publika. David Morley (1999: 
199) je vo"i tomuto vymedzeniu pomerne zdr&anliv!, napriek 
tomu v'ak pripú'+a, &e v!skum, ktor! Alasuutari naz!va nov!m 
v!skumom publika má ur"ité charakteristické "rty. Pod*a Mor-
leyho sa tak!to v!skum venuje predov'etk!m otázkam ob"ian-
skosti vo vz+ahu k médiám, spôsobom mediálnej komunikácie  
a tie& relatívnej morálnej hodnote programov. Médiá sú v tomto 
prípade chápané ako spojovací "lánok s verejnou sférou a tak!to 
v!skum pracuje s modelom ob"ianskosti, v ktorom je pou&íva-
nie spravodajsk!ch relácií pre informovanos+ chápané ako po-
vinnos+ dobrého ob"ana (viz napr. Hagen 1992). 

Preh*ad akademického v!skumu mediálneho publika, ktor! 
poskytuje táto esej nie je z,aleka vy"erpávajúci. Kvôli preh*ad-
nosti a ucelenosti som sa v eseji nevenovala prelínaniu rôznych 
prístupov k v!skumu mediálneho publika "i debatám oh*adne 
metodológie v!skumu (metodologické problémy v!skumu pou-

Poznámky:

1) Oh,adne tohto modelu v kontexte vojnovej propagandy viz Revue pro 
média 2.

2) V#etky preklady boli prevedené autorkou. 
3) Frankfurtská #kola (In#titút pre sociálny v!skum) vznikla v 20. rokoch 20. 

storo"ia na univerzite vo Frankfurte v Nemecku. Medzi jej "eln!ch predstavite,ov 
patrili napr. Adorno a Horkheimer. V 30. rokoch 20. storo"ia vä"#ina "lenov in#ti-
tútu utiekla z Nemecka do USA, kde pokra"ovali vo svojej v!skumnej "innosti. 
Podrobnej#ie k téme kritiky masovej/populárnej kultúry viz Revue pro média 1.

4) Viz tie& "lánok Dina Numerata Jak aktivní je aktivní publikum? v tomto "ísle. 
5) Moja parafráza je zalo&ená na Silverstone 1994: 145, pôvodná sta': Carey, 

J. 1975. „A cultural approach to communication.“ Communication 1975, 2 (2).

&ívania a uspokojenia a etnografi e publika rozoberá Schroder in 
Alasuutari 1999; Morley a Curran diskutujú o problematike re-
vizionizmu vo v!skume mediálneho publika in Curran et al. 
1996). Napriek tomuto obmedzeniu som sa sna&ila poukáza+ 
aspo- na základné súvislosti a esej sná, nevyvoláva dojem, &e 
v!skum mediálneho (respektíve televízneho) publika pre'iel li-
neárnym v!vojom. Ako toti& zdôraz-uje David Morley (1992: 
196), nejedná sa o lineárny v!voj paradigiem/modelov, ktoré 
nasledovali jeden po druhom, v!voj v!skumu mediálneho pub-
lika by mal by+ v ideálnom prípade chápan! multidimenzionál-
ne, tak!to prístup toti& poukazuje na spôsob, ak!m boli pred-
chádzajúce paradigmy/modely obohatené o nové prvky. 

Monika Metyková (*1974) 
autorka pôsobí ako Marie Currie Fellow na Dublin City University v Írsku. 
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Teorii aktivního publika se v)nují následující odstavce. (lánek 
nejprve poukazuje na r#znorodost v!znam#, je& termín aktivita 
mediálního publika v textech r#zn!ch autor# implikuje, a dále 
shrnuje, jaké inspira"ní zdroje tyto úvahy o aktivit) stimulovaly 
a jak! typ v!zkumné tradice k udr&ení tezí o aktivit) p$isp)l. 
Poté prezentuje dosud vyslovené kritiky konceptu aktivního di-
váctví a v záv)ru p$edstavuje jeden z mo&n!ch zp#sob# jeho 
redefi nování, respektive zú&ení. Esej se tedy soust$edí zejména 
na zodpov)zení t)chto otázek: 

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

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

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

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

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

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

Jak aktivní je aktivní publikum?

I Dino Numerato I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teorie aktivního publika je polysémická sama o sob).

Kritické úvahy o teorii aktivního publika

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proto-profesionalizovaná mediální publika

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Dino Numerato (*1978)

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

Poznámky:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P!iná"í s sebou postmoderní situace n'jaké nové typy publik?
Ano, myslím, &e chování fragmentovaného publika/publik vyka-
zuje ur"itá specifi ka. Takzvané klasické typy publika vycházely 
z pojetí masové komunikace jako procesu sm)ny symbolick!ch 
obsah# mezi centrem a periférií. P$íjemci zde byli odd)leni od 

Sociolog PhDr. Jaromír Volek, PhD. (1962), p(sobící jako odborn$ asistent na Kated!e mediálních studií a &urnalistiky 
na Fakult' sociálních studií MU v Brn', pat!í mezi p!ední #eské mediální odborníky. Jako editor se n'kolik let podílel 
na vydávání sborníku Média a realita a pat!í k zakladatel(m Revue pro média. V rámci své pedagogické a v$zkumné 
#innosti se zab$vá teoriemi masové komunikace a masové kultury, problematikou televizního násilí, metodami 
a technikami v$zkumu masov$ch médií a v neposlední !ad' i teoriemi a v$zkumy mediálních publik.
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vysílatele, respektive od jednotliv!ch "ástí komunika"ního pro-
cesu – od produkce a distribuce sd)lení. V posledních desetiletích 
dochází ov'em k radikální transformaci tohoto modelu. Prvním 
d#vodem je intenzívní pronikání mediálních text# do na'í ka&-
dodennosti a s ním spojen! nár#st dovedností publika p$i vyu&í-
vání mediálních technologií. Druh!m je skute"nost, &e v rámci 
stále intenzivn)j'ího procesu komodifi kace jsou jedinci vnímáni 
sou"asn) jako konzumenti i jako akté$i, tv#rci konzumovan!ch 
obsah#. Tato situace vede k tomu, &e nap$íklad volno"asové ak-
tivity jsou zábavním pr#myslem stále "ast)ji konstruovány jako 
p$íb)hy, v rámci kter!ch jsou jedinci více vtahováni do procesu 
jejich konstrukce. Nap$íklad n)které po"íta"ové hry jsou konstru-
ovány tak, aby p#vodní koncept dom!'leli a dotvá$eli samotní 
hrá"i. Postupující proces komodifi kace "iní z "len# publika jak 
konzumenty, tak i spolutv#rce  konzumovan!ch obsah#. (lenství 
v n)jakém publiku se tak stává ka&dodenní a sv)tskou zále&itos-
tí, t)sn) spojenou s konstrukcí lidské identity. V této souvislosti 
hovo$í Britové Abercrombie a Longhurst o novém typu – rozpt!-
leném "i difuzním publiku. To odrá&í skute"nost, &e v postmo-
derní spole"nosti je ka&d! "lenem n)jakého publika. Nejde tedy 
o v!jime"nou, ale ka&dodenní situaci, pro kterou je charakteris-
tická propojená a univerzální forma komunikace s malou distan-
cí mezi producenty a konzumenty. Rozpt!lená publika mají lo-
kální i globální podobu a jejich pro&itky jsou jak ve$ejné, tak 

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

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

M(&ete to rozvést?
Obecn) m#&eme $íci, &e "lenové postmoderních publik se u"í 
o tom co je reálné, respektive jak "íst „realitu“, od mistr# iluze. 
Nová média a p$edev'ím digitální technologie poh$bily takzvan! 
reprezenta"ní subjekt. Sv)t ji& není mo&né chápat v kantovsk!ch 
kategoriích "asu, prostoru, kauzality, fungujících jako univerzál-

Jaromír Volek; foto: Magda Kuchari"ová  
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ní cesty k pravd). Distinkce mezi objektem a jeho reprezentací, 
v)cí a ideou, ji& nejsou dále validní. Dochází tak k nekone"nému 
$et)zení a reduplikování v!znam# od jednoho média ke druhému, 
od TV záb)ru k novinám a podobn). Jean Baudrillard v této 
souvislosti hovo$í o hyper-realit) – sv)t) sebereferen"ních znak#. 
(lenové r#zn!ch publik dnes konzumují spí'e modely reality, 
které p$eva&ují nad skute"ností. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jaké jsou poslední trendy p!i v$zkumu #tená!ského a rozhlasového 
publika?
Zdá se, &e se i u nás objeví audiometry, které budou schopny 
korigovat nejv)t'í slabinu m)$ení poslechovosti, danou neschop-
ností dostate"n) p$esn) monitorovat poslech v automobilech. 
Audiometry p$ipnuté nap$íklad na ruku "lena panelu jako hodin-
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Jind$ich *tyrsk!: Z cyklu Mu& s klapkami na o"ích, 1934

ky jsou schopny sledovat respondenta kdekoliv a naladit se na 
stanici, kterou p$ijímá. Zrychlil by se tak m)l i sb)r dat, která by 
"lenové panelu poskytovali jednou t!dn).   

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

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

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

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

    Vít Kou!il, Jakub Macek, Monika Metyková a Marek ,ebe"
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p$elo%ila Kate$ina &ka$upová

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

Zkoumání rodinného sledování televize v Británii

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

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

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

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

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

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

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

Co  znamená „dívat se na televizi“?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V$zkumné cíle

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

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

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

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

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

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

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

Metodologie

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

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

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

Design vzorku

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

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

Televize a gender: rámec pro anal$zu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moc a kontrola nad programov$mi volbami

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

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

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

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

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

Zp(soby sledování televize

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

Plánované a neplánované sledování televize

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

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

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

Rozhovory o televizi

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

Pou&ití videa

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

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

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

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

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

„Sólové“ sledování a provinilá zábava

N)kolik &en ve vzorku vysv)tluje, &e jejich nejv)t'ím pot)'ením 
je, kdy& mohou sledovat „hezk! doják“ nebo sv#j oblíben! seri-
ál, a není u toho zbytek rodiny. Jenom tehdy se cítí od domácích 
povinností dost osvobozené na to, aby si samotné „vychutnaly“ 
jakési pozorné sledování, do kterého jinak vstupují jejich man-
&elé. Tady se dostáváme na území identifikované Brodiem 

Pøeklad

revuePM_10.indd   23 9.12.2004, 10:19:28



24 10  [2004]

a Stonemanem (1983), kte$í zjistili, &e matky mají tendenci hájit 
svoji roli „domácích mana&er#“ b)hem v'ech typ# program#; na 
rozdíl od jejich man&el#, kte$í se vzdávají své mana&ersko/
rodi"ovské role, kdy& sledují po$ad, kter! je mimo$ádn) zajímá. 
Tuto skute"nost nejjasn)ji vyjád$ila &ena, která mi vypráv)la, &e 
si sledování televize mimo$ádn) u&ívá brzy ráno b)hem víkendu, 
proto&e to jsou jediné p$íle&itosti, kdy man&el a  synové „p$ispí“ 
a poskytují jí tak 'anci dívat se na televizi pozorn), ani& by mu-
sela druh!m okem sledovat pot$eby ostatních. […]

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

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

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

Preferované typy program(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MU1SK2
Aktivita
Faktické po$ady
Realistická fi kce

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

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

Sledování národních versus lokálních zpráv

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kate"ina #ka"upová
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George Gallup a zrod Gallupova ústavu

Gallup#v ústav je dnes nadnárodní spole"ností, zab!vající se 
'irokou 'kálou aktivit v oblasti mana&erského poradenství, vzd)-
lávání, reklamy, v!zkumu ve$ejného mín)ní, chování spot$ebite-
l# a mediálních publik. Ústav je pojmenován po Dr. Georgu 
H. Gallupovi (1901–1984), kter! inicioval politické pr#zkumy 
ve$ejného mín)ní2 a kter! byl zakladatelem po"áte"ních aktivit 
ústavu.

Po studiu &urnalistiky a psychologie na University of Iowa 
a následné v!uce t)chto obor# na celé $ad) americk!ch univerzit 
za"al Gallup po"átkem 30. let spolupracovat s reklamní agentu-
rou  Young&Rubicam.3 Zde získával první zku'enosti s v!zku-
mem „mediálních“ publik (zab!val se v!zkumem efektivnosti 
reklamních sd)lení, jejich vizuálními a persuasivními strategie-
mi) a zavád)l v!zkumné metody zalo&ené na reprezentativním 
v!b)ru respondent#. 

Po úsp)'né karié$e v oblasti reklamy se Gallup rozhodl za-
m)$it svoji aktivitu na v!zkum ve$ejného mín)ní, ve kterém vi-
d)l nejen nástroj podporující demokratické z$ízení (Gallup v!-
zkum ve$ejného mín)ní pova&oval za ur"itou formu referenda), 
n!br& i velk! obchodní potenciál. Gallup se tak v roce 1935 
spojil s obchodníkem Haroldem Andersonem a spole"n) zalo&i-
li Americk& institut pro v&zkum ve!ejného mín)ní (American In-
stitute of Public Opinion, AIPO). Deklarovanou "inností institu-
tu bylo „nestrann) m)$it ve$ejné mín)ní o aktuálních politick!ch 
a sociálních otázkách, bez ohledu na správnost "i moudrost vy-
jad$ovaného mín)ní, a o v!sledcích 'et$ení zpravovat ve$ej-
nost“.4 Ve sv!ch t!denních v!zkumech se AIPO dotazoval re-
spondent# na mín)ní o aktuálních ekonomick!ch,5 politick!ch, 
sociálních, ale t$eba i etick!ch a spot$ebitelsk!ch otázkách.6 
V!sledky sv!ch 'et$ení prodával deník#m a t!deník#m, které je 
publikovaly ve form) krátk!ch tiskov!ch zpráv v rubrice v)t'i-
nou ozna"ené „America Speaks“. Tiskové zprávy z Gallupov!ch 
v!zkum# si b)hem krátkého období objednalo na sto dvacet 
americk!ch deník# a t!deník#. 

Gallup#v ústav: Co si myslí
ob"an, divák a konzument
I Michal !im"nek I 

Gallup(v ústav (The Gallup Organization) zaujímá p!ední místo na sv't' v oblasti v$zkumu ve!ejného mín'ní, p!i#em& 
se specializuje zejména na mín'ní „ve!ejnosti ob!an"“, „ve!ejnosti konzument"“ a „ve!ejnosti divák"“. Z perspekti-
vy tématu tohoto #ísla Revue pro média jsou nejv$znamn'j"í Gallupovy v$zkumy mediálních publik, av"ak dot$kají se 
jej i v$zkumy ve!ejného mín'ní ob#an( a chování spot!ebitel(.1 Ve v"ech t!ech p!ípadech p!itom platí, &e informace, 
které Gallup(v ústav poskytuje, mají pro politiky, psychology, sociální v'dce, producenty a mana&ery podobn$ v$znam, 
jako má zpravodajství The Wall Street Journal pro finan#níky.

Prezidentské volby v roce 1936

Aby Gallup pro v!sledky sv!ch 'et$ení získal dostatek p$edpla-
titel#, uzav$el s nimi smlouvu, která m)la charakter zna"n) ris-
kantní sázky. George Gallup se upnul k prezidentsk!m volbách 
v roce 1936 a napadl stávající praxi n)kter!ch velk!ch deník# 
(nejv!znamn)j'ím byl The Literary Digest, kter! správn) p$ed-
pov)d)l v!sledky v'ech prezidentsk!ch voleb od roku 1916), 
které provád)ly rozsáhlé p$edvolební v!zkumy ve$ejného mín)-
ní na n)kolikamilionov!ch, le" dle Gallupa p$esto nereprezenta-
tivních vzorcích populace. Sou"ástí Gallupovy „sázky“ s p$ed-
platiteli bylo, &e jednak správn) uhodne v!sledky voleb, a jednak 
&e jeho prognóza bude p$esn)j'í ne& prognóza The Literary 
Digest. Pokud by se v jednom z t)chto bod# spletl, vrátil by dle 
dohody v'em vydavatel#m jejich p$edplatné.

Gallup ji& v dob) spolupráce s Young&Rubicam vytvo$il 
metodu konstrukce reprezentativního vzorku na základ) kvótní-
ho v!b)ru,7 o kterém byl p$esv)d"en, &e reprezentuje ji& p$i re-
lativn) malém po"tu respondent# (v)t'inou kolem 3000) mín)ní 
celého národa. Gallup rovn)& propracoval metodu formulace 
v!zkumn!ch otázek a na místo oslovování respondent# 
prost$ednictvím po'ty volil osobní setkání a interview.

The Literary Digest p$ed prezidentsk!mi volbami v roce 
1936 rozeslal tém)$ deset milion# dotazník#, z nich& poté vy-
hodnotil dva miliony odpov)dí. Na základ) tohoto masivního 
v!zkumu p$edpov)d)l, &e volby vyhraje republikán Alfred Lan-
don, a to s 57 %  získan!ch hlas#. Gallup na základ) sv!ch 'et-
$ení p$edpov)d)l naopak vít)zství demokratického kandidáta 
Franklina Roosevelta, kter! m)l obdr&et bezmála 56 % hlas#. 

Volby vyhrál Roosevelt, kter! získal 62,5 % hlas# voli"#. 
Gallup se sice minul ve své prognóze o 6,8 %, nicmén) ob) 
podmínky sázky s p$edplatiteli splnil. D#vodem neúsp)chu The 
Literary Digest pak dle Gallupa byla skute"nost, &e své anketní 
otázky rozesílal na základ) seznam# majitel# telefonních p$í-
stroj# a automobil#. Zatímco v p$ede'l!ch prezidentsk!ch vol-
bách nebylo volební chování ob"an# p$íli' ovlivn)no jejich 
ekonomick!m postavením, v roce 1936 v dob) hospodá$ské 
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krize se majetkové disproporce mezi ob"any vyhrotily a ni&'í 
a st$ední t$ídy (z nich& v)t'ina nem)la ani telefon, ani automo-
bil) volily zejména demokratického kandidáta Roosevelta, 
zatímco vy''í t$ídy volily republikána Landona. 

Nová metodologie získala díky Gallupovu chytrému tahu se 
sázkou zna"nou mediální podporu a ukázala se b!t p$esn)j'í 
a efektivn)j'í ne& nákladné monstrózní projekty. „V)decké“ 
v!zkumy ve$ejného mín)ní se staly standardním zdrojem medi-
álního zpravodajství, co& se velmi pozitivn) odrazilo i v jejich 
komer"ní úsp)'nosti.8 Po volbách v roce 1936 Gallup získal ne-
jen celou $adu nov!ch p$edplatitel#, n!br& $ada vydavatel# se 
stala p$ímo zadavateli vlastních 'et$ení.

V$zkum mediálních publik

Po úsp)'né p$edpov)di prezidentsk!ch voleb v roce 1936 se 
Gallup stal slavnou osobností  a jeho fi rma za"ala prosperovat. 
AIPO se krom) pravideln!ch v!zkum# t!kajících se politick!ch 
a sociálních otázek "as od "asu v)novala i v!zkum#m "tená$-
sk!ch preferencí (zejména pro nakladatelství Book-of-the-month 
club a Bantam books) "i v!zkum#m popularity rozhlasov!ch 
hv)zd a chování fi lmov!ch divák#.

Díky t)mto sv!m zku'enostem s mediálními publiky a rov-

n)& za ú"elem studovat mediální publika a produkty rozhlasové-
ho a fi lmového pr#myslu zalo&il Dr. Gallup v roce 1939 Institut 
pro v&zkum publika (The Audience Research Institute, ARI).9 
ARI byl jedním z komer"n) nejúsp)'n)j'ích Gallupov!ch pod-
nik#. Institut spolupracoval s hollywoodsk!mi fi lmov!mi studii 
a s producenty, jak!mi byly nap$íklad Samuel Goldwyn, Walt 
Disney, David O. Selznick, Hal Wallis "i J. Authur Rank. 

První kontrakt, a to na marketingovou kampa- pro fi lm Jih 
proti Severu (Gone with the Wind, 1939), uzav$el Gallup se Se-
lznick Organization. Na základ) dat získan!ch od reprezentativ-
ního vzorku publika navrhl, &e fi lm by m)l b!t propagován p$e-
dev'ím jako milostn! p$íb)h, volbou názvu po"ínaje a reklamní 
kampaní kon"e. Na základ) Gallupov!ch doporu"ení se fi lm stal 
komer"n) nejúsp)'n)j'ím snímkem své doby.10

Po"átkem roku 1946 vyvinul Gallup metodu, jejím& cílem 
bylo nabídnout fi lmov!m producent#m informace, které by byly 
u"ite"né p$i rozhodování o uvedení "i neuvední fi lmu do kin. 
Gallup vyu&íval jednoduché testovací metody. Reprezentativní 
vzorek publika nechal sledovat fi lm s elektronick!m p$ístro-
jem Hopkins Televolt Machine (vynalezl jej Rube Goldberg) 
v ruce, jeho& prost$ednictvím diváci prost!m otá"ením kole"ka 
doleva "i doprava vyjad$ovali, co se jim líbí a co nikoliv. Úsp)ch 
fi lmu byl dle Gallupa závisl! na "ty$ech prom)nn!ch: 1) nám)t 
fi lmu; 2) název fi lmu; 3) herecké obsazení a 4) zpracování (st$ih, 
re&ie, herecké v!kony). Gallup testoval zejména první t$i prvky. 
Poté následovala interview s diváky a na základ) t)chto dvou 
metod p$id)lil fi lmu takzvan! „Want-to-See“ rating.

(innost institutu se v pr#b)hu 40. let zam)$ila zejména na 
pr#zkum chování fi lmového diváka a jeho preferencí. O uvedení 
fi lmu do kin a distribuci se v mnoha p$ípadech rozhodovalo prá-
v) na základ) v!sledk# 'et$ení institutu ARI. B)hem sedmi let 
ARI testoval kolem 5 000 nám)t#, ze kter!ch bylo pouh!ch 90 
fi lmov) zpracováno. Gallup byl o efektivit) sv!ch metod natolik 
p$esv)d"en, &e dokonce prohla'oval, &e jeho v!zkum marginali-
zuje v!znam a vliv fi lmov!ch kritik#.

Rok 1948 a léta poté

T)sn) p$ed druhou sv)tovou válkou inicioval Gallup zalo&ení 
Gallupova mezinárního v&zkumného institutu (The Gallup Inter-
national Research Institute), kter! dodnes sdru&uje nezávislé 
agentury pro v!zkum ve$ejného mín)ní tém)$ z padesáti zemí 
sv)ta. Organizace po$ádala ka&doro"ní setkání zástupc# agentur 
a sna&ila se na základ) jejich údaj# a anal!z zjistit, co si lidstvo 
myslí o tématech a problémech, je& ovliv-ují &ivot na Zemi. 
Jednalo se o jakési první globální v!zkumy ve$ejného mín)ní. 
P$evá&ná "ást v!zkumn!ch témat se t!kala druhé sv)tové války 
(v"etn) svr&ení atomov!ch bomb na Hiro'imu a Nagasaki), ko-
munismu a kapitalismu, nábo&enství, &ivotních podmínek, posta-
vení rodiny a podobn). 

Po desetiletí velk!ch úsp)ch# p$i'lo první velké selhání Gal-
lupa a jeho Amerického institutu pro v&zkum ve!ejného mín)ní: 
prezidentské volby v roce 1948. Gallup (stejn) jako A. Crossly 
a E. Roper) p$edpov)d)li, &e vít)zem voleb bude Thomas 

Jind$ich *tyrsk!: Z cyklu +abí mu&, 1934
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Dewey a jako pora&en! odejde Harry Truman. Volby vyhrál 
Harry Truman. 

Gallup sice p$edlo&il v!sledek p$esn! v rámci statistické 
chyby (volby rozhodly nerozhodnutí voli"i), nicmén) vít)ze 
p$edpov)d)l myln). Tento Gallup#v omyl upozornil na meze 
kvantitativních v!zkumn!ch metod a provokoval jejich dal'í 
rozvoj. Díky následné kritice Gallupova spole"nost i v!zkum 
ve$ejného mín)ní obecn) ztatily hodn) ze své dobré pov)sti, 
kterou získaly ve 30. letech. Nicmén) omyl dovedl Gallupa 
a dal'í v!zkumníky k poznání, &e je nutno zohled-ovat mín)ní 
nejen rozhodnut!ch voli"#, ale i t)ch nerozhodnut!ch, a brát 
v potaz i takové prom)nné, jak!mi jsou blízkost voleb "i vliv 
médií. Proto Gallup v padesát!ch letech opustil kvótní v!b)r 
a p$e'el na novou metodu v!b)ru reprezentativního vzorku, 
zalo&enou na po"tu pravd)podobnosti.11 

Po roce 1958 do'lo k fúzi díl"ích aktivit George Gallupa 
a v'echny jeho instituty a agentury, je& do té doby zalo&il, se 
spojily v jednu organizaci, kterou dnes známe jako Gallup(v 
ústav (The Gallup Organization). Dr. Gallup zem$el v roce 1984 
a poté do'lo k v!razné prom)n) vlastnické a organiza"ní struk-
tury Gallupova ústavu. Po "ty$ech letech jednání o koupi spole"-
nosti, je& probíhalo mezi synem George Gallupa Alecem a celou 
$adou zájemc#, se Alec Gallup v $íjnu roku 1988 domluvil 
s Jamesem Cliftonem ze spole"nosti Selection Research (SRI) 
a do'lo k fúzi obou spole"ností. Clifton se stal v!konn!m p$ed-
sedou a p$ivedl si s sebou nov! management. B)hem následují-
cích deseti let obrat spole"nost desetinásobn) vzrostl a fi rma 
roz'í$ila svoji "innost do dvaceti zemí sv)ta.

Záv'r: Od ob#ana k mana&erovi

Firma SRI p$inesla do Gallupova ústavu i ur"it! obrat v jeho 
celkovém zam)$ení. Ústav se do té doby zam)$oval zejména na 
v!zkumy ve$ejného mín)ní, reklamní poradenství a v!zkumy 

chování a preferencí mediálních publik a spot$ebitel#. Firma SRI 
p$inesla do nabídky ústavu v té dob) se rozvíjející mana&erské 
poradenství a m)$ení spokojenosti a anga&ovanosti zákazník# 
a zam)stnanc#. P$evá&ná "ást p$íjm# Gallupova ústavu dnes 
pochází práv) z t)chto aktivit.

I p$es v!razn! p$íklon k mana&erskému poradenství se tento 
ústav nadále v)nuje sv!m p#vodním aktivitám. Ka&dé úter! na 
sv!ch webov!ch stránkách "i prost$ednictvím e-mailové po'ty 
pravideln) zve$ej-uje v!sledky pr#zkum# za uplynul! t!den 
(The Gallup Poll Tuesday Briefi ng) a sou"asn) vydává m)sí"ní 
online magazín (Gallup Management Journal). Sv!m p$edplati-
tel#m dále poskytuje p$ístup do online archivu v'ech dat, která 
kdy Gallup#v ústav posbíral p$i sv!ch 'et$eních (The Gallup 
Brain).

V sou"asné dob) nalezneme pod ozna"ením „Gallup“ dv) 
odli'né organizace. První je v!'e zmi-ovan! Gallup(v ústav 
(The Gallup Organization). Druhou spole"ností je The George 
H. Gallup International Institute, kter! je charitativním spolkem 
a jeho& ú"elem je navrhovat, testovat a podporovat nové p$ístu-
py k sociálním problém#m, a to zejména v oblastech vzd)lávání, 
&ivotního prost$edí, zdraví, nábo&enství a lidsk!ch hodnot.

Zm)nu zam)$ení Gallupova ústavu, k ní& do'lo v pr#b)hu 
jeho existence, lze popsat metaforou cesty od ve!ejnosti ob%an( 
p$es ve!ejnost divák( a konzument( a& k elitám mana"er(. Ústav 
je velmi "asto spojován s rozvojem demokracie a demokratického 
procesu. To bezesporu platí v p$ípad) jeho v!zkum# ve$ejného 
mín)ní. Pokud se v'ak t!ká jeho aktivit na poli mana&erského 
poradenství, lze jim p$ipsat elitá$sk! charakter. Tento ústav na 
sv!ch webov!ch stránkách otev$en) prohla'uje, &e jeho posláním 
je „vychovávat a informacemi a radami zásobovat jeden milion 
nejvlivn)j'ích jedinc#, kte$í povedou zb!vajících 'est miliard lidí 
na sv)t) a budou ur"ovat jejich budoucnost“. Tím se v'ak stávají-
cí Gallup#v ústav v!razn) odchyluje od p#vodních prodemokra-
tick!ch ideál# George Gallupa a sm)$uje kamsi k produkci anga-
&ovan!ch a zmanipulovan!ch zam)stnanc# a konzument#. 

Poznámky:

1) Ve$ejné mín%ní p$edstavuje soubor p$edstav, postoj( a hodnocení. 
Na jeho obsahu se dnes v!znamnou m%rou podílí média (nastolují téma-
ta ve$ejné diskuse a p$edjímají soubor postoj( k jev(m, je& se stanou 
p$edm%tem jejího zájmu), která oslovují své publikum jako ob$any (nap$. 
zpravodajství), jako spot"ebitele (nap$. reklama), p$i"em& se ob% formy 
oslovení velmi "asto setkávají v jednom sd%lení (nap$. infotainment). 
Pojmy ve$ejnost, ob"ané, spot$ebitelé a publikum se tak do zna"né míry 
p$ekr!vají a spl!vají. (Podrobn%ji nap$. viz Jirák, Köpplová 2003: 85-117; 
McQuail 1999: 315-355).

2) Gallup v!zkum ve$ejného mín%ní nevymyslel, av#ak legitimizoval 
jej jako nástroj poznání o mín%ní ve$ejnosti a inicioval jeho obrovsk! 
rozmach. „Nap$. ankety s volební tematikou se v novinách a "asopisech 
objevovaly ji& v první polovin% 19. století. Na za"átku 20. století se pak, 

zejména v USA staly velmi populární rozsáhlé p$edvolební pr(zkumy ini-
ciované vydavateli v!zna"n!ch tiskov!ch titul( (New York Herald, Chicago 
Tribune, Literary Digest a dal#í). […] Zárove) s tím docházelo na univer-
zitách v Evrop% a ve Spojen!ch státech k institucionalizaci empirického 
sociálního v!zkumu a postupn% byly vyvíjeny nové techniky zji#'ování 
postoj( a metody v!b%ru reprezentativního vzorku populace pro dotazo-
vání zalo&ené na po"tu pravd%podobnosti.“ (Krej"í 2003: 9)

3) Dnes pat$ní Young&Rubicam mezi jednu z nejv%t#ích reklamních 
agentur v USA, která má 340 pobo"ek v 73 zemích sv%ta. V dob%, kdy v ní 
p(sobil Gallup, se agentura proslavila zejména reklamní kapmaní pro 
mlékárenskou firmu Borden Company, kterou zalo&ila na komixovém 
p$íb%hu krávy Elsie (Elsie the cow) a její rodiny: man&ela Elmera a syna 
Beulaha. Gallup s agenturou spolupracoval a& do roku 1947. 
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4) Viz www.gallup.com.
5) V prvním v!zkumu ve$ejného mín%ní po$ádaném Gallupov!m 

ústavem Gallup polo&il respondent(m otázku: „Domníváte se, &e vládní 
v!daje na zmírn%ní ekonomické krize jsou p$íli# malé, p$íli# velké nebo 
p$im%$ené.“ Respondenti odpov%d%li následujícím zp(sobem: 9 % odpo-
v%dlo, &e p$íli# malé,     31 % &e p$im%$ené a 60 % &e p$íli# velké.

6) Tematick! záb%r Gallupov!ch v!zkum( ve$ejného mín%ní byl oprav-
du #irok!. V roce 1935 tak nap$íklad polo&il respondent(m otázku: „Je 
nemravné, aby &eny nosily na ve$ejnosti #ortky?“ (63% respondent( 
odpov%d%lo „ano“.)

7) P$i kvótním v!b%ru struktura vzorku imituje co nejp$esn%ji slo&ení 
a známé vlastnosti  (demografické, socioekonomické…) populace (po-
drobn%ji viz nap$. Disman, 1993: 92-120). Stejnou metodu v!b%ru respon-
dent( pou&ívali v té&e dob% i Archibald Crossley a Elmo Roper. Nestaly se 
v#ak tak znám!mi jako George Gallup, kter! dokázal své metod% ud%lat 
nále&itou reklamu a #iroce ji medializovat. 

8) Jak popisuje Jind$ich Krej"í, Gallup(v úsp%ch v roce 1936 m%l 
dalekosáhl! vliv na rozvoj sociálních v!zkum(: „Úsp%ch volebních v!-
zkum( m%l dopad na roz#í$ení pou&ívání sociálních v!zkum( i do dal#ích 
sfér &ivota spole"nosti. Ve 40. letech byl  nap$. organizován rozsáhl! 
program v!zkum( v americké armád%, studium dopad( medií na voleb-
ní chování s The Peoples Choice a dal#í projetky. Zárove) do#lo k pro-

pracování a zdokonalení metodologie v!b%rov!ch #et$ení. Stalo se tak 
za v!razného p$isp%ní sociálních v%dc(, kte$í ve 30. a 40. letech postup-
n% emigrovali do Spojen!ch stát( z Evropy (nap$. P. F. Lazarsfeld).“ 
(Krej"í 2003: 10) Zv!#en! zájem o volební a politické chování ob"an(, 
rozvoj masov% komunika"ních prost$edk(, marketingov!ch strategií 
a propagandy (zejména v souvislosti s druhou sv%tovou válkou) vedly 
k prudkému rozvoji moderních v!zkumn!ch metod, a to jak na rovin% 
komer"ní, tak akademické. Vyjma komer"ního Gallupova centra tak 
vznikly nap$. 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 sv%$il dal#í v!znamné osobnosti reklamního 
pr(myslu Davidu Ogilvovi, kter! pozd%ji zalo&il úsp%#nou reklamní spo-
le"nost nesoucí jeho jméno.

10) Filmov! p$íb%h z doby ob"anské války Jih proti severu byl své 
dob% nejdra&#ím snímkem (stál "ty$i miliony dolar(). Nicmén% díky vyda-
$ené propagaci vyd%lal b%hem krátké doby na tehdej#í dobu zcela neuv%-
$iteln!ch deset milion( dolar(.

11) Náhodn! (pravd%podobností) v!b%r reprerezentuje v#echny známé 
i neznámé vlastnosti populace. Je to takov! v!b%r, ve kterém ka&d! element 
populace má stejnou pravd%podobnost, &e bude vybrán do vzorku 
(podrobn%ji viz nap$. Disman, 1993: 92-120).
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Dívat se na publikum trochu jinak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marek #ebe$

T!etí generace v$zkumu publika

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

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

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

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

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

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

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

Jind$ich *tyrsk!: Z cyklu Mu& s klapkami na o"ích, 1934
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ru zájmu stojí studium faktick!ch po$ad# 
a to, jak!m zp#sobem z nich publikum 
získává znalosti. Druhá generace (sem 
spadá etnografi ck! model) p$esouvá po-
zornost na zprost$edkování radostí4 pro-
st$ednictvím seriál# a fi lm#, soust$edí se 
na defi nici publika pomocí rasy, etnicity 
"i genderové p$íslu'nosti. D#le&it! u& 
není obsah nabízen!ch program#, ale je-
jich forma. T$etí generace pak, jak u& 
bylo $e"eno, publikum dekonstruovala 
a zasadila jeho zkoumání do 'irokého 
kontextu ostatních sociálních vazeb 
a charakteristik. Bylo by ov'em chybou 
se domnívat, &e zkoumáním v é$e digitál-
ního vysílání a internetu by m)l mediální 
v!zkum p$estat aspirovat na metodolo-
gickou správnost, nebo &e bychom se, 
pokud pop$eme existenci publika jako 
uchopitelného celku, m)li vzdát jeho dal-
'ího zkoumání. Práv) Alasuutariho sbor-
ník jasn) vymezuje dal'í sm)$ování v!-
zkum# publika z pohledu metodologie 
(Schrøder#v p$ísp)vek The Best of Both 
Worlds? zkoumá rozpor mezi kvalitativ-
ním a kvantitativním p$ístupem) "i histo-
rické anal!zy (Audience and Reception 
Research in Retrospect od Ann Gray).

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

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

Klára Kubí%ková

Poznámky:

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

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

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

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

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

Televize, publikum a kulturální studia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jana Pet!icová
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Recenze nov!ch titul#

Jazyk, média, politika

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jana Ka%urová

Comicsová gramatika

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ond!ej Krajtl

Kone#ná krajina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pavlína Binková
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Heslá$

Publikum

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

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

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

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

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

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

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

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

Literatura:

Volek, Jaromír 1999. Televize a ka"-
dodennost (diserta"ní práce). Brno: FSS.

Jirák, Jan, Barbara Köpplová 2003. 
Média a spole%nost. Praha: Portál.

McQuail, Dennis 2002. Úvod do teo-
rie masové komunikace. Praha: Portál.

Kábrt, J. 1991. Latinsko-%esk& slov-
ník. Praha: SPN.

Rejzek, J. 2001. *esk& etymologick& 
slovník. Voznice: Leda.

Lucia Soldátová

Percep#ní schéma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uses and Gratifications 
(U&ití a uspokojení)

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

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

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

Literatura: 
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McQuail, D. (ed.). 2002. McQuail´s 
Reader in Mass Communication Theory. 
London: SAGE Publications.

Volek, J. 2002. Paradigmatické pro-
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Ivo Krsek

Kódování/dekódování

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan #mikmátor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozpt$lené publikum

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

V souvislosti s empirick!m mapová-

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

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

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

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

Nástroje m'!ení sledovanosti médií

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Literatura: 

Metodická komise ABC *R: Metodika 
pro ov)!ování náklad( periodického tisku 
v systému ABC *R. 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 *erná

Ien Ang (*1954)

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

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

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

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

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

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

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

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

Literatura:

Ang, Ien 1996. Living Room Wars: 
Rethinking Media Audiences for a Post-
modern World. London: Routledge.

Ang, Ien1985. Watching Dallas. Soap 
Opera and the Melodramatic Imaginati-
on. London: Routledge. 
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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).
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Petra Filkuková

Elihu Katz (*1926)

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

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

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

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

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

Celkovo publikoval Elihu Katz 'est-
nás+ kníh a viac ne& sto odborn!ch 'túdií, 
v ktor!ch sa tematicky sústredil na publi-
kum, verejnú mienku, sposob 'írenia 
inovácií, mediálne udalosti, sociálny do-
pad televíznych seriálov, vo*n! "as 
a kultúru v Izraeli, recepciu americkej 
populárnej kultúry v zahrani"í a iné. Ka-
thleen Hall Jamieson, dekanka pennsyl-
vánskej Annenberg School for Communi-
cations, kde Katz posobil v rokoch 
1993–1997, sa o -om vyjadrila ako 
o „pravdepodobne najznámej'om socio-
lógovi komunikácie na svete“.
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h e v r a . h a i f a . a c . i l / c o m / c o u r s e s /
privacyworkshop/katz.html (23. 10. 
2004).

Infoamerica: Pensar en la Comunica-
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teoria/katz1.htm (23. 10. 2004). 

Kristína Poljaková

David Morley (*1949)

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

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

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

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

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

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

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

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