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Portrét

zahájila činnost na jaře roku 2002. Vysílá obdobný program jako
Sport 1, ovšem s lepšími výsledky. Prostřednictvím kabelové
sítě mohlo tuto stanici na konci loňského roku sledovat asi čtyři
sta tisíc domácností v České republice, na Slovensku je dostupná dvě stě osmdesát tisícům předplatitelů.8
Bude zajímavé sledovat, co s nabídkou sportovních kanálů
v českých podmínkách udělá očekávaná digitalizace terestriálního prostoru. Česká televize sice prozatím neplánuje specializovanou sportovní stanici (přípravy se točí kolem zpravodajského
kanálu ČT24 a vzdělávací stanice ČT4), ovšem soukromá televize Nova vedle kanálů zaměřených na filmy, seriály a zpravodajství zřejmě počítá také se stanicí Nova Sport. Mezi žadateli
o licenci v digitálních multiplexech je rovněž společnost Sport
5, vlastněná BPA Sport marketing.9

Poznámky:
1) V roce 1986 zaplatila BBC a ITV za dvouletá práva na anglickou nejvyšší soutež (Premier League) a pohár 6,2 miliónu liber. V roce 2000 stála čtyřletá
práva na ligu a pohár společnost BSkyB 1,1 miliardy liber. (Papathanassopoulos
2002: 199)
2) Pay-TV – druh placené TV vetšinou formou mesícního paušálu. PPV –
„pay-per-view“ – divák zde platí za konkrétní sportovní událost.
3) Nejsledovanejším pořadem České televize mezi ženami bez rozdílu žánru
byl přílet medailistů ze ZOH 1998 v Naganu. Přímý přenos si naladilo 57,7 %
žen, tedy více než dva a půl milionu dospělých divaček, což představovalo 80 %
těch, které v daném čase byly u televizoru. (ABC sledovanosti a spokojenosti.
http://www.czech-tv.cz/ct/sledovanost/rekordy.php.)
4) „Saison-Statistiken.“ Bundesliga. http://www.bundesliga.de/statistik/liga/
saison.php (28. 2. 2005)
5) V roce 1960 zaplatila americká stanice CBS za práva na olympiádu
v Římě 394 000 dolarů a EBU 668 000 dolarů. Přestože ješte není určen pořadatel letních her v roce 2012, práva na přenosy už byla prodána. Společnost NBC
přijdou na 1 181 000 000 dolarů a EBU na 570 000 000 dolarů. (http://
www.sport.cz/03/44/97.html.)
6) Viz „Sjednocená verze Televize bez hranic.“
7) Viz „Sport číslo 1 patří Nově.“
9) BPA je marketingovou agenturou Českého svazu ledního hokeje. V jejím
představenstvu figuruje Antonín Charouz, bývalý automobilový závodník
a manažer prvního českého pilota ve formuli 1 Tomáše Engeho.
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Na věčné časy?
Na evropský mediální i sportovní trh měl velký vliv krach společnosti Kirch Group mediálního magnáta Leo Kircha v roce
2002 (společnost měla podíl v DSF či Premiere Sport). Koncern
každoročně investoval značné finanční sumy především do kopané a tyto peníze klubům pochopitelně chybí. Astronomické
finanční částky, které se na přelomu století běžně platily za špičkové sportovce, jsou prozatím kvůli všeobecné recesi minulostí.
Pevný svazek mezi televizí a sportem však tato událost nenarušila a lze se domnívat, že pouto přetrvá i další desetiletí. Proniknutí nových technologií do obývacích pokojů přinese „obchodníkům se sportem“ nebývalé možnosti. Nepochybně přibudou
nové sportovní stanice, které se budou stále více profilovat na
cílového konzumenta. Digitalizace se zdá být pro budoucnost
sportovních kanálů možná ještě větší revolucí, než byla samotná
deregulace televizních struktur v Evropě.
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Hra podle pravidel
John Wilson: Playing by the Rules: Sport,
Society and the State. Wayne State University Press, Detroit, 1994.
Kniha Johna Wilsona Hraní podle pravidel (Playing by the Rules) je přehlednou
sociologickou analýzou sportu jako sociální, ekonomické a politické instituce.
Nepostuluje sport cynicky jako byznys
a velkou politiku, ani jej neromantizuje
z pohledu všeobjímající „lásky ke hře“.
Jak už samotný název napovídá, Wilson
podrobuje obě tyto polohy kritické reflexi,
a tím zachází za hranici samozřejmého
vědění, které může sport vnímat právě ve
zmíněných krajních pozicích. Celou knihou však prochází zřetelná linie vedoucí
právě od „romantického“, dobrovolného
sportu (založeného na herních pravidlech,
soutěži a náhodě) ke sportu komerčnímu
a profesionálnímu (založenému také na
pravidlech trhu a plánování). Kniha se
zabývá především specifickým vztahem,
který si ke sportu vybudovali Američané
– vztahem, založeným na toleranci komercionalizace sportu, jež je daní za menší
vliv státní administrativy.
Již v samotném úvodu se autor zabývá obecnými dějinami sportu, které zasazuje do širších společenských a historických kontextů. Sport tak nazírá především
jako sociální, ekonomickou a politickou
instituci, jež zákonitě podléhá historickým změnám. Na tomto pozadí Wilson
v celé knize rozebírá procesy, skrze něž
sport vznikal jako specifické téma veřejné
politiky. Především pomocí konceptů veřejné a soukromé sféry Wilson rozkrývá
historické a společenské důvody vzniku
sportu jako svébytného vzoru jednání.
Sport tak vnímá jako „kulturní konstrukt,
kolem kterého je orientováno jednání organizací a jednotlivců“. (Wilson 1994:

10) Wilsonovou výchozí tezí tedy je, že
přestože ve sportu není nic inherentně
politického, s politikou souvisí daleko
více, než by se mohlo zdát. Wilson tak na
sport nazírá jako na jednu z domén veřejné politiky, kam patří například i průmysl, doprava či zemědělství (viz jim příslušející ministerstva).
Jsou to především pravidla hry a metody administrace, jež ze sportu činí prostředí pro působnost politických institucí.
Wilson si všímá proměn, kterými sport
prochází vystupováním ze soukromé sféry na veřejnost, především kroků, skrz
něž se sport institucionalizuje a kterými
překračuje hranice „dobrovolného sektoru“ na cestě k trhu. Právě za hranicí dobrovolnosti, ve sféře trhu, vzniká podle
Wilsona prostor pro intervenci veřejné
politiky. A protože oba sektory, trh i stát,
disponují specifickými nástroji, které jim
zajišťují fungování, sport se v průběhu
institucionalizace proměňuje tím, jak je
jeho „prostředí“ formováno ziskovostí
trhu a nejrůznějšími aparáty státní moci.
Wilson sahá k teoretickým tradicím
marxismu a weberianismu. V prvním případě se zaměřuje na transformaci (sportovní) hry jako přípravy na práci a celkovou kapitalizaci sportu. V případě druhém
se pak zabývá byrokratizací sportu coby
znakem formální racionality a individuálního výkonu. Touto transformací získává
sport význam sám o sobě. Autor si nicméně všímá, že ačkoli se sport sice racionalizuje, a tím jakoby odpoutává svoji
existenci od závislosti na sociální askripci
(stávaje se tak prostředím sobě si rovných
aktérů), některé „předmoderní“ aspekty
v něm stále zůstávají.1
Sport tímto opouští sféru individuálních příležitostí, jejichž zprostředkovatelem se stává stát,2 a dostává se spíše pod
doménu práva. Vlády ale samozřejmě
kontrolují jen některé sporty a jen v ně-

které době; respektive, jen některé ze
sportů jsou v danou dobu považovány za
sociální potřebu nebo více či méně za
právo. Wilson tak upozorňuje na zdánlivě
paradoxní fakt: sport se jeví, jako by se
odehrával ve sféře veřejné, stále však
spadá v určité míře pod sféru soukromou,
respektive korporativní (reprivatizovanou
či refeudalizovanou).
Příkladem zmíněných procesů jsou
vztahy mezi médii a sportem, kterým se
kniha věnuje ve dvou kapitolách a na
nichž autor ilustruje, jak se podoba sportu
mění ve vztahu k politické sféře. Wilson
poznamenává, že jak mediální, tak i sportovní průmysly zaujímají oba ve vztahu
ke státní moci nejednoznačnou pozici:
oba působí jako soukromé subjekty ve
veřejném prostoru (zde především
v USA). Společné jim je, že oba nesou
určité autonomní hodnoty, o které se musí
do určité míry starat stát, ale za které mají
na druhou stranu i jistou občanskou zodpovědnost jejich soukromí vlastníci či
provozovatelé.
Wilson si všímá, jak přítomnost médií
ve sportu, především pak ustavování živých rozhlasových a televizních přenosů,
značně proměňuje podobu sportu – a to
do té míry, že se média (především televize) a sport stávají od 80. let minulého
století navzájem naprosto nepostradatelnými. A to za cenu transformace obou,
tedy sportu i médií.3 Harry Coyle, jeden
z prvních režisérů televizní sportovní žurnalistiky, uvádí, že „[z]atímco dnes se
zdá, že sport potřebuje televizi k tomu,
aby přežil, když televize začínala, bylo
tomu přesně naopak“. (Baran 2001:
1553)
Wilson rozebírá proměny sportu na
pozadí měnící se mediální scény; skrze
média je podle něj zřetelné, jak se ekonomická i politická moc snaží si sport podmanit, důsledkem čehož o něj spolu sou-
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či nejobecněji (3) celková proměna sportovních aktérů a sportovních událostí
vůbec. (srov. Baran 2001)
Literatura:
Baran, Stanley J. 2001. „Sports and
Television“ in Encyclopedia of Television, ed. by Horace Newcomb. Chicago:
Fitzroy Dearborn Publishers.
Dayan, Daniel; Katz, Elihu. 1992.
Media Events: The Live Broadcasting of
History. Cambridge: Harvard University
Press.
Kapitál versus ideály – přesilovka
R. Boyle, R. Haynes: Power Play. Sport,
the Media and Popular Culture. Pearson
Education, Harlow 2000, 244 stran, cena
neuvedena.

foto Dino Numerato

peří. Příkladem jsou tržní principy
udělování přenosových licencí, kdy vítězí
subjekt přicházející sice s největší finanční nabídkou, ale ne s celoplošným mediálním pokrytím. Wilson se zde však nezabývá otázkou, jak politika regulace, resp.
deregulace ze strany státní moci koresponduje s obdobnými tendencemi ve
sféře mediální.
Média samozřejmě nejsou Wilsonovým klíčovým tématem. Vztah médií
a sportu – tak jak jej autor ilustruje – mu
však velmi dobře slouží k ilustraci procesů, v jejichž rámci je sport komodifikován
a politizován. Sport se stal specifickou
sférou sociálního jednání, která se plně
institucionalizovala a racionalizovala –
jako takový je však ovlivňován obecnějšími procesy transformace veřejné a sou-
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kromé sféry a na své „romantické“
nezávislosti ztrácí. Z pohledu médií tak
sport svoji nezávislost ztratil například
tím, že přestal být událostí čistě novinářskou (jíž byl v období neaudiovizuální
žurnalistiky) a stal se událostí mediální,
respektive – jak Wilson cynicky uzavírá
– instantním spotřebním zbožím, „stal se
součástí samotné televize“. (Wilson 1994:
323; srov. Dayan, Katz 1992) Hraní podle pravidel proto nabízí mnohem více než
jen analýzu proměny vztahu mezi státní
mocí a sportem: ilustruje, jak se těmto
okolnostem přizpůsobovala média a jak
do tohoto vztahu zasahovala.
Jiří Sýkora

Poznámky:
1) Wilson uvádí konkrétní historické
příklady, kdy sport – především kolektivní – upřednostňuje komplexní, strukturované, strategické jednání namísto jednání
expresivního; tak je daleko uzavřenější
přístupu žen či minoritních skupin.
2) Např. skutečnost, že jen někdo
může hrát softbal (namísto baseballu), je
více záležitostí ústavního práva (respektive státní moci) nežli individuální preferencí.
3) Mezi nejvýznamnější proměny
sportu vlivem médií patří např. (1) posunování sportovních událostí do mediálně
atraktivních časů, (2) obecné proměny
herních pravidel (např. délka a frekvence
přestávek, rozměr hracích ploch, apod.)

Zapomeňte na fair play, radost ze hry
a coubertinovský důraz na účast spíše než
na vítězství. Ve sportu nastal čas ostrých
loktů, maximalizace zisku a boje o hegemonii. Takové je stručné poselství mediálních teoretiků Raymonda Boylese a Richarda Haynese ze skotské Stirling
University, kde oba pracují na katedře
filmových a mediálních studií.
Boyle a Haynes uvádějí, že v roce
1980, kdy se na univerzitě ustavoval obor
studia médií a sportu, byl jedním z velkých problémů nedostatek akademických
materiálů, zabývajících se tímto tématem.
Během deseti let došlo k enormnímu nárůstu odborné literatury, proto se autoři
zaměřili v rámci mediálních a kulturálních studií na oblast médií a popkultury,
zejména na vztah mezi kulturou, identitou
a mocí. Mimo jiné to dokazuje, že se
sport více než kdy jindy v dějinách přimyká ke komerční sféře a je dnes součástí toho, čemu říkáme zábavní nebo kulturní průmysl.
Zásadním zlomem pro medializovaný
sport je rok 1989 – změnu ohlašuje start
rakety Ariane, která na oběžnou dráhu
vypustila satelit Astra, jehož prostřednictvím vysílaly programy Sky Ruperta Murdocha. Od toho okamžiku podle autorů
knihy probíhá dekáda změn, které nejsou
s ničím srovnatelné. Jak říkají: „Pro tele-

vizní sportovní fanoušky, kteří jsou
ochotni zaplatit si sledování přenosů
z pohodlí vlastní lenošky, nastaly zlaté
časy.“ Nejen proto knihu příhodně otevírá
Mudrochův výrok z roku 1996: „Sport
naprosto překonává film i všechno ostatní
ze zábavních žánrů.“
Autoři knihu rozdělili do jedenácti
kapitol, v nichž se dotýkají většiny základních témat spojených se sportem
a médii, populární kulturou, politickou
ekonomií či zábavním průmyslem. Čtenáře vždy stručně uvedou do problematiky, nastíní její vývoj a v závěru nabídnou
ještě shrnutí zkoumaných témat. Kniha
Power Play tak získává charakter základní „čítanky“, která má směřovat k dalším
detailnějším a specializovaným textům.
K tomu ostatně slouží i bibliografický
rejstřík s téměř dvěma sty odkazy a část
textu, věnovaná klíčovým autorům
a dílům k danému tématu.
Teoretickým východiskem pro zkoumání sportu jsou u této autorské dvojice
především dva vědní obory – sociologie
a historie. V sociologii se odvolávají na
práce z oboru kulturálních studií, ovlivněných neomarxismem, a při vědomí nedostatečnosti takového pojetí (toto pojetí
je možné chápat jako příliš deterministické a soustředěné především na třídu
a kapitál) doplňují svůj přístup o odkaz
na gender studies, feminismus a figurativní teorii. Četné citace odkazují na studie
Chrise Rojeka a Erica Dunningse, najdeme však odkazy také např. na Gramsciho
koncept hegemonie (kterému se věnujeme v Hesláři tohoto čísla) atd. Z potřeby
umístit sport do širších ekonomických
a politických souvislostí a z nutnosti sledovat vývoj určitých institucionálních
vztahů plyne užití historie jako druhé výzkumné metody. A to i přes námitky proti
pouhé popisnosti historických analýz
a vůči nedostatku teoretické exaktnosti.
Historická perspektiva je při zkoumání sportu důležitá i z jiných důvodů. Narace a příběhy, které sport obklopují,
fungují jako most mezi minulostí a přítomností. Historický exkurs sleduje sport
v médiích od nejstarších sportovních tiskovin přes rozhlasové sportovní relace až
po „televizní sport“. Autorská premisa
zní, že tisk, filmové týdeníky, rozhlas

a televize nejenže nabízely sport jako
obsah, ale všechna tato média také pomáhala měnit a rekonstruovat pozici sportu
ve společnosti. A stejně jako média ovlivnila podobu sportu, zasáhl také sport do
transformace mediálního průmyslu. Nejde přitom o jev nijak nový – sepětí sportu s tiskem lze doložit už v 18. století
a o sto let později se medializovaný sport
spojuje s ekonomickou sférou v podobě
dostihových sázek a výsledkových listin.
Velký význam Boyle a Haynes také přiznávají dnes už téměř zapomenutým filmovým týdeníkům, které hrají roli cenných antropologických textů první
poloviny 20. století. Boyleův a Haynesův
historický výklad se však týká většinou
britských mediálních institucí, jmenovitě
především BBC (ať už rozhlasu nebo televize). Nejen v britském, ale i v nadnárodním měřítku se nicméně zmiňují alespoň o vzniku a vývoji přenosových práv
a asociací, které se zabývají copyrightem
ve sportu.
Moderní sport, jak Boyle a Haynes
konstatují, je vymezen pomyslným sportovním trojúhelníkem (viz též Heslář
v tomto čísle, heslo Sportovní trojúhelník), jehož vrcholy tvoří televize, samotný sport a sponzorství. Tento koncept
vnáší do textu optiku politické ekonomie
– a sport kromě kulturní a ideologické
podoby dostává také komerční rozměr.
Poznání skrytých ekonomických vazeb
a struktur je pro pochopení vztahu mezi
medializovaným sportem a formami reprezentace nezbytné. V politicko-ekonomickém duchu pak fotbalové mistrovství
světa ve Francii 1998 nebylo bitvou mezi
Ronaldem a Zidanem, ale mezi firmami
Nike a Adidas, uvádějí například autoři.
Co je ovšem podstatnější, pokoušejí se
zachytit, kdy a proč se zrodila (v čase sílící) tendence investovat do sportu stejně
významné prostředky, jako do jakéhokoli
jiného odvětví zábavního průmyslu. Možným vysvětlením je, že mnoho společností již od počátku chápalo sponzoring
televizí přenášeného sportu jako možnost
získat prostor v televizním vysílání – a to
nejen na komerčních kanálech, ale
i v „bezreklamové“ televizi veřejné služby, tedy na BBC. Zvláštní pozici v tomto
měly a mají především tabákové firmy,
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pro něž je to – kvůli četným zákazům tabákových reklam – často jediná možnost
prezentace na obrazovce. Důvody pro investice do sportovního sponzoringu mohou nicméně přesahovat hranice prosté
sebeprezentace a mohou být součástí širších strategií – Boyle a Haynes zmiňují
případ výrobce kondomů Durex, který
investoval v 70. letech minulého století
do motocyklových závodů ve snaze „normalizovat“ své zboží v očích konzumentů. Příkladů provázanosti velkých společností dokonce s celou komunitou pak
uvádějí autoři celou řadu, za všechny
jmenujme třeba rozhodující vliv automobilky Opel, sponzora Irské fotbalové
asociace, na irskou ekonomiku v polovině 80. let 20. století.
S růstem objemu peněz investovaných
do sportu se na ekonomickém hřišti objevují noví hráči, kterými jsou konzultantské agentury. Ty pomáhají najít konkrétnímu sportu sponzora a naopak. Řídící
orgány sportovních klubů či asociací usilují o co nejexkluzivnějšího partnera a co
nejvýhodnější prodej přenosových práv
a reklamních ploch přímo na hřišti. Televize zde poskytuje sponzorům prostor
bez hranic a umožňuje jim spojit jméno
své firmy s prestižními sportovními událostmi (elitní sport vyžaduje elitního
sponzora). Stává se důležitým prvkem
elitního profesionálního sportu, může
udávat kdy, kde a v jaké formě dostane
sport mediální prostor. Zkrátka – model
mezinárodního sportovního sponzorství
a marketingu může nabývat nejrůznějších
forem a globální sponzoři používají nejrůznější strategie pro dosažení svých záměrů. Ani televize však nehraje pouze
pasivní roli.
Sloganem „Vítěz bere všechno“ otevírá autorská dvojice poslední z témat,
spojených se sportovním trojúhelníkem.
Tímto tématem je důraz na úspěch – vítězství rovná se finanční ohodnocení. Televizní žízeň po „zábavě“ vede k posedlosti elitou a úspěšnými sportovními
celky i jednotlivci. Sponzoři logicky zaměřují své investice do vrcholu pomyslného sportovního stromu, kde je ochota
udělat pro úspěch cokoli. Třeba i brát
drogy a zakázané podpůrné prostředky.
Provázanost sportu s televizí utlumuje
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také nutnou kritickou debatu o důsledcích
televizní komodifikace sportu a sportovních subkultur.
Sama televize pohlíží na sport jako na
jeden ze svých zábavních programů, který přivádí potenciální publikum k reklamním inzerentům a přitahuje předplatitele
k novému distribučnímu systému. Ekonomické prostředí, v němž se televize nachází, pomáhá přetvářet povahu a charakter vysílaných programů. Současně
ovlivňuje, které sporty budou vysílány
a v jaké podobě. Této problematice se
věnuje čtvrtá kapitola, zkoumající výjimečné spojení sportu s televizí. Boyleho
a Haynese zajímá klíčová role, kterou sehrává televize při transformaci sportovních akcí v mediální události. Dospívají
k poznání, že v určitém časovém horizontu sportovní přenosy přinášejí konkrétním
mediálním systémům jak ideologický, tak
ekonomický prospěch. Na otázku, co
očekává televize od sportu, odpovídají
stručně a jednoznačně: diváky a inzerenty, prestiž a ideovou profilaci.
Autoři také zkoumají způsob vytváření kódů a hledání cílové divácké skupiny
prostřednictvím komentáře, zarámování,
zdůraznění a opakování. Různá média
přetvářejí sport do narativní formy, která
nemá smysl pouze ve vyprávění určité
sportovní události, ale také posiluje a přetváří obecnější hodnoty a postoje ve společnosti. Ideologický podtón přitom zaznívá i na ryze komerčních kanálech,
které by měly nabízet pouhý „mediální
produkt“, schopný generovat co největší
zisk. Autorská dvojice v tomto ohledu
nezapomíná například na charakteristický
rys mediální prezentace sportu, kterým je
zrod a sláva sportovních hvězd, a analyzují některé z ekonomických, sociálních
a etických důsledků těchto procesů pro
pojetí sportu jako součásti populární kultury – při propagaci hvězd dochází k ideologickému a obchodnímu spojení daného sportovního odvětví s médiem. Média
nabízejí divákům mytický rozměr tvorbou hrdinů a zloduchů, jejichž působivost
přesahuje hranice sportu – sledování soukromého života sportovců umožňuje tyto
představovat buď jako modeloví občané
a rodičové nebo jako padlé modly a defektní jedinci. (Druhý případ využívají

autoři pro popis „anatomie sportovního
skandálu“, kde zmiňují hned tři případy
– drogový skandál kanadského sprintera
Bena Johnsona, obraz „zloducha“ amerického basketbalisty Magica Johnsona
a soudní proces s americkým fotbalistou
a hercem O. J. Simpsonem, obviněným
z vraždy.) Vytváření tohoto typu narací
umožňuje televizi fungovat jako ochranná ruka, pracující v zájmu udržení hegemonie.
V knize nejsou opomenuty aktuální
akademická i společenská témata, která
souvisí s pojetím sportu jako jedné ze základních složek populární kultury. Po
jedné kapitole je věnováno vztahu sportu
k rasové příslušnosti a etnicitě, národnostní identitě a problematice genderu.
S genderem (a konkrétně) maskulinitou například souvisí i tématika „konzumace“ mediálního sportu – většinu jeho
publika totiž tvoří muži. Autoři o televizním sportu proto s lehkou nadsázkou píší
jako „mužské soap opeře“. Řadou citací
související literatury dokládají, že v mediálním sportu skutečně jde o melodrama
– ať už kvůli zdůrazňování osobního vypětí, sociální tenze či morálního konfliktu. Má-li autorům čtenář věřit, pak nic
takového jako ženský divák sportovních
přenosů v zásadě neexistuje – Boyle
a Haynes se totiž věnují výhradně mužskému publiku, násilí, brutalitě. Sport
podle nich ostatně vždy byl válečným
polem, na němž se střetávala pohlaví.
Žádná analýza medializovaného sportu
by proto nebyla kompletní bez pochopení
toho, jak jsou skrze mediální instituce
a jejich pojetí sportu reprodukovány patriarchální struktury společnosti jako takové. (Zneviditelňování žen v mediálním
sportu tak jen svědčí o celé oblasti veřejného života, v níž jsou ženy marginalizovány, což dosvědčuje i kapitola o sportovních hvězdách, kterými jsou v drtivé
většině případů muži. Přesto se ženy pomalu vymaňují z periferie a zcela vítězí
na jednom úseku – v televizních newsroomech.)
Boyle a Haynes v zaujetí jedinečností
televize nezapomínají ani na tištěná média, na sportovní publicistiku a ekonomické a kulturní faktory, které utvářejí
její odlišný vývoj v žurnalistice obecně.

Sport dal novinám stálý zdroj zpráv
a klepů – a stejně tak i nový typ žurnalistů, zaměřených pouze na oblast sportu.
Zajímavým pohledem do zákulisí je rozbor konstrukce sportovních stran a příloh,
do níž se promítají institucionální a tržní
tlaky a skryté zájmy (nejen těmto žurnalistům je určena pasáž o etice a sportovním spin-doctoringu). Užitečným doplňkem je pak typologizace modelů
sportovních zpráv a charakteristika nových žánrů a typů periodik.
Závěrečná kapitola popisuje strukturální proměny vývoje vztahu sport–média
a nastiňuje nové trendy v oblasti mediálního sportu, kterými jsou například digitalizace televizního vysílání, pay-per-view kanály či internet jako „sportovní
superdálnice“. Řeč je i o regulaci a konvergenci medializovaného sportu. Bohužel se postřehy autorů místy pohybují
spíše v rovině spekulací a dohadů o možném vývoji, které s ohledem na datum
vydání knihy (rok 2000) logicky zastarávají. Boyle a Haynes si tento problém
uvědomují, stejně jako přílišné sepětí
s ostrovním prostředím (většina historických pasáží i příkladů se, jak už bylo řečeno, týká BBC a britských komerčních
kanálů) – a i svou knihu předkládají jako
pokus popsat vývoj spojení sportu s médii
a prozkoumat, jaké důsledky z tohoto
spojení plynou pro sportovní a mediální
organizace i pro konzumenty mediálních
obsahů. Boyle a Haynes také obhajují
svůj záměr popisovat někdy úplné banality – lépe je podle nich říci úplně všechno,
než náhodou něco opomenout. Tato strategie se jim osvědčila – z podrobného
popisu někdy vystupují detaily, které celek staví do zcela nového světla a umožňují kritičtější pohled na sebe, svou kulturu a společnost. Což je nakonec cílem
kulturálních studií.
Ondřej Krajtl
Uvnitř sportovního byznysu
Stephen Aris: Sportsbiz: Inside the sports
business. Hutchinson, London 1990, 196
stran.
„Toto není kniha o sportu v obvyklém
smyslu,“ píše známý britský novinář

Stephen Aris v úvodu své knihy. „Nepopisuje vítěze, poražené, excelentní výkony,
vůli zvítězit – tradiční témata sportovní
literatury. Jako novinář zaměřující se na
oblast ekonomiky chci ukázat, jak se sport
postupně přeměnil v podnikání s mnohamilionovými tržbami.“ (s. ix) Tento slib
Aris dodrží. Stává se čtenáři průvodcem
po zákulisí sportovního byznysu. „Při
pátrání jsem se nesetkával tak často se
sportovci samými, spíše s jejich agenty,
promotéry, lidmi z vedení televizních
stanic, sponzory. Příklady jsou Mark McCormack z IMG, největší firmy působící
v oblasti sportovního byznysu, Donald
Dell z ProServ, známý manažer tenisových hvězd, Horst Dassler z firmy Adidas,
Bernie Ecclestone z Formule 1, [...] Jejich
jména se zřídka dostanou do tradičního
sportovního zpravodajství, ovšem právě
tihle lidé jsou pravými architekty současného sportu. Jsou to oni, kdo objevil peníze z televizních přenosů a sponzorství,
kdo vytváří a prodává sportovní hvězdy,
kdo režíruje sportovní akce tak, aby splňovaly pravidla atraktivní televizní podívané,“ píše Aris dál v úvodu knihy. (s. x)
V úvodní kapitole se čtenář dozví, co od
knihy čekat – reportáže přímo z terénu.
Autor v úvodu také upozorňuje na to, co
čtenář v celé knize nenajde – sociálněvědní analýzu, teorii, hodnotící soudy.
Ekonomická žurnalistika tradičně čelí
dvěma překážkám. Za prvé, podstatné
informace jsou diskrétní. Lehce dostupné
informace jsou bezcenné, nedávají pravdivý obrázek, jsou to fabrikáty marketingových oddělení. Pro popis skutečných
ekonomických vazeb a zájmů je třeba investigace, vhled, skryté informační zdroje. Za druhé, když se povede získat zajímavý materiál, většinou se ukáže, že je
obtížně komunikovatelný. Celá záležitost
je příliš složitá, vazby jsou příliš komplikované. Je obtížné napsat krátký, čtivý,
jednoduše pochopitelný článek. Pro popis
ekonomických reálií sportovního byznysu
je potřeba větší prostor než nabízí novinový článek – jako ideálnější se tedy jeví
například kniha.
Stephen Aris toto ví. Přes dvacet let
pracoval jako reportér z oblasti ekonomiky pro britský časopis Sundy Times, pravidelně přispívá do Financial Times, The

Economist, Independent. Kniha Sportsbiz: Inside the sports business vznikla na
základě mravenčí reportérské práce
v průběhu sedmdesátých a osmdesátých
let minulého století. Autor vzal všechny
články o sportovním byznysu, které kdy
napsal, a převyprávěl jejich souhrnný
obsah do delšího textu. Cílem bylo složit
ze střípků mozaiku. Nechat vystoupit
celkový obraz. To se povedlo. Čtenář pozná reálie sportovního byznysu do hloubky, přitom z informací z první ruky a navíc při zvážení obtížnosti tématu i čtivou
formou.
Na první vydání knihy Sportsbiz: Inside the sports business v roce 1990 reagovalo několik recenzentů. Ne všichni
přijali text s nadšením. „Je třeba přiznat,
že Aris shromáždil poměrně zajímavé informace o podnikatelských osobnostech
ve sportovním byznysu, zejména z oblasti tenisu, golfu, motoristických závodů,
kulečníku, fotbalu, amerického fotbalu
a atletiky. Jeho přístup ale klouže po povrchu. Nejedná se o žádné hluboké analýzy. Kniha je souborem samostatných
esejů. Materiál do nich posbíral autor během svojí žurnalistické praxe. Dílo nepůsobí dojmem zarámovaného celku,“ napsal Braham Dabscheck z University of
New South Wales v časopise Sporting
Traditions.1 S přehlédnutím pejorativního
nádechu lze s Dabscheckovou charakteristikou recenzované knihy souhlasit. Aris
skutečně nepíše žádné hluboké analýzy.
To ovšem ani není jeho cílem – jednotlivé
kapitoly na sebe nenavazují, jsou to samostatné kratší texty s vlastním úvodem,
vývojem a závěrem. Kdyby byly v knize
seřazeny jinak, nic by se nestalo. Proč to
ale autorovi vyčítat? Živý reportážní styl
s řadou přímých řečí a faktů posbíraných
v terénu během dvacetileté žurnalistické
praxe ukazuje spíše na sílu díla než na
jeho nedostatky. Kdo by chtěl v knize
hledat učebnici ke kurzu Sports Studies,
je na špatné adrese. Publikace stojí přesně
na opačné straně spektra.
Stephen Aris je zkušený žurnalista,
reportér pohybující se v terénu. S přihlédnutím k anglosaské tradici tvorby žurnalistických textů by se dalo říci – lovec
příběhů v první linii. Od tohoto stylu psaní se nedokáže oprostit ani při práci na
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knize. A to je pro čtenáře dobře. Díky
Arisovu reportážnímu způsobu psaní se
kniha čte lehce a má spád. Autor ví, že
příběh je to, co čtenáře chytí a nepustí
dokud se nedobere konce kapitoly.
Posuďte sami.
„Golfový klub Hadley Wood leží na
předměstí Londýna. Ze schodů georgiánské budovy je hezký výhled. [...] To brzké
úterní ráno se tady objevil Nick Faldo,
jeden z nejúspěšnějších a nejbohatších
britských golfistů, aby pomohl prodávat
čokoládovou tyčinku.“ (s. 36) Tímto feature stylem začíná čtvrtá kapitola – Jak
prodat hvězdu (Selling the Star). Aris popisuje, co se ten den v Hadley Wood dělo.
Byl tam tehdy přítomen. Točil se půlminutový reklamní spot. Slavný hráč golfu
pálil do míčků a jedl při tom čokoládu.
Dostal za to sto tisíc liber. Všechny ostatní náklady na výrobu spotu činily sedmdesát tisíc. Tato příhoda se odehrála v roce 1988. Autor přechází na tvrdá fakta.
„Pro většinu lidí je sto tisíc liber nepředstavitelná spousta peněz, ale pro Falda je
to jako malý kousek z obrovského koláče.“ (s. 38) Následuje sumarizace golfistových příjmů a Aris přichází k číslu jeden a půl milionu liber za rok. Po tomto
šťavnatém, téměř bulvárním úvodu začne
autor rozkrývat práci agentury IMG. Té
může Faldo děkovat za svoje miliony.
Agentura se stará o to, aby se úspěch na
hřišti proměnil též v úspěch na bankovním kontě.
Skrze příběh jednoho hráče poznává
čtenář ekonomické pozadí velkých golfových akcí. Jsou představeni lidé z IMG
a styl jejich práce. Na základě rozhovorů
s pracovníky i manažery IMG o konkrétních sportovcích a sportovních akcích
dostává čtenář plastický obraz odvětví,
pro něž se vžil název sportovní byznys.
Postupné odhalování ekonomických vazeb ve sportovním byznysu je čas od času
přerušeno a okořeněno pikantnostmi
z osobního života. „Když jsem před lety
začínal, myslel jsem pořád na peníze.
Když máš na účtu posledních pět set liber
a ty do konce týdne padnou na životní
náklady, neubráníš se myšlenkám na to,
kolik musíš do konce týdne vydělat,“
vzpomíná milionář Faldo na dobu, kdy se
už živil golfem, ale zatím jen třel bídu
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s nouzí. (s. 39) Golfistu opouštíme a následuje řada jiných sportovců. Dozvídáme se, jak se IMG a jiným firmám daří
prodávat ostatní hvězdy sportovního byznysu. Postupně přecházíme na tenis, fotbal, atletiku, motoristické závody a jiné
sporty. Autor na příkladech přibližuje
poměry v ekonomickém pozadí jednotlivých sportů.
Publikum, sportovní akce, pořadatelé,
sportovci, zastupující agentury, zadavatelé reklamy, média. To jsou hlavní aktéři
sportovního byznysu. Každý má v tom
mechanismu svoje místo, přichází na trh
se svojí nabídkou a poptávkou. Každému
je vyhověno v bodě, kde se nabídka
a poptávka střetávají. Poptávka po sportovní zábavě rok od roku roste. Zvyšují
se celkové tržby v odvětví. Stephen Aris
se rozhodl zmapovat hlavní ekonomické
síly, udržující celý mechanismus sportovní zábavy v chodu.
„Poselství celé Arisovy knihy je
v tom, že někteří lidé vidí sport jako součást zábavního průmyslu a dělají vše pro
to, aby maximalizovali tržby a zisky. Implicitně je v knize obsažen názor, že před
nástupem podnikatelů v oblasti sportovní
zábavy byl sport něčím čistým a vznešeným. Pak došlo ke znečištění komercí,“
napsal Dabscheck.2 S touto interpretací
poselství knihy opět nelze souhlasit. Je
pravda, že Aris vidí sport jako součást
zábavního průmyslu s mimořádně vysokými tržbami. Ovšem tématem „znečišťování“ původně vznešeného sportu obchodními praktikami se v textu vůbec
nezabývá. Kniha je pouze o sportovním
byznysu. Zda je sport bez komerčního
nánosu vznešený, nebo ne, autor nerozebírá. Píše pouze o komerčním nánosu.
A píše o něm faktograficky, dokumentaristicky, bez jakýchkoli hodnotících soudů.
„Jsem zapisovač příběhů, ne žalobce.“
Tímto argumentem přesvědčil reportér
BBC Nick Thorpe bývalého dozorce
v koncentračním táboře v bosenském
městě Keraterm Dragana Kolundziju
k tomu, aby mu poskytl rozhovor.3 Srbský voják vyprávěl, co v roce 1992 viděl
a zažil. Reportér zapisoval. Stejným způsobem pracuje Stephen Aris. Pátrá v terénu po lidech, kteří mají zkušenost s odvětvím, které ho zajímá – sportovním

byznysem. Nechává mluvit zdroje informací. Zapisuje, co zjistil. Potom se snaží
složit mozaiku vztahů a vazeb. Popsat,
jak to funguje.
Každá kapitola knihy je věnována
jednomu sportu. Ke kapitolám popisujícím poměry v jednom sportu bylo zařazeno několik kapitol, které informují o fenoménech jdoucích skrze všechny sporty.
Příkladem je kapitola pět – Moc manažerů (Agent Power) nebo kapitola šest –
Skleněné oko (The Glass Eye), popisující
ekonomickou sílu sportovních televizních
pořadů.
Účelem knihy je informovat a nepochybně nese vysokou dokumentaristickou
hodnotu. Naopak za slabinu textu by někdo mohl považovat roztříštěnost. Autor
měl pravděpodobně k dispozici několik set
novinových a časopisových článků, jejichž
jednotícím prvkem bylo téma sportovního
byznysu. Fakticky stál před hromadou několika stovek minipříběhů. Konstrukci
knihy vyřešil tak, že vymyslel třináct subtémat (kapitol) a každý minipříběh do některé z kapitol zařadil. Jednotlivé kapitoly
působí jako sled historek, které jsou ostře
stříhány jedna za druhou v rychlém tempu.
Právě z tohoto důvodu budou příznivci
pěkného lineárního vyprávění se stylem
knihy nespokojeni. Budou autorovi vyčítat
klipovitost. Nespokojení budou také čtenáři, kteří od autora očekávají komentář,
názor nebo generalizaci. Naopak nadšení
budou milovníci „čistých faktů“ a zpravodajského stylu.
Sportsbiz: Inside the sports business
není jediná kniha s ekonomicko-žurnalistickou tematikou, kterou autor publikoval. Kompilaci mnoha původních, tematicky podobných článků do knih provádí
Stephen Aris pravidelně. V dubnu loňského roku mu vyšla kniha Close to the Sun:
How Airbus Challenged America’s Domination of the Skies, ve které mapuje ekonomické a politické okolnosti konkurenčního boje mezi evropským a americkým
výrobcem letadel. Knih podobného stylu
má autor na kontě celou řadu. Například
The Jews in Business (1970), Inside the
Bankruptcy Business (1985), Going Bust
(1986), Building the Nothern Rock
(2000).
Roman Stuchlík

foto Dino Numerato

Poznámky:
1) Sporting Traditions je akademický
časopis vydávaný Australskou společností pro historii sportu (Australian Society
for Sports History). Citovaná recenze
vyšla v listopadu roku 1992 (Vol 9, No 1,
pp 118-119). Dostupná je na http://
w w w. a a f l a . o r g / S p o r t s L i b r a r y /
S p o r t i n g Tr a d i t i o n s / 1 9 9 2 / s t 0 9 0 1 /
st0901m.pdf (29. 1. 2005)
2) dtto
3)http://news.bbc.co.uk/2/hi/
programmes/from_our_own_
correspondent/4216475.stm (1. 2. 2005)

Sport a média ve věku globalizace
Media, Culture & Society. Volume 18,
Number 4: Sport, globalization and the
media, October 1996. Issue editors:
David Rowe and Nancy Wood.
Sport, média a globalizace: tři slova, vtělená do titulu monotematického čísla časopisu Media, Culture & Society z roku
1996, se vyznačují jakoby přirozenou
afinitou. Soudobý vrcholový sport je
z velké části hromadně a racionálně produkovaná, vysoce komercializovaná záležitost, přičemž platí rovnice, že bez štědrých sponzorů není špičkového sportu
a bez zájmu masových médií (primárně
televize) o dotyčný sport není sponzorů.
Stále rostoucí počet diváků celosvětových

sportovních spektáklů, jako jsou zejména
olympijské hry nebo mistrovství světa ve
fotbale, ale i globální „kolotoč“ turnajů,
mítinků a soutěží v nejrůznějších sportovních odvětvích, přenášený specializovanými satelitními kanály jako Fox Sports
nebo Eurosport, patří zase k nejčastěji
uváděným příkladům působení procesu
globalizace, v mediálních teoriích často
chápanému jako rozšiřování kulturních
vzorců a životních stylů (ať již jako důsledek předchozího nebo příčina následného
politicko-ekonomického vlivu) euroamerické civilizace na zbytek světa. Slouží ke
cti editorů MC&S, že pro toto číslo dali
dohromady příspěvky nahlížející za tuto
poněkud omezenou definici a zkoumající
vztah médií, sportu a globalizace bez apriorního kladení rovnítek mezi tyto tři poj-
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my. Přestože od vydání textů uplynulo již
bezmála deset let, lze většinu z nich doporučit k četbě i dnes, mimo jiné proto, že
vztahy a trendy v oblasti medializovaných
sportovních událostí, jejichž analýzou se
příspěvky zabývají, se nejen výrazně
nezměnily, ale mnohdy zřetelně zintenzivnily.
V prvním příspěvku („Sakka“ in Japan) se John Horne zabývá historií rapidního nárůstu popularity fotbalu v Japonsku na konci 80. a počátkem 90. let 20.
století, která vedla k založení profesionální fotbalové „J.League“ v roce 1994
a následně k podání kandidatury na pořadatelství světového šampionátu v roce
2002 (jenž se, jak dnes můžeme dodat,
také s úspěchem uskutečnil). Ačkoli liga
vděčila za svůj start a následnou rychlou
expanzi obdobným marketingovým technikám (včetně asistence televize), jaké
známe z Evropy, přijetí fotbalu jako populárního sportu a současně specifické
kulturní formy se v Japonsku neodehrálo
podle stejného „evropského“ scénáře.
Horne poukazuje jednak na historické
kořeny organizovaného sportu v Japonsku, na něž svou organizací J.League navazuje (což problematizuje chápání fotbalu v zemi vycházejícího slunce jako
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pouhého importu), jednak na specificky
lokální prvky, objevující se nejen v samotné hře, ale i v doprovodných aktivitách a strukturách, kterými je japonský
„sakka“ (= soccer) obklopen. Horne uvádí např. v evropských ligách neznámé
pravidlo prodlužování utkání, pokud
skončí v normální hrací době remízou,
dále z pohledu evropského fotbalu netypicky vysoký podíl dívek a žen v publiku
(a to jak televizním, tak přímo na stadiónech), integraci klubů a klubového života
do kultury etablovaného korporátního
řádu, jakož i další rysy, díky kterým lze
popisovat vzrůstající oblibu fotbalu v Japonsku mnohem spíše v rámci diskurzu
hybridizace než diskurzu kulturního imperialismu.
Také Raymond Boyle a Richard Haynes se ve druhé stati čísla („The grand
old game“: football, media and identity)
věnují otázce globalizace fotbalu a podobně jako Horne, i oni volají po její
větší kontextualizaci a důkladnějšímu
empirickému prověření prostřednictvím
konkrétních případových studií. Sami tak
činí na příkladu své domoviny – Skotska,
pro jehož obyvatele je fotbal jedním z tradičních zdrojů konstrukce národní identity, formující se zejména v opozici vůči

dominantnímu anglickému/britskému
vlivu. Článek se zabývá právě proměnami, respektive novými způsoby artikulace
a obrany skotské národní identity v kontextu nástupu transnacionální, satelitní
televizní stanice BSkyB Ruperta Murdocha, která se během krátké doby (1992–
1994) v rétorice skotských fotbalových
činovníků proměnila z hrobaře skotského
fotbalu v jeho nejlepšího propagátora –
stačilo, když k původně získaným vysílacím právům na anglickou Premiere League, přenášenou samozřejmě živě i do
Skotska, přikoupila rovněž práva na její
skotskou obdobu. Studie je tak pokusem
problematizovat některé zažité stereotypy, vyskytující se v teoriích globalizace:
jednak předpoklad, že moderní, komercializovaný sport se nutně vzdaluje svému
původnímu zakotvení v prostředí lokální
kultury, jednak předpoklad, že nadnárodní satelitní vysílání automaticky oslabuje
národní identitu a přispívá k šíření globálních kulturních vzorců.
David Rowe ve třetím příspěvku (The
global love-match: sport and television)
prezentuje obecnější a rovněž sociologicky více propracovanou analýzu vztahu
sportu a televize. Jeho přístup nepostrádá
rysy mediálně-technologického determinismu; podle něj se transformace sportu
z neorganizované, autonomní formy zábavy až k dnešní masově produkované
i konzumované komoditě odehrála za
významné podpory rodících se masových
médií v 19. století, tedy dlouho před nástupem televize. Ovšem byla to teprve
televize, která vytvořila dokonalou iluzi
zážitku přítomnosti „u toho“, aniž by
bylo nutné opustit dům; což se, jak Rowe
dokládá, zpočátku negativně odrazilo na
návštěvnosti stadionů a dalších sportovišť. Sport se stal rychle atraktivním žánrem jak pro státní/veřejnoprávní média,
tak pro média komerční: pro první coby
prostředek budování a rituálního potvrzování národní kultury, pro druhé jako mnohem levnější způsob přilákání většinového publika (a tím i zadavatelů reklamy)
než nákladná dramatická tvorba. Sport na
rostoucí pozornosti ze strany médií nakonec také vydělal; jak Rowe říká, jeho
funkcionáři i reprezentanti začali televizi
vnímat „mnohem méně jako trojského

koně a mnohem více jako dojnou krávu“.
Daní za tento (zdánlivě?) symbiotický
vztah je však pozvolné přesouvání sportu
z veřejné do soukromé sféry, kam mají –
například v důsledku zavádění nových
forem televizního přenosu – přístup jen
privilegovaní. Rowe tento trend demonstruje na příkladu souboje o vysílací práva na australskou ragbyovou ligu, které
v polovině 90. let sváděli dva hlavní provozovatelé placeného vysílání, Kerry
Packer (společnost Optus Vision) a Rupert Murdoch (Foxtel). Právě kvůli potřebě ochrany sportu proti rostoucím komerčním tlakům, hrozícím vymanit vztah
televize-sport zcela z oblasti veřejné kontroly, doporučuje Rowe silnější regulační
intervenci národních států, která zajistí,
že přinejmenším virtuální participace na
sportovních událostech nebude vyhrazena
pouze menšině a současně se o pozornost
veřejnosti budou moci ucházet i ty sporty,
které by se ve zcela deregulovaném mediálním prostředí do hledáčku televizních
kamer pravděpodobně nedostaly.
Největšími a nejpompéznějšími ze
všech sportovních podniků soudobého
světa se zabývá příspěvek Alana Tomlinsona (Olympic spectacle: opening ceremonies and some paradoxes of globalisation). Olympijské hry se stabilně drží na
špičce nejsledovanějších televizních pořadů na světě, přičemž velikost publika
souběžně s rozsahem penetrace televizního signálu progresivně narůstá. Tomlinson detailně analyzuje tři LOH (Los Angeles 1984, Soul 1988, Barcelona 1992)
a dvě ZOH (Albertville 1992 a Lillehamer 1994), a to především jejich slavnostní zahajovací ceremoniály, jejichž
prostřednictvím si podle autora jednotlivé
hostitelské země „přisvojují“ celosvětový, univerzální charakter olympijských
her. Tyto ceremoniály, jejichž moderní
podobu určily podle Tomlinsona Letní
olympijské hry 1984 v Los Angeles, jsou
od počátku systematicky „šité na míru“
masovým médiím, především televizi,
a dokonale naplňují definici „mediálních
událostí“, o kterých hovoří Daniel Dayan
a Elihu Katz. Tomlinson se však zdráhá
připojit k tomuto termínu slovo „globální“ (jako to činí zmiňovaní autoři): snaží
se spíše poukázat na komplexní, dyna-

mickou povahu vztahu mezi globálními
a lokálními prvky, které jsou podle něj
v medializovaném olympijském spektáklu přinejmenším rovnocenně přítomny.
Jsou to totiž právě zahajovací (a do jisté
míry i závěrečné) ceremoniály, které jsou
otevřenou propagací kultury a identity
hostitelského národa; jsou to festivaly
patriotismu, ve kterých se symboly univerzalismu (jako například olympijská
pochodeň) propojují s národními ikonami
(například nositeli pochodně, zpravidla
velkými postavami daného národa), pronášejí se patriotické proslovy (dnešní divák má nejspíš v paměti projev G. W.
Bushe v Salt Lake City 2002, ale Tomlinson upozorňuje, že pokus přivlastnit si
podobným způsobem olympijské hry učinil v roce 1984 již Ronald Reagan) a jsou
organizována defilé národních symbolů
a „tradičních“ zvyků, prezentujících danou zemi v tom nejlepším světle.
Olympijské hry jsou tématem rovněž
posledního z pětice příspěvků o vztahu
médií, sportu a globalizace. Helen Wilson
(What is an Olympic city? Visions of Sydney 2000) v něm kriticky zkoumá přípravy pro konání olympijských her v Sydney
2000, přičemž prezentuje spíše ekonomickou a urbanisticko-rozvojovou než
mediologickou perspektivu, což textu
sice neubírá na zajímavosti, ale poměrně
jej vzdaluje ostatním článkům, zařazeným do tohoto čísla. Pojítkem s mediálními teoriemi je koncepce „informačního
města“ Manuela Castellse, zbudovaného
a fungujícího podle logiky globálních informačních a ekonomických toků. K takové rekonfiguraci struktury došlo podle
Wilsonové v případě Sydney poté, co
bylo vybráno jako místo konání olympijských her. Budování „Olympijského
města“ je autorkou popisováno jako koncentrované, zrychlené a zintenzivněné
působení globálních sil, mezi nimiž hrají
významnou roli velké korporace a které
mají jediný cíl: podřídit vše hladkému
průběhu šestnáctidenního globálního karnevalu bez ohledu na zájmy a prostředí
místních komunit a bez zájmu o další
osud dotyčných lokalit.
Jakýmsi apendixem k výše představeným pěti tematickým statím jsou dva
texty, které se nevěnují sportu a dotýkají

se „pouze“ diskurzu mediální globalizace: jsou jimi články Stuarta Cunninghama
a Elizabeth Jackaové The role of television in Australia‘s „paradigm shif“ to Asia
a článek Zhao Bina The little emperor‘s
small screen: parental control and children‘s television viewing in China. Zvláště text australských mediologů, popisující
sílící pozici jihoasijského regionu jako
nejen ekonomického, ale čím dál zřetelněji i politického a kulturního „významného druhého“ ve vztahu k Austrálii (jejíž
čas pod britskou korunou se pozvolna
krátí), potvrzuje obecnou teoretickou pozici, na níž převážná část celého recenzovaného čísla Media, Culture & Society
stojí. Tato pozice konvenuje s alternativním výkladovým paradigmatem globalizace, vynořivším se v 80. a 90. letech
jako kritická reakce na teorie kulturního
a mediálního imperialismu; jeho podstatnou součástí je programové odložení západocentrické optiky při popisu „globálních“ událostí, které tak nezřídka náhle
ztrácejí homogenické rysy a rozlévají se
do spektra různorodých variací. Současně
– a v poslední době stále více – přibývají
důkazy o tom, že lokální reakce na globální tlaky a podněty na sebe často bere
nacionalistickou podobu, respektive (řečeno umírněněji) oživuje latentně stále
přítomný nacionalistický diskurz, horlivými prognostiky globální epochy již
dávno pohřbívaný. Právě aréna medializovaného sportu je jednou z těch, na níž
je možné tyto paradoxy globalizace, jak
o nich mluví výše citovaný Alan Tomlinson, demonstrovat nejlépe. Je tedy možné
shrnout spolu s editorem čísla Davidem
Rowem, že ačkoli není pochyb o tom, že
se sport rozšířil z bývalého „imperiálního
jádra“ po celém světě, není v žádném
případě jasné, jestli je opravdu (respektive plně) globalizovaný (s. 524). Jeho
jednotlivé formy mají na různých místech
často různý obsah a přispívají ke konstrukci různých typů kulturních identit.
Otázka po vzájemném vztahu sportu, médií a globalizace tak zůstává otevřená
především (jakkoli zdaleka ne výlučně)
pro dílčí etnografický výzkum, jehož některé možnosti byly v uvedených článcích
inspirativním způsobem nastíněny.
Václav Štětka
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Sociální teorie médií
J. B. Thompson: Média a modernita. Nakladatelství Karolinum, Praha 2004,
220 stran, cena neuvedena.
Přehlédnout ji v knihkupectví nelze. Mladistvě jedovaté barvy obalu knihy sociologa Johna B. Thompsona jako by se pokoušely zastřít neduh, který trápí většinu
cizojazyčných sociálněvědných publikací.
Než doputují na náš trh, obvykle o pár let
zestárnou. Sociální teorii médií obsažené
v Médiích a modernitě trvala cesta z Velké
Británie k českému čtenáři bezmála deset
let. Na co že jsme si museli tak dlouho
počkat?
Thompson si na startovní čáru načmáral premisu, podle níž nejsme schopni
poznat společenský dopad nových komunikačních a informačních sítí, pokud budeme trvat na myšlence „že komunikační
média slouží k přenosu informací a symbolického obsahu k jedincům, jejichž
vztahy k ostatním jedincům zůstávají
v zásadě nezměněny“. (s. 9) Aby mohl
ukázat, k jakým změnám díky mediované
komunikaci dochází, nejprve pro ně nadefinoval referenční rámec. Rozlišil mezi
čtyřmi typy moci – mezi mocí ekonomickou, politickou, donucovací a symbolickou. Zabýval se některými rysy technických médií – nosičů informace –, a to
především schopností uchovávat sdělení,
reprodukovat jej a schopností oddělit
kontext produkce a percepce sdělení v čase a prostoru. Masová komunikace (jakkoliv je podle něj toto označení nevhodné) je pak specifická jistými technickými
a institucionálními prostředky produkce
a šíření obrazů, komodifikací symbolických textů, zavedením strukturovaného
předělu mezi jejich produkcí a příjmem,
zvýšením dostupnosti v čase a prostoru
a konečně tím, že umožňuje oběh symbolických sdělení v rámci veřejnosti.
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Toliko k východiskům – dál už se
Thompson věnuje vlastní sociální teorii
médií. Počínaje vynálezem knihtisku sleduje, jak se aktuální komunikační prostředky vrývají do povahy společností.
Klíčem k celému textu je rozdíl mezi třemi typy interakcí – interakcí tváří v tvář,
zprostředkovanou interakcí a zprostředkovanou kvaziinterakcí. První dva typy
mají dialogický charakter a jsou zaměřeny na konkrétní jedince. Interakce tváří
v tvář probíhá v kontextu společné přítomnosti, má k dispozici velké množství
symbolických prvků a patří sem kupříkladu klasický rozhovor. Zprostředkovaná
interakce zahrnuje například telefonický
rozhovor nebo korespondenci a vyžaduje
využití nějakého technického média, což
má za následek omezení způsobů vyjádřit
se a rozpojení kontextů produkce a příjmu.
Thompson se zcela logicky zabývá
především posledním typem interakce –
zprostředkovanou kvaziinterakcí, kterému je vlastní omezené množství symbolických prvků, zaměření na neurčitý
soubor potenciálních příjemců sdělení,
oddělení časoprostorových kontextů produkce a příjmu a monologický charakter.
Poukazuje na to, jak nový způsob komunikace generuje nové společenské
jevy – a právě tehdy začíná být jeho text
zajímavý.
Mediovaná kvazinterakce se stala
součástí naší každodennosti. Kromě toho,
že ovlivňuje strukturu a využívání času,
je mediální komunikace podle Thompsona také zdrojem velkého množství různých informací, které by se k jednotlivcům za jiných okolností nedostaly. Nové
informace pak jedinci využívají při konstrukci vlastní identity, uvažování o sobě
samých a svých možnostech. Díky mediálním sdělením se mění i obsah a struktura
individuálních zkušeností. Když se zabývá
způsoby recepce, kritizuje Thompson

přístup k divákovi jako k pasivnímu příjemci sdělení, jak s ním operovala frankfurtská škola, a zavádí koncept diskurzivního zpracovávání. To znamená, že
diváci/čtenáři text nejen že automaticky
nepřijímají, ale chválí jej, kritizují, komentují a hodnotí v rámci prvního či
druhého typu interakce.
Thompson se ve svém textu pohybuje
od dílčích charakteristik mediální komunikace k jejím celospolečenským dopadům, aniž by jí určoval nějaké zvláštní
místo. Naopak, mediální komunikace je
pro něho do společnosti vrostlý a od ní
neoddělitelný jev. Z této perspektivy se
mu daří revidovat Habermasovu teorii
a identifikovat proměny veřejné sféry.
Z nových způsobů zviditelňování usuzuje
na proměny v distribuci moci. Přichází
s konceptem globálního dohledu – systémem, který především prostřednictvím
televize umožňuje divákům sledovat události ve vzdálených kontextech a jehož
předmětem se stává mimo jiné výkon
politické moci. Ve vztahu ke globalizaci
komunikace Thompson přehodnocuje teorii kulturního imperialismu, dotýká se
kulturní homogenizace a vysvětluje asymetrii vztahu mezi producenty a příjemci
sdělení v globálním měřítku. Zajímavý je
i jeho výklad proměn (nikoliv zániku)
tradice – mění se její obsah, způsob uchovávání i předávání.
Celá kniha je bohatá na postřehy
a zajímavé výklady významných moderních fenoménů. Na některých místech se
Thompsonovi podařilo předjímat pozdější
texty jiných autorů – například pojetí
imaginace jako konstitučního rysu nové
subjektivity Arjuna Appaduraie. Jinde
naopak čtenář nabývá dojmu, že Thompson okázale ignoruje jiné texty a autory,
kteří se zabývali příbuznými tématy, ačkoliv se v jiné souvislosti ukáže, že s jejich texty pracuje. Tak je to například
s Baudrillardem či politickou ekonomií
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Grahama Murdocka. Postupně se ale odkrývá komplexnost a vzájemná provázanost Thompsonových teoretických vývodů a stesk po známých jménech pozvolna
mizí.
Mnohá nedorozumění, jichž se čtení
nadálo, lze však zřejmě přičíst českému
překladu.
Například
upozorňuje-li
Thompson na schopnost médií odkazovat
k sobě navzájem (s. 91), nečiní tak v českém překladu s ironií, již čtenář tuší v původním textu. Jeho tvrzení tak vyznívají
přinejmenším naivně. A najdou se i horší
místa. Třeba překlad Goffmanova jeviště
a zákulisí jako „přední a zadní linie“
nelze než označit za překladatelské faux
pas.
Kateřina Škařupová

Dva pokusy o úvod do sémiotiky
Jarmila Doubravová: Sémiotika v teorii
a praxi. Proměny oboru do konce 20.
století. Portál, Praha 2002, 160 stran.
Jiří Černý – Jan Holeš: Sémiotika.
Portál, Praha 2004, 368 stran.
Nakladatelství Portál vydalo v rychlém
sledu dvě knihy o sémiotice. První, paperbackovou a útlejší knihu Jarmily Doubravové v roce 2002 a druhou, vázanou
a obsáhlejší knihu autorské dvojice Jiří
Černý a Jan Holeš v roce 2004. Ačkoli se
nejedná o čerstvé novinky na knižním
trhu (obzvláště v případě knihy Jarmily
Doubravové), jde o – v posledním desetiletí – na českém knižním trhu ojedinělé

pokusy o ucelené pojednání o sémiotice,
pročež jsme se rozhodli pro jejich společnou recenzi.
Knihy jsou v mnoha směrech odlišné
a díky tomu se, i přes své nedostatky,
vzájemně doplňují a spojení některých
jejich částí může sloužit jako vcelku
uspokojivé uvedení do studia sémiotiky.
Je nicméně nutno podotknout, že pro účely sémiotické analýzy mediálních sdělení
jsou oba recenzované tituly použitelné
pouze v omezené míře. Problematikou
sémiotických systémů masových médií se
totiž autoři zabývají buď velmi povrchně
a bez odkazu na relevantní literaturu,
nebo se jí nezabývají vůbec (v tomto
směru je zřejmě nepřekonatelným úvodem text Daniela Chandlera Semiotics for
beginners, dostupný na internetové adre-
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se
http://www.aber.ac.uk/media/
Documents/S4B/semiotic.html).
Kniha Jarmily Doubravové není explicitně označena jako úvod do sémiotiky,
nýbrž jako představení historického vývoje sémiotiky, základních teorií a terminologie oboru. Díky slovníkovému charakteru a zjednodušeným příkladům
sémiotického rozboru vybraných znakových systémů ji však lze za úvod považovat.
Kniha je rozdělena do dvou přibližně
stejně rozsáhlých částí. V první části, nazvané Úvod do teoretické sémiotiky, jsou
formou historického přehledu představeni
významní autoři a základní koncepce
protosémiotiky (od Platóna po J. S. Milla)
a moderní sémiotiky (autorka se věnuje
zejména F. de Saussurovi, L. Hjemslevovi, N. Chomskému, Ch. S. Peircovi, Ch.
W. Morrisovi, Ch. K. Ogdenovi a I. A.
Richardsovi). V první části tak autorka
nejdříve vymezuje sémiotiku jako obor
i jako metodu, postupně se zabývá různým pojetím znaku, kódy, dyadickou
a triadickou sémiotikou, teorií ostenze,
teorií symbolu a předkládá pojednání
o české sémiotice. V případě představitelů protosémiotiky se přitom jednotlivým
autorům věnuje v průměru na deseti řádcích a jejich přínos specifikuje ve velmi
zhuštěné a mnohdy až téměř nic neříkající podobě (obzvláště pro čtenáře sémiotiky dosud neznalého). V případě představitelů moderní sémiotiky se autorka již
více rozepisuje (jednotlivým autorům
věnuje dvě až tři strany textu), objasňuje
historické zázemí užívaných pojmů a filozofický kontext, v němž byly ustaveny.
Svůj historický přehled pak na straně sedmdesát devět přehledně shrnuje v tabulce rozčleněné do čtyř sloupců na sémiotiku dyadickou, triadickou, teorii ostenze
a symbolu. Škoda jen, že například R.
Barthesovi, zmíněnému v kolonce dyadická sémiotika, se vyjma několika nic
neříkajících poznámek vůbec nevěnuje
v samotném textu knihy.
V druhé části, označené jako Sémiotika v praxi, pak autorka pojednává – ze
sémiotické perspektivy a s mezioborovými (psychologie, teorie komunikace, hudební věda atd.) přesahy – o persuazivní
komunikaci, notaci, nonverbální komuni-
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kaci, artefaktu a uvádí a rozebírá příklady
využití Knoblochovy interpersonální hypotézy (ta chápe intrapsychické procesy
jako modely procesů interpersonálních
a předpokládá vztah estetického vcítění
k účasti na fantazijním interpersonálním
ději a k rozvoji emoční a sociální inteligence), za jejíž stoupenkyni se sama autorka prohlašuje.
Ačkoli se na první pohled zdá, že kniha je díky logické struktuře srozumitelným přehledem sémiotických teorií, obsah jednotlivých kapitol a podkapitol
tento dojem bohužel z velké části vyvrací. Dílčí pojmy a teorie jsou podány značně kostrbatou a slovníkově suchopárnou
formou, přičemž autorka mnohdy nerespektuje posloupnost výkladu (např.
s pojmy označující a označované laboruje
od samého začátku knihy, přičemž důkladně a srozumitelně je vysvětlí až na
straně čtyřicet šest).
Celou knihou Jarmily Doubravové se
prolíná autorčino profesní zaměření na
muzikologii a sémiotiku hudby, což by
samo o sobě nemuselo být na škodu, jen
kdyby autorka nezvolila velkou část explanačních příkladů právě z této oblasti.
Autorka tak například ilustruje persuazivní komunikaci na dialogu mezi Jeníkem a
Mařenkou ze Smetanovy Prodané nevěsty, „v němž každý trvá na svém“ (s. 99),
což je sice originální, avšak méně výstižné, než jiné nabízející se ilustrace. Příklad
politické propagandy či reklamního sdělení by byl zajisté vhodnější a pro současného čtenáře navíc aktuálnější a přístupnější (když už se k analýze reklamy
autorka uchýlí, jako např. na s. 103, zmíní se pouze o využitelnosti teorií R. Barthese, M. McLuhana, C. Lévi-Strausse
a dalších, aniž by však jejich teorie jakkoli vysvětlila). Za závažné pochybení
lze rovněž považovat opomenutí zmínit
v kontextu sémiotiky reklamních sdělení
vlivnou knihu Judith Williamsonové Decoding Advertisements.
Autorka knihy Sémiotika v teorii
a praxi mnohdy, zdá se, zapomíná na čtenáře – jako by nevěděla, komu chce knihu adresovat (což je v případě sémiotika
obzvláště zarážející). Její text je tak stylově velmi variabilní. Styl textu se proměňuje od hutných encyklopedických hesel

přes popularizační, banální či nic neříkající a nepodložená tvrzení (např. v souvislosti s haptikou na straně 123: „Zatím se
u nás naštěstí neobjevila prudérnost amerického harassmentu.“) až po vyloženě
scestné reminiscence na dobu reálného
socialismu (např. na straně 127: „Dýmkou se vyznačoval svého času Jan Kalvoda, bohužel též Klement Gottwald.“).
Na druhou stranu je nutno vyzdvihnout fakt, že čtenář v knize (zejména
v její první části) nalezne zhuštěný popis
základních sémiotických teorií a přístupů,
obohacený četnými odkazy na literaturu,
které mohou poskytnout základní orientaci v oboru a sloužit jako jakýsi rozcestník
při dalším samostudiu. Škoda jen, že i na
tomto rozcestníku chybí několik významných destinací. Autorka např. zcela opomíjí francouzský strukturalismus
a poststrukturalismus (alespoň základní
vysvětlení přínosu R. Barthese,
J. Baudrillarda, A. J. Greimase, J. Duboise, J. Derridy a dalších by v žádném úvodu do sémiotiky nemělo chybět), což se
v poznámce č. 13 na s. 54 snaží ospravedlnit nedostatkem prostoru. Obdobně
v souvislosti modelů komunikace sice
zmíní lineární model Ladislava Tondla
(vysílač – kanál [šum] – příjemce), zcela
však opomene zmínit propracovanější lineární model Shannona a Weavera
(v souvislosti s masovou komunikací postrádám i zmínku o modelu Harolda
Lasswella). V pojednání o nonverbální
komunikaci autorka zapomíná na přínos
E. Goffmana a H. Garfinkela a v souvislosti významné klasifikace výrazů tváře
(FACS – Facial Action Coding System)
nezmiňuje autory této klasifikace P. Ekmana a V. Friesena.
Nesporný význam knihy pak tkví zejména v bibliograficky hutně zodkazovaném přehledu české sémiotiky druhé poloviny 20. století, základním přehledu
sémiotických institucí, organizací a periodik (autorka bohužel zcela ignoruje internet).
Druhá zde recenzovaná kniha, tedy
Sémiotika Jiřího Černého a Jana Holeše,
je rozdělena do tří částí. První a druhá
část, z pera Jiřího Černého (kapitola 1–8),
postupně představuje základní pojmy
a teorie sémiotiky a pojednání o sémiotic-

kém systému přirozeného jazyka. Třetí
část, zabývající se vybranými nejazykovými sémiotickými systémy, napsal Jan
Holeš (kapitola 9–15). Autoři si vytkli za
cíl představit disciplínu sémiotiky a seznámit čtenáře „se základními informacemi o podstatě znaků, o jejich klasifikaci
a zejména o jejich všudypřítomnosti
v nejrůznějších oblastech, v nichž se
s nimi setkáváme“. (s. 11)
Zdařilá je zejména první část knihy,
ve které Černý jasně a přehledně vymezuje, co je to znak a semióza, stručně
a výstižně popisuje Saussurovy kategorie
označující a označované, langue a parole,
diachronie a synchronie, objasňuje rozdíl
mezi motivovanými a arbitrárními znaky,
a to s celou řadou příkladů jak z jazykovědy, tak z nejazykových znakových
systémů (dopravní značky, Morseova
abeceda, státní vlajky, vojenské hodnosti
apod.). Úvodní informaci o sémiotice pak
Černý – podobně jako Doubravová – doplňuje o historický vývoj oboru a představení klíčových osobností protosémiotiky
a moderní sémiotiky (v jeho případě však
zcela chybí přehled české sémiotiky).
V této části Černý nejlépe splňuje vytčený cíl práce a lze ji považovat za část
nejhodnotnější (bohužel však nejkratší).
Druhá část knihy (kapitoly 2–8,
s. 37–170) je věnována téměř výhradně
sémiotickému systému přirozeného jazyka. První kapitola této části si stále zachová charakter hodnotného úvodu do
sémiotiky. Černý se zde věcně a výstižně
zabývá strukturou a vlastnostmi jazykového znaku, tak jak jej popsal de Saussure (oproti úvodu ještě vysvětluje hodnotu
a význam znaku, arbitrárnost a lineárnost
jazykového znaku), strukturou jazykového znaku podle Peirce a zmiňuje Ogden-Richardsův trojúhelník. Tato tři pojetí
přitom vzájemně srovnává.
Následující kapitoly (o vlastních jménech, změnách významu atd.) této části
jsou již striktně lingvistické (vyjma bohužel nepříliš propracované ilustrace mechanismů metafory a metonymie na příkladu reklamního plakátu) a hodily by se
spíše do úvodu do morfologie jazyka.
Mimo striktně lingvistický rámec vybočuje až kapitola šestá pojednávající
o strukturální sémantice. Zde Černý po-

drobně vysvětluje Saussurovu koncepci
syntagmatických a paradigmatických
vztahů, složkovou analýzu Louise
Hjelmsleva (vhodně ji demonstruje na
procesu konstruování umělých jazyků či
na složkové analýze příbuzenských vztahů). Z dalších metod strukturální sémantiky je zajímavý a přínosný poukaz na
Sperberovu afektivní teorii, ve které se
při analýze sémantických procesů uplatňují Freudovy myšlenky (Sperber pracuje
zejména s pojmy energie a odpor) a sociolingvistická metoda Georgese Matorého
(specifická metoda strukturálního rozboru
slovní zásoby, která na základě slovní
zásoby získává údaje o společnosti dané
epochy). Bohužel zde – stejně jako v případě knihy Jarmily Doubravové – zcela
chybí odkaz na francouzský strukturalismus a poststrukturalismus, což je obzvláště zarážející v případě Jiřího Černého, který je vedoucím Katedry
romanistiky na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci.
Třetí část knihy, část, jejímž autorem
je Jan Holeš, je zdaleka nejméně povedeným příspěvkem k úvodu do sémiotiky.
Vzhledem k charakteru předešlých oddílů
knihy by mohl text smysluplně pokračovat postupnou aplikací a rozvíjením teoretických východisek a explanací problematických míst sémiotiky a jejich
ilustrací na nejazykových znakových systémech. Text Jana Holeše však o sémiotice příliš nepojednává, natož aby byl sémiotickým
rozborem
zvolených
znakových systémů.
Holeš sklouzává mnohem více než
Doubravová a Černý k pouhé přehledové,
encyklopedické a kompilační rovině bez
jakéhokoli vlastního přínosu. Například
podkapitola 9.4. o neostrých symbolech
je de facto opsaným Slovníkem symbolů
od J. Kopalińského. Holeš mechanicky
vypisuje slovníková hesla o barvách,
symbolice nebeských těles, geometrických útvarech, jako jsou různé kříže,
barvy, rostliny, zvířata, čísla apod. Jedná
se tak o zcela zbytečné znovuobjevování
Ameriky. Namísto slovníkového výčtu
významů vybraných symbolů bych očekával vlastní aplikaci na konkrétních artefaktech.
Zcela povrchní je kapitola věnující se

psychoanalytickému výkladu snů a jejich
symbolice. Holeš se věnuje výkladu
Freudova pojetí snových symbolů na necelé půl straně (v podstatě pouze v tabulce rozděluje snovou symboliku spojenou
s pohlavním pudem na ženskou a mužskou). Text o Freudovi pak zakončuje redundantním sdělením: „Ze sémiotického
hlediska je pak přínosné to, že znovu obrátil pozornost odborníků i veřejnosti na
odloženou a takřka zapomenutou problematiku snů a jejich symbolického jazyka.“ (s. 231) V obdobném rozsahu a kvalitě se Holeš dále věnuje Jungovi
a Frommovi.
Světlým okamžikem v Holešově části
knihy je věcný a smysluplný poukaz na
Barthesovo pojetí mýtu (kapitola „Mýty
moderní doby“, s. 262–266). Nicméně
ani zde není autor důsledný a vůbec neupozorňuje na klíčové aspekty Barthesova
pojetí mýtu, kterými jsou řetězení pojmů
a znaků, tvořících příběh mýtu a mechanismus naturalizace.
Holeš tak vůbec, a pokud, tak jen
v omezené míře, pracuje s pojmoslovím
sémiotiky. Jeho text je pouhým popisem
zvoleného znakového systému, mnohdy
značně zatížený kompilací či opisem
(slovníků) a zejména pak celou řadou
nedůsledností. Když hovoří o filmu, zcela
opomene zmínit významný koncept imaginárního signifikantu od Ch. Metze či
genderový rozbor filmové narace od L.
Mulvey, v případě sémiotiky divadla nezmíní I. Osolsobě apod. V souvislosti
s informatikou (které věnuje čtyři prázdné odstavce na s. 217) vůbec nezmiňuje
sémioticky zajímavou problematiku hypertextu. Obdobně i televizi odbývá konstatováním, že se jedná o komplexní sémiotický systém atd. Text je prolnut
i fakticky mylnými větami, mezi něž patří
třeba zmínka o H. Cartier-Bressonovi
jako o „patrně nejvýznamnějším představiteli umělecké fotografie v celé její stoleté historii.“ (s. 287) Historie fotografie
je však již více jak stopadesátiletá (oficiálně byl vynález fotografie uznán v roce
1839) a H. Cartier-Bresson nebyl umělecký fotografe, nýbrž guru dokumentaristické fotografie, zakladatel specifického
momentního stylu (le moment décisif).
Autor se navíc zaměřuje převážně na
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pouhé výčty, aniž by byť náznakem zmiňoval hlubší souvislosti (např. paralelně
ikonický a indexiální charakter fotografických obrazů apod.).
V případě obou knih je nutno vyzdvihnout přehledné „učebnicové“ členění textu. Doubravová tak vymezuje klíčové pojmy na začátku každé kapitoly,
Černý s Holešem pak uvádějí vždy na
začátku kapitoly názvy jednotlivých podkapitol. Obě knihy rovněž obsahují věcný
(Doubravová), respektive věcný a jmenný
(Černý, Holeš) index.
Pokud srovnáme obě recenzované
knihy, musíme konstatovat, že útlejší kniha Jarmily Doubravové je přes výše zmíněné výhrady coby uvedení do sémiotiky
povedenější. Autorka nastínila základní
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problematiku sémiotiky a dotkla se některých otázek, kterými se obor v současné době zabývá. Kniha Jarmily Doubravové má celou řadu nedostatků, nicméně
její zjevná kompetence v oblasti sémiotiky (přednáší sémiotiku na univerzitách
v Praze, Plzni a Pardubicích, je předsedkyní České sémiotické skupiny, členkou
předsednictva Mezinárodního sémiotického institutu, členkou Pražského lingvistického kroužku apod.) dělá z knihy přinejmenším erudovaný encyklopedický
přehled, který lze vhodně využít k dalšímu studiu sémiotiky. Kniha Jiřího Černého a Jana Holeše se pohybuje na elementárnější rovině výkladu a přibližně
polovina textu by mohla být z knihy klidně vypuštěna. Nosná je tak zejména první

a částečně i druhá část knihy z pera Jiřího
Černého. Třetí část napsaná Janem Holešem má velmi spornou kvalitu, „o sémiotice“ je pouze v náznacích a „sémiotická“
je zcela minimálně.
Michal Šimůnek
Rozhovory „sebe se sebou samotnou“
aneb Jak se stát (lepším) novinářem
Lynette Sheridan Burns: Žurnalistika.
Praktická příručka pro novináře. Portál,
Praha 2004, 192 stran, doporučená cena
275 Kč.
Jako náměty na rozhovory „sebe se sebou
samotnou“, jako otázky, které by současné

či budoucí novináře měly nutit k přemýšlení – tak koncipovala svou knihu s lakonicky přeloženým názvem Žurnalistika.
Praktická příručka pro novináře (v originále Understanding Journalism) australská novinářka a teoretička žurnalistiky
Lynette Sheridan Burns. Text, který vydal
Portál na konci loňského roku, není, jak se
to někdy v oboru mediálních studií a žurnalistiky stává, „výškrabkem“ staré publikace, objevováním klíčových zahraničních textů po letech. Kniha vznikla v roce
2002, zřejmě jako produkt autorčina doktorátu na australské University of
Newcastle, zaměřeného právě na přístupy
k výuce žurnalistiky.
V knize se Burnsová prezentuje jako
dlouholetá praktička – novinářkou je již
dvacet pět let a za svou práci získala ocenění. V roce 1989 se začala věnovat také
teorii žurnalistiky na Univerzity of
Newcastle, kde v roce 1992 otevřela žurnalistický studijní program a působila
jako proděkanka pro výuku na tamní filosofické fakultě a fakultě sociálních věd.
Současně pracovala jako novinářka na
volné noze. Podle aktuálnějších informací
z australských internetových stránek je
Burnsová v současné době vedoucí Katedry komunikace, designu a médií Fakulty filosofie, vzdělávání a sociálních
věd Univerzity of Western Sydney. Dokončila doktorát a věnuje se dál tématům
jako je výuka žurnalistiky či mediální
reprezentace minorit.
V knize Žurnalistika chce Burnsová
nabídnout začínajícím novinářům polemiku na téma „kde začít?“ Text podle ní
není zamýšlen „jako kritika mediální praxe, ale spíš jako pomůcka ke zdolání nesnadných profesních úkolů“. (s. 9) Publikace nabízí netradiční úhel pohledu na
žurnalistiku – autorka novinářka po příchodu na vysokou školu revidovala své
praktické zkušenosti a začala si klást
otázky související s touto profesí. Jak
sama Burnsová píše: „studenti mě donutili hledat jasná a přesvědčivá vysvětlení
postupů, které většina lidí z praxe považuje za pevně dané“. (s. 11)
Autorka chtěla v knize popsat především rozhodovací procesy probíhající
v novinářské praxi. Nenabízí návod „jak
psát noviny“, jejž bychom mohli čekat

vzhledem k českému názvu. Text není
„kuchařkou“, která poradí jak jednoduše
a rychle „upéct“ článek. Netypologizuje,
nezjednodušuje. Kniha je, odrážejíc tak
lépe původní název Understanding Journalism, spíše polemická. Neklouže po
povrchu, nabízí otázky, které vyvolávají
další. Neradí, vede. A tak se opět dostáváme k ústřední myšlence autorky, že text
je rozhovorem „sebe se sebou samým“.
Publikace je rozdělena na dvě části,
první se soustředí na teoretickou polemiku na téma, jak profesionální novináři
získávají a rozvíjejí své znalosti a dovednosti. Od širšího kontextu v úvodní kapitole, která popisuje vztah mezi novináři
a publikem či žurnalistiku jako součást
dění ve společnosti, Burnsová přechází
k tématům jako je žurnalistika v praxi
a žurnalistika jako rozhodování. Pokládá
otázky – kdo je novinář?, jak se dá vymezit žurnalistika jako povolání?, jaké jsou
tlaky působící na žurnalistiku jako povolání? či jak se novináři rozhodují o tom,
co je zpráva a jaké má jejich rozhodování
následky?
Kapitoly končí nelineárními vývojovými diagramy, které přehledně shrnují
důležité otázky k tématu a jejich chronologický vývoj. Burnsová také v závěru
kapitol nabízí „k zamyšlení“ několik
praktických úkolů a „k přečtení“ související literaturu. Například v kapitole nazvané Vyhledávání zpráv se mají čtenáři
zamyslet nad následujícím úkolem: „Uvažujte o konkrétních příkladech publikovaných článků, určete jejich zpravodajské
hodnoty a kriticky zhodnoťte rozhodnutí
skrytá za článkem.“ (s. 73)
Druhou část textu nazvanou Žurnalistika v praxi Burnsová strukturuje postupně od vyhledávání zpráv přes výstavbu
článku až k jeho redigování. V praktických kapitolách kromě schémat nabízí
i příklady možných informačních zdrojů
(s. 97–98, 110–114), ilustruje způsoby
strukturace a výstavby zpráv (s. 125–
127), redigování zpráv (s. 141–148) či
vývoj zprávy od prvního konceptu po text
k otištění (s. 158–173).
Burnsová se v praktické části dostává
i k základním pravidlům stavby zpráv:
„Uvažujte o příběhu v rámci termínů kdo,
co, kdy, kde, proč a jak.“ (kurzíva Burn-

sová). (s. 96) V rámci kontroly základních principů stavby žurnalistického textu
autorka považuje za důležitou správnou
strukturu vět, přednost činného rodu před
trpným, nepoužívání dvojitého záporu,
nutnost užívání přímé řeči nebo nevhodnost slangu a další. (s. 135–139) Nezapomíná také na vymezení takzvaných zpravodajských hodnot. (s. 63–65)
Stylistika a výrazové prostředky, které
Burnsová v textu použila, nenaplňují
obecnou představu o odborné publikaci.
Je to spíše „laskavé vyprávění“, proložené parafrázemi či citacemi odborných
textů, dotvářejících vyznění myšlenky.
Kniha je tak sice čtivá, postrádá však
přesné vymezení termínů a základních
konceptů. Článek autorka popisuje jako
„poctivý“ bez bližšího vysvětlení (s. 56),
v textu jsou používána synonyma zpráva
– článek – příběh, autorka však o takovém záměru explicitně nepíše.
Terminologické problémy vychází
částečně z jednostranného úhlu pohledu
prezentovaného v knize. Téma žurnalistiky, praktické tvorby novinářských textů,
je zde omezeno pouze na zpravodajství,
a to ještě zúženo především na žánr zprávy. Toto zásadní omezení však autorka
dostatečně nereflektuje. Stejně tak v textu
nikde nezaznívá, že se charakteristika
stavby a struktury zpráv popsaná Burnsovou vztahuje především na tištěná média.
Zaměření na tisk vyznívá z praktického
uvedení do kapitol i z konkrétních příkladů, které vycházejí především z práce
v tištěném deníku. Toto omezení přístupů
by samozřejmě bylo v knize možné, už
jen vzhledem k rozsáhlosti úplného pohledu na žurnalistiku, autorka jej však
zamlčuje a „zamlžuje“ – snaží se, aby
text vypadal komplexně, i když některé
aspekty opomíjí.
Jako větší problém se však jeví vágní
strukturace textu. Burnsová se při vyprávění „příběhu žurnalistiky“ dostává do
pasti tematické versus chronologické
struktury. V knize se tak opakují informace, témata, názvy kapitol. Například
o zpravodajských hodnotách se autorka
zmiňuje v teoretičtější první části knihy
jako o jednom z obecných aspektů rozhodování v žurnalistice (s. 49), zopakování
základní charakteristiky zpravodajských
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hodnot a jejich konkrétnější vymezení
pak nabízí v chronologicky členěné praktické části v kapitole nazvané Vyhledávání zpráv. (s. 63–64) Ke zpravodajským
hodnotám se pak vrací ještě podrobněji
v kapitole s názvem Relativní zpravodajské hodnoty. (s. 119) Matoucí jsou také
stejné názvy různých kapitol: Žurnalistika v praxi (s. 29) – Žurnalistika v praxi
(s. 59); Výběr zpráv (s. 75), Výběr zpráv
(s. 77), Výběr zpráv (s. 128). Zmíněné
problémy v textu však mohl způsobit
i překlad.
Na druhou stranu se může zdát zvolená forma „vyprávění o žurnalistice“,
přestože se v něm myšlenky opakují
a autorka občas dlouze odbíhá k jiným
tématům, pozitivní – kniha je čtivá, nabízí
prostor k úvahám, inspiruje k zamyšlení.
Hlavní devizou knihy je nový úhel pohledu autorky na teorii žurnalistiky, pohled
novináře. V publikační praxi totiž není pravidlem, aby o žurnalistice psali lidé z praxe.
Knih, které jdou opravdu do hloubky novinářské každodenní práce, není příliš, na
českém trhu pak chybí úplně. Málokterý
autor v podobně zaměřené publikaci přizná,
že „jedním málo známým charakteristickým rysem shromažďování zpráv je skutečnost, že výsledek předběžného dotazování
je nulový“. (s. 69)
Kniha Lynette Sheridan Burns Žurnalistika je dalším z úvodů do studia médií
a žurnalistiky na českém knižním trhu. Je
však dostatečně kvalitním a inovativním
nástupcem „starší generace“ knih, které
měly poučit o praxi budoucí či začínající
novináře – například Mallettova Příručka
pro novináře střední a východní Evropy,
Bartoškova skripta Žurnalistika, Osvaldové Zpravodajství v médiích či Tušerovo
Ako sa robia noviny. Burnsové kniha není
jen příručkou, jak stojí v podtitulu knihy.
Je cestou otázek, po které se mohou dát
jak novinářští nováčci, tak dlouholetí
praktici. Mohou si vybrat, buď se proplétat „příběhem“, následovat navržené diagramy, či se inspirovat praktickými úkoly
a doporučenou literaturou. Pro co se rozhodnout? To je jen další ze stovek otázek,
na které čtenář Žurnalistiky může hledat
odpovědi. Jak? Nejlépe rozhovorem
„sebe se sebou samotným“.
Lenka Císařová
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Nový Slovník mediální komunikace
Irena Reifová a kolektiv: Slovník mediální
komunikace. Portál, Praha 2004, 328
stran, doporučená cena 435 Kč, náklad
neuveden.
Pokus vytvořit slovník mediální komunikace je činnost záslužná. Chtěl bych, aby
tato recenze vyzněla v tom smyslu, že si
tento skutek zaslouží pochvalu. Proto žádám čtenáře, aby mé výtky, které se
vyskytnou, vždy měřil tímto úvodním
sdělením.
Slovník mediální komunikace může
doplňovat na českém trhu již existující
Encyklopedii praktické žurnalistiky, kterou vydalo nakladatelství Libri v roce
1999. Tato skutečnost částečně popírá
tvrzení v úvodu Slovníku, že se jedná
o „první lexikografickou pomůcku svého
druhu v českém jazyce.“ (str. 7) Obě tyto
publikace se v některých případech doplňují, přičemž více hesel vysvětluje Encyklopedie (450), zato Slovník každé heslo
rozebírá důkladněji (uvádí více než 200
hesel). I kdybychom je však spojili (což
by nebyla o mnoho větší publikace než
každá z nich samotná, neboť jak jsem
uvedl, v některých bodech jsou si podobné, byť je každá z nich jinak zaměřena),
výsledkem by bylo pouze suplování chybějícího skutečně vyčerpávajícího slovníku, jehož pozici například v sociologii
obsadil Velký sociologický slovník. Mediální studia byla svého času součástí sociologie. Toto počáteční období již bylo
překonáno, a věda o médiích vytvořila
svébytný a samostatný obor, který disponuje mnoha pojmy, teoriemi, teorémy,
vědci a vším tím dalším, co dokáže naplnit slovník, který každému se zájmem
o obor usnadňuje orientaci ve spleti základních informací svébytné disciplíny.
Jako základ pro takové souhrnné dílo
by mohl posloužit Slovník mediální komunikace, zvláště pokud si uvědomíme,
že se na jeho přípravě podíleli „přední
čeští odborníci v oboru mediálních studií“ (viz zadní obal knihy). Tuto skutečnost nelze zpochybnit, a tak již dopředu
slibuje kvalitně zpracovaná hesla. Ovšem
vzhledem k tomu, že český trh již podobným titulem disponuje (i přes odlišnosti

za něj můžeme považovat zmíněnou Encyklopedii praktické žurnalistiky), lze se
zamyslet nad tím, proč autoři nesměrovali svou energii k vytvoření rozsáhlejšího
slovníku, který by byl skutečně reprezentativním dílem zvolené vědní disciplíny.
Vzhledem k tomu, že Slovník mediální komunikace není vyčerpávající, avšak
zato menší, lehčí a snad také levnější,
musí čtenář oželet něco z potenciálního
obsahu. Slovník se vydává cestou jistých
zjednodušení a ze značné zásoby hesel,
která ve spojení s oborem přicházejí
v úvahu, vybírá pouze některá, v souvislosti s čímž koordinátorka autorského
kolektivu uvádí, že zařazeny jsou pouze
základní pojmy.
Je nutno uvést, že je právem každého
autora slovníku zařadit do něj hesla, která
sám uzná za vhodná. Měřítkem úspěšnosti by nicméně měla být schopnost dostát
vlastním vytyčeným cílům. Zde ale musí
následovat můj výpad – (který pochopitelně vedu coby osoba, která odborníkem
mediální vědy není) – některá hesla, která
by k těm základním řazena být mohla,
slovník opravdu postrádá. Ilustrací toho
může být případ slova bulvár, které je
coby heslo avizováno obalem knihy, ale
které v knize samotné nenajdeme. Žádné
heslo začínající písmenem B slovník
ostatně neobsahuje. Zato se v něm dá nalézt tisk bulvární, tabloid nebo např. žurnalistika žlutá. Pojmů, s nimiž je nakládáno podobně jako s bulvárem, lze nalézt
více a domnívám se, že vysvětlení, že
tato potenciální (velmi obecná) hesla jsou
rozptýlena v heslech jiných, neobstojí -–
slovník je určen i všem těm, kteří chtějí
o médiích něco vědět. A právě tito asi
nebudou vždy hledat pojem v jeho „vědecky správné“ podobě, ale spíše pod
označením, které je rozšířeno v běžném
jazyce. Byť by měli nalézt pouze krátkou
informaci a odkaz k heslům jiným, s názvy teoreticky přesnějšími.
V tomto místě lze odbočit a místo závěru uvést, že slovník je určen všem těm,
kteří o médiích promlouvají v jakémkoli
smyslu, a kteří bohužel většinou neví,
o čem mluví. Proto je škoda, že jim slovník neposkytne oporu, aby byli schopni si
ve vědění, kterým se neznale ohánějí,
vytvořit alespoň základní systém. Tento

přínos by odborníka neměl obtěžovat
a ostatním by naopak mohl tento obor
přiblížit.
Slovník také postrádá hesla, která by
byla krátkým představením některých
nejvýznamnějších mediálních vědců od
nás i ze zahraničí. Pokud nevytvořili ucelenou teorii, která by se spojila s jejich
jmény, pak jsou informace o nich rozptýleny v jednotlivých heslech. (Touto vadou
trpí i Encyklopedie, která ji ovšem – do
jisté míry kuriózně – kompenzuje podobenkami některých českých žurnalistů.)
Na druhou stranu lze přivítat uvedení základních právních norem spojených s oblastí médií. I když se tyto normy vyvíjejí
a mění občas velice rychle, jejich přehled
napomůže všem, kteří chtějí zjistit
základní právní rámec v této oblasti.
Co se týče úrovně zpracování jednotlivých hesel, není jim potřeba nic vytýkat.
Svou podobou se blíží jakýmkoli jiným
slovníkům. Nalezneme v nich základní
vymezení pojmu, odkazy k pojmům souvisejícím, autory zabývající se předmětnou oblastí a také přehled základní literatury, ve které dychtivý čtenář nalezne
informace, kterým je jakékoli slovníkové
zpracování uzavřeno. To je – vedle propracovanosti jednotlivých hesel – podstatný rozdíl mezi Slovníkem a Encyklopedií. Právě tato úroveň zpracování je
také „svého druhu“ rozdílem, který přináší primát námi recenzovanému Slovníku.
Martin Škop

Žantovský chytrý jak rádio
Petr Žantovský: Média na pranýři,
Votobia 2004, 294 stran.
Média na pranýři jsou další z řady Žantovského souborů publicistických prací, kterými v posledních letech zásobuje český
knižní trh. Obsahuje více než sto textů
zveřejněných již dříve především na serveru Česká média a také v dalších periodikách. Žantovský je tematicky rozdělil
do šesti skupin – Chytrý jak rádio, Celebrity a ti druzí, Komu slouží, Jak se rodí
cenzura, Co noviny nepíšou a Televizní
bramboračka. Jako Přílohy jsou přidány

tři delší texty: přednáška Sociální stát
a média určená původně pro konferenci
Sociální stát – sen či noční můra, příspěvek do panelové debaty pořádané vysokou
školou J. A. Komenského Vulgarizace
denního tisku a text Nova: deset mýtů,
které otřásly republikou, který poprvé
vyšel ve sborníku věnovanému desátému
výročí založení televize Nova.
Je celkem snadné odhalit, který z „nešvarů“ naší mediální scény autor v té
které části dává „na pranýř“. Je nesporné,
že témata, která si vybírá, jsou závažná.
Novinářská nevzdělanost a omezenost,
přisluhovačství, osobní výpady, jednoduše řečeno neprofesionálnost. Paradoxem
je, že koncentrace jeho textů v jediné knize Žantovského usvědčuje z téhož. Jmenovitě kritizuje komentátory mimo jiné
z volby „brouko-pytlíkovských témat“
(s. 15) typu sudetských Němců, vyrovnávání se s minulostí, sexuální tolerance či
problematiky veřejné služby, přitom jsou
to právě obdobná témata, která plní jeho
sloupky. Kritizuje osobní útoky, jichž
jsou jeho texty plné. Za činností novinářů
neustále hledá politické tlaky a motivy,
a tím opakovaně vymezuje hranici mezi
dobrými a zlými. Rozhodně však nestojí
stranou jako nezaujatý pozorovatel. Proč
předpokládat, že jeho motivy jsou jiné?
Či je to právě on, kdo všemu rozumí
a zná správnou cestu ven? O vlastní autorově vzdělanosti svědčí časté kladení
rovnítek v řadě „jezuité, fašisti, rudé hordy“. Po přečtení knihy se nemohu zbavit
dojmu, že v Žantovského podání se kritika mění v pusté pranýřování. Na druhou
stranu je to přesně to, co slibuje už její
název.
Pokud by snad čtenář čekal, že tři obsáhlejší texty závěrečné části knihy představí vedle Žantovského publicisty také
pedagoga vysoké školy (autor působí na
Vysoké škole J. A. Komenského) s nezaujatým postojem a smyslem pro kritickou
reflexi, byl by zklamán. Texty vzhledem
k jinému formátu působí na první pohled
jako eseje sestavené na základě faktů, po
jejich přečtení se ale celkový pocit z knihy nijak nezmění.
Pomineme-li, že vydávání sebraných
spisů tohoto druhu se v poslední době téměř zdá být sportem, měli bychom se za-

myslet nad jinou stránkou věci. Fejeton je
náročný literární žánr, který vyžaduje
dokonalou práci s jazykem. Kvalitní fejetony, glosy či komentáře píší novináři,
kteří si stejnou měrou zasluhují být označováni za literáty. Čistota jejich textů pak
svádí i ty z nás, kteří literáty nejsme,
k pocitu, že to vlastně nic není. Myšlenky
jsou pak spojovány floskulemi a frázemi,
které se nám zdají být neobyčejně obratné
a vtipné – žel bohu nebývají. Žantovského sloupky mají své místo v denním tisku, kde si z mnoha důvodů najdou své
čtenáře. Vydávat tyto texty jako soubor
v jedné knize je z hlediska jejich literární
kvality počin troufalý. A jakou jinou kvalitu hledat u textů tak osobních a trpících
nedostatkem sebereflexe?
Problematika médií samozřejmě úzce
souvisí s problematikou věcí veřejných
a politikou. Ovšem kritická reflexe médií
by se neměla stát pouze kulisou pro žehrání na politickou situaci, na poměry
obecně a pro osobní výpady autora.
Barbora Vacková
Inzeráty v tlači od Viedne
až po Bratislavu
Danuša Serafínová, Jozef Vatrál: Pressburger liebste Waren & Dienste. Wiener
und weitere Annoncen in der Pressburger
deutschsprachigen Presse 1870 bis 1918.
Bratislava/Pressburg 2004, 26 strán
+ príloha.
Predkladaná po nemecky napísaná štúdia
(majúca charakter historickej analýzy) je
prácou dvoch pedagógov bratislavskej
Katedry žurnalistiky Univerzity Komenského doc. Danuše Serafínovej a doc. Jozefa Vatrála, šéfredaktora Otázok žurnalistiky, slovenskej „sestry“ Revue pro
média.
Práca dokumentuje inzeráty (nemeckých, rakúskych, švajčiarskych a dánskych inzerentov) publikované v bratislavskej tlači od roku 1870 až po rozpad
Rakúska–Uhorska a vznik prvej samostatnej Československej republiky v roku
1918 a pokrýva tak takmer päťdesiat rokov spoločnej histórie s Rakúskom. Zdokumentovanie reklamy (ktorá je chápaná
ako „autentický kultúrny výkon“ – genui-
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ne Kulturleistung) počas spomínaného
časového úseku má za cieľ zaplniť medzeru spôsobenú nedostatkom záujmu
o štúdium tejto formy mediálneho komunikátu v rámci odboru mediálnych štúdií.
Štúdia je rozdelená na dve časti: Prvá
časť je venovaná odbornej analýze a dokumentácii inzerátov uverejnených v nasledujúcich novinách: Preβburger Zeitung, Preβburger Presse, Preβburger
Tagblatt, Reform, Westungarische Grenzbote, Preβburger Wegweiser. V druhej
časti nájdeme obrazovú prílohu s 237
originálnymi inzerátmi (inzeráty vo forme textu často spojeného s ilustráciami,
inzeráty v podobe veršov), ktorá predstavuje akúsi typickú vzorku zostavenú na
základe rešerší.
V práci nájdeme rozličné zaujímavé
inzeráty: inzerované sú produkty k obnoveniu „mužskej sily“, slúžky pre berlín-
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ske panie, umelý „tretí chrup“, kakao či
čokoláda, novinka vtedajších čias fotoaparát, či lotérie sľubujúce ľahkú cestu
k veľkému zisku. Podnetom pre ďalšiu
analýzu sú inzeráty takých obchodných
značiek ako Allianz, Billa, Henkel, Meinl, Oetker, ktoré dodnes existujú a inzerujú v slovenskej tlači. Komparácia týchto inzerátov „vtedy“ a „teraz“ sľubuje
zaujímavé čítanie.
Pre lepšiu orientáciu čitateľa kategorizovali autori zozbierané inzeráty do niekoľkých tematických skupín: 1. stavebníctvo, elektrotechnika, 2. poisťovníctvo,
banky, burzy, 3. (najväčšia skupina) inzeráty (obracajúce sa na súkromné osoby)
spojené so zdravím, inzeráty lekární,
kúpeľných miest, sanatórií a tiež inzeráty
propagujúce kozmetické produkty, pracie
prášky, potraviny a nápoje, oblečenie
a topánky, 4. knihy, časopisy, hudba,

5. doprava a dopravné prostriedky (bicykle), 6. fotoaparáty, 7. darčekové predmety a hračky, 8. poľovnícke potreby,
9. lotérie, 10. veštci a veštkyne. Autori
uvádzajú rozsah inzercie v jednotlivých
novinách, nie však cenu inzertných
služieb.
Podľa môjho názoru ide o zaujímavý
pokus o zmapovanie spoločného reklamného trhu a rekonštrukciu spoločnej kultúrnej histórie. Obe mestá ležiace v tzv.
„Dunajskej monarchii“ (Donaumonarchie) – Viedeň a Bratislava (v tých časoch
Pressburg, Pozsony, Prešporok) – mali
okrem geografickej blízkosti veľa spoločného, vtedajšia neexistencia vzájomných
hraníc umožňovala čulý vzájomný hospodársky život. Dokumentovaný rozvoj ponuky inzercie v nemeckej tlači v Bratislave bol však – ako upozorňujú autori
– prerušený prvou svetovou vojnou, kedy
počet inzerátov výrazne poklesol a v nasledujúcich rokoch sa kvôli zavedeniu
hraníc neobnovil.
Obraz, ktorý nám prostredníctvom
vybraných inzerátov, autori ponúkajú,
necháva tušiť vzájomnú kultúrnu a duchovnú prepojenosť oboch miest. Po
dlhej prestávke až rozšírenie Európskej Únie, 1. mája 2004, umožnilo obnoviť obojstrannú inzerciu v tlači a
parafrázujúc výrok bývalého nemeckého spolkového kancelára Willyho
Brandta „znovu spojiť to, čo patrí k sebe“ („wieder zusammenbrigen, was
zusammengehört“).
V kontexte tejto práce by bolo zaujímavé poznať súčasné zastúpenie nemeckých inzerátov v slovenskej tlači. Inzeráty podobného charakteru (hľadajúce
opatrovateľky detí, či starších ľudí, či inzeráty dobre situovaných Nemcov hľadajúce slovenské partnerky) sa totiž objavujú najmä v slovenskej bulvárnej tlači
– napríklad v Novom čase.
Anna Škulavíková
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Hegemonie
Významný koncept hegemonie se v odborné terminologii mediálních a komunikačních studií – a nejen jich – objevil zásluhou italského myslitele Antonia
Gramsciho (1891–1937). Ten hegemonií
označuje schopnost dominantních tříd
uplatňovat ve společnosti sociální a kulturní vůdcovství, jež však není realizováno přímo prostřednictvím násilí, ale spíše
nepřímo – prostřednictvím ekonomické,
politické a kulturní manipulace.
Hegemonie se stala středem intelektuálního projektu, ve kterém se Gramsci
snažil popsat a vysvětlit základy kontroly
mínění veřejnosti v rozvinutých, pozdně
moderních, kapitalistických společnostech. Gramsci pracuje se dvěma mody
kontroly sociálních a kulturních formací.
Prvním je dominance, druhým je souhlas
či konsensus. Dominance jako nadvláda
dominantní třídy za použití fyzické síly je
podle Gramsciho typická především pro
starší společnosti, v moderních společnostech převládá souhlas založený na jakémsi oboustranně výhodném „výměnném obchodu“ mezi vedoucí politickou
silou a ovládanou masou. Podle Gramsciho je hegemonie v moderních parlamentních režimech charakterizována kombinací síly a souhlasu, které se vzájemně
vyvažují, aniž by síla významně převažovala nad souhlasem.
Hegemonii musíme oddělit od dalších
pojmů obcujících s mocí, jako je například ideologie, jež odkazuje k záměrnému zkreslování sociální reality za účelem
prosazení určitých zájmů. Na druhé straně spektra stojí hodnoty, které vyjadřují
sdílené sociální normy spojující rozdílné
sociální vrstvy a třídy. Gramsciho koncept hegemonie je situován mezi ideologií a hodnotami. Na rozdíl od hodnot je

hegemonie politicky konstituována a na
rozdíl od ideologie neodráží instrumentální zkreslení a manipulaci obrazů a informací. Moc hegemonie jako takové je
permanentně uskutečňována skrze kulturní hodnoty, normy, názory, přesvědčení,
mýty a tradice. Ty zdánlivě „patří lidem“
a existují mimo partikulární vládní a třídní systém, nicméně slouží k ochraně stávajícího mocenského pořádku. Proto je
v mediálních studiích hegemonie považována za mocnější a přesvědčivější mocenský nástroj než ideologie, neboť hegemonie je skrytá, plíživá a diskursivní, její
síla je ve znakové podstatě mediovaných
obsahů. Tyto znaky šířící hegemonii nemusí být recipienty mediovaných obsahů
nutně a jednoduše ztotožňovány s mocenským bojem nebo uskutečňováním nadvlády tříd či sociálních skupin a obecně
s politikou vůbec.
Síla hegemonie je postavena na třech
vzájemně provázaných pilířích. Prvním
z nich je pilíř ideový, kterým je tradice.
Ta dává uměle konstruované hegemonii
zdání přirozenosti a neměnnosti, spojuje
jednotlivce s minulostí, která tak získává
mytický status. Druhý pilíř hegemonie je
institucionální. Instituce jako církev, masová média, škola či celý vzdělávací systém jsou ovládány dominantní třídou
a většinou jsou také v jejím vlastnictví.
Tyto instituce v praxi realizují přenos
tradic a hodnot vyznávaných mocenskou
elitou a patří tedy mezi nejzásadnější síly
formující dominantní konsensus ve společnosti. Třetí pilíř hegemonie, který můžeme nazvat jako procesuální, slouží
k utváření homogenních sociálních formací. V tomto hegemonickém procesu
jsou nejrůznější opoziční, reformátorská,
kvazirevoluční či antisystémová hnutí
a osoby inkorporovány do nitra systému.
Zde již nepředstavují nebezpečnou sílu

útočící či potenciálně ohrožující hegemonii stávající dominantní třídy, ale neškodnou a – především – systémovou entitu.
To ovšem neznamená, že hegemonie
jedné vládnoucí skupiny nad podřízenou
masou je nutně stálá a nezničitelná, stejně
jako to neznamená, že existuje pouze jedna hegemonie. Gramsci ve svém ideovém
konceptu nachází místo pro hegemonii
i pro kontra-hegemonii. Kontra-hegemonie označuje sociální či mocenskou formaci odlišující se od té právě vládnoucí.
Hegemonie tak rozhodně nemá totalitární
charakter, naopak připouští možnost změny dočasné mocenské konfigurace, která
neustále čelí kontra-hegemonním praktikám podřízených sociálních skupin. Podle Gramsciho je žádoucí, aby kontra-hegemonní síly neustále vyzývaly síly
hegemonní na „ideový souboj“ o vůdčí
mocenské postavení ve společnosti.
Gramsci ze své marxistické pozice pojímal koncept hegemonie jako výzvu
k boji.
Ivo Krsek
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