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zahájila !innost na ja"e roku 2002. Vysílá obdobn# program jako 
Sport 1, ov$em s lep$ími v#sledky. Prost"ednictvím kabelové 
sít% mohlo tuto stanici na konci lo&ského roku sledovat asi !ty"i 
sta tisíc domácností v 'eské republice, na Slovensku je dostup-
ná dv% st% osmdesát tisíc(m p"edplatitel(.8

Bude zajímavé sledovat, co s nabídkou sportovních kanál( 
v !esk#ch podmínkách ud%lá o!ekávaná digitalizace terestriální-
ho prostoru. !eská televize sice prozatím neplánuje specializo-
vanou sportovní stanici (p"ípravy se to!í kolem zpravodajského 
kanálu !T24 a vzd%lávací stanice !T4), ov$em soukromá televi-
ze Nova vedle kanál( zam%"en#ch na fi lmy, seriály a zpravodaj-
ství z"ejm% po!ítá také se stanicí Nova Sport. Mezi )adateli 
o licenci v digitálních multiplexech je rovn%) spole!nost Sport 
5, vlastn%ná BPA Sport marketing.9

Na v!"né "asy?

Na evropsk# mediální i sportovní trh m%l velk# vliv krach spo-
le!nosti Kirch Group mediálního magnáta Leo Kircha v roce 
2002 (spole!nost m%la podíl v DSF !i Premiere Sport). Koncern 
ka)doro!n% investoval zna!né fi nan!ní sumy p"edev$ím do ko-
pané a tyto peníze klub(m pochopiteln% chybí. Astronomické 
fi nan!ní !ástky, které se na p"elomu století b%)n% platily za $pi!-
kové sportovce, jsou prozatím kv(li v$eobecné recesi minulostí. 
Pevn# svazek mezi televizí a sportem v$ak tato událost nenaru-
$ila a lze se domnívat, )e pouto p"etrvá i dal$í desetiletí. Pronik-
nutí nov#ch technologií do ob#vacích pokoj( p"inese „obchod-
ník(m se sportem“ neb#valé mo)nosti. Nepochybn% p"ibudou 
nové sportovní stanice, které se budou stále více profi lovat na 
cílového konzumenta. Digitalizace se zdá b#t pro budoucnost 
sportovních kanál( mo)ná je$t% v%t$í revolucí, ne) byla samotná 
deregulace televizních struktur v Evrop%. 

Poznámky:

1) V roce 1986 zaplatila BBC a ITV za dvouletá práva na anglickou nejvy$-
$í soute) (Premier League) a pohár 6,2 miliónu liber. V roce 2000 stála !ty"letá 
práva na ligu a pohár spole!nost BSkyB 1,1 miliardy liber. (Papathanassopoulos 
2002: 199)

2) Pay-TV – druh placené TV vet$inou formou mesícního pau$álu. PPV – 
„pay-per-view“ – divák zde platí za konkrétní sportovní událost.

3) Nejsledovanej$ím po"adem 'eské televize mezi )enami bez rozdílu )ánru 
byl p"ílet medailist( ze ZOH 1998 v Naganu. P"ím# p"enos si naladilo 57,7 % 
)en, tedy více ne) dva a p(l milionu dosp%l#ch diva!ek, co) p"edstavovalo 80 % 
t%ch, které v daném !ase 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 *ím% 394 000 dolar( a EBU 668 000 dolar(. P"esto)e je$te není ur!en po"ada-
tel letních her v roce 2012, práva na p"enosy u) byla prodána. Spole!nost NBC 
p"ijdou na 1 181 000 000 dolar( a EBU na  570 000 000 dolar(. (http://
www.sport.cz/03/44/97.html.)

6) Viz „Sjednocená verze Televize bez hranic.“
7) Viz „Sport !íslo 1 pat"í Nov%.“
9) BPA je marketingovou agenturou 'eského svazu ledního hokeje. V jejím 

p"edstavenstvu fi guruje Antonín Charouz, b#val# automobilov# závodník 
a mana)er prvního !eského pilota ve formuli 1 Tomá$e Engeho.
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Hra podle pravidel

John Wilson: Playing by the Rules: Sport, 
Society and the State. Wayne State Univer-
sity Press, Detroit, 1994.

Kniha Johna Wilsona Hraní podle pravi-
del (Playing by the Rules) je p"ehlednou 
sociologickou anal#zou sportu jako soci-
ální, ekonomické a politické instituce. 
Nepostuluje sport cynicky jako byznys 
a velkou politiku, ani jej neromantizuje 
z pohledu v$eobjímající „lásky ke h"e“. 
Jak u) samotn# název napovídá, Wilson 
podrobuje ob% tyto polohy kritické refl exi, 
a tím zachází za hranici samoz"ejmého 
v%d%ní, které m()e sport vnímat práv% ve 
zmín%n#ch krajních pozicích. Celou kni-
hou v$ak prochází z"etelná linie vedoucí 
práv% od „romantického“, dobrovolného 
sportu (zalo)eného na herních pravidlech, 
sout%)i a náhod%) ke sportu komer!nímu 
a profesionálnímu (zalo)enému také na 
pravidlech trhu a plánování). Kniha se 
zab#vá p"edev$ím specifi ck#m vztahem, 
kter# si ke sportu vybudovali Ameri!ané 
– vztahem, zalo)en#m na toleranci komer-
cionalizace sportu, je) je daní za men$í 
vliv státní administrativy. 

Ji) v samotném úvodu se autor zab#-
vá obecn#mi d%jinami sportu, které zasa-
zuje do $ir$ích spole!ensk#ch a historic-
k#ch kontext(. Sport tak nazírá p"edev$ím 
jako sociální, ekonomickou a politickou 
instituci, je) zákonit% podléhá historic-
k#m zm%nám. Na tomto pozadí Wilson 
v celé knize rozebírá procesy, skrze n%) 
sport vznikal jako specifi cké téma ve"ejné 
politiky. P"edev$ím pomocí koncept( ve-
"ejné a soukromé sféry Wilson rozkr#vá 
historické a spole!enské d(vody vzniku 
sportu jako svébytného vzoru jednání. 
Sport tak vnímá jako „kulturní konstrukt, 
kolem kterého je orientováno jednání or-
ganizací a jednotlivc(“. (Wilson 1994: 

10) Wilsonovou v#chozí tezí tedy je, )e 
p"esto)e ve sportu není nic inherentn% 
politického, s politikou souvisí daleko 
více, ne) by se mohlo zdát. Wilson tak na 
sport nazírá jako na jednu z domén ve"ej-
né politiky, kam pat"í nap"íklad i pr(my-
sl, doprava !i zem%d%lství (viz jim p"íslu-
$ející ministerstva).

Jsou to p"edev$ím pravidla hry a me-
tody administrace, je) ze sportu !iní pro-
st"edí pro p(sobnost politick#ch institucí. 
Wilson si v$ímá prom%n, kter#mi sport 
prochází vystupováním ze soukromé sfé-
ry na ve"ejnost, p"edev$ím krok(, skrz 
n%) se sport institucionalizuje a kter#mi 
p"ekra!uje hranice „dobrovolného sekto-
ru“ na cest% k trhu. Práv% za hranicí dob-
rovolnosti, ve sfé"e trhu, vzniká podle 
Wilsona prostor pro intervenci ve"ejné 
politiky. A proto)e oba sektory, trh i stát, 
disponují specifi ck#mi nástroji, které jim 
zaji$+ují fungování, sport se v pr(b%hu 
institucionalizace prom%&uje tím, jak je 
jeho „prost"edí“ formováno ziskovostí 
trhu a nejr(zn%j$ími aparáty státní moci.

Wilson sahá k teoretick#m tradicím 
marxismu a weberianismu. V prvním p"í-
pad% se zam%"uje na transformaci (spor-
tovní) hry jako p"ípravy na práci a celko-
vou kapitalizaci sportu. V p"ípad% druhém 
se pak zab#vá byrokratizací sportu coby 
znakem formální racionality a individuál-
ního v#konu. Touto transformací získává 
sport v#znam sám o sob%. Autor si nic-
mén% v$ímá, )e a!koli se sport sice racio-
nalizuje, a tím jakoby odpoutává svoji 
existenci od závislosti na sociální askripci 
(stávaje se tak prost"edím sob% si rovn#ch 
aktér(), n%které „p"edmoderní“ aspekty 
v n%m stále z(stávají.1 

Sport tímto opou$tí sféru individuál-
ních p"íle)itostí, jejich) zprost"edkovate-
lem se stává stát,2 a dostává se spí$e pod 
doménu práva. Vlády ale samoz"ejm% 
kontrolují jen n%které sporty a jen v n%-

které dob%; respektive, jen n%které ze 
sport( jsou v danou dobu pova)ovány za 
sociální pot"ebu nebo více !i mén% za 
právo. Wilson tak upozor&uje na zdánliv% 
paradoxní fakt: sport se jeví, jako by se 
odehrával ve sfé"e ve"ejné, stále v$ak 
spadá v ur!ité mí"e pod sféru soukromou, 
respektive korporativní (reprivatizovanou 
!i refeudalizovanou). 

P"íkladem zmín%n#ch proces( jsou 
vztahy mezi médii a sportem, kter#m se 
kniha v%nuje ve dvou kapitolách a na 
nich) autor ilustruje, jak se podoba sportu 
m%ní ve vztahu k politické sfé"e. Wilson 
poznamenává, )e jak mediální, tak i spor-
tovní pr(mysly zaujímají oba ve vztahu 
ke státní moci nejednozna!nou pozici: 
oba p(sobí jako soukromé subjekty ve 
ve"ejném prostoru (zde p"edev$ím 
v USA). Spole!né jim je, )e oba nesou 
ur!ité autonomní hodnoty, o které se musí 
do ur!ité míry starat stát, ale za které mají 
na druhou stranu i jistou ob!anskou zod-
pov%dnost jejich soukromí vlastníci !i 
provozovatelé.

Wilson si v$ímá, jak p"ítomnost médií 
ve sportu, p"edev$ím pak ustavování )i-
v#ch rozhlasov#ch a televizních p"enos(, 
zna!n% prom%&uje podobu sportu – a to 
do té míry, )e se média (p"edev$ím televi-
ze) a sport stávají od 80. let minulého 
století navzájem naprosto nepostradatel-
n#mi. A to za cenu transformace obou, 
tedy sportu i médií.3 Harry Coyle, jeden 
z prvních re)isér( televizní sportovní )ur-
nalistiky, uvádí, )e „[z]atímco dnes se 
zdá, )e sport pot"ebuje televizi k tomu, 
aby p"e)il, kdy) televize za!ínala, bylo 
tomu p"esn% naopak“. (Baran 2001: 
1553) 

Wilson rozebírá prom%ny sportu na 
pozadí m%nící se mediální scény; skrze 
média je podle n%j z"etelné, jak se ekono-
mická i politická moc sna)í si sport pod-
manit, d(sledkem !eho) o n%j spolu sou-
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pe"í. P"íkladem jsou tr)ní principy 
ud%lování p"enosov#ch licencí, kdy vít%zí 
subjekt p"icházející sice s nejv%t$í fi nan!-
ní nabídkou, ale ne s celoplo$n#m medi-
álním pokrytím. Wilson se zde v$ak neza-
b#vá otázkou, jak politika regulace, resp. 
deregulace ze strany státní moci kore-
sponduje s obdobn#mi tendencemi ve 
sfé"e mediální. 

Média samoz"ejm% nejsou Wilsono-
v#m klí!ov#m tématem. Vztah médií 
a sportu – tak jak jej autor ilustruje – mu 
v$ak velmi dob"e slou)í k ilustraci proce-
s(, v jejich) rámci je sport komodifi kován 
a politizován. Sport se stal specifi ckou 
sférou sociálního jednání, která se pln% 
institucionalizovala a racionalizovala – 
jako takov# je v$ak ovliv&ován obecn%j-
$ími procesy transformace ve"ejné a sou-

kromé sféry a na své „romantické“ 
nezávislosti ztrácí. Z pohledu médií tak 
sport svoji nezávislost ztratil nap"íklad 
tím, )e p"estal b#t událostí !ist% noviná"-
skou (jí) byl v období neaudiovizuální 
)urnalistiky) a stal se událostí mediální, 
respektive – jak Wilson cynicky uzavírá 
– instantním spot"ebním zbo)ím, „stal se 
sou!ástí samotné televize“. (Wilson 1994: 
323; srov. Dayan, Katz 1992) Hraní pod-
le pravidel proto nabízí mnohem více ne) 
jen anal#zu prom%ny vztahu mezi státní 
mocí a sportem: ilustruje, jak se t%mto 
okolnostem p"izp(sobovala média a jak 
do tohoto vztahu zasahovala.

 Ji"í S#kora

Poznámky:

1) Wilson uvádí konkrétní historické 
p"íklady, kdy sport – p"edev$ím kolektiv-
ní – up"ednost&uje komplexní, strukturo-
vané, strategické jednání namísto jednání 
expresivního; tak je daleko uzav"en%j$í 
p"ístupu )en !i minoritních skupin.

2)  Nap". skute!nost, )e jen n%kdo 
m()e hrát softbal (namísto baseballu), je 
více zále)itostí ústavního práva (respekti-
ve státní moci) ne)li individuální prefe-
rencí.

3)  Mezi nejv#znamn%j$í prom%ny 
sportu vlivem médií pat"í nap". (1) posu-
nování sportovních událostí do mediáln% 
atraktivních !as(, (2) obecné prom%ny 
herních pravidel (nap". délka a frekvence 
p"estávek, rozm%r hracích ploch, apod.) 

!i nejobecn%ji (3) celková prom%na spor-
tovních aktér( a sportovních událostí 
v(bec. (srov. Baran 2001)
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Kapitál versus ideály – p#esilovka

R. Boyle, R. Haynes: Power Play. Sport, 
the Media and Popular Culture. Pearson 
Education, Harlow 2000, 244 stran, cena 
neuvedena. 

Zapome&te na fair play, radost ze hry 
a coubertinovsk# d(raz na ú!ast spí$e ne) 
na vít%zství. Ve sportu nastal !as ostr#ch 
lokt(, maximalizace zisku a boje o hege-
monii. Takové je stru!né poselství medi-
álních teoretik( Raymonda Boylese a Ri-
charda Haynese ze skotské Stirling 
University, kde oba pracují na kated"e 
fi lmov#ch a mediálních studií. 

Boyle a Haynes uvád%jí, )e v roce 
1980, kdy se na univerzit% ustavoval obor 
studia médií a sportu, byl jedním z vel-
k#ch problém( nedostatek akademick#ch 
materiál(, zab#vajících se tímto tématem. 
B%hem deseti let do$lo k enormnímu ná-
r(stu odborné literatury, proto se auto"i 
zam%"ili v rámci mediálních a kulturál-
ních studií na oblast médií a popkultury, 
zejména na vztah mezi kulturou, identitou 
a mocí. Mimo jiné to dokazuje, )e se 
sport více ne) kdy jindy v d%jinách p"i-
myká ke komer!ní sfé"e a je dnes sou!ás-
tí toho, !emu "íkáme zábavní nebo kultur-
ní pr(mysl. 

Zásadním zlomem pro medializovan# 
sport je rok 1989 – zm%nu ohla$uje start 
rakety Ariane, která na ob%)nou dráhu 
vypustila satelit Astra, jeho) prost"ednic-
tvím vysílaly programy Sky Ruperta Mur-
docha. Od toho okam)iku podle autor( 
knihy probíhá dekáda zm%n, které nejsou 
s ni!ím srovnatelné. Jak "íkají: „Pro tele-

vizní sportovní fanou$ky, kte"í jsou 
ochotni zaplatit si sledování p"enos( 
z pohodlí vlastní leno$ky, nastaly zlaté 
!asy.“ Nejen proto knihu p"íhodn% otevírá 
Mudroch(v v#rok z roku 1996: „Sport 
naprosto p"ekonává fi lm i v$echno ostatní 
ze zábavních )ánr(.“ 

Auto"i knihu rozd%lili do jedenácti 
kapitol, v nich) se dot#kají v%t$iny zá-
kladních témat spojen#ch se sportem 
a médii, populární kulturou, politickou 
ekonomií !i zábavním pr(myslem. 'te-
ná"e v)dy stru!n% uvedou do problemati-
ky, nastíní její v#voj a v záv%ru nabídnou 
je$t% shrnutí zkouman#ch témat. Kniha 
Power Play tak získává charakter základ-
ní „!ítanky“, která má sm%"ovat k dal$ím 
detailn%j$ím a specializovan#m text(m. 
K tomu ostatn% slou)í i bibliografi ck# 
rejst"ík s tém%" dv%ma sty odkazy a !ást 
textu, v%novaná klí!ov#m autor(m 
a díl(m k danému tématu.

Teoretick#m v#chodiskem pro zkou-
mání sportu jsou u této autorské dvojice 
p"edev$ím dva v%dní obory – sociologie 
a historie. V sociologii se odvolávají na 
práce z oboru kulturálních studií, ovliv-
n%n#ch neomarxismem, a p"i v%domí ne-
dostate!nosti takového pojetí (toto pojetí 
je mo)né chápat jako p"íli$ deterministic-
ké a soust"ed%né p"edev$ím na t"ídu 
a kapitál) dopl&ují sv(j p"ístup o odkaz 
na gender studies, feminismus a fi gurativ-
ní teorii. 'etné citace odkazují na studie 
Chrise Rojeka a Erica Dunningse, najde-
me v$ak odkazy také nap". na Gramsciho 
koncept hegemonie (kterému se v%nuje-
me v Heslá"i tohoto !ísla) atd. Z pot"eby 
umístit sport do $ir$ích ekonomick#ch 
a politick#ch souvislostí a z nutnosti sle-
dovat v#voj ur!it#ch institucionálních 
vztah( plyne u)ití historie jako druhé v#-
zkumné metody. A to i p"es námitky proti 
pouhé popisnosti historick#ch anal#z 
a v(!i nedostatku teoretické exaktnosti. 

Historická perspektiva je p"i zkoumá-
ní sportu d(le)itá i z jin#ch d(vod(. Na-
race a p"íb%hy, které sport obklopují, 
fungují jako most mezi minulostí a p"í-
tomností. Historick# exkurs sleduje sport 
v médiích od nejstar$ích sportovních tis-
kovin p"es rozhlasové sportovní relace a) 
po „televizní sport“. Autorská premisa 
zní, )e tisk, fi lmové t#deníky, rozhlas 

a televize nejen)e nabízely sport jako 
obsah, ale v$echna tato média také pomá-
hala m%nit a rekonstruovat pozici sportu 
ve spole!nosti. A stejn% jako média ovliv-
nila podobu sportu, zasáhl také sport do 
transformace mediálního pr(myslu. Ne-
jde p"itom o jev nijak nov# – sep%tí spor-
tu s tiskem lze dolo)it u) v 18. století 
a o sto let pozd%ji se medializovan# sport 
spojuje s ekonomickou sférou v podob% 
dostihov#ch sázek a v#sledkov#ch listin. 
Velk# v#znam Boyle a Haynes také p"i-
znávají dnes u) tém%" zapomenut#m fi l-
mov#m t#deník(m, které hrají roli cen-
n#ch antropologick#ch text( první 
poloviny 20. století. Boyle(v a Haynes(v 
historick# v#klad se v$ak t#ká v%t$inou 
britsk#ch mediálních institucí, jmenovit% 
p"edev$ím BBC (a+ u) rozhlasu nebo te-
levize). Nejen v britském, ale i v nadná-
rodním m%"ítku se nicmén% zmi&ují  ales-
po& o vzniku a v#voji p"enosov#ch práv 
a asociací, které se zab#vají copyrightem 
ve sportu.  

Moderní sport, jak Boyle a Haynes 
konstatují, je vymezen pomysln#m spor-
tovním trojúhelníkem (viz té) Heslá" 
v tomto !ísle, heslo Sportovní trojúhel-
ník), jeho) vrcholy tvo"í televize, samot-
n# sport a sponzorství. Tento koncept 
vná$í do textu optiku politické ekonomie 
– a sport krom% kulturní a ideologické 
podoby dostává také komer!ní rozm%r. 
Poznání skryt#ch ekonomick#ch vazeb 
a struktur je pro pochopení vztahu mezi 
medializovan#m sportem a formami re-
prezentace nezbytné. V politicko-ekono-
mickém duchu pak fotbalové mistrovství 
sv%ta ve Francii 1998 nebylo bitvou mezi 
Ronaldem a Zidanem, ale mezi fi rmami 
Nike a Adidas, uvád%jí nap"íklad auto"i. 
Co je ov$em podstatn%j$í, pokou$ejí se 
zachytit, kdy a pro! se zrodila (v !ase sí-
lící) tendence investovat do sportu stejn% 
v#znamné prost"edky, jako do jakéhokoli 
jiného odv%tví zábavního pr(myslu. Mo)-
n#m vysv%tlením je, )e mnoho spole!-
ností ji) od po!átku chápalo sponzoring 
televizí p"ená$eného sportu jako mo)nost 
získat prostor v televizním vysílání – a to 
nejen na komer!ních kanálech, ale 
i v „bezreklamové“ televizi ve"ejné slu)-
by, tedy na BBC. Zvlá$tní pozici v tomto 
m%ly a mají p"edev$ím tabákové fi rmy, 

foto Dino Numerato
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pro n%) je to – kv(li !etn#m zákaz(m ta-
bákov#ch reklam – !asto jediná mo)nost 
prezentace na obrazovce. D(vody pro in-
vestice do sportovního sponzoringu mo-
hou nicmén% p"esahovat hranice prosté 
sebeprezentace a mohou b#t sou!ástí $ir-
$ích strategií – Boyle a Haynes zmi&ují 
p"ípad v#robce kondom( Durex, kter# 
investoval v 70. letech minulého století 
do motocyklov#ch závod( ve snaze „nor-
malizovat“ své zbo)í v o!ích konzumen-
t(. P"íklad( provázanosti velk#ch spole!-
ností dokonce s celou komunitou pak 
uvád%jí auto"i celou "adu, za v$echny 
jmenujme t"eba rozhodující vliv automo-
bilky Opel, sponzora Irské fotbalové 
asociace, na irskou ekonomiku v polovi-
n% 80. let 20. století.

S r(stem objemu pen%z investovan#ch 
do sportu se na ekonomickém h"i$ti obje-
vují noví hrá!i, kter#mi jsou konzultant-
ské agentury. Ty pomáhají najít konkrét-
nímu sportu sponzora a naopak. *ídící 
orgány sportovních klub( !i asociací usi-
lují o co nejexkluzivn%j$ího partnera a co 
nejv#hodn%j$í prodej p"enosov#ch práv 
a reklamních ploch p"ímo na h"i$ti. Tele-
vize zde poskytuje sponzor(m prostor 
bez hranic a umo)&uje jim spojit jméno 
své fi rmy s presti)ními sportovními udá-
lostmi (elitní sport vy)aduje elitního 
sponzora). Stává se d(le)it#m prvkem 
elitního profesionálního sportu, m()e 
udávat kdy, kde a v jaké form% dostane 
sport mediální prostor. Zkrátka – model 
mezinárodního sportovního sponzorství 
a marketingu m()e nab#vat nejr(zn%j$ích 
forem a globální sponzo"i pou)ívají nej-
r(zn%j$í strategie pro dosa)ení sv#ch zá-
m%r(. Ani televize v$ak nehraje pouze 
pasivní roli. 

Sloganem „Vít%z bere v$echno“ ote-
vírá autorská dvojice poslední z témat, 
spojen#ch se sportovním trojúhelníkem. 
Tímto tématem je d(raz na úsp%ch – ví-
t%zství rovná se fi nan!ní ohodnocení. Te-
levizní )íze& po „zábav%“ vede k posed-
losti elitou a úsp%$n#mi sportovními 
celky i jednotlivci. Sponzo"i logicky za-
m%"ují své investice do vrcholu pomysl-
ného sportovního stromu, kde je ochota 
ud%lat pro úsp%ch cokoli. T"eba i brát 
drogy a zakázané podp(rné prost"edky. 
Provázanost sportu s televizí utlumuje 

také nutnou kritickou debatu o d(sledcích 
televizní komodifi kace sportu a sportov-
ních subkultur. 

Sama televize pohlí)í na sport jako na 
jeden ze sv#ch zábavních program(, kte-
r# p"ivádí potenciální publikum k reklam-
ním inzerent(m a p"itahuje p"edplatitele 
k novému distribu!nímu systému. Ekono-
mické prost"edí, v n%m) se televize na-
chází, pomáhá p"etvá"et povahu a charak-
ter vysílan#ch program(. Sou!asn% 
ovliv&uje, které sporty budou vysílány 
a v jaké podob%. Této problematice se 
v%nuje !tvrtá kapitola, zkoumající v#ji-
me!né spojení sportu s televizí. Boyleho 
a Haynese zajímá klí!ová role, kterou se-
hrává televize p"i transformaci sportov-
ních akcí v mediální události. Dospívají 
k poznání, )e v ur!itém !asovém horizon-
tu sportovní p"enosy p"iná$ejí konkrétním 
mediálním systém(m jak ideologick#, tak 
ekonomick# prosp%ch. Na otázku, co 
o!ekává televize od sportu, odpovídají 
stru!n% a jednozna!n%: diváky a inzeren-
ty, presti) a ideovou profi laci. 

Auto"i také zkoumají zp(sob vytvá"e-
ní kód( a hledání cílové divácké skupiny 
prost"ednictvím komentá"e, zarámování, 
zd(razn%ní a opakování. R(zná média 
p"etvá"ejí sport do narativní formy, která 
nemá smysl pouze ve vypráv%ní ur!ité 
sportovní události, ale také posiluje a p"e-
tvá"í obecn%j$í hodnoty a postoje ve spo-
le!nosti. Ideologick# podtón p"itom za-
znívá i na ryze komer!ních kanálech, 
které by m%ly nabízet pouh# „mediální 
produkt“, schopn# generovat co nejv%t$í 
zisk. Autorská dvojice v tomto ohledu 
nezapomíná nap"íklad na charakteristick# 
rys mediální prezentace sportu, kter#m je 
zrod a sláva sportovních hv%zd, a analy-
zují n%které z ekonomick#ch, sociálních 
a etick#ch d(sledk( t%chto proces( pro 
pojetí sportu jako sou!ásti populární kul-
tury – p"i propagaci hv%zd dochází k ide-
ologickému a obchodnímu spojení dané-
ho sportovního odv%tví s médiem. Média 
nabízejí divák(m mytick# rozm%r tvor-
bou hrdin( a zloduch(, jejich) p(sobivost 
p"esahuje hranice sportu – sledování sou-
kromého )ivota sportovc( umo)&uje tyto 
p"edstavovat bu, jako modeloví ob!ané 
a rodi!ové nebo jako padlé modly a de-
fektní jedinci. (Druh# p"ípad vyu)ívají 

auto"i pro popis „anatomie sportovního 
skandálu“, kde zmi&ují hned t"i p"ípady 
– drogov# skandál kanadského sprintera 
Bena Johnsona, obraz „zloducha“ ame-
rického basketbalisty Magica Johnsona 
a soudní proces s americk#m fotbalistou 
a hercem O. J. Simpsonem, obvin%n#m 
z vra)dy.) Vytvá"ení tohoto typu narací 
umo)&uje televizi fungovat jako ochran-
ná ruka, pracující v zájmu udr)ení hege-
monie.

V knize nejsou opomenuty aktuální 
akademická i spole!enská témata, která 
souvisí s pojetím sportu jako jedné ze zá-
kladních slo)ek populární kultury. Po 
jedné kapitole je v%nováno vztahu sportu 
k rasové p"íslu$nosti a etnicit%, národ-
nostní identit% a problematice genderu. 

S genderem (a konkrétn%) maskulini-
tou nap"íklad souvisí i tématika „konzu-
mace“ mediálního sportu – v%t$inu jeho 
publika toti) tvo"í mu)i. Auto"i o televiz-
ním sportu proto s lehkou nadsázkou pí$í 
jako „mu)ské soap ope"e“. *adou citací 
související literatury dokládají, )e v me-
diálním sportu skute!n% jde o melodrama 
– a+ u) kv(li zd(raz&ování osobního vy-
p%tí, sociální tenze !i morálního konfl ik-
tu. Má-li autor(m !tená" v%"it, pak nic 
takového jako )ensk# divák sportovních 
p"enos( v zásad% neexistuje – Boyle 
a Haynes se toti) v%nují v#hradn% mu)-
skému publiku, násilí, brutalit%. Sport 
podle nich ostatn% v)dy byl vále!n#m 
polem, na n%m) se st"etávala pohlaví. 
-ádná anal#za medializovaného sportu 
by proto nebyla kompletní bez pochopení 
toho, jak jsou skrze mediální instituce 
a jejich pojetí sportu reprodukovány pat-
riarchální struktury spole!nosti jako tako-
vé. (Zneviditel&ování )en v mediálním 
sportu tak jen sv%d!í o celé oblasti ve"ej-
ného )ivota, v ní) jsou )eny marginalizo-
vány, co) dosv%d!uje i kapitola o spor-
tovních hv%zdách, kter#mi jsou v drtivé 
v%t$in% p"ípad( mu)i. P"esto se )eny po-
malu vyma&ují z periferie a zcela vít%zí 
na jednom úseku – v televizních newsro-
omech.) 

Boyle a Haynes v zaujetí jedine!ností 
televize nezapomínají ani na ti$t%ná mé-
dia, na sportovní publicistiku a ekono-
mické a kulturní faktory, které utvá"ejí 
její odli$n# v#voj v )urnalistice obecn%. 

Sport dal novinám stál# zdroj zpráv 
a klep( – a stejn% tak i nov# typ )urnalis-
t(, zam%"en#ch pouze na oblast sportu. 
Zajímav#m pohledem do zákulisí je roz-
bor konstrukce sportovních stran a p"íloh, 
do ní) se promítají institucionální a tr)ní 
tlaky a skryté zájmy (nejen t%mto )urna-
list(m je ur!ena pasá) o etice a sportov-
ním spin-doctoringu). U)ite!n#m dopl&-
kem je pak typologizace model( 
sportovních zpráv a charakteristika no-
v#ch )ánr( a typ( periodik.

Záv%re!ná kapitola popisuje struktu-
rální prom%ny v#voje vztahu sport–média 
a nasti&uje nové trendy v oblasti mediál-
ního sportu, kter#mi jsou nap"íklad digi-
talizace televizního vysílání, pay-per-
-view kanály !i internet jako „sportovní 
superdálnice“. *e! je i o regulaci a kon-
vergenci medializovaného sportu. Bohu-
)el se post"ehy autor( místy pohybují 
spí$e v rovin% spekulací a dohad( o mo)-
ném v#voji, které s ohledem na datum 
vydání knihy (rok 2000) logicky zastará-
vají. Boyle a Haynes si tento problém 
uv%domují, stejn% jako p"íli$né sep%tí 
s ostrovním prost"edím (v%t$ina historic-
k#ch pasá)í i p"íklad( se, jak u) bylo "e-
!eno,  t#ká BBC a britsk#ch komer!ních 
kanál() – a i svou knihu p"edkládají jako 
pokus popsat v#voj spojení sportu s médii 
a prozkoumat, jaké d(sledky z tohoto 
spojení plynou pro sportovní a mediální 
organizace i pro konzumenty mediálních 
obsah(. Boyle a Haynes také obhajují 
sv(j zám%r popisovat n%kdy úplné banali-
ty – lépe je podle nich "íci úpln% v$echno, 
ne) náhodou n%co opomenout. Tato stra-
tegie se jim osv%d!ila – z podrobného 
popisu n%kdy vystupují detaily, které ce-
lek staví do zcela nového sv%tla a umo)-
&ují kriti!t%j$í pohled na sebe, svou kultu-
ru a spole!nost. Co) je nakonec cílem 
kulturálních studií.

Ond"ej Krajtl

Uvnit# sportovního byznysu

Stephen Aris: Sportsbiz: Inside the sports 
business. Hutchinson, London 1990, 196 
stran.  

„Toto není kniha o sportu v obvyklém 
smyslu,“ pí$e znám# britsk# noviná" 

Stephen Aris v úvodu své knihy. „Nepopi-
suje vít%ze, pora)ené, excelentní v#kony, 
v(li zvít%zit – tradi!ní témata sportovní 
literatury. Jako noviná" zam%"ující se na 
oblast ekonomiky chci ukázat, jak se sport 
postupn% p"em%nil v podnikání s mnoha-
milionov#mi tr)bami.“ (s. ix) Tento slib 
Aris dodr)í. Stává se !tená"i pr(vodcem 
po zákulisí sportovního byznysu. „P"i 
pátrání jsem se nesetkával tak !asto se 
sportovci sam#mi, spí$e s jejich agenty, 
promotéry, lidmi z vedení televizních 
stanic, sponzory. P"íklady jsou Mark Mc-
Cormack z IMG, nejv%t$í fi rmy p(sobící 
v oblasti sportovního byznysu, Donald 
Dell z ProServ, znám# mana)er teniso-
v#ch hv%zd, Horst Dassler z fi rmy Adidas, 
Bernie Ecclestone z Formule 1, [...] Jejich 
jména se z"ídka dostanou do tradi!ního 
sportovního zpravodajství, ov$em práv% 
tihle lidé jsou prav#mi architekty sou!as-
ného sportu. Jsou to oni, kdo objevil pení-
ze z televizních p"enos( a sponzorství, 
kdo vytvá"í a prodává sportovní hv%zdy, 
kdo re)íruje sportovní akce tak, aby spl-
&ovaly pravidla atraktivní televizní podí-
vané,“ pí$e Aris dál v úvodu knihy. (s. x) 
V úvodní kapitole se !tená" dozví, co od 
knihy !ekat – reportá)e p"ímo z terénu. 
Autor v úvodu také upozor&uje na to, co 
!tená" v celé knize nenajde – sociáln%v%d-
ní anal#zu, teorii, hodnotící soudy. 

Ekonomická )urnalistika tradi!n% !elí 
dv%ma p"eká)kám. Za prvé, podstatné 
informace jsou diskrétní. Lehce dostupné 
informace jsou bezcenné, nedávají prav-
div# obrázek, jsou to fabrikáty marketin-
gov#ch odd%lení. Pro popis skute!n#ch 
ekonomick#ch vazeb a zájm( je t"eba in-
vestigace, vhled, skryté informa!ní zdro-
je. Za druhé, kdy) se povede získat zají-
mav# materiál, v%t$inou se uká)e, )e je 
obtí)n% komunikovateln#. Celá zále)itost 
je p"íli$ slo)itá, vazby jsou p"íli$ kompli-
kované. Je obtí)né napsat krátk#, !tiv#, 
jednodu$e pochopiteln# !lánek. Pro popis 
ekonomick#ch reálií sportovního byznysu 
je pot"eba v%t$í prostor ne) nabízí novi-
nov# !lánek – jako ideáln%j$í se tedy jeví 
nap"íklad kniha. 

Stephen Aris toto ví. P"es dvacet let 
pracoval jako reportér z oblasti ekonomi-
ky pro britsk# !asopis Sundy Times, pra-
videln% p"ispívá do Financial Times, The 

Economist, Independent. Kniha Sports-
biz: Inside the sports business vznikla na 
základ% mraven!í reportérské práce 
v pr(b%hu sedmdesát#ch a osmdesát#ch 
let minulého století. Autor vzal v$echny 
!lánky o sportovním byznysu, které kdy 
napsal, a p"evypráv%l jejich souhrnn# 
obsah do del$ího textu. Cílem bylo slo)it 
ze st"ípk( mozaiku. Nechat vystoupit 
celkov# obraz. To se povedlo. 'tená" po-
zná reálie sportovního byznysu do hloub-
ky, p"itom z informací z první ruky a na-
víc p"i zvá)ení obtí)nosti tématu i !tivou 
formou.

Na první vydání knihy Sportsbiz: In-
side the sports business v roce 1990 rea-
govalo n%kolik recenzent(. Ne v$ichni 
p"ijali text s nad$ením. „Je t"eba p"iznat, 
)e Aris shromá)dil pom%rn% zajímavé in-
formace o podnikatelsk#ch osobnostech 
ve sportovním byznysu, zejména z oblas-
ti tenisu, golfu, motoristick#ch závod(, 
kule!níku, fotbalu, amerického fotbalu 
a atletiky. Jeho p"ístup ale klou)e po po-
vrchu. Nejedná se o )ádné hluboké anal#-
zy. Kniha je souborem samostatn#ch 
esej(. Materiál do nich posbíral autor b%-
hem svojí )urnalistické praxe. Dílo nep(-
sobí dojmem zarámovaného celku,“ na-
psal Braham Dabscheck z University of 
New South Wales v !asopise Sporting 
Traditions.1 S p"ehlédnutím pejorativního 
nádechu lze s Dabscheckovou charakte-
ristikou recenzované knihy souhlasit. Aris 
skute!n% nepí$e )ádné hluboké anal#zy. 
To ov$em ani není jeho cílem – jednotlivé 
kapitoly na sebe nenavazují, jsou to sa-
mostatné krat$í texty s vlastním úvodem, 
v#vojem a záv%rem. Kdyby byly v knize 
se"azeny jinak, nic by se nestalo. Pro! to 
ale autorovi vy!ítat? -iv# reportá)ní styl 
s "adou p"ím#ch "e!í a fakt( posbíran#ch 
v terénu b%hem dvacetileté )urnalistické 
praxe ukazuje spí$e na sílu díla ne) na 
jeho nedostatky. Kdo by cht%l v knize 
hledat u!ebnici ke kurzu Sports Studies, 
je na $patné adrese. Publikace stojí p"esn% 
na opa!né stran% spektra. 

Stephen Aris je zku$en# )urnalista, 
reportér pohybující se v terénu. S p"ihléd-
nutím k anglosaské tradici tvorby )urna-
listick#ch text( by se dalo "íci – lovec 
p"íb%h( v první linii. Od tohoto stylu psa-
ní se nedoká)e oprostit ani p"i práci na 
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knize. A to je pro !tená"e dob"e. Díky 
Arisovu reportá)nímu zp(sobu psaní se 
kniha !te lehce a má spád. Autor ví, )e 
p"íb%h je to, co !tená"e chytí a nepustí 
dokud se nedobere konce kapitoly. 
Posu,te sami. 

„Golfov# klub Hadley Wood le)í na 
p"edm%stí Lond#na. Ze schod( georgián-
ské budovy je hezk# v#hled. [...] To brzké 
úterní ráno se tady objevil Nick Faldo, 
jeden z nejúsp%$n%j$ích a nejbohat$ích 
britsk#ch golfi st(, aby pomohl prodávat 
!okoládovou ty!inku.“ (s. 36) Tímto fea-
ture stylem za!íná !tvrtá kapitola – Jak 
prodat hv$zdu (Selling the Star). Aris po-
pisuje, co se ten den v Hadley Wood d%lo. 
Byl tam tehdy p"ítomen. To!il se p(lmi-
nutov# reklamní spot. Slavn# hrá! golfu 
pálil do mí!k( a jedl p"i tom !okoládu. 
Dostal za to sto tisíc liber. V$echny ostat-
ní náklady na v#robu spotu !inily sedm-
desát tisíc. Tato p"íhoda se odehrála v ro-
ce 1988. Autor p"echází na tvrdá fakta. 
„Pro v%t$inu lidí je sto tisíc liber nep"ed-
stavitelná spousta pen%z, ale pro Falda je 
to jako mal# kousek z obrovského kolá-
!e.“ (s. 38) Následuje sumarizace golfi s-
tov#ch p"íjm( a Aris p"ichází k !íslu je-
den a p(l milionu liber za rok. Po tomto 
$+avnatém, tém%" bulvárním úvodu za!ne 
autor rozkr#vat práci agentury IMG. Té 
m()e Faldo d%kovat za svoje miliony. 
Agentura se stará o to, aby se úsp%ch na 
h"i$ti prom%nil té) v úsp%ch na bankov-
ním kont%. 

Skrze p"íb%h jednoho hrá!e poznává 
!tená" ekonomické pozadí velk#ch golfo-
v#ch akcí. Jsou p"edstaveni lidé z IMG 
a styl jejich práce. Na základ% rozhovor( 
s pracovníky i mana)ery IMG o konkrét-
ních sportovcích a sportovních akcích 
dostává !tená" plastick# obraz odv%tví, 
pro n%) se v)il název sportovní byznys. 
Postupné odhalování ekonomick#ch va-
zeb ve sportovním byznysu je !as od !asu 
p"eru$eno a oko"en%no pikantnostmi 
z osobního )ivota. „Kdy) jsem p"ed lety 
za!ínal, myslel jsem po"ád na peníze. 
Kdy) má$ na ú!tu posledních p%t set liber 
a ty do konce t#dne padnou na )ivotní 
náklady, neubrání$ se my$lenkám na to, 
kolik musí$ do konce t#dne vyd%lat,“ 
vzpomíná milioná" Faldo na dobu, kdy se 
u) )ivil golfem, ale zatím jen t"el bídu 

s nouzí. (s. 39) Golfi stu opou$tíme a ná-
sleduje "ada jin#ch sportovc(. Dozvídá-
me se, jak se IMG a jin#m fi rmám da"í 
prodávat ostatní hv%zdy sportovního byz-
nysu. Postupn% p"echázíme na tenis, fot-
bal, atletiku, motoristické závody a jiné 
sporty. Autor na p"íkladech p"ibli)uje 
pom%ry v ekonomickém pozadí jednotli-
v#ch sport(. 

Publikum, sportovní akce, po"adatelé, 
sportovci, zastupující agentury, zadavate-
lé reklamy, média. To jsou hlavní akté"i 
sportovního byznysu. Ka)d# má v tom 
mechanismu svoje místo, p"ichází na trh 
se svojí nabídkou a poptávkou. Ka)dému 
je vyhov%no v bod%, kde se nabídka 
a poptávka st"etávají. Poptávka po spor-
tovní zábav% rok od roku roste. Zvy$ují 
se celkové tr)by v odv%tví. Stephen Aris 
se rozhodl zmapovat hlavní ekonomické 
síly, udr)ující cel# mechanismus sportov-
ní zábavy v chodu.           

„Poselství celé Arisovy knihy je 
v tom, )e n%kte"í lidé vidí sport jako sou-
!ást zábavního pr(myslu a d%lají v$e pro 
to, aby maximalizovali tr)by a zisky. Im-
plicitn% je v knize obsa)en názor, )e p"ed 
nástupem podnikatel( v oblasti sportovní 
zábavy byl sport n%!ím !ist#m a vzne$e-
n#m. Pak do$lo ke zne!i$t%ní komercí,“ 
napsal Dabscheck.2 S touto interpretací 
poselství knihy op%t nelze souhlasit. Je 
pravda, )e Aris vidí sport jako sou!ást 
zábavního pr(myslu s mimo"ádn% vyso-
k#mi tr)bami. Ov$em tématem „zne!i$-
+ování“ p(vodn% vzne$eného sportu ob-
chodními praktikami se v textu v(bec 
nezab#vá. Kniha je pouze o sportovním 
byznysu. Zda je sport bez komer!ního 
nánosu vzne$en#, nebo ne, autor neroze-
bírá. Pí$e pouze o komer!ním nánosu. 
A pí$e o n%m faktografi cky, dokumentaris-
ticky, bez jak#chkoli hodnotících soud(.

„Jsem zapisova! p"íb%h(, ne )alobce.“ 
Tímto argumentem p"esv%d!il reportér 
BBC Nick Thorpe b#valého dozorce 
v koncentra!ním tábo"e v bosenském 
m%st% Keraterm Dragana Kolundziju 
k tomu, aby mu poskytl rozhovor.3 Srb-
sk# voják vypráv%l, co v roce 1992 vid%l 
a za)il. Reportér zapisoval. Stejn#m zp(-
sobem pracuje Stephen Aris. Pátrá v teré-
nu po lidech, kte"í mají zku$enost s od-
v%tvím, které ho zajímá – sportovním 

byznysem. Nechává mluvit zdroje infor-
mací. Zapisuje, co zjistil. Potom se sna)í 
slo)it mozaiku vztah( a vazeb. Popsat, 
jak to funguje. 

Ka)dá kapitola knihy je v%nována 
jednomu sportu. Ke kapitolám popisují-
cím pom%ry v jednom sportu bylo za"aze-
no n%kolik kapitol, které informují o fe-
noménech jdoucích skrze v$echny sporty. 
P"íkladem je kapitola p%t – Moc mana%e-
r& (Agent Power) nebo kapitola $est – 
Sklen$né oko (The Glass Eye), popisující 
ekonomickou sílu sportovních televizních 
po"ad(.

Ú!elem knihy je informovat a nepo-
chybn% nese vysokou dokumentaristickou 
hodnotu. Naopak za slabinu textu by n%-
kdo mohl pova)ovat rozt"í$t%nost. Autor 
m%l pravd%podobn% k dispozici n%kolik set 
novinov#ch a !asopisov#ch !lánk(, jejich) 
jednotícím prvkem bylo téma sportovního 
byznysu. Fakticky stál p"ed hromadou n%-
kolika stovek minip"íb%h(. Konstrukci 
knihy vy"e$il tak, )e vymyslel t"ináct sub-
témat (kapitol) a ka)d# minip"íb%h do n%-
které z kapitol za"adil. Jednotlivé kapitoly 
p(sobí jako sled historek, které jsou ost"e 
st"íhány jedna za druhou v rychlém tempu. 
Práv% z tohoto d(vodu budou p"íznivci 
p%kného lineárního vypráv%ní se stylem 
knihy nespokojeni. Budou autorovi vy!ítat 
klipovitost. Nespokojení budou také !te-
ná"i, kte"í od autora o!ekávají komentá", 
názor nebo generalizaci. Naopak nad$ení 
budou milovníci „!ist#ch fakt(“ a zpravo-
dajského stylu.      

Sportsbiz: Inside the sports business 
není jediná kniha s ekonomicko-)urnalis-
tickou tematikou, kterou autor publiko-
val. Kompilaci mnoha p(vodních, tema-
ticky podobn#ch !lánk( do knih provádí 
Stephen Aris pravideln%. V dubnu lo&ské-
ho roku mu vy$la kniha Close to the Sun: 
How Airbus Challenged America’s Domi-
nation of the Skies, ve které mapuje eko-
nomické a politické okolnosti konkuren!-
ního boje mezi evropsk#m a americk#m 
v#robcem letadel. Knih podobného stylu 
má autor na kont% celou "adu. Nap"íklad 
The Jews in Business (1970), Inside the 
Bankruptcy Business (1985), Going Bust 
(1986), Building the Nothern Rock 
(2000).    

Roman Stuchlík

Poznámky:

1) Sporting Traditions je akademick# 
!asopis vydávan# Australskou spole!nos-
tí pro historii sportu (Australian Society 
for Sports History). Citovaná recenze 
vy$la 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 /
Spor t ingTradi t ions /1992/s t0901/
st0901m.pdf   (29. 1. 2005)

2) dtto
3)h t tp : / /news .bbc .co .uk /2 /h i /

p r o g r a m m e s / f r o m _ o u r _ o w n _
correspondent/4216475.stm  (1. 2. 2005) 

Sport a média ve v!ku 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: t"i slova, vt%-
lená do titulu monotematického !ísla !a-
sopisu Media, Culture & Society z roku 
1996, se vyzna!ují jakoby p"irozenou 
afinitou. Soudob# vrcholov# sport je 
z velké !ásti hromadn% a racionáln% pro-
dukovaná, vysoce komercializovaná zále-
)itost, p"i!em) platí rovnice, )e bez $t%d-
r#ch sponzor( není $pi!kového sportu 
a bez zájmu masov#ch médií (primárn% 
televize) o doty!n# sport není sponzor(. 
Stále rostoucí po!et divák( celosv%tov#ch 

sportovních spektákl(, jako jsou zejména 
olympijské hry nebo mistrovství sv%ta ve 
fotbale, ale i globální „koloto!“ turnaj(, 
mítink( a sout%)í v nejr(zn%j$ích sportov-
ních odv%tvích, p"ená$en# specializova-
n#mi satelitními kanály jako Fox Sports 
nebo Eurosport, pat"í zase k nej!ast%ji 
uvád%n#m p"íklad(m p(sobení procesu 
globalizace, v mediálních teoriích !asto 
chápanému jako roz$i"ování kulturních 
vzorc( a )ivotních styl( (a+ ji) jako d(sle-
dek p"edchozího nebo p"í!ina následného 
politicko-ekonomického vlivu) euroame-
rické civilizace na zbytek sv%ta. Slou)í ke 
cti editor( MC&S, )e pro toto !íslo dali 
dohromady p"ísp%vky nahlí)ející za tuto 
pon%kud omezenou defi nici a zkoumající 
vztah médií, sportu a globalizace bez apri-
orního kladení rovnítek mezi tyto t"i poj-
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my. P"esto)e od vydání text( uplynulo ji) 
bezmála deset let, lze v%t$inu z nich dopo-
ru!it k !etb% i dnes, mimo jiné proto, )e 
vztahy a trendy v oblasti medializovan#ch 
sportovních událostí, jejich) anal#zou se 
p"ísp%vky zab#vají, se nejen v#razn% 
nezm%nily, ale mnohdy z"eteln% zintenziv-
nily. 

V prvním p"ísp%vku („Sakka“ in Ja-
pan) se John Horne zab#vá historií rapid-
ního nár(stu popularity fotbalu v Japon-
sku na konci 80. a po!átkem 90. let 20. 
století, která vedla k zalo)ení profesionál-
ní fotbalové „J.League“ v roce 1994 
a následn% k podání kandidatury na po"a-
datelství sv%tového $ampionátu v roce 
2002 (jen) se, jak dnes m()eme dodat, 
také s úsp%chem uskute!nil). A!koli liga 
vd%!ila za sv(j start a následnou rychlou 
expanzi obdobn#m marketingov#m tech-
nikám (v!etn% asistence televize), jaké 
známe z Evropy, p"ijetí fotbalu jako po-
pulárního sportu a sou!asn% specifi cké 
kulturní formy se v Japonsku neodehrálo 
podle stejného „evropského“ scéná"e. 
Horne poukazuje jednak na historické 
ko"eny organizovaného sportu v Japon-
sku, na n%) svou organizací J.League na-
vazuje (co) problematizuje chápání fot-
balu v zemi vycházejícího slunce jako 

pouhého importu), jednak na specifi cky 
lokální prvky, objevující se nejen v sa-
motné h"e, ale i v doprovodn#ch aktivi-
tách a strukturách, kter#mi je japonsk# 
„sakka“ (= soccer) obklopen. Horne uvá-
dí nap". v evropsk#ch ligách neznámé 
pravidlo prodlu)ování utkání, pokud 
skon!í v normální hrací dob% remízou, 
dále z pohledu evropského fotbalu nety-
picky vysok# podíl dívek a )en v publiku 
(a to jak televizním, tak p"ímo na stadió-
nech), integraci klub( a klubového )ivota 
do kultury etablovaného korporátního 
"ádu, jako) i dal$í rysy, díky kter#m lze 
popisovat vzr(stající oblibu fotbalu v Ja-
ponsku mnohem spí$e v rámci diskurzu 
hybridizace ne) diskurzu kulturního im-
perialismu.

Také Raymond Boyle a Richard Hay-
nes se ve druhé stati !ísla („The grand 
old game“: football, media and identity) 
v%nují otázce globalizace fotbalu a po-
dobn% jako Horne, i oni volají po její 
v%t$í kontextualizaci a d(kladn%j$ímu 
empirickému prov%"ení prost"ednictvím 
konkrétních p"ípadov#ch studií. Sami tak 
!iní na p"íkladu své domoviny – Skotska, 
pro jeho) obyvatele je fotbal jedním z tra-
di!ních zdroj( konstrukce národní identi-
ty, formující se zejména v opozici v(!i 

dominantnímu anglickému/britskému 
vlivu. 'lánek se zab#vá práv% prom%na-
mi, respektive nov#mi zp(soby artikulace 
a obrany skotské národní identity v kon-
textu nástupu transnacionální, satelitní 
televizní stanice BSkyB Ruperta Murdo-
cha, která se b%hem krátké doby (1992–
1994) v rétorice skotsk#ch fotbalov#ch 
!inovník( prom%nila z hroba"e skotského 
fotbalu v jeho nejlep$ího propagátora – 
sta!ilo, kdy) k p(vodn% získan#m vysíla-
cím práv(m na anglickou Premiere Lea-
gue, p"ená$enou samoz"ejm% )iv% i do 
Skotska, p"ikoupila rovn%) práva na její 
skotskou obdobu. Studie je tak pokusem 
problematizovat n%které za)ité stereoty-
py, vyskytující se v teoriích globalizace: 
jednak p"edpoklad, )e moderní, komerci-
alizovan# sport se nutn% vzdaluje svému 
p(vodnímu zakotvení v prost"edí lokální 
kultury, jednak p"edpoklad, )e nadnárod-
ní satelitní vysílání automaticky oslabuje 
národní identitu a p"ispívá k $í"ení glo-
bálních kulturních vzorc(.

David Rowe ve t"etím p"ísp%vku (The 
global love-match: sport and television) 
prezentuje obecn%j$í a rovn%) sociologic-
ky více propracovanou anal#zu vztahu 
sportu a televize. Jeho p"ístup nepostrádá 
rysy mediáln%-technologického determi-
nismu; podle n%j se transformace sportu 
z neorganizované, autonomní formy zá-
bavy a) k dne$ní masov% produkované 
i konzumované komodit% odehrála za 
v#znamné podpory rodících se masov#ch 
médií v 19. století, tedy dlouho p"ed ná-
stupem televize. Ov$em byla to teprve 
televize, která vytvo"ila dokonalou iluzi 
zá)itku p"ítomnosti „u toho“, ani) by 
bylo nutné opustit d(m; co) se, jak Rowe 
dokládá, zpo!átku negativn% odrazilo na 
náv$t%vnosti stadion( a dal$ích sporto-
vi$+. Sport se stal rychle atraktivním )án-
rem jak pro státní/ve"ejnoprávní média, 
tak pro média komer!ní: pro první coby 
prost"edek budování a rituálního potvrzo-
vání národní kultury, pro druhé jako mno-
hem levn%j$í zp(sob p"ilákání v%t$inové-
ho publika (a tím i zadavatel( reklamy) 
ne) nákladná dramatická tvorba. Sport na 
rostoucí pozornosti ze strany médií nako-
nec také vyd%lal; jak Rowe "íká, jeho 
funkcioná"i i reprezentanti za!ali televizi 
vnímat „mnohem mén% jako trojského 

kon% a mnohem více jako dojnou krávu“. 
Daní za tento (zdánliv%?) symbiotick# 
vztah je v$ak pozvolné p"esouvání sportu 
z ve"ejné do soukromé sféry, kam mají – 
nap"íklad v d(sledku zavád%ní nov#ch 
forem televizního p"enosu – p"ístup jen 
privilegovaní. Rowe tento trend demon-
struje na p"íkladu souboje o vysílací prá-
va na australskou ragbyovou ligu, které 
v polovin% 90. let svád%li dva hlavní pro-
vozovatelé placeného vysílání, Kerry 
Packer (spole!nost Optus Vision) a Ru-
pert Murdoch (Foxtel). Práv% kv(li pot"e-
b% ochrany sportu proti rostoucím ko-
mer!ním tlak(m, hrozícím vymanit vztah 
televize-sport zcela z oblasti ve"ejné kon-
troly, doporu!uje Rowe siln%j$í regula!ní 
intervenci národních stát(, která zajistí, 
)e p"inejmen$ím virtuální participace na 
sportovních událostech nebude vyhrazena 
pouze men$in% a sou!asn% se o pozornost 
ve"ejnosti budou moci ucházet i ty sporty, 
které by se ve zcela deregulovaném me-
diálním prost"edí do hledá!ku televizních 
kamer pravd%podobn% nedostaly.

Nejv%t$ími a nejpompézn%j$ími ze 
v$ech sportovních podnik( soudobého 
sv%ta se zab#vá p"ísp%vek Alana Tomlin-
sona (Olympic spectacle: opening cere-
monies and some paradoxes of globalisa-
tion). Olympijské hry se stabiln% dr)í na 
$pi!ce nejsledovan%j$ích televizních po-
"ad( na sv%t%, p"i!em) velikost publika 
soub%)n% s rozsahem penetrace televizní-
ho signálu progresivn% nar(stá. Tomlin-
son detailn% analyzuje t"i LOH (Los An-
geles 1984, Soul 1988, Barcelona 1992) 
a dv% ZOH (Albertville 1992 a Lilleha-
mer 1994), a to p"edev$ím jejich slav-
nostní zahajovací ceremoniály, jejich) 
prost"ednictvím si podle autora jednotlivé 
hostitelské zem% „p"isvojují“ celosv%to-
v#, univerzální charakter olympijsk#ch 
her. Tyto ceremoniály, jejich) moderní 
podobu ur!ily podle Tomlinsona Letní 
olympijské hry 1984 v Los Angeles, jsou 
od po!átku systematicky „$ité na míru“ 
masov#m médiím, p"edev$ím televizi, 
a dokonale napl&ují defi nici „mediálních 
událostí“, o kter#ch hovo"í Daniel Dayan 
a Elihu Katz. Tomlinson se v$ak zdráhá 
p"ipojit k tomuto termínu slovo „globál-
ní“ (jako to !iní zmi&ovaní auto"i): sna)í 
se spí$e poukázat na komplexní, dyna-

mickou povahu vztahu mezi globálními 
a lokálními prvky, které jsou podle n%j 
v medializovaném olympijském spekták-
lu p"inejmen$ím rovnocenn% p"ítomny. 
Jsou to toti) práv% zahajovací (a do jisté 
míry i záv%re!né) ceremoniály, které jsou 
otev"enou propagací kultury a identity 
hostitelského národa; jsou to festivaly 
patriotismu, ve kter#ch se symboly uni-
verzalismu (jako nap"íklad olympijská 
pochode&) propojují s národními ikonami 
(nap"íklad nositeli pochodn%, zpravidla 
velk#mi postavami daného národa), pro-
ná$ejí se patriotické proslovy (dne$ní di-
vák má nejspí$ v pam%ti projev G. W. 
Bushe v Salt Lake City 2002, ale Tomlin-
son upozor&uje, )e pokus p"ivlastnit si 
podobn#m zp(sobem olympijské hry u!i-
nil v roce 1984 ji) Ronald Reagan) a jsou 
organizována defi lé národních symbol( 
a „tradi!ních“ zvyk(, prezentujících da-
nou zemi v tom nejlep$ím sv%tle. 

Olympijské hry jsou tématem rovn%) 
posledního z p%tice p"ísp%vk( o vztahu 
médií, sportu a globalizace. Helen Wilson 
(What is an Olympic city? Visions of Syd-
ney 2000) v n%m kriticky zkoumá p"ípra-
vy pro konání olympijsk#ch her v Sydney 
2000, p"i!em) prezentuje spí$e ekono-
mickou a urbanisticko-rozvojovou ne) 
mediologickou perspektivu, co) textu 
sice neubírá na zajímavosti, ale pom%rn% 
jej vzdaluje ostatním !lánk(m, za"aze-
n#m do tohoto !ísla. Pojítkem s mediální-
mi teoriemi je koncepce „informa!ního 
m%sta“ Manuela Castellse, zbudovaného 
a fungujícího podle logiky globálních in-
forma!ních a ekonomick#ch tok(. K ta-
kové rekonfi guraci struktury do$lo podle 
Wilsonové v p"ípad% Sydney poté, co 
bylo vybráno jako místo konání olympij-
sk#ch her. Budování „Olympijského 
m%sta“ je autorkou popisováno jako kon-
centrované, zrychlené a zintenzivn%né 
p(sobení globálních sil, mezi nimi) hrají 
v#znamnou roli velké korporace a které 
mají jedin# cíl: pod"ídit v$e hladkému 
pr(b%hu $estnáctidenního globálního kar-
nevalu bez ohledu na zájmy a prost"edí 
místních komunit a bez zájmu o dal$í 
osud doty!n#ch lokalit.  

Jak#msi apendixem k v#$e p"edstave-
n#m p%ti tematick#m statím jsou dva 
texty, které se nev%nují sportu a dot#kají 

se „pouze“ diskurzu mediální globaliza-
ce: jsou jimi !lánky Stuarta Cunninghama 
a Elizabeth Jackaové The role of televisi-
on in Australia‘s „paradigm shif“ to Asia 
a !lánek Zhao Bina The little emperor‘s 
small screen: parental control and chil-
dren‘s television viewing in China. Zvlá$-
t% text australsk#ch mediolog(, popisující 
sílící pozici jihoasijského regionu jako 
nejen ekonomického, ale !ím dál z"etel-
n%ji i politického a kulturního „v#znam-
ného druhého“ ve vztahu k Austrálii (její) 
!as pod britskou korunou se pozvolna 
krátí), potvrzuje obecnou teoretickou po-
zici, na ní) p"evá)ná !ást celého recenzo-
vaného !ísla Media, Culture & Society 
stojí. Tato pozice konvenuje s alternativ-
ním v#kladov#m paradigmatem globali-
zace, vyno"iv$ím se v 80. a 90. letech  
jako kritická reakce na teorie kulturního 
a mediálního imperialismu; jeho podstat-
nou sou!ástí je programové odlo)ení zá-
padocentrické optiky p"i popisu „globál-
ních“ událostí, které tak nez"ídka náhle 
ztrácejí homogenické rysy a rozlévají se 
do spektra r(znorod#ch variací. Sou!asn% 
– a v poslední dob% stále více – p"ib#vají 
d(kazy o tom, )e lokální reakce na glo-
bální tlaky a podn%ty na sebe !asto bere 
nacionalistickou podobu, respektive ("e-
!eno umírn%n%ji) o)ivuje latentn% stále 
p"ítomn# nacionalistick# diskurz, horli-
v#mi prognostiky globální epochy ji) 
dávno poh"bívan#. Práv% aréna mediali-
zovaného sportu je jednou z t%ch, na ní) 
je mo)né tyto paradoxy globalizace, jak 
o nich mluví v#$e citovan# Alan Tomlin-
son, demonstrovat nejlépe. Je tedy mo)né 
shrnout spolu s editorem !ísla Davidem 
Rowem, )e a!koli není pochyb o tom, )e 
se sport roz$í"il z b#valého „imperiálního 
jádra“ po celém sv%t%, není v )ádném 
p"ípad% jasné, jestli je opravdu (respekti-
ve pln%) globalizovan# (s. 524). Jeho 
jednotlivé formy mají na r(zn#ch místech 
!asto r(zn# obsah a p"ispívají ke kon-
strukci r(zn#ch typ( kulturních identit. 
Otázka po vzájemném vztahu sportu, mé-
dií a globalizace tak z(stává otev"ená 
p"edev$ím (jakkoli zdaleka ne v#lu!n%) 
pro díl!í etnografi ck# v#zkum, jeho) n%-
které mo)nosti byly v uveden#ch !láncích 
inspirativním zp(sobem nastín%ny.

Václav 't$tka
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Recenze nov!ch titul"

Sociální teorie médií

J. B. Thompson: Média a modernita. Na-
kladatelství Karolinum, Praha 2004, 
220 stran, cena neuvedena.

P"ehlédnout ji v knihkupectví nelze. Mla-
distv% jedovaté barvy obalu knihy socio-
loga Johna B. Thompsona jako by se po-
kou$ely zast"ít neduh, kter# trápí v%t$inu 
cizojazy!n#ch sociáln%v%dn#ch publikací. 
Ne) doputují na ná$ trh, obvykle o pár let 
zestárnou. Sociální teorii médií obsa)ené 
v Médiích a modernit$ trvala cesta z Velké 
Británie k !eskému !tená"i bezmála deset 
let. Na co )e jsme si museli tak dlouho 
po!kat?

Thompson si na startovní !áru na!má-
ral premisu, podle ní) nejsme schopni 
poznat spole!ensk# dopad nov#ch komu-
nika!ních a informa!ních sítí, pokud bu-
deme trvat na my$lence „)e komunika!ní 
média slou)í k p"enosu informací a sym-
bolického obsahu k jedinc(m, jejich) 
vztahy k ostatním jedinc(m z(stávají 
v zásad% nezm%n%ny“. (s. 9) Aby mohl 
ukázat, k jak#m zm%nám díky mediované 
komunikaci dochází, nejprve pro n% na-
defi noval referen!ní rámec. Rozli$il mezi 
!ty"mi typy moci – mezi mocí ekonomic-
kou, politickou, donucovací a symbolic-
kou. Zab#val se n%kter#mi rysy technic-
k#ch médií – nosi!( informace –, a to 
p"edev$ím schopností uchovávat sd%lení, 
reprodukovat jej a schopností odd%lit 
kontext produkce a percepce sd%lení v !a-
se a prostoru. Masová komunikace (jak-
koliv je podle n%j toto ozna!ení nevhod-
né) je pak specifi cká jist#mi technick#mi 
a institucionálními prost"edky produkce 
a $í"ení obraz(, komodifi kací symbolic-
k#ch text(, zavedením strukturovaného 
p"ed%lu mezi jejich produkcí a p"íjmem, 
zv#$ením dostupnosti v !ase a prostoru 
a kone!n% tím, )e umo)&uje ob%h symbo-
lick#ch sd%lení v rámci ve"ejnosti. 

Toliko k v#chodisk(m – dál u) se 
Thompson v%nuje vlastní sociální teorii 
médií. Po!ínaje vynálezem knihtisku sle-
duje, jak se aktuální komunika!ní pro-
st"edky vr#vají do povahy spole!ností. 
Klí!em k celému textu je rozdíl mezi t"e-
mi typy interakcí – interakcí tvá"í v tvá", 
zprost"edkovanou interakcí a zprost"ed-
kovanou kvaziinterakcí. První dva typy 
mají dialogick# charakter a jsou zam%"e-
ny na konkrétní jedince. Interakce tvá"í 
v tvá" probíhá v kontextu spole!né p"í-
tomnosti, má k dispozici velké mno)ství 
symbolick#ch prvk( a pat"í sem kup"íkla-
du klasick# rozhovor. Zprost"edkovaná 
interakce zahrnuje nap"íklad telefonick# 
rozhovor nebo korespondenci a vy)aduje 
vyu)ití n%jakého technického média, co) 
má za následek omezení zp(sob( vyjád"it 
se a rozpojení kontext( produkce a p"í-
jmu. 

Thompson se zcela logicky zab#vá 
p"edev$ím posledním typem interakce – 
zprost"edkovanou kvaziinterakcí, které-
mu je vlastní omezené mno)ství symbo-
lick#ch prvk(, zam%"ení na neur!it# 
soubor potenciálních p"íjemc( sd%lení, 
odd%lení !asoprostorov#ch kontext( pro-
dukce a p"íjmu a monologick# charakter. 
Poukazuje na to, jak nov# zp(sob komu-
nikace generuje nové spole!enské 
jevy – a práv% tehdy za!íná b#t jeho text 
zajímav#. 

Mediovaná kvazinterakce se stala 
sou!ástí na$í ka)dodennosti. Krom% toho, 
)e ovliv&uje strukturu a vyu)ívání !asu, 
je mediální komunikace podle Thompso-
na také zdrojem velkého mno)ství r(z-
n#ch informací, které by se k jednotliv-
c(m za jin#ch okolností nedostaly. Nové 
informace pak jedinci vyu)ívají p"i kon-
strukci vlastní identity, uva)ování o sob% 
sam#ch a sv#ch mo)nostech. Díky medi-
álním sd%lením se m%ní i obsah a struktura 
individuálních zku$eností. Kdy) se zab#vá 
zp(soby recepce, kritizuje Thompson 

p"ístup k divákovi jako k pasivnímu p"í-
jemci sd%lení, jak s ním operovala frank-
furtská $kola, a zavádí koncept diskurziv-
ního zpracovávání. To znamená, )e 
diváci/!tená"i text nejen )e automaticky 
nep"ijímají, ale chválí jej, kritizují, ko-
mentují a hodnotí v rámci prvního !i 
druhého typu interakce.

Thompson se ve svém textu pohybuje 
od díl!ích charakteristik mediální komu-
nikace k jejím celospole!ensk#m dopa-
d(m, ani) by jí ur!oval n%jaké zvlá$tní 
místo. Naopak, mediální komunikace je 
pro n%ho do spole!nosti vrostl# a od ní 
neodd%liteln# jev. Z této perspektivy se 
mu da"í revidovat Habermasovu teorii 
a identifi kovat prom%ny ve"ejné sféry. 
Z nov#ch zp(sob( zviditel(ování usuzuje 
na prom%ny v distribuci moci. P"ichází 
s konceptem globálního dohledu – systé-
mem, kter# p"edev$ím prost"ednictvím 
televize umo)&uje divák(m sledovat udá-
losti ve vzdálen#ch kontextech a jeho) 
p"edm%tem se stává mimo jiné v#kon 
politické moci. Ve vztahu ke globalizaci 
komunikace Thompson p"ehodnocuje te-
orii kulturního imperialismu, dot#ká se 
kulturní homogenizace a vysv%tluje asy-
metrii vztahu mezi producenty a p"íjemci 
sd%lení v globálním m%"ítku. Zajímav# je 
i jeho v#klad prom%n (nikoliv zániku) 
tradice – m%ní se její obsah, zp(sob ucho-
vávání i p"edávání.

Celá kniha je bohatá na post"ehy 
a zajímavé v#klady v#znamn#ch moder-
ních fenomén(. Na n%kter#ch místech se 
Thompsonovi poda"ilo p"edjímat pozd%j$í 
texty jin#ch autor( – nap"íklad pojetí 
imaginace jako konstitu!ního rysu nové 
subjektivity Arjuna Appaduraie. Jinde 
naopak !tená" nab#vá dojmu, )e Thomp-
son okázale ignoruje jiné texty a autory, 
kte"í se zab#vali p"íbuzn#mi tématy, a!-
koliv se v jiné souvislosti uká)e, )e s je-
jich texty pracuje. Tak je to nap"íklad 
s Baudrillardem !i politickou ekonomií 

Grahama Murdocka. Postupn% se ale od-
kr#vá komplexnost a vzájemná prováza-
nost Thompsonov#ch teoretick#ch v#vo-
d( a stesk po znám#ch jménech pozvolna 
mizí.

Mnohá nedorozum%ní, jich) se !tení 
nadálo, lze v$ak z"ejm% p"i!íst !eskému 
p"ekladu. Nap"íklad upozor&uje-li 
Thompson na schopnost médií odkazovat 
k sob% navzájem (s. 91), ne!iní tak v !es-
kém p"ekladu s ironií, ji) !tená" tu$í v p(-
vodním textu. Jeho tvrzení tak vyznívají 
p"inejmen$ím naivn%. A najdou se i hor$í 
místa. T"eba p"eklad Goffmanova jevi$t% 
a zákulisí jako „p"ední a zadní linie“ 
nelze ne) ozna!it za p"ekladatelské faux 
pas.

Kate"ina 'ka"upová

Dva pokusy o úvod do sémiotiky

Jarmila Doubravová: Sémiotika v teorii 
a praxi. Prom$ny oboru do konce 20. 
století. Portál, Praha 2002, 160 stran.

Ji"í !ern# – Jan Hole): Sémiotika. 
Portál, Praha 2004, 368 stran.

Nakladatelství Portál vydalo v rychlém 
sledu dv% knihy o sémiotice. První, paper-
backovou a útlej$í knihu Jarmily Doubra-
vové v roce 2002 a druhou, vázanou 
a obsáhlej$í knihu autorské dvojice Ji"í 
'ern# a Jan Hole$ v roce 2004. A!koli se 
nejedná  o !erstvé novinky  na kni)ním 
trhu (obzvlá$t% v p"ípad% knihy Jarmily 
Doubravové), jde o – v posledním deseti-
letí – na !eském kni)ním trhu ojedin%lé 

pokusy o ucelené pojednání o sémiotice, 
pro!e) jsme se rozhodli pro jejich spole!-
nou recenzi. 

Knihy jsou v mnoha sm%rech odli$né 
a díky tomu se, i p"es své nedostatky, 
vzájemn% dopl&ují a spojení n%kter#ch 
jejich !ástí m()e slou)it jako vcelku 
uspokojivé uvedení do studia sémiotiky. 
Je nicmén% nutno podotknout, )e pro ú!e-
ly sémiotické anal#zy mediálních sd%lení 
jsou oba recenzované tituly pou)itelné 
pouze v omezené mí"e. Problematikou 
sémiotick#ch systém( masov#ch médií se 
toti) auto"i zab#vají bu, velmi povrchn% 
a bez odkazu na relevantní literaturu, 
nebo se jí nezab#vají v(bec (v tomto 
sm%ru je z"ejm% nep"ekonateln#m úvo-
dem text Daniela Chandlera Semiotics for 
beginners, dostupn# na internetové adre-
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se http://www.aber.ac.uk/media/
Documents/S4B/semiotic.html).

Kniha Jarmily Doubravové není ex-
plicitn% ozna!ena jako úvod do sémiotiky, 
n#br) jako p"edstavení historického v#-
voje sémiotiky, základních teorií a termi-
nologie oboru. Díky slovníkovému cha-
rakteru a zjednodu$en#m p"íklad(m 
sémiotického rozboru vybran#ch znako-
v#ch systém( ji v$ak lze za úvod pova)o-
vat.

Kniha je rozd%lena do dvou p"ibli)n% 
stejn% rozsáhl#ch !ástí. V první !ásti, na-
zvané Úvod do teoretické sémiotiky, jsou 
formou historického p"ehledu p"edstaveni 
v#znamní auto"i a základní koncepce 
protosémiotiky (od Platóna po J. S. Milla) 
a moderní sémiotiky (autorka se v%nuje 
zejména F. de Saussurovi, L. Hjemslevo-
vi, N. Chomskému, Ch. S. Peircovi, Ch. 
W. Morrisovi, Ch. K. Ogdenovi a I. A. 
Richardsovi).  V první !ásti tak autorka 
nejd"íve vymezuje sémiotiku jako obor 
i jako metodu, postupn% se zab#vá r(z-
n#m pojetím znaku, kódy, dyadickou 
a triadickou sémiotikou, teorií ostenze, 
teorií symbolu a p"edkládá pojednání 
o !eské sémiotice. V p"ípad% p"edstavite-
l( protosémiotiky se p"itom jednotliv#m 
autor(m v%nuje v pr(m%ru na deseti "ád-
cích a jejich p"ínos specifi kuje ve velmi 
zhu$t%né a mnohdy a) tém%" nic ne"íkají-
cí podob% (obzvlá$t% pro !tená"e sémioti-
ky dosud neznalého).  V p"ípad% p"edsta-
vitel( moderní sémiotiky se autorka ji) 
více rozepisuje (jednotliv#m autor(m 
v%nuje dv% a) t"i strany textu), objas&uje 
historické zázemí u)ívan#ch pojm( a fi -
lozofi ck# kontext, v n%m) byly ustaveny. 
Sv(j historick# p"ehled pak na stran% se-
dmdesát dev%t p"ehledn% shrnuje v tabul-
ce roz!len%né do !ty" sloupc( na sémioti-
ku dyadickou, triadickou, teorii ostenze 
a symbolu. .koda jen, )e nap"íklad R. 
Barthesovi, zmín%nému v kolonce dya-
dická sémiotika, se vyjma n%kolika nic 
ne"íkajících poznámek v(bec nev%nuje 
v samotném textu knihy. 

V druhé !ásti, ozna!ené jako Sémioti-
ka v praxi, pak autorka pojednává – ze 
sémiotické perspektivy a s mezioborov#-
mi (psychologie, teorie komunikace, hu-
dební v%da atd.) p"esahy – o persuazivní 
komunikaci, notaci, nonverbální komuni-

kaci, artefaktu a uvádí a rozebírá p"íklady 
vyu)ití Knoblochovy interpersonální hy-
potézy (ta chápe intrapsychické procesy 
jako modely proces( interpersonálních 
a p"edpokládá vztah estetického vcít%ní 
k ú!asti na fantazijním interpersonálním 
d%ji a k rozvoji emo!ní a sociální inteli-
gence), za její) stoupenkyni se sama au-
torka prohla$uje.

A!koli se na první pohled zdá, )e kni-
ha je díky logické struktu"e srozumitel-
n#m p"ehledem sémiotick#ch teorií, ob-
sah jednotliv#ch kapitol a podkapitol 
tento dojem bohu)el z velké !ásti vyvra-
cí. Díl!í pojmy a teorie jsou podány zna!-
n% kostrbatou a slovníkov% suchopárnou 
formou, p"i!em) autorka mnohdy nere-
spektuje posloupnost v#kladu (nap". 
s pojmy ozna*ující a ozna*ované laboruje 
od samého za!átku knihy, p"i!em) d(-
kladn% a srozumiteln% je vysv%tlí a) na 
stran% !ty"icet $est). 

Celou knihou Jarmily Doubravové se 
prolíná autor!ino profesní zam%"ení na 
muzikologii a sémiotiku hudby, co) by 
samo o sob% nemuselo b#t na $kodu, jen 
kdyby autorka nezvolila velkou !ást ex-
plana!ních p"íklad( práv% z této oblasti. 
Autorka tak nap"íklad ilustruje persuaziv-
ní komunikaci na dialogu mezi Jeníkem a 
Ma"enkou ze Smetanovy Prodané nev%s-
ty, „v n%m) ka)d# trvá na svém“ (s. 99), 
co) je sice originální, av$ak mén% v#sti)-
né, ne) jiné nabízející se ilustrace. P"íklad 
politické propagandy !i reklamního sd%-
lení by byl zajisté vhodn%j$í a pro sou!as-
ného !tená"e navíc aktuáln%j$í a p"ístup-
n%j$í (kdy) u) se k anal#ze reklamy 
autorka uch#lí, jako nap". na s. 103, zmí-
ní se pouze o vyu)itelnosti teorií R. Bar-
these, M. McLuhana, C. Lévi-Strausse 
a dal$ích, ani) by v$ak jejich teorie jak-
koli vysv%tlila). Za záva)né pochybení 
lze rovn%) pova)ovat opomenutí zmínit 
v kontextu sémiotiky reklamních sd%lení 
vlivnou knihu Judith Williamsonové De-
coding Advertisements. 

Autorka knihy Sémiotika v teorii 
a praxi mnohdy, zdá se, zapomíná na !te-
ná"e – jako by nev%d%la, komu chce kni-
hu adresovat (co) je v p"ípad% sémiotika 
obzvlá$t% zará)ející). Její text je tak stylo-
v% velmi variabilní. Styl textu se prom%-
&uje od hutn#ch encyklopedick#ch hesel 

p"es populariza!ní, banální !i nic ne"íka-
jící a nepodlo)ená tvrzení (nap". v souvis-
losti s haptikou na stran% 123: „Zatím se 
u nás na$t%stí neobjevila prudérnost ame-
rického harassmentu.“) a) po vylo)en% 
scestné reminiscence na dobu reálného 
socialismu (nap". na stran% 127: „D#m-
kou se vyzna!oval svého !asu Jan Kalvo-
da, bohu)el té) Klement Gottwald.“).

Na druhou stranu je nutno vyzdvih-
nout fakt, )e !tená" v knize (zejména 
v její první !ásti) nalezne zhu$t%n# popis 
základních sémiotick#ch teorií a p"ístup(, 
obohacen# !etn#mi odkazy na literaturu, 
které mohou poskytnout základní orienta-
ci v oboru a slou)it jako jak#si rozcestník 
p"i dal$ím samostudiu. .koda jen, )e i na 
tomto rozcestníku chybí n%kolik v#-
znamn#ch destinací. Autorka nap". zce-
la opomíjí francouzsk# strukturalismus 
a poststrukturalismus (alespo& základní 
vysv%tlení p"ínosu R. Barthese, 
J. Baudrillarda, A. J. Greimase, J. Duboi-
se, J. Derridy a dal$ích by v )ádném úvo-
du do sémiotiky nem%lo chyb%t), co) se 
v poznámce !. 13 na s. 54 sna)í osprave-
dlnit nedostatkem prostoru. Obdobn% 
v souvislosti model( komunikace sice 
zmíní lineární model Ladislava Tondla 
(vysíla! – kanál [$um] – p"íjemce), zcela 
v$ak opomene zmínit propracovan%j$í li-
neární model Shannona a Weavera 
(v souvislosti s masovou komunikací po-
strádám i zmínku o modelu Harolda 
Lasswella). V pojednání o nonverbální 
komunikaci autorka zapomíná na p"ínos 
E. Goffmana a H. Garfi nkela a v souvis-
losti v#znamné klasifi kace v#raz( tvá"e 
(FACS – Facial Action Coding System) 
nezmi&uje autory této klasifi kace P. Ek-
mana a V. Friesena. 

Nesporn# v#znam knihy pak tkví ze-
jména v bibliografi cky hutn% zodkazova-
ném p"ehledu !eské sémiotiky druhé po-
loviny 20. století, základním p"ehledu 
sémiotick#ch institucí, organizací a perio-
dik (autorka bohu)el zcela ignoruje inter-
net).

Druhá zde recenzovaná kniha, tedy 
Sémiotika Ji"ího 'erného a Jana Hole$e, 
je rozd%lena do t"í !ástí. První a druhá 
!ást, z pera Ji"ího 'erného (kapitola 1–8), 
postupn% p"edstavuje základní pojmy 
a teorie sémiotiky a pojednání o sémiotic-

kém systému p"irozeného jazyka. T"etí 
!ást, zab#vající se vybran#mi nejazyko-
v#mi sémiotick#mi systémy, napsal Jan 
Hole$ (kapitola 9–15). Auto"i si vytkli za 
cíl p"edstavit disciplínu sémiotiky a se-
známit !tená"e „se základními informace-
mi o podstat% znak(, o jejich klasifi kaci 
a zejména o jejich v$udyp"ítomnosti 
v nejr(zn%j$ích oblastech, v nich) se 
s nimi setkáváme“. (s. 11)

Zda"ilá je zejména první !ást knihy, 
ve které 'ern# jasn% a p"ehledn% vyme-
zuje, co je to znak a semióza, stru!n% 
a v#sti)n% popisuje Saussurovy kategorie 
ozna*ující a ozna*ované, langue a parole, 
diachronie a synchronie, objas&uje rozdíl 
mezi motivovan#mi a arbitrárními znaky, 
a to s celou "adou p"íklad( jak z jazyko-
v%dy, tak z nejazykov#ch znakov#ch 
systém( (dopravní zna!ky, Morseova 
abeceda, státní vlajky, vojenské hodnosti 
apod.). Úvodní informaci o sémiotice pak 
'ern# – podobn% jako Doubravová – do-
pl&uje o historick# v#voj oboru a p"edsta-
vení klí!ov#ch osobností protosémiotiky 
a moderní sémiotiky (v jeho p"ípad% v$ak 
zcela chybí p"ehled !eské sémiotiky). 
V této !ásti 'ern# nejlépe spl&uje vyt!e-
n# cíl práce a lze ji pova)ovat za !ást 
nejhodnotn%j$í (bohu)el v$ak nejkrat$í).

Druhá !ást knihy (kapitoly 2–8, 
s. 37–170) je v%nována tém%" v#hradn% 
sémiotickému systému p"irozeného jazy-
ka. První kapitola této !ásti si stále za-
chová charakter hodnotného úvodu do 
sémiotiky. 'ern# se zde v%cn% a v#sti)n% 
zab#vá strukturou a vlastnostmi jazyko-
vého znaku, tak jak jej popsal de Saussu-
re (oproti úvodu je$t% vysv%tluje hodnotu 
a v#znam znaku, arbitrárnost a lineárnost 
jazykového znaku), strukturou jazykové-
ho znaku podle Peirce a zmi&uje Ogden-
-Richards(v trojúhelník. Tato t"i pojetí 
p"itom vzájemn% srovnává.

Následující kapitoly (o vlastních jmé-
nech, zm%nách v#znamu atd.) této !ásti 
jsou ji) striktn% lingvistické (vyjma bohu-
)el nep"íli$ propracované ilustrace me-
chanism( metafory a metonymie na p"í-
kladu reklamního plakátu) a hodily by se 
spí$e do úvodu do morfologie jazyka.

Mimo striktn% lingvistick# rámec vy-
bo!uje a) kapitola $está pojednávající 
o strukturální sémantice. Zde 'ern# po-

drobn% vysv%tluje  Saussurovu koncepci 
syntagmatick#ch a paradigmatick#ch 
vztah(, slo)kovou anal#zu Louise 
Hjelmsleva (vhodn% ji demonstruje na 
procesu konstruování um%l#ch jazyk( !i 
na slo)kové anal#ze p"íbuzensk#ch vzta-
h(). Z dal$ích metod strukturální séman-
tiky je zajímav# a p"ínosn# poukaz na 
Sperberovu afektivní teorii, ve které se 
p"i anal#ze sémantick#ch proces( uplat-
&ují Freudovy my$lenky (Sperber pracuje 
zejména s pojmy energie a odpor) a soci-
olingvistická metoda Georgese Matorého 
(specifi cká metoda strukturálního rozboru 
slovní zásoby, která na základ% slovní 
zásoby získává údaje o spole!nosti dané 
epochy). Bohu)el zde – stejn% jako v p"í-
pad% knihy Jarmily Doubravové – zcela 
chybí odkaz na francouzsk# strukturalis-
mus a poststrukturalismus, co) je ob-
zvlá$t% zará)ející v p"ípad% Ji"ího 'erné-
ho, kter# je vedoucím Katedry 
romanistiky na Filozofi cké fakult% 
Univerzity Palackého v Olomouci.

T"etí !ást knihy, !ást, jejím) autorem 
je Jan Hole$, je zdaleka nejmén% povede-
n#m p"ísp%vkem k úvodu do sémiotiky. 
Vzhledem k charakteru p"ede$l#ch oddíl( 
knihy by mohl text smyslupln% pokra!o-
vat postupnou aplikací a rozvíjením te-
oretick#ch v#chodisek a explanací pro-
blematick#ch míst sémiotiky a jejich 
ilustrací na nejazykov#ch znakov#ch sys-
témech.  Text Jana Hole$e v$ak o sémioti-
ce p"íli$ nepojednává, nato) aby byl sé-
miotick#m rozborem zvolen#ch 
znakov#ch systém(.

Hole$ sklouzává mnohem více ne) 
Doubravová a 'ern# k pouhé p"ehledové, 
encyklopedické a kompila!ní rovin% bez 
jakéhokoli vlastního p"ínosu. Nap"íklad 
podkapitola 9.4. o neostr#ch symbolech 
je de facto opsan#m Slovníkem symbol& 
od J. Kopali/ského. Hole$ mechanicky 
vypisuje slovníková hesla o barvách, 
symbolice nebesk#ch t%les, geometric-
k#ch útvarech, jako jsou r(zné k"í)e, 
barvy, rostliny, zví"ata, !ísla apod. Jedná 
se tak o zcela zbyte!né znovuobjevování 
Ameriky. Namísto slovníkového v#!tu 
v#znam( vybran#ch symbol( bych o!e-
kával vlastní aplikaci na konkrétních ar-
tefaktech. 

Zcela povrchní je kapitola v%nující se 

psychoanalytickému v#kladu sn( a jejich 
symbolice. Hole$ se v%nuje v#kladu 
Freudova pojetí snov#ch symbol( na ne-
celé p(l stran% (v podstat% pouze v tabul-
ce rozd%luje snovou symboliku spojenou 
s pohlavním pudem na )enskou a mu)-
skou). Text o Freudovi pak zakon!uje re-
dundantním sd%lením: „Ze sémiotického 
hlediska je pak p"ínosné to, )e znovu ob-
rátil pozornost odborník( i ve"ejnosti na 
odlo)enou a tak"ka zapomenutou proble-
matiku sn( a jejich symbolického jazy-
ka.“ (s. 231) V obdobném rozsahu a kva-
lit% se Hole$ dále v%nuje Jungovi 
a Frommovi.

Sv%tl#m okam)ikem v Hole$ov% !ásti 
knihy je v%cn# a smyslupln# poukaz na 
Barthesovo pojetí m#tu (kapitola „M#ty 
moderní doby“, s. 262–266). Nicmén% 
ani zde není autor d(sledn# a v(bec neu-
pozor&uje na klí!ové aspekty Barthesova 
pojetí m#tu, kter#mi jsou "et%zení pojm( 
a znak(, tvo"ících p"íb%h m#tu a mecha-
nismus naturalizace.

Hole$ tak v(bec, a pokud, tak jen 
v omezené mí"e, pracuje s pojmoslovím 
sémiotiky. Jeho text je pouh#m popisem 
zvoleného znakového systému, mnohdy 
zna!n% zatí)en# kompilací !i opisem 
(slovník() a zejména pak celou "adou 
ned(sledností. Kdy) hovo"í o fi lmu, zcela 
opomene zmínit v#znamn# koncept ima-
ginárního signifi kantu od Ch. Metze !i 
genderov# rozbor fi lmové narace od L. 
Mulvey, v p"ípad% sémiotiky divadla ne-
zmíní I. Osolsob% apod. V souvislosti 
s informatikou (které v%nuje !ty"i prázd-
né odstavce na s. 217) v(bec nezmi&uje 
sémioticky zajímavou problematiku hy-
pertextu. Obdobn% i televizi odb#vá kon-
statováním, )e se jedná o komplexní sé-
miotick# systém atd. Text je prolnut 
i fakticky myln#mi v%tami, mezi n%) pat"í 
t"eba zmínka o H. Cartier-Bressonovi 
jako o „patrn% nejv#znamn%j$ím p"edsta-
viteli um%lecké fotografi e v celé její sto-
leté historii.“ (s. 287) Historie fotografi e 
je v$ak ji) více jak stopadesátiletá (ofi ci-
áln% byl vynález fotografi e uznán v roce 
1839) a H. Cartier-Bresson nebyl um%lec-
k# fotografe, n#br) guru dokumentaris-
tické fotografi e, zakladatel specifi ckého 
momentního stylu (le moment décisif). 

Autor se navíc zam%"uje p"evá)n% na 
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pouhé v#!ty, ani) by by+ náznakem zmi-
&oval hlub$í souvislosti (nap". paraleln% 
ikonick# a indexiální charakter fotogra-
fi ck#ch obraz( apod.).

V p"ípad% obou knih je nutno vy-
zdvihnout p"ehledné „u!ebnicové“ !len%-
ní textu. Doubravová tak vymezuje klí!o-
vé pojmy na za!átku ka)dé kapitoly, 
'ern# s Hole$em pak uvád%jí v)dy na 
za!átku kapitoly názvy jednotliv#ch pod-
kapitol. Ob% knihy rovn%) obsahují v%cn# 
(Doubravová), respektive v%cn# a jmenn# 
('ern#, Hole$) index.

Pokud srovnáme ob% recenzované 
knihy, musíme konstatovat, )e útlej$í kni-
ha Jarmily Doubravové je p"es v#$e zmí-
n%né v#hrady coby uvedení do sémiotiky 
poveden%j$í. Autorka nastínila základní 

problematiku sémiotiky a  dotkla se n%-
kter#ch otázek, kter#mi se obor v sou!as-
né dob% zab#vá. Kniha Jarmily Doubra-
vové má celou "adu nedostatk(, nicmén% 
její zjevná kompetence v oblasti sémioti-
ky (p"edná$í sémiotiku na univerzitách 
v Praze, Plzni a Pardubicích, je p"edsed-
kyní 'eské sémiotické skupiny, !lenkou 
p"edsednictva Mezinárodního sémiotic-
kého institutu, !lenkou Pra)ského lingvis-
tického krou)ku apod.) d%lá z knihy p"i-
nejmen$ím erudovan# encyklopedick# 
p"ehled, kter# lze vhodn% vyu)ít k dal$í-
mu studiu sémiotiky. Kniha Ji"ího 'erné-
ho a Jana Hole$e se pohybuje na elemen-
tárn%j$í rovin% v#kladu a p"ibli)n% 
polovina textu by mohla b#t z knihy klid-
n% vypu$t%na. Nosná je tak zejména první 

a !áste!n% i druhá !ást knihy z pera Ji"ího 
'erného. T"etí !ást napsaná Janem Hole-
$em má velmi spornou kvalitu, „o sémio-
tice“ je pouze v náznacích a „sémiotická“ 
je zcela minimáln%.

Michal 'im&nek

Rozhovory „sebe se sebou samotnou“ 
aneb Jak se stát (lep$ím) noviná#em

Lynette Sheridan Burns: +urnalistika. 
Praktická p"íru*ka pro noviná"e. Portál, 
Praha 2004, 192 stran, doporu*ená cena 
275 K*.

Jako nám%ty na rozhovory „sebe se sebou 
samotnou“, jako otázky, které by sou!asné 

!i budoucí noviná"e m%ly nutit k p"em#$-
lení – tak koncipovala svou knihu s lako-
nicky p"elo)en#m názvem +urnalistika. 
Praktická p"íru*ka pro noviná"e (v origi-
nále Understanding Journalism) austral-
ská noviná"ka a teoreti!ka )urnalistiky 
Lynette Sheridan Burns. Text, kter# vydal 
Portál na konci lo&ského roku, není, jak se 
to n%kdy v oboru mediálních studií a )ur-
nalistiky stává, „v#$krabkem“ staré publi-
kace, objevováním klí!ov#ch zahrani!-
ních text( po letech. Kniha vznikla v roce 
2002, z"ejm% jako produkt autor!ina dok-
torátu na australské University of 
Newcastle, zam%"eného práv% na p"ístupy 
k v#uce )urnalistiky.

V knize se Burnsová prezentuje jako 
dlouholetá prakti!ka – noviná"kou je ji) 
dvacet p%t let a za svou práci získala oce-
n%ní. V roce 1989 se za!ala v%novat také 
teorii )urnalistiky na Univerzity of 
Newcastle, kde v roce 1992 otev"ela )ur-
nalistick# studijní program a p(sobila 
jako prod%kanka pro v#uku na tamní fi lo-
sofi cké fakult% a fakult% sociálních v%d. 
Sou!asn% pracovala jako noviná"ka na 
volné noze. Podle aktuáln%j$ích informací 
z australsk#ch internetov#ch stránek je 
Burnsová v sou!asné dob% vedoucí Ka-
tedry komunikace, designu a médií Fa-
kulty fi losofi e, vzd%lávání a sociálních 
v%d Univerzity of Western Sydney. Do-
kon!ila doktorát a v%nuje se dál témat(m 
jako je v#uka )urnalistiky !i mediální 
reprezentace minorit.

V knize +urnalistika chce Burnsová 
nabídnout za!ínajícím noviná"(m pole-
miku na téma „kde za!ít?“ Text podle ní 
není zam#$len „jako kritika mediální pra-
xe, ale spí$ jako pom(cka ke zdolání ne-
snadn#ch profesních úkol(“. (s. 9) Publi-
kace nabízí netradi!ní úhel pohledu na 
)urnalistiku – autorka noviná"ka po p"í-
chodu na vysokou $kolu revidovala své 
praktické zku$enosti a za!ala si klást 
otázky související s touto profesí. Jak 
sama Burnsová pí$e: „studenti m% donuti-
li hledat jasná a p"esv%d!ivá vysv%tlení 
postup(, které v%t$ina lidí z praxe pova-
)uje za pevn% dané“. (s. 11)

Autorka cht%la v knize popsat p"ede-
v$ím rozhodovací procesy probíhající 
v noviná"ské praxi. Nenabízí návod „jak 
psát noviny“, jej) bychom mohli !ekat 

vzhledem k !eskému názvu. Text není 
„kucha"kou“, která poradí jak jednodu$e 
a rychle „upéct“ !lánek. Netypologizuje, 
nezjednodu$uje. Kniha je, odrá)ejíc tak 
lépe p(vodní název Understanding Jour-
nalism, spí$e polemická. Neklou)e po 
povrchu, nabízí otázky, které vyvolávají 
dal$í. Neradí, vede. A tak se op%t dostává-
me k úst"ední my$lence autorky, )e text 
je rozhovorem „sebe se sebou sam#m“.

Publikace je rozd%lena na dv% !ásti, 
první se soust"edí na teoretickou polemi-
ku na téma, jak profesionální noviná"i 
získávají a rozvíjejí své znalosti a doved-
nosti. Od $ir$ího kontextu v úvodní kapi-
tole, která popisuje vztah mezi noviná"i 
a publikem !i )urnalistiku jako sou!ást 
d%ní ve spole!nosti, Burnsová p"echází 
k témat(m jako je )urnalistika v praxi 
a )urnalistika jako rozhodování. Pokládá 
otázky – kdo je noviná"?, jak se dá vyme-
zit )urnalistika jako povolání?, jaké jsou 
tlaky p(sobící na )urnalistiku jako povo-
lání? !i jak se noviná"i rozhodují o tom, 
co je zpráva a jaké má jejich rozhodování 
následky?

Kapitoly kon!í nelineárními v#vojo-
v#mi diagramy, které p"ehledn% shrnují 
d(le)ité otázky k tématu a jejich chrono-
logick# v#voj. Burnsová také v záv%ru 
kapitol nabízí „k zamy$lení“ n%kolik 
praktick#ch úkol( a „k p"e!tení“ souvise-
jící literaturu. Nap"íklad v kapitole na-
zvané Vyhledávání zpráv se mají !tená"i 
zamyslet nad následujícím úkolem: „Uva-
)ujte o konkrétních p"íkladech publikova-
n#ch !lánk(, ur!ete jejich zpravodajské 
hodnoty a kriticky zhodno+te rozhodnutí 
skrytá za !lánkem.“ (s. 73)

Druhou !ást textu nazvanou +urnalis-
tika v praxi Burnsová strukturuje postup-
n% od vyhledávání zpráv p"es v#stavbu 
!lánku a) k jeho redigování. V praktic-
k#ch kapitolách krom% schémat nabízí 
i p"íklady mo)n#ch informa!ních zdroj( 
(s. 97–98, 110–114), ilustruje zp(soby 
strukturace a v#stavby zpráv (s. 125–
127), redigování zpráv (s. 141–148) !i 
v#voj zprávy od prvního konceptu po text 
k oti$t%ní (s. 158–173).

Burnsová se v praktické !ásti dostává 
i k základním pravidl(m stavby zpráv: 
„Uva)ujte o p"íb%hu v rámci termín( kdo, 
co, kdy, kde, pro* a jak.“ (kurzíva Burn-

sová). (s. 96) V rámci kontroly základ-
ních princip( stavby )urnalistického textu 
autorka pova)uje za d(le)itou správnou 
strukturu v%t, p"ednost !inného rodu p"ed 
trpn#m, nepou)ívání dvojitého záporu, 
nutnost u)ívání p"ímé "e!i nebo nevhod-
nost slangu a dal$í. (s. 135–139) Nezapo-
míná také na vymezení takzvan#ch zpra-
vodajsk#ch hodnot. (s. 63–65)

Stylistika a v#razové prost"edky, které 
Burnsová v textu pou)ila, nenapl&ují 
obecnou p"edstavu o odborné publikaci. 
Je to spí$e „laskavé vypráv%ní“, prolo)e-
né parafrázemi !i citacemi odborn#ch 
text(, dotvá"ejících vyzn%ní my$lenky. 
Kniha je tak sice !tivá, postrádá v$ak 
p"esné vymezení termín( a základních 
koncept(. 'lánek autorka popisuje jako 
„poctiv#“ bez bli)$ího vysv%tlení (s. 56), 
v textu jsou pou)ívána synonyma zpráva 
– !lánek – p"íb%h, autorka v$ak o tako-
vém zám%ru explicitn% nepí$e. 

Terminologické problémy vychází 
!áste!n% z jednostranného úhlu pohledu 
prezentovaného v knize. Téma )urnalisti-
ky, praktické tvorby noviná"sk#ch text(, 
je zde omezeno pouze na zpravodajství, 
a to je$t% zú)eno p"edev$ím na )ánr zprá-
vy. Toto zásadní omezení v$ak autorka 
dostate!n% nerefl ektuje. Stejn% tak v textu 
nikde nezaznívá, )e se charakteristika 
stavby a struktury zpráv popsaná Burnso-
vou vztahuje p"edev$ím na ti$t%ná média. 
Zam%"ení na tisk vyznívá z praktického 
uvedení do kapitol i z konkrétních p"íkla-
d(, které vycházejí p"edev$ím z práce 
v ti$t%ném deníku. Toto omezení p"ístup( 
by samoz"ejm% bylo v knize mo)né, u) 
jen vzhledem k rozsáhlosti úplného po-
hledu na )urnalistiku, autorka jej v$ak 
zaml!uje a „zaml)uje“ – sna)í se, aby 
text vypadal komplexn%, i kdy) n%které 
aspekty opomíjí.

Jako v%t$í problém se v$ak jeví vágní 
strukturace textu. Burnsová se p"i vyprá-
v%ní „p"íb%hu )urnalistiky“ dostává do 
pasti tematické versus chronologické 
struktury. V knize se tak opakují informa-
ce, témata, názvy kapitol. Nap"íklad 
o zpravodajsk#ch hodnotách se autorka 
zmi&uje v teoreti!t%j$í první !ásti knihy 
jako o jednom z obecn#ch aspekt( rozho-
dování v )urnalistice (s. 49), zopakování 
základní charakteristiky zpravodajsk#ch 

foto Dino Numerato
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hodnot a jejich konkrétn%j$í vymezení 
pak nabízí v chronologicky !len%né prak-
tické !ásti v kapitole nazvané Vyhledává-
ní zpráv. (s. 63–64) Ke zpravodajsk#m 
hodnotám se pak vrací je$t% podrobn%ji 
v kapitole s názvem Relativní zpravodaj-
ské hodnoty. (s. 119) Matoucí jsou také 
stejné názvy r(zn#ch kapitol: +urnalisti-
ka v praxi (s. 29) – +urnalistika v praxi 
(s. 59); V#b$r zpráv (s. 75), V#b$r zpráv 
(s. 77), V#b$r zpráv (s. 128). Zmín%né 
problémy v textu v$ak mohl zp(sobit 
i p"eklad.

Na druhou stranu se m()e zdát zvole-
ná forma „vypráv%ní o )urnalistice“, 
p"esto)e se v n%m my$lenky opakují 
a autorka ob!as dlouze odbíhá k jin#m 
témat(m, pozitivní – kniha je !tivá, nabízí 
prostor k úvahám, inspiruje k zamy$lení. 

Hlavní devizou knihy je nov# úhel po-
hledu autorky na teorii )urnalistiky, pohled 
noviná"e. V publika!ní praxi toti) není pra-
vidlem, aby o )urnalistice psali lidé z praxe. 
Knih, které jdou opravdu do hloubky novi-
ná"ské ka)dodenní práce, není p"íli$, na 
!eském trhu pak chybí úpln%. Málokter# 
autor v podobn% zam%"ené publikaci p"izná, 
)e „jedním málo znám#m charakteristic-
k#m rysem shroma),ování zpráv je skute!-
nost, )e v#sledek p"edb%)ného dotazování 
je nulov#“. (s. 69) 

Kniha Lynette Sheridan Burns +urna-
listika je dal$ím z úvod( do studia médií 
a )urnalistiky na !eském kni)ním trhu. Je 
v$ak dostate!n% kvalitním a inovativním 
nástupcem „star$í generace“ knih, které 
m%ly pou!it o praxi budoucí !i za!ínající 
noviná"e – nap"íklad Mallettova P"íru*ka 
pro noviná"e st"ední a v#chodní Evropy, 
Barto$kova skripta +urnalistika, Osval-
dové Zpravodajství v médiích !i Tu$erovo 
Ako sa robia noviny. Burnsové kniha není 
jen p"íru!kou, jak stojí v podtitulu knihy. 
Je cestou otázek, po které se mohou dát 
jak noviná"$tí nová!ci, tak dlouholetí 
praktici. Mohou si vybrat, bu, se proplé-
tat „p"íb%hem“, následovat navr)ené dia-
gramy, !i se inspirovat praktick#mi úkoly 
a doporu!enou literaturou. Pro co se roz-
hodnout? To je jen dal$í ze stovek otázek, 
na které !tená" +urnalistiky m()e hledat 
odpov%di. Jak? Nejlépe rozhovorem 
„sebe se sebou samotn#m“.

Lenka Císa"ová

Nov% Slovník mediální komunikace

Irena Reifová a kolektiv: Slovník mediální 
komunikace. Portál, Praha 2004, 328 
stran, doporu*ená cena 435 K*, náklad 
neuveden. 
 
Pokus vytvo"it slovník mediální komuni-
kace je !innost záslu)ná. Cht%l bych, aby 
tato recenze vyzn%la v tom smyslu, )e si 
tento skutek zaslou)í pochvalu. Proto )á-
dám !tená"e, aby mé v#tky, které se 
vyskytnou, v)dy m%"il tímto úvodním 
sd%lením.

Slovník mediální komunikace m()e 
dopl&ovat na !eském trhu ji) existující 
Encyklopedii praktické %urnalistiky, kte-
rou vydalo nakladatelství Libri v roce 
1999. Tato skute!nost !áste!n% popírá 
tvrzení v úvodu Slovníku, )e se jedná 
o „první lexikografi ckou pom(cku svého 
druhu v !eském jazyce.“ (str. 7) Ob% tyto 
publikace se v n%kter#ch p"ípadech dopl-
&ují, p"i!em) více hesel vysv%tluje Ency-
klopedie (450), zato Slovník ka)dé heslo 
rozebírá d(kladn%ji (uvádí více ne) 200 
hesel). I kdybychom je v$ak spojili (co) 
by nebyla o mnoho v%t$í publikace ne) 
ka)dá z nich samotná, nebo+ jak jsem 
uvedl, v n%kter#ch bodech jsou si podob-
né, by+ je ka)dá z nich jinak zam%"ena), 
v#sledkem by bylo pouze suplování chy-
b%jícího skute!n% vy!erpávajícího slovní-
ku, jeho) pozici nap"íklad v sociologii 
obsadil Velk# sociologick# slovník. Medi-
ální studia byla svého !asu sou!ástí soci-
ologie. Toto po!áte!ní období ji) bylo 
p"ekonáno, a v%da o médiích vytvo"ila 
svébytn# a samostatn# obor, kter# dispo-
nuje mnoha pojmy, teoriemi, teorémy, 
v%dci a v$ím tím dal$ím, co doká)e napl-
nit slovník, kter# ka)dému se zájmem 
o obor usnad&uje orientaci ve spleti zá-
kladních informací svébytné disciplíny. 

Jako základ pro takové souhrnné dílo 
by mohl poslou)it Slovník mediální ko-
munikace, zvlá$t% pokud si uv%domíme, 
)e se na jeho p"íprav% podíleli „p"ední 
!e$tí odborníci v oboru mediálních stu-
dií“ (viz zadní obal knihy). Tuto skute!-
nost nelze zpochybnit, a tak ji) dop"edu 
slibuje kvalitn% zpracovaná hesla. Ov$em 
vzhledem k tomu, )e !esk# trh ji) podob-
n#m titulem disponuje (i p"es odli$nosti 

za n%j m()eme pova)ovat zmín%nou En-
cyklopedii praktické %urnalistiky), lze se 
zamyslet nad tím, pro! auto"i nesm%rova-
li svou energii k vytvo"ení rozsáhlej$ího 
slovníku, kter# by byl skute!n% reprezen-
tativním dílem zvolené v%dní disciplíny. 

Vzhledem k tomu, )e Slovník mediál-
ní komunikace není vy!erpávající, av$ak 
zato men$í, leh!í a snad také levn%j$í, 
musí !tená" o)elet n%co z potenciálního 
obsahu. Slovník se vydává cestou jist#ch 
zjednodu$ení a ze zna!né zásoby hesel, 
která ve spojení s oborem p"icházejí 
v úvahu, vybírá pouze n%která, v souvis-
losti s !ím) koordinátorka autorského 
kolektivu uvádí, )e za"azeny jsou pouze 
základní pojmy. 

Je nutno uvést, )e je právem ka)dého 
autora slovníku za"adit do n%j hesla, která 
sám uzná za vhodná. M%"ítkem úsp%$nos-
ti by nicmén% m%la b#t schopnost dostát 
vlastním vyty!en#m cíl(m. Zde ale musí 
následovat m(j v#pad – (kter# pochopi-
teln% vedu coby osoba, která odborníkem 
mediální v%dy není) – n%která hesla, která  
by k t%m základním "azena b#t mohla, 
slovník opravdu postrádá. Ilustrací toho 
m()e b#t p"ípad slova bulvár, které je 
coby heslo avizováno obalem knihy, ale 
které v knize samotné nenajdeme. -ádné 
heslo za!ínající písmenem B slovník 
ostatn% neobsahuje. Zato se v n%m dá na-
lézt tisk bulvární, tabloid nebo nap". %ur-
nalistika %lutá. Pojm(, s nimi) je naklá-
dáno podobn% jako s bulvárem, lze nalézt 
více a domnívám se, )e vysv%tlení, )e 
tato potenciální (velmi obecná) hesla jsou 
rozpt#lena v heslech jin#ch, neobstojí -– 
slovník je ur!en i v$em t%m, kte"í cht%jí 
o médiích n%co v%d%t. A práv% tito asi 
nebudou v)dy hledat pojem v jeho „v%-
decky správné“ podob%, ale spí$e pod 
ozna!ením, které je roz$í"eno v b%)ném 
jazyce. By+ by m%li nalézt pouze krátkou 
informaci a odkaz k hesl(m jin#m, s ná-
zvy teoreticky p"esn%j$ími. 

V tomto míst% lze odbo!it a místo zá-
v%ru uvést, )e slovník je ur!en v$em t%m, 
kte"í o médiích promlouvají v jakémkoli 
smyslu, a kte"í bohu)el v%t$inou neví, 
o !em mluví. Proto je $koda, )e jim slov-
ník neposkytne oporu, aby byli schopni si 
ve v%d%ní, kter#m se neznale ohán%jí, 
vytvo"it alespo& základní systém. Tento 

p"ínos by odborníka nem%l obt%)ovat 
a ostatním by naopak mohl tento obor 
p"iblí)it.

Slovník také postrádá hesla, která by 
byla krátk#m p"edstavením n%kter#ch 
nejv#znamn%j$ích mediálních v%dc( od 
nás i ze zahrani!í. Pokud nevytvo"ili uce-
lenou teorii, která by se spojila s jejich 
jmény, pak jsou informace o nich rozpt#-
leny v jednotliv#ch heslech. (Touto vadou 
trpí i Encyklopedie, která ji ov$em – do 
jisté míry kuriózn% – kompenzuje podo-
benkami n%kter#ch !esk#ch )urnalist(.) 
Na druhou stranu lze p"ivítat uvedení zá-
kladních právních norem spojen#ch s ob-
lastí médií. I kdy) se tyto normy vyvíjejí 
a m%ní ob!as velice rychle, jejich p"ehled 
napom()e v$em, kte"í cht%jí zjistit 
základní právní rámec v této oblasti.

Co se t#!e úrovn% zpracování jednot-
liv#ch hesel, není jim pot"eba nic vyt#kat. 
Svou podobou se blí)í jak#mkoli jin#m 
slovník(m. Nalezneme v nich základní 
vymezení pojmu, odkazy k pojm(m sou-
visejícím, autory zab#vající se p"edm%t-
nou oblastí a také p"ehled základní litera-
tury, ve které dychtiv# !tená" nalezne 
informace, kter#m je jakékoli slovníkové 
zpracování uzav"eno. To je – vedle pro-
pracovanosti jednotliv#ch hesel – pod-
statn# rozdíl mezi Slovníkem a Encyklo-
pedií. Práv% tato úrove& zpracování je 
také „svého druhu“ rozdílem, kter# p"iná-
$í primát námi recenzovanému Slovníku. 

Martin 'kop

&antovsk% chytr% jak rádio

Petr +antovsk#: Média na pran#"i, 
Votobia 2004, 294 stran.

Média na pran#"i jsou dal$í z "ady -antov-
ského soubor( publicistick#ch prací, kte-
r#mi v posledních letech zásobuje !esk# 
kni)ní trh. Obsahuje více ne) sto text( 
zve"ejn%n#ch ji) d"íve p"edev$ím na ser-
veru !eská média a také v dal$ích perio-
dikách. -antovsk# je tematicky rozd%lil 
do $esti skupin – Chytr# jak rádio, Celeb-
rity a ti druzí, Komu slou%í, Jak se rodí 
cenzura, Co noviny nepí)ou a Televizní 
brambora*ka. Jako P"ílohy jsou p"idány 

t"i del$í texty: p"edná$ka Sociální stát 
a média ur!ená p(vodn% pro konferenci 
Sociální stát – sen *i no*ní m&ra, p"ísp%-
vek do panelové debaty po"ádané vysokou 
$kolou J. A. Komenského Vulgarizace 
denního tisku a text Nova: deset m#t&, 
které ot"ásly republikou, kter# poprvé 
vy$el ve sborníku v%novanému desátému 
v#ro!í zalo)ení televize Nova.

Je celkem snadné odhalit, kter# z „ne-
$var(“ na$í mediální scény autor v té 
které !ásti dává „na pran#"“. Je nesporné, 
)e témata, která si vybírá, jsou záva)ná. 
Noviná"ská nevzd%lanost a omezenost, 
p"isluhova!ství, osobní v#pady, jednodu-
$e "e!eno neprofesionálnost. Paradoxem 
je, )e koncentrace jeho text( v jediné kni-
ze -antovského usv%d!uje z tého). Jme-
novit% kritizuje komentátory mimo jiné 
z volby „brouko-pytlíkovsk#ch témat“ 
(s. 15) typu sudetsk#ch N%mc(, vyrovná-
vání se s minulostí, sexuální tolerance !i 
problematiky ve"ejné slu)by, p"itom jsou 
to práv% obdobná témata, která plní jeho 
sloupky. Kritizuje osobní útoky, jich) 
jsou jeho texty plné. Za !inností noviná"( 
neustále hledá politické tlaky a motivy, 
a tím opakovan% vymezuje hranici mezi 
dobr#mi a zl#mi. Rozhodn% v$ak nestojí 
stranou jako nezaujat# pozorovatel. Pro! 
p"edpokládat, )e jeho motivy jsou jiné? 
'i je to práv% on, kdo v$emu rozumí 
a zná správnou cestu ven? O vlastní auto-
rov% vzd%lanosti sv%d!í !asté kladení 
rovnítek v "ad% „jezuité, fa$isti, rudé hor-
dy“. Po p"e!tení knihy se nemohu zbavit 
dojmu, )e v -antovského podání se kriti-
ka m%ní v pusté pran#"ování. Na druhou 
stranu je to p"esn% to, co slibuje u) její 
název.

Pokud by snad !tená" !ekal, )e t"i ob-
sáhlej$í texty záv%re!né !ásti knihy p"ed-
staví vedle -antovského publicisty také 
pedagoga vysoké $koly (autor p(sobí na 
Vysoké $kole J. A. Komenského) s nezau-
jat#m postojem a smyslem pro kritickou 
refl exi, byl by zklamán. Texty vzhledem 
k jinému formátu p(sobí na první pohled 
jako eseje sestavené na základ% fakt(, po 
jejich p"e!tení se ale celkov# pocit z kni-
hy nijak nezm%ní. 

Pomineme-li, )e vydávání sebran#ch 
spis( tohoto druhu se v poslední dob% té-
m%" zdá b#t sportem, m%li bychom se za-

myslet nad jinou stránkou v%ci. Fejeton je 
náro!n# literární )ánr, kter# vy)aduje 
dokonalou práci s jazykem. Kvalitní feje-
tony, glosy !i komentá"e pí$í noviná"i, 
kte"í si stejnou m%rou zasluhují b#t ozna-
!ováni za literáty. 'istota jejich text( pak 
svádí i ty z nás, kte"í literáty nejsme, 
k pocitu, )e to vlastn% nic není. My$lenky 
jsou pak spojovány fl oskulemi a frázemi, 
které se nám zdají b#t neoby!ejn% obratné 
a vtipné – )el bohu neb#vají. -antovské-
ho sloupky mají své místo v denním tis-
ku, kde si z mnoha d(vod( najdou své 
!tená"e. Vydávat tyto texty jako soubor 
v jedné knize je z hlediska jejich literární 
kvality po!in troufal#. A jakou jinou kva-
litu hledat u text( tak osobních a trpících 
nedostatkem seberefl exe?  

Problematika médií samoz"ejm% úzce 
souvisí s problematikou v%cí ve"ejn#ch 
a politikou. Ov$em kritická refl exe médií 
by se nem%la stát pouze kulisou pro )eh-
rání na politickou situaci, na pom%ry 
obecn% a pro osobní v#pady autora.

Barbora Vacková

Inzeráty v tla"i od Viedne 
a' po Bratislavu  

Danu)a Serafínová, Jozef Vatrál: Press-
burger 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 $túdia 
(majúca charakter historickej anal#zy) je 
prácou dvoch pedagógov bratislavskej 
Katedry )urnalistiky Univerzity Komen-
ského doc. Danu$e Serafínovej a doc. Jo-
zefa Vatrála, $éfredaktora Otázok %urna-
listiky, slovenskej „sestry“ Revue pro 
média. 

Práca dokumentuje inzeráty (nemec-
k#ch, rakúskych, $vaj!iarskych a dán-
skych inzerentov) publikované v brati-
slavskej tla!i od roku 1870 a) po rozpad 
Rakúska–Uhorska a vznik prvej samo-
statnej 'eskoslovenskej republiky v roku 
1918 a pokr#va tak takmer pä+desiat ro-
kov spolo!nej histórie s Rakúskom. Zdo-
kumentovanie reklamy (ktorá je chápaná 
ako „autentick# kultúrny v#kon“ – genui-
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ne Kulturleistung) po!as spomínaného 
!asového úseku má za cie"  zaplni# med-
zeru spôsobenú nedostatkom záujmu 
o $túdium tejto formy mediálneho komu-
nikátu v rámci odboru mediálnych $túdií. 
%túdia je rozdelená na dve !asti: Prvá 

!as# je venovaná odbornej anal&ze a do-
kumentácii inzerátov uverejnen&ch v na-
sledujúcich novinách: Pre!burger Zei-
tung, Pre!burger Presse, Pre!burger 
Tagblatt, Reform, Westungarische Grenz-
bote, Pre!burger Wegweiser. V druhej 
!asti nájdeme obrazovú prílohu s 237 
originálnymi inzerátmi (inzeráty vo for-
me textu !asto spojeného s ilustráciami, 
inzeráty v podobe ver$ov), ktorá predsta-
vuje akúsi typickú vzorku zostavenú na 
základe re$er$í.  

V práci nájdeme rozli!né zaujímavé 
inzeráty: inzerované sú produkty k obno-
veniu „mu'skej sily“, slú'ky pre berlín-

ske panie, umel& „tretí chrup“, kakao !i 
!okoláda,  novinka vtedaj$ích !ias fotoa-
parát, !i lotérie s"ubujúce "ahkú cestu 
k ve"kému zisku. Podnetom pre (al$iu 
anal&zu sú inzeráty tak&ch obchodn&ch 
zna!iek ako Allianz, Billa, Henkel, Me-
inl, Oetker, ktoré dodnes existujú a inze-
rujú v slovenskej tla!i. Komparácia t&ch-
to inzerátov „vtedy“ a „teraz“ s"ubuje 
zaujímavé !ítanie.

Pre lep$iu orientáciu !itate"a kategori-
zovali autori zozbierané inzeráty do nie-
ko"k&ch tematick&ch skupín: 1. staveb-
níctvo, elektrotechnika, 2. pois#ovníctvo, 
banky, burzy, 3. (najvä!$ia skupina) inze-
ráty (obracajúce sa na súkromné osoby) 
spojené so zdravím, inzeráty lekární, 
kúpe"n&ch miest, sanatórií a tie' inzeráty 
propagujúce kozmetické produkty, pracie 
prá$ky, potraviny a nápoje, oble!enie 
a topánky, 4. knihy, !asopisy, hudba, 

5. doprava a dopravné prostriedky (bi-
cykle), 6. fotoaparáty, 7. dar!ekové pred-
mety a hra!ky, 8. po"ovnícke potreby, 
9. lotérie, 10. ve$tci a ve$tkyne. Autori 
uvádzajú rozsah inzercie v jednotliv&ch 
novinách, nie v$ak cenu inzertn&ch 
slu'ieb.

Pod"a môjho názoru ide o zaujímav& 
pokus o zmapovanie spolo!ného reklam-
ného trhu a rekon$trukciu spolo!nej kul-
túrnej histórie. Obe mestá le'iace v tzv. 
„Dunajskej monarchii“ (Donaumonar-
chie) – Viede) a Bratislava (v t&ch !asoch 
Pressburg, Pozsony, Pre$porok) – mali 
okrem geografi ckej blízkosti ve"a spolo!-
ného, vtedaj$ia neexistencia vzájomn&ch 
hraníc umo')ovala !ul& vzájomn& hospo-
dársky 'ivot. Dokumentovan& rozvoj po-
nuky inzercie v nemeckej tla!i v Bratisla-
ve bol v$ak – ako upozor)ujú autori 
– preru$en& prvou svetovou vojnou, kedy 
po!et inzerátov v&razne poklesol a v na-
sledujúcich rokoch sa kvôli zavedeniu 
hraníc neobnovil. 

Obraz, ktor& nám prostredníctvom 
vybran&ch inzerátov, autori ponúkajú, 
necháva tu$i# vzájomnú kultúrnu a du-
chovnú prepojenos# oboch miest. Po 
dlhej prestávke a' roz$írenie Európs-
kej Únie, 1. mája 2004, umo'nilo ob-
novi# obojstrannú inzerciu v tla!i a                   
parafrázujúc v&rok b&valého nemecké-
ho spolkového kancelára Willyho 
Brandta „znovu spoji# to, !o patrí k se-
be“ („wieder zusammenbrigen, was 
zusammengehört“).   

V kontexte tejto práce by bolo zaují-
mavé pozna# sú!asné zastúpenie nemec-
k&ch inzerátov v slovenskej tla!i. Inzerá-
ty podobného charakteru (h"adajúce 
opatrovate"ky detí, !i star$ích "udí, !i in-
zeráty dobre situovan&ch Nemcov h"ada-
júce slovenské partnerky) sa toti' objavu-
jú najmä v slovenskej bulvárnej tla!i 
– napríklad v Novom !ase. 

Anna "kulavíková

Heslá!

Hegemonie
 

V&znamn& koncept hegemonie se v od-
borné terminologii mediálních a komuni-
ka!ních studií – a nejen jich – objevil zá-
sluhou italského myslitele Antonia 
Gramsciho (1891–1937). Ten hegemonií 
ozna!uje schopnost dominantních t*íd 
uplat)ovat ve spole!nosti sociální a kul-
turní v+dcovství, je' v$ak není realizová-
no p*ímo prost*ednictvím násilí, ale spí$e 
nep*ímo – prost*ednictvím ekonomické, 
politické a kulturní manipulace. 

Hegemonie se stala st*edem intelektu-
álního projektu, ve kterém se Gramsci 
sna'il popsat a vysv,tlit základy kontroly 
mín,ní ve*ejnosti v rozvinut&ch, pozdn, 
moderních, kapitalistick&ch spole!nos-
tech. Gramsci pracuje se dv,ma mody 
kontroly sociálních a kulturních formací. 
Prvním je dominance, druh&m je souhlas 
!i konsensus. Dominance jako nadvláda 
dominantní t*ídy za pou'ití fyzické síly je 
podle Gramsciho typická p*edev$ím pro 
star$í spole!nosti, v moderních spole!-
nostech p*evládá souhlas zalo'en& na ja-
kémsi oboustrann, v&hodném „v&m,n-
ném obchodu“ mezi vedoucí politickou 
silou a ovládanou masou. Podle Gramsci-
ho je hegemonie v moderních parlament-
ních re'imech charakterizována kombi-
nací síly a souhlasu, které se vzájemn, 
vyva'ují, ani' by síla v&znamn, p*eva'o-
vala nad souhlasem.

Hegemonii musíme odd,lit od dal$ích 
pojm+ obcujících s mocí, jako je nap*í-
klad ideologie, je' odkazuje k zám,rné-
mu zkreslování sociální reality za ú!elem 
prosazení ur!it&ch zájm+. Na druhé stra-
n, spektra stojí hodnoty, které vyjad*ují 
sdílené sociální normy spojující rozdílné 
sociální vrstvy a t*ídy. Gramsciho kon-
cept hegemonie je situován mezi ideolo-
gií a hodnotami. Na rozdíl od hodnot je 

hegemonie politicky konstituována a na 
rozdíl od ideologie neodrá'í instrumen-
tální zkreslení a manipulaci obraz+ a in-
formací. Moc hegemonie jako takové je 
permanentn, uskute!)ována skrze kultur-
ní hodnoty, normy, názory, p*esv,d!ení, 
m&ty a tradice. Ty zdánliv, „pat*í lidem“ 
a existují mimo partikulární vládní a t*íd-
ní systém, nicmén, slou'í k ochran, stá-
vajícího mocenského po*ádku. Proto je 
v mediálních studiích hegemonie pova'o-
vána za mocn,j$í a p*esv,d!iv,j$í mocen-
sk& nástroj ne' ideologie, nebo# hegemo-
nie je skrytá, plí'ivá a diskursivní, její 
síla je ve znakové podstat, mediovan&ch 
obsah+. Tyto znaky $í*ící hegemonii ne-
musí b&t recipienty mediovan&ch obsah+ 
nutn, a jednodu$e ztoto')ovány s mocen-
sk&m bojem nebo uskute!)ováním nad-
vlády t*íd !i sociálních skupin a obecn, 
s politikou v+bec.        

Síla hegemonie je postavena na t*ech 
vzájemn, provázan&ch pilí*ích. Prvním 
z nich je pilí* ideov&, kter&m je tradice. 
Ta dává um,le konstruované hegemonii 
zdání p*irozenosti a nem,nnosti, spojuje 
jednotlivce s minulostí, která tak získává 
mytick& status. Druh& pilí* hegemonie je 
institucionální. Instituce jako církev, ma-
sová média, $kola !i cel& vzd,lávací sys-
tém jsou ovládány dominantní t*ídou 
a v,t$inou jsou také v jejím vlastnictví. 
Tyto instituce v praxi realizují p*enos 
tradic a hodnot vyznávan&ch mocenskou 
elitou a pat*í tedy mezi nejzásadn,j$í síly 
formující dominantní konsensus ve spo-
le!nosti. T*etí pilí* hegemonie, kter& m+-
'eme nazvat jako procesuální, slou'í 
k utvá*ení homogenních sociálních for-
mací. V tomto hegemonickém procesu 
jsou nejr+zn,j$í opozi!ní, reformátorská, 
kvazirevolu!ní !i antisystémová hnutí 
a osoby inkorporovány do nitra systému. 
Zde ji' nep*edstavují nebezpe!nou sílu 

úto!ící !i potenciáln, ohro'ující hegemo-
nii stávající dominantní t*ídy, ale ne$kod-
nou a – p*edev$ím – systémovou entitu.                        

To ov$em neznamená, 'e hegemonie 
jedné vládnoucí skupiny nad pod*ízenou 
masou je nutn, stálá a nezni!itelná, stejn, 
jako to neznamená, 'e existuje pouze jed-
na hegemonie. Gramsci ve svém ideovém 
konceptu nachází místo pro hegemonii 
i pro kontra-hegemonii. Kontra-hegemo-
nie ozna!uje sociální !i mocenskou for-
maci odli$ující se od té práv, vládnoucí. 
Hegemonie tak rozhodn, nemá totalitární 
charakter, naopak p*ipou$tí mo'nost zm,-
ny do!asné mocenské konfi gurace, která 
neustále !elí kontra-hegemonním prakti-
kám pod*ízen&ch sociálních skupin. Pod-
le Gramsciho je 'ádoucí, aby kontra-he-
gemonní síly neustále vyz&valy síly 
hegemonní na „ideov& souboj“ o v+d!í 
mocenské postavení ve spole!nosti. 
Gramsci ze své marxistické pozice pojí-
mal koncept hegemonie jako v&zvu 
k boji. 

Ivo Krsek
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