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1. Úvod

Lze nalézt vazby mezi vítězstvím ve volbách, získáním prestižního ocenění, uskutečněním
akvizice konkurenčního podniku, záchranou lidským životem, úspěchem na šampionátu?
Úspěch dokáže nabýt mnoho podob – je naopak něco, co tyto podoby spojuje? A lze tyto
kategorie vůbec vzájemně poměřovat?
Smyslem této diplomové práce bylo postihnout fenomén úspěchu nejen jako objekt
reprezentace mediálních obsahů, nýbrž coby sociální fenomén na pozadí naší každodenní
zkušenosti. Úkol se to ukázal být nesnadný, neboť pro vymezení relativně nadužívaného
pojmu lze jen obtížně stanovit obecně platnou definici, odhlédneme-li od subjektu,
k němuž se vztahuje. V běžné realitě jsme přitom konfrontování převážně jen s jeho velmi
konkrétními příklady. Mnohdy – ne-li zcela výlučně – zprostředkovaně, neboť významným
činitelem našeho zakoušení a „zpřítomňování“ zkušeností jsou média. Pomáhají
prohlubovat zažité významy a tím utvrzovat jejich existenci, potažmo vytvářet významy
nové. Právě v tomto kontextu, nahlédnuto prismatem médií, jsem se rozhodl provést
analýzu úspěchu coby sociálního konstruktu na stránkách tuzemského periodického tisku.
Práce je strukturována do několika částí. V rámci teoretické části je coby výchozí
bod představena teorie sociální konstrukce reality. Doprovází ji několik dalších teoretických
a mediálně-vědních východisek, jež mj. přibližují úlohu stereotypů, proces reprezentace a
posedlost člověka naplnit své individuální potřeby. Následující část je zasvěcená
metodologii. Přibližuje zvolenou metodu výzkumu a konkretizuje výzkumné cíle. Praktická
část pak přináší analýzu uplatňující výše zmíněná východiska ve snaze podat výčet
nalezených kategorií úspěchu a následně vyvodit, nacházejí-li stereotypy uplatnění v
rámci mediální reprezentace tohoto fenoménu.

2. Teoretická východiska

2.1 Teorie sociální konstrukce reality
Stěžejní teoretické východisko diplomové práce tvoří teorie sociální konstrukce reality
z pera autorů Petera L. Bergera a Thomase Luckmana, jež aspirovala na změnu přístupu
k sociologickému zkoumání. Berger a Luckmann ve své knize Sociální konstrukce reality,
Pojednání o sociologii vědění1 vyjadřují názor, podle něhož realita2 lidského světa není
objektivně danou skutečností, nýbrž sociální konstrukt, který je stále znovu a znovu
konstruován.3 Děje se tak v procesu sociální interakce a komunikace,4 čímž se tato teorie
vymezuje vůči objektivistickým sociologickým teoriím a univerzalistickým konceptům
lidského vědění. Filosofické či ontologické hledisko je přitom autory vědomě opomíjeno.5

1 V angl. originálu pod názvem The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of
Knowledge vydána v roce 1966 v New Yorku. Pozn. aut.
2 Realita je autory definována jako „vlastnost náležející jevům, jimž je přisuzována existence nezávislá
na lidské vůli,“ zatímco vědění je naopak nazíráno jako doklad toho, že „jsou jevy skutečné a jsou nositeli
určitých vlastností“ (Berger, Luckmann 1999: 9).
3 Srov.: „(…) systémy existují (…) Ale vztahují se, každopádně v případě systémové teorie, k reálnému
světu. Pojem systému tedy označuje něco, co opravdu systémem je, a připouští tak zodpovědnost za
ověření svých výpovědí v realitě (…) Existují sebereferenční systémy. To v obecném smyslu znamená, že
existují systémy se schopností nastolit vztahy k sobě samotnému a diferencovat tyto vztahy oproti
vztahům k svému prostředí“ (Luhmann 2006: 25).
Lidská realita je chápána jako vytvářená sociálně, bez opory v individuální zkušenosti (Gamson a kol.
1992).
4 Naopak zcela výhradně prostřednictvím komunikace – tj. nikoliv rovněž v důsledku ustáleného lidského
jednání jako u Bergera a Luckmanna – jsou utvářeny sociální systémy v pojetí Niklase Luhmanna, který
se ve své obecné teorii systémů (1984) pokouší nalézt zákonitosti platné jak pro živé systémy, tak pro
systémy společenské. Pozn. aut.
5 S tezí nepostižitelnosti „objektivní“ skutečnosti, ať již je nahlížena coby konstrukt individuální lidské mysli
či jako sociální konstrukt, se lze setkat i u řady dalších zejména postmoderních myšlenkových směrů,
mj. u konstrukcionismu či filozofického konstruktivismu.
Konstruktivismus lze ve zkratce definovat jako směr zaměřený na poznávání vnější reality, jenž dospívá
k poznání, že člověk může realitu pouze konstruovat, nikoliv však beze zbytku poznat. Tím nedochází
ke zpochybnění reality jako takové, pouze je poukazováno na skutečnost, že poznávaná realita a realita
„o sobě“ se zcela nepřekrývají (Störig, 1999: 500 – 505).

Roli nástroje umožňujícího uchopovat a analyzovat procesy, jejichž prostřednictvím
dochází k vytváření sociální reality a jednotlivých sociálních fenoménů, zastává sociologie
vědění.6 Tato vědní disciplína se v pojetí obou autorů zabývá „vztahem mezi lidským
myšlením a sociálním prostředím, v jehož rámci se toto myšlení utváří.“ (Berger,
Luckmann 1999: 12). Sociologie vědění by se měla zaměřit na „vše, co je ve společnosti
považováno za vědění“, její elementární zájem by měl spočívat ve zkoumání způsobu,
jímž je utvářeno „lidské „vědění“ o „realitě“ v každodenním, neteoretickém či
preteoretickém životě“ (Berger, Luckmann 1999: 21-22).
Individuální lidské vědomí je intencionální povahy a zaměřuje se na konkrétní
objekty či jevy. Jednání člověka je motivováno a konáno s jistým záměrem, nahlížené
objekty či jevy mohou být proto vnímány odlišně, čímž může dojít k výraznému posunu
jejich významu v různých sférách téže reality, resp. různých realitách. Podle autorů je naše
vědomí nadáno schopností se pohybovat mezi vícero realitami, ačkoliv při přechodu
z jedné reality do druhé – což je symbolicky přirovnáváno ke zvednutí a spuštění divadelní
opony – prožívá šok způsobený přesunem pozornosti. Ze sumy realit je podle Bergera a
Luckmnanna jen jedna realitou svrchovanou7 a tou je realita každodenního života, již nelze
nijak zastřít či ignorovat a jež tvoří základ našeho přirozeného vnímání světa (Berger,
Luckmann 1999: 25-28).
Realita každodenního života, svět sdílený s ostatními a primární předmět zájmu
sociologie vědění, je vázaná na časoprostorové osy „tady“ mého těla a „teď“ přítomného
okamžiku. Svůj původ odvíjí od myšlenek a činností jedinců, jimiž je pokládána za danou.
Tato realita se jeví jako intersubjektivní svět sdílený s ostatními. Jedinci je vnímána jako

6 Termín „sociologie vědění“ (v orig. Wissenssoziologie) pochází od Maxe Schelera, který jej začal používat
ve dvacátých letech dvacátého století, a vychází z historismu Wilhelma Diltheye. Patrně největším
přínosem však bylo pojetí Karla Mannheima, který poukazoval na určující vliv společnosti (resp. ideologií)
na tvorbu myšlenek a jejich obsahu (Berger, Luckmann, 1999: 9-17).
7 V orig. „paramount“. Pozn. aut.

uspořádaná (tj. z pohledu „já“ se jeví jako řád objektů existujících ještě před příchodem
„já“) a nadto je považována za cosi zcela evidentního a samozřejmého, co není třeba si
jakkoliv ověřovat (Berger, Luckmann 1999: 28-33).8 V jejím rámci nepřetržitě dochází
k uplatňování typizací, jejichž prostřednictvím člověk vnímá a vymezuje se k „protějšku“.
Míra anonymity typizačních schémat je v přímé úměře s rostoucí vzdáleností
od časoprostorové osy „tady a teď“, tedy od setkání s poznávaným subjektem ve veřejném
prostoru tváří v tvář. V protipólu „okruhu blízkých lidí“ se tak ocitají anonymní abstrakce
jedinců, jež při interakci nikdy nebudou dostupné tváří v tvář. Sociální struktura pak tvoří
souhrn takto vzniklých typizací (Berger, Luckmann 1999: 38).
Reálnost sociálně konstruovaných fakt, existujících nezávisle na pozorovateli a
přetrvávajících v čase, se odvíjí a je udržována za předpokladu kontinuálního přijímání
této reality. Berger s Luckmannem však zdůrazňují, že jakkoliv se jedinci tento svět jeví
přesvědčivě a objektivně, stále je toliko objektivitou, již stvořil člověk. Ve stručnosti lze tedy
vyvodit, že společnost je na jedné straně výlučně lidským produktem, což však lidé
okamžitě zapomínají a chovají se k ní jako k objektivní, resp. objektivizované realitě, čímž
se na straně druhé sami stávají sociálním produktem, a tím de facto i produktem vlastního
výtvoru (Reifová a kol. 2004: 278).9

2.1.1 Jazyk jako primární zprostředkovatel vědění
Lidské vyjadřování je ze své podstaty subjektivního charakteru, jeho subjektivitu je však
možné objektivizovat.10 Prostřednictvím objektivizace se lidské vyjadřování může

8 Za stěžejní lze označit schopnost uplatněné sociální konstrukce reality vyvolat zdání, že celý proces je
naprosto normální a přirozený, a tím sociální konstrukci de facto zneviditelnit (Gamson a kol. 1992: 374).
9 Srov.: Thomasův teorém, podle něhož „podstatnější než objektivní stav věcí je způsob, jak jej lidé vnímají,
interpretují a jak mu rozumějí“ (VSS II, 1996: 1241 IN: Jirák, Köpplová 2003: 165).
10 V orig. „to objectivate“, „objectivation“ atd. V českém překladu knihy od Jiřího Svobody je použito termínů
objektivace, objektivovat, objektivovaný, kterých se nadále nedržím. Pozn. aut.

zpřístupnit ostatním jedincům a stát se tak ii součástí jejich reality, resp. sdíleného
společného světa. Specifický případ objektivizace představuje označování,11 tj. schopnost
lidí vytvářet znaky, které odkazují na subjektivní významy a které jsou dostupné i mimo
rámec „tady a teď“ (Berger, Luckmann 1999: 39-40).
Za nejdůležitější znakový systém odkazující na prožívanou realitu lze bezesporu
označit jazyk, který v pozici primárního zprostředkovatele dokáže působit v situaci „tváří
v tvář“, stejně jako je schopen překlenout prostor i čas. Jazyk totiž není vázán na konkrétní
místo či čas a může tak dokonce „zpřítomňovat“ jiné reality, jako se tomu děje při užití
symbolického

jazyka.

Symbolem

autoři

definují

jazykový

prostředek

umožňující

„odkazovat“ k jiným realitám – ačkoliv sám může být „umístěn“ v jiné sféře reality, resp.
realitě jiné. V rámci jazyka došlo ke vzniku i velmi rozsáhlých symbolických systémů,12 jež
zpětně ovlivňují realitu každodenního života. A to mnohdy velmi výrazným způsobem
(Berger, Luckmann 1999: 42-45). Tak dochází i ke zcela nezpochybnitelnému dopadu
jazykového kontextu na konstruované významy vyvstávajícího vědění, které plně odráží
existující sociální a mocenské vztahy.

„Gender, třída, rasa, stát, emoce, láska, normalita, perverze, nemoc, to vše je dnes
analyzováno jako sociální konstrukce. Avšak také oceán, deprese či bicykl...“ (Reifová a
kol. 2004: 279).

Již ve dvacátých letech dvacátého století však americký jazykovědec Edward Sapir
vyjádřil názor, podle kterého se jazyk etablovaný v rámci nějaké společnosti výrazně podílí
na podobě sdíleného pojetí fyzikálního a sociálního světa členů oné společnosti, neboť
11 V orig. „signification“. Pozn. aut.
12 Za nejvýznamnější symbolické systémy byly označeny náboženství, filosofie, umění a věda (Berger,
Luckmann 1999: 45).

„jazyk je průvodcem po sociální realitě“ (Sapir 1929: 209 IN: DeFleur, Ball-Rokeach 1996:
259)
Jazyk pro jeho uživatele představuje vnější skutečnost a nutí ho přijmout ustálené
vzorce (typu slovní zásoba, gramatika, syntax), což umožňuje zprostředkované významy
objektivizovat. V průběhu času dochází v rámci jazyka k hromadění nabytých významů a
strukturovaných zkušeností a díky schopnosti objektivizovat dokáže jazyk sloužit jako
obsáhlá studnice vědění a zkušeností budoucím generacím. Sumu vědění, které se
orientuje převážně na praktické zvládání rutinních činností a které umožňuje člověku
mentálně obsáhnout situace, v nichž se ocitl – a to včetně omezení, jež takové situace
skýtají – nazývají Berger s Luckmannem „sociální zásobou vědění“. Ta obsahuje nespočet
typizačních schémat, jež člověku říkají, jak určité vzniklé situace chápat a řešit. Sociální
zásoba vědění tak do značné míry plní funkci návodu, přičemž z kapacitních důvodů
pochopitelně nelze obsáhnout vědění veškeré. Vedle oblastí vědění, s nimiž je člověk
obeznámen a jež představují sféru světla na pozadí nepoměrně rozsáhlejší oblasti
temnoty vyplněné neznámými fakty a skutečnostmi, je podle autorů rovněž důležité nabýt
znalosti o struktuře relevance ostatních lidí. Tj. vědět, jaké typy vědění lze očekávat
u určitých typů jedinců, resp. dokázat se pro správné nasměrování obrátit na patřičné
„odborníky na odborníky“ (Berger, Luckmann 1999: 46-50).
Berger s Luckmannem však připouštějí, že při snaze popsat některé, tzv. neběžné
zkušenosti může v důsledku volby nevhodného vyjádření docházet k pokřivení původního
významu:

"Vždy se dopouštím zkreslení reality vyhraněných oblastí významů, když k jejich výkladu
používám běžný jazyk, tedy když neběžné zkušenosti převádím zpět do výsadní reality
každodenního života" (Berger, Luckmann 1999: 31).

2.1.2 Úloha institucí v procesu konstrukce reality
Přes značnou biologickou nedokonalost a chabé instinkty dokáže člověk vzdorovat
chaosu, nestabilitě a nahodilosti. Daří se mu to jednak díky otevřenosti ke světu a
způsobilosti adaptovat se na různá prostředí, jednak díky schopnosti vytvářet sociální řád.
Nutkání lidských jedinců neustále něco vykonávat, tj. externalizovat se v činnosti, podle
autorů tvoří „antropologickou nutnost“ člověka. Každá opakovaně vykonávaná činnost
dříve či později vyústí v nastolení ustáleného vzorce aplikovaného při jejím zpracování13 a
daná činnost tak postupně podléhá habitualizaci, neboť namísto mentálně náročného
úkonu volby z takřka bezpočtu různých řešení použitelných v dané situaci se postupně jeví
snazší volit osvědčený způsob, jak takovou situaci zvládnout, což zároveň ulehčuje její
opakování v budoucnu (Berger, Luckmann 1999: 51-57).
Dlouhodobějším užíváním stále týchž postupů v procesu habitualizace jednotlivých
činností dochází k vytváření typizací, tj. typických vzorců jednání, jež optimální zvládnutí
dané situace vyžaduje. Ty pak mohou být sdíleny s ostatními členy společnosti a právě
v jejich sdílení, postupném prolínání a rostoucí komplexnosti14 – vyúsťující v ustálené
způsoby lidského jednání – spatřují autoři prvopočátek institucí.15 Podle Bergera a
Luckmanna „k institucionalizaci dochází vždy při vzájemné typizaci habitualizovaných
činností určitým typem vykonavatelů těchto činností. Jinak řečeno, každá taková typizace
je institucí“ (Berger, Luckmann 1999: 58). Reifová dále podmiňuje vznik objektivních
sociálních institucí existencí konsenzuálních přesvědčení a vykonáváním sjednaných

13 Autoři hovoří o „sedimentaci zkušeností“. Pozn. aut.
14 V Luhmannově pojetí označuje termín komplexita, původně znamenající složitost, soubor prvků
provázaných natolik, že již nadále není možné propojit nově se objevivší prvek se všemi stávajícími prvky
(Luhmann 2006: 30).
15 Srov.: Mucha, I. Niklas Luhmann: Od teorie otevřeného systému k autopoiesis, IN: Šubrt, Jiří (editor),
Postparsonsovské teorie sociálních systémů. Praha, Karolinum, 2007, str. 88-89. Pozn. aut.

praktik (Reifová a kol. 2004: 278).
Instituce se podle autorů vyznačují dvěma hlavními charakteristikami, jednak
vazbou na své dějiny, jednak schopností řídit lidské chování. Vedle toho samotná jejich
existence vede k zajišťování primární sociální kontroly. V průběhu času nabývají instituce
na objektivnosti, tj. stávají se objektivní realitou existující odděleně od původních
„vykonavatelů“ habitualizovaných činností, dosahují nezávislosti a stávají se dostupnými i
všem ostatním jedincům coby součást „sociální zásoby vědění“.16 Proces, v jehož rámci
nabývají externalizované produkty lidské činnosti objektivní povahy, nazývají Berger a
Luckmann objektivizací. Přes domnělou objektivitu institucí – vyznačujících se ve vztahu
k člověku „donucovací skutečností“17 – je však tvůrcem sociálního řádu stále člověk.
Jedná se tudíž o dialektický vztah člověka-tvůrce sociálního světa a sociálního světa-jeho
výtvoru, v němž se obě strany vzájemně ovlivňují. Vedle externalizace a objektivizace pak
třetí složku tohoto dialektického procesu představuje internalizace. Tou se rozumí proces,
v jehož rámci je objektivizovaný sociální svět zpětně promítán do vědomí člověka, resp.
nastupujících generací v průběhu socializace jedince. Zmíněnou trojmocnou souslednost
externalizace – objektivizace – internalizace shrnují autoři do tří klíčových vět:

„Společnost je výtvorem člověka. Společnost je objektivní realitou. Člověk je výtvorem
společnosti.“ (Berger, Luckmann 1999: 58-64).

Ve stručnosti lze uvedený sled popsat tak, že v prvním kroku se člověk externalizuje
v řadě činností, jejichž sdílené typizace se v druhém kroku postupně objektivizují a stávají
16 Ačkoliv v počátečních stádiích vývoje institucí si lidé ještě stále připouštějí možnost změn, ba i jejich
úplného zrušení, nadcházející generace se při jejich osvojování již vztahují k zavedeným institucím coby
k objektivní realitě, za jejíž součást je považována i dosavadní historie daných institucí (Berger,
Luckmann 1999: 62).
17 Tj. institucí předkládané východisko se jeví jako jediné možné. Pozn. aut.

součástí objektivní reality, kterou ve třetím kroku následující generace v procesu
socializace již plně internalizují.

2.1.3 Vliv legitimizace na tvorbu a uchování významů
Institucionalizačních procesů probíhá souběžně celá řada, a ačkoliv netvoří „logicky
konzistentní systém“, ve skutečnosti se jednotlivé procesy obvykle vzájemně doplňují a
představují tak (z perspektivy účastníků těchto procesů) celý institucionální řád. Tento řád
se pak v důsledku vědění, které o něm mají, navenek jeví jako zcela koherentní celek.
Souběžně s příchodem institucí se svět začíná dožadovat jejich legitimizace,
tj. žádá vysvětlení a ospravedlnění jejich existence, která z perspektivy členů společnosti
činí instituce důvěryhodnými a respektovanými subjekty. Instituce představují sociální
výtvor, který je ze své podstaty nesamozřejmý, a legitimizace slouží k vytvoření a
neustálému udržování vytvořené sociální reality v platnosti.18 K upevňování vědění
obsaženého v základním legitimizačním „vysvětlení“ a jeho začleňování do společného
souboru vědění dochází prostřednictvím pojmových aparátů, které tvoří součást slovní
zásoby

jazyka

společnosti

coby

primárního

znakového

systému.

Jinými

slovy

k objektivizaci vědění dochází prostřednictvím jazyka, který slouží coby centrální úložiště
skupinových sedimentací, jejichž význam se může v čase proměňovat. Roli mediátora,
resp. zprostředkovatele významů zastává zvláštní typ jedinců, které autoři nazývají
„přenašeči“ (Berger, Luckmann 1999: 65-73).
Legitimizace – autory označované jako druhoplánové objektivizace významů –
nadto umožňují vznik nových významů, které slouží „k integraci významů již utvořených

18 V důsledku legitimizace začínají instituce vykazovat vlastnost tzv. autopoietických systémů, díky níž jsou
tyto systémy schopné se samy utvářet a reprodukovat. Termín autopoiesis pochází původně z biologie,
jeho původ je připisován Maturanovi a Varelovi (1973). Pozn. aut.

v průběhu

jednotlivých

institucionalizací.

Funkcí

legitimizace

je

učinit

již

institucionalizované prvoplánové objektivizace dostupnými a subjektivně věrohodnými“
(Berger, Luckmann 1999: 93). Dílčí legitimizace lze rozčlenit do několika úrovní,
od základních legitimizačních vysvětlení zahrnutých v samotném jazyce, přes elementární
ponaučení a různé dílčí teorie až po komplexní „symbolické světy“, jejichž cílem je –
za použití symbolických jazykových prostředků odkazujících na jinou než každodenní
realitu, resp. na významy, které nemohou být v každodenní realitě zakoušeny – obsáhnout
skutečnost v její celistvosti a nabídnout souhrnnou interpretaci reality (Berger, Luckmann
1999: 96-99). Z pohledu jedince tak realita prostřednictvím legitimizace získává smysl.
Ačkoliv legitimizace skýtají oporu institucionálnímu řádu, i ony samotné mohou být
náchylné k ohrožení, k čemuž může dojít zejména v období, kdy stávající legitimizace
prochází výraznými změnami či dokonce nastává jejich naprosté zhroucení. Za takové
situace musí nastat pokud možno co „nejobřadnější opětovná stvrzení pokračování reality
zastřešujících symbolů“, jež pomohou zabránit vzniku chaosu a skýtají nástroj
pro znovunastolení udržitelných poměrů (Berger, Luckmann 1999: 104).19 Autoři zmiňují
možnost uplatnění jazyka, resp. pojmového aparátu, při stabilizaci takto nejistých poměrů
s tím, že forma nápomoci může nabýt dvojí podoby. V rámci „terapie“ dochází k odstranění
deviace / odchylky nastolením rovnováhy „mezi pojmovým aparátem a subjektivním
osvojením tohoto aparátu jedincovým vědomím. Zdárně dovršená terapie znovu
socializuje devianta do objektivní reality symbolického světa společnosti“. Zatímco
„terapie“ tak prostřednictvím jazyka usiluje o udržení všech členů společenství uvnitř
hranic daného symbolického světa, „potlačení“ využívá pojmový aparát k vyhlazení
veškerých významů nacházejících se vně daného symbolického světa.20 Tento proces lze

19 Ke stvrzení významu mediálních obrazů podobných událostí může dojít např. jejich zakotvením v širším
významovém celku či rámci (Gamson a kol. 1992: 374).
20 Srov.: diferenciace systému a prostředí v Luhmannovy rámci systémové teorie. Pozn. aut.

označit za určitý druh negativní legitimizace, neboť v průběhu inkorporace zavrženého
původního, tj. deviantního pojetí reality do stávajícího symbolického světa – směřujícího
k pohlcení onoho zavrženého pojetí – je třeba ho opětovně interpretovat. Tentokráte již
však optikou pojmového aparátu přetrvávající reality „našeho“ světa (Berger, Luckmann
1999: 114-15).
Pojetí sociálních systémů Niklase Luhmanna (1984) a zejména role, kterou
přisuzuje komunikaci, představují do značné míry protipól výše uvedené perspektivě
sociálního řádu (coby systému, který vzešel z institucionalizovaných norem lidského
jednání udržovaných v platnosti kontinuálním procesem legitimizace) .
Luhmann rozděluje systémy, které se podle jeho názoru spíše než mechanismům
podobají živým organismům, z hlediska principů jejich konstituce dle několika úrovní a
typů. V rovině první je dělí na stroje, organismy, sociální systémy a psychické systémy,.
V druhé rovině pak mj. sociální systémy sestávají ze systémů interakčních, organizačních
a společenských, přičemž poslední zmíněná skupina představuje středobod Luhmannova
zájmu. Sociální systémy v sobě zahrnují de facto celou společnost, psychickými (nebo též
personálními) systémy Luhmann označuje lidského jedince – v perspektivě systémové
teorie sociálně bezvýznamného, který tímto není řazen mezi systémy sociální. Ty se
na rozdíl

od

systémů

psychických

zakládají

výhradně

na

komunikaci:

„kromě

komunikačního systému společnosti neexistuje žádná komunikace“ (Luhmann 2006: 50),
neboť psychické systémy mezi sebou nemohou komunikovat přímo, nýbrž výlučně
prostřednictvím komunikace. Jednotlivé typy systémů jsou pak konstituovány na základě
specifického způsobu fungování – organismy žijí, psychické systémy pracují na základě
procesů vědomí (vnímání, myšlení, cítění atd.) a sociální systémy komunikují. Komunikace
představuje jejich ustavující princip, s jehož pomocí se vymezují vůči okolí. Komunikace
zároveň reprezentuje i základní druh fungování, které slouží sociálním systémům k jejich

autopoietické tvorbě, tj. k udržování sebe sama v platnosti, k vlastní reprodukci a
k vymezování se vůči okolí. Společnost pak Luhmann nevnímá jako množinu osob, nýbrž
jako komunikační strukturu, tj. „nejširší celek všech komunikací“, za jehož hranicí už se
žádná forma komunikace nenachází. Prostřednictvím sebereferenční komunikace,
tj. schopnosti rozlišovat mezi vnějším a vnitřním, se společnost vyčleňuje ze svého
neuspořádaného okolí, vůči němuž se uzavírá, zatímco uvnitř redukuje komplexnost
nastolením pravidel a různých uspořádání. Společnost pak podle Luhmanna musí –
podobně jako živé organismy – komunikovat, reprodukovat a vyvíjet se, jinak dojde
k jejímu rozkladu a splynutí s okolím. A protože, jak bylo řečeno výše, je základem
fungování společností komunikace, záleží velmi i na způsobech této komunikace. Existuje
totiž podstatný rozdíl mezi společnostmi s ústní, písemnou či masovou komunikací.
V moderních společnostech tudíž hrají významnou úlohu komunikační média, zejména
masová, která podněcováním vnímavosti rozvíjejí schopnost členů společnosti pracovat
s informacemi (Luhmann 2006).

2.2 Stereotypy a sociální role

2.2.1 Úloha stereotypizace při zprostředkování významu
Stereotypizace označuje proces sociální klasifikace skupin dle vybraných zjednodušujících
či zobecňujících znaků. Stereotypizace se však neomezuje pouze na určení zobecněných
kategorií, např. různých skupin lidí, ale současně zobecněné charakteristiky jednotlivým
příslušníkům přisuzuje. Stereotypy jsou potom jednotlivé dílčí kategorie, do nichž člověk
zařazuje jím nabyté zkušenosti. Jsou to zkrátka zjednodušené představy o určitém lidském
rysu. Stereotyp našel uplatnění v mnoha různých odvětvích, nejvýznamnější prostor však

získal v oblasti psychologie, mediálních, potažmo kulturních studií a zejména pak v oblasti
sociální identity (Pickering 2001: 4).
Autorství pojmu stereotyp je připisováno Walteru Lippmannovi, který ho uvedl
ve své knize Public Opinion z roku 1922, ačkoliv samotný výraz se v jiném smyslu objevil
již dříve. Lippmann ho však poprvé použil ve smyslu „obrazů v našich hlavách“
zobrazujících představy člověka o ostatních lidech, tj. jeho čistě subjektivní pojetí okolního
světa. Domníval se totiž, že člověk není schopen kognitivně obsáhnout realitu v celé její
komplexnosti a proto si vytváří zjednodušené konstrukce.21 Stereotypy tak tvoří nezbytnou
součást sociální konstrukce reality, a byť na ně nelze nahlížet výhradně z negativního
hlediska – neboť jejich přínosem může být pomoc při orientaci ve světě či zprostředkování
vědění

mohou se snadno stát zdrojem předsudků, napětí a konfliktů, protože odráží

vztahy mezi různými skupinami ve společnosti (Jirák, Köpplová 2003: 144-146).22
Stereotypy představují konstitutivní element sociální konstrukce reality a jako takový
tvoří součást každodenního života. Stereotyp představuje vedle existence typů a
archetypů jednu ze tří základních rovin reprezentace jedince i lidských společenství.
Ačkoliv mu nelze upřít do značné míry macešský přístup ke své „předloze“, neboť se
při její reprezentaci dopouští hrubého zjednodušení, jím zprostředkovaný obraz bývá velmi
snadno uchopitelný a rozpoznatelný. Stereotyp se ve vztahu k reprezentovanému jevu či
skutečnosti stává nositelem určitého hodnotového soudu, může však implikovat i soud
skrytý, tj. nevyřčený (Burton, Jirák 2003: 196-197). Vlivem generalizace jsou určité
charakteristické znaky vyjmuty z kontextu a dochází k jejich přiřazení všem členům
náležejícím do dané skupiny. Tím vzniká na jedné straně deformovaný, na straně druhé
rigidní a předvídatelný obraz dané skupiny:
21 Viz. pozn. pod čarou č. 4. Luhmann rovněž nepovažuje úplné poznání reality (tzn. možnost nabýt
poznání, jež by bylo zcela shodné se zkoumanou realitou) za možné. Pozn. aut.
22 Koncept „těch druhých“, viz. Pickering (2001), Hall (2001) atd., záměrně není hlouběji rozveden.
Pozn. aut.

„Stereotypy vyjadřují uniformitu pro všechny, kdo jsou spojeni určitým rysem“ (Pickering
2001: 4).

resp.
„(...) stereotyp nejprve „odlišnost“ redukuje, opodstatňuje její existenci, činí jí přirozenou a
upevňuje

ji,

(…)

vyděluje

normální

a

akceptovatelné

od

nenormálního

a

neakceptovatelného. Aby následně mohlo být vyloučeno vše, co nezapadá a co je odlišné“
(Hall 2001: 258; uvozovky a kurzíva použity autorem).23

Podle Lippmanna plní stereotypy čtyři funkce – umožňují vtisknout realitě snadno
uchopitelnou podobu a hrají zásadní roli v tom, jak člověk rozumí světu; fungují jako
„zkratky“ k původnímu významu; reprezentují pohled na svět prismatem dominantní
ideologie a rovněž plně odrážejí hodnoty touto ideologií vyznávané; pro nabytí
celospolečenské platnosti musí ohledně významu jednotlivých stereotypů panovat
jednoznačný konsensus (Lippmann 1965 IN: Burton, Jirák 2003: 197-198).
Rozličných druhů stereotypů existuje celá řada, právě tak lze nalézt i množství
kritérií, podle kterých lze stereotypy dělit. Zjednodušeně lze stereotypy rozčlenit do dvou
základních kategorií na stereotypy „neškodné“ a stereotypy „nebezpečné“. Zatímco
stereotypy „neškodné“ vykazují „neutrální emotivní náboj“ a při jejich uplatnění žádným
způsobem nedochází k ohrožení zájmů jedince či skupiny, „nebezpečné“ stereotypy jsou
již „spojené s úzkostí a obavami“ (Giddens 1999: 232). Jejich vnějším projevem může být

23 V orig. „(...) stereotyping reduces, essentializes, naturalizes and fixes "difference" (...) it divides the
normal and the acceptable from the abnormal and the unacceptable. It then excludes or expels
everything which does not fit, which is different“. Pozn. aut.

nenávist jedné skupiny vůči druhé, která se v jejich důsledku může cítit ohrožena. Jelikož
svoboda zejména různých menšin patří mezi základní právní ustanovení většiny
demokratických zřízení, ohrožující projevy „nebezpečných stereotypů“ jsou obvykle
postaveny mimo zákon.
Spolu se stereotypy pak člověku umožňují klasifikovat konfrontované jevy a
skutečnosti (na základě podobných či shodných charakteristik) rovněž sociální kategorie.
Na rozdíl od stereotypů však v případě sociálních kategorií dochází k oprávněnému
zobecnění významů:

„Stereotypizace může fungovat na úplně stejné bázi vnášení řádu do sociálního světa jako
kategorizace, ale s tím zásadním rozdílem, že stereotypizace se pokouší popřít jakékoliv
flexibilní uvažování v kategoriích. Popírá ho v zájmu mocenských struktur, které
podporuje. Pokouší se tyto struktury udržet tak, jak jsou, nebo je přebudovat, pokud čelí
nějakému viditelnému ohrožení. Komfort neflexibility, který stereotypy poskytují, posiluje
přesvědčení, že existující mocenské vztahy jsou nezbytné a fixní“ (Pickering 2001: 3).

2.2.2 Sociální role jako součást sociální zásoby vědění
Významnou úlohu v procesu konstrukce sociální reality přisuzují Bergman a Luckmann
sociálním rolím coby typizovaným vzorcům chování. Jak bylo uvedeno výše, sociální řád
je utvářen sumou typizací chování jedince, jako i všech ostatních členů sdíleného
společenství. V okamžiku vykonávání určité činnosti dochází k identifikaci sebe sama
s danou aktivitou, jež se podílí na utvářeném pojetí sebeurčení prostřednictvím významu,
který společnost dané činnosti přisuzuje. Po jejím ukončení je však jedinec s to opětovně
získat od dané typizace odstup. Odstup aktéra od jeho role je přenositelný a aplikovatelný

na veškeré budoucí případy opakování této aktivity,24 čímž vykonavatelé dané činnosti,
resp. sociálně objektivizované typizace, přestávají být nahlíženi coby osobití jedinci a
začínají

být

pojímání

jako

charakterističtí

vykonavatelé

určité

činnosti.

Berger

s Luckmannem je označují jakožto „typy“ a za jejich zásadní charakteristiku považují jejich
zaměnitelnost. Jimi vykonávané sociální role představují specifické druhy typizací a jako
takové tvoří důležitou součást sociální zásoby vědění sdíleného členy daného
společenství. Role, kterou nestačí pouze umět předstírat navenek, vyžaduje hlubší
zasvěcení do relevantních vrstev zásoby vědění. Osvojením takového vědění nabývá
jedinec v dané sféře vědění na odbornosti a stává se v dané věci specialistou.
S vzrůstající segmentací institucionálního řádu se pak zvyšuje i počet specialistů (Berger,
Luckmann 1999: 74-79). Vzrůstající počet a rostoucí komplexnost podoblastí vědění,
resp. dílčích významů, vedou ke stále menší přístupnosti úzce profilovaných oblastí
vědění nezasvěceným jedincům, což odborníky do značné míry privileguje a zároveň i
významně ulehčuje jejich záměr ponechatnezasvěcené nezasvěcenými, tj. udržet je vně
oblasti svého působení (Berger, Luckmann 1999: 89).

2.3 Člověk v procesu transformace směrem k
individualismu
V kontextu předkládané diplomové práce zaměřené na téma mediální reprezentace
úspěchu se může jevit přínosným alespoň ve stručnosti přiblížit dílo současného
francouzského filosofa a sociologa, Gillese Lipovetského, který ve svých myšlenkách
zachycuje obraz společnosti druhé poloviny 20. století a celé postmoderní epochy
na pozadí procesu označovaného jako „antropologická mutace“ člověka (Lipovetsky 1998:
24 Jinými slovy dochází k objektivizaci dané sociální typizace. Pozn. aut.

17,64).
Lipovetsky (1998) tematizuje fenomén individualismu a konzumerismu soudobé
západní společnosti, kde veřejný zájem ustupuje zájmům a potřebám jednotlivce, jenž je
hnaný hedonistickou touhou po osobním naplnění a absolutní svobodě. Podle autora
v postmoderní společnosti dochází k rozmělňování obecných životních hodnot a norem,
ke ztrátě jednotných ideologií a pravd, k rozplývání dříve jednoznačně definovaných
sociálních rolí a identit.

„Prožíváme individualistickou revoluci, která se vyznačuje rozšiřováním soukromého
prostoru, rozrušováním sociálních identit, odklonem od ideologií a politiky a stále se
zrychlující destabilizaci osobnosti“ (Lipovetsky 1998: 9).

Lipovetsky rozvíjí téma kulturního narcismu, který je charakteristický pro postmoderní,
konzumní společnost. Narcismus vnímá jako následek a projev procesu personalizace,
jenž se vyznačuje právě absolutním důrazem na individualismus, subjektivitu a
seberealizaci každého jedince a jeho právem na svobodný vývoj, autonomii a blahobyt.
Proces personalizace tak vytváří nové normy a zákony, jimž se podřizují veškeré sociální
aspekty.

„Žít svobodně bez veškerého omezování, sám si zvolit vlastní způsob života: toto je ta
nejvýznamnější společenská a kulturní událost naší doby, a v očích současníků též
nejnepopiratelnější právo“ (Lipovetsky 1998: 12).
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individualismu

k individualismu „totálnímu“, jenž provází primární orientaci člověka na vlastní potřeby a
záležitosti a upřednostňování soukromé sféry nad sférou veřejnou. Uspokojování a
naplňování osobních potřeb a zájmů se tak stává důležitějším než dosahování veřejného
blaha či se dokonce samo stává kritériem úspěchu v životě (Lipovetsky 1998: 17).
Lipovetsky popisuje souvislost mezi narcistickou posedlostí vlastní osobou mimo
jiné s rostoucím kultem těla, lačnosti po mládí, strachem ze stárnutí a neutuchající touhou
po sebeocenění a adoraci. Tuto posedlost lze vnímat jako další krok v návaznosti na
idealizaci pohledného, silného, zdravého lidského jedince, která se nedotýká pouze oblasti
reklamy či marketingu, jak popisuje např. Pickering (2001):

„V biologii a medicíně je za normální považováno fungování živých bytostí ve zdravém
stavu. Nemoc je definována jako odchylka od tohoto zdravého stavu. Je tím pádem
přesným opakem zdraví. Tato koncepce normality se poprvé rozšířila do sociálního a
politického života na začátku devatenáctého století v novém seřazení kategorií normality,
pořádku a rozvoje“ (Pickering 2001: 175).

Diktát uspokojování vlastních potřeb zároveň implikuje honbu za nejrůznějšími módními
trendy a zbožím, které slibují podtrhnout osobní identitu a zvýšit vlastní hodnotu.
Konzumní doba sice posvěcuje zboží, avšak zároveň z něj činí komoditu velmi prchlivé
trvanlivosti a hodnoty. Člověk se „bezbolestně loučí se svými věcmi“ (Lipovetsky 2002:
270), jelikož pro něj již nemají citovou hodnotu, ani mu neskýtají záruku jistého
společenského postavení, avšak posuzuje je z pragmatických hledisek užitečnosti,
potěšení, které přinášejí, a dokonale zaměnitelné funkčnosti.

„Čím více se věci stávají prodloužením našeho těla, tím jsme k nim lhostejnější“
(Lipovetsky 2002: 271).25

Důraz individualistické společnosti dnešní konzumní doby tedy velebí kult osobní svobody,
tolerantnosti a otevřenosti vůči potřebám jednotlivců, rozmělnění jakýchkoliv obecných
pravidel a zásad s sebou zároveň přináší neochotu lidí vůči závazkům a obětem ve jménu
veřejného blaha. Lipovetsky (1998) v této souvislosti hovoří o sílící lhostejnosti člověka
vůči světu, druhým lidem, obecným zájmům, tradicím, věcem veřejným. Člověk je ochotný
projevovat solidaritu, pouze je-li to v souladu s procesem uspokojování jeho vlastních
potřeb a bez rizika vlastní újmy. Narcistické nastavení tak implikuje specifické pojetí
odpovědnosti hnané pouze vidinou osobní slasti, naplněnosti, seberealizace.

„Procesem personalizace vzniká informovaný člověk nesoucí za sebe odpovědnost, který
je neustále sám sobě dispečerem. Vzniká tu nový typ odpovědnosti, dalo by se říci
narcistický, neboť na jedné straně vede ke ztrátě zájmu o veřejnou věc a na druhé straně
uvolňuje osobnost, která zároveň ztrácí svou stálost“ (Lipovetsky 1998: 132).

Pro postmoderní společnost je dle Lipovetského charakteristické „narušení jednoty,
roztříštění osobnosti (…) a pokojné soužití protikladů“ (Lipovetsky 1998: 132), naprostá
hodnotová tolerance, která může hraničit až s hodnotovou vyprázdněností či anarchií.
Absolutní otevřenost vůči formám a způsobům dosahování vlastního uspokojení tedy
definuje velmi uvolněné, ba bezhraniční pojetí úspěšnosti, jehož hlavním kritériem je
hedonistická touha po sebenaplnění (Lipovetsky 2007).

25 Srov.: pojetí extenzí u Marshalla McLuhana. Pozn. aut.

„V personalizované společnosti záleží na jediném, a to být sám sebou, a právo
na existenci a na společenské uznání zde má tudíž cokoliv, je nepřípustné něco trvale a
imperativně vnucovat a všechny volby, všechny úrovně mohou existovat vedle sebe, aniž
by si protiřečily nebo se navzájem vylučovaly“ (Lipovetsky 1998: 15-16).

Rozvolněnost hodnot a rozmanitost cest k úspěchu individualistického člověka má podle
Lipovetského neblahý dopad mimo jiné na úroveň mezilidských vztahů. Jedinec toužící
po úspěchu nemůže brát ohledy na někoho, kdo by mu na cestě k úspěchu překážel či jej
brzdil, naopak se musí naučit druhé lidi spíše využívat. Tento fenomén znovu potvrzuje
postulovanou lhostejnost coby projev dnešní individualistické, narcisticky zaujaté
postmoderní doby.

„Personalizace podporuje komunikaci a konzumaci, považuje tělo, vyrovnanost a zdraví za
něco posvátného, odstraňuje kult hrdinství (…) zavádí nový životní styl, nové hodnoty,
neboť její nejvyšší metou je individualizace člověka, stažení se z veřejného života,
nezájem o druhého“ (Lipovetsky 1998: 234-235).

Autor rovněž nabízí zajímavý pohled také na úlohu médií v postmoderní, hyperkonzumní
společnosti. Mimo jiné poukazuje na to, že prostřednictvím médií konzumujeme svou
vlastní existenci. Média tedy přispívají nemalou měrou na upevňování principů konzumní
společnosti na pozadí rostoucího vlivu médií coby mocností, „které pořádají společenskou
realitu“ (Lipovetsky 1999: 258). Bezmezná svoboda však může vést k inflaci a rozmělnění
informací a mít za následek menší apel na zodpovědnost a morálku novinářské práce.

V postmoderní společnosti došlo k nebývalé demokratizaci slova, avšak paradoxně
příval slov není úměrný s nárůstem zájmu veřejnosti. Média předkládají světu četné
katastrofické skutečnosti, rozebírají je a komentují, ve své podstatě však sdělení zůstává
na povrchní rovině, zbavené tragičnosti a vede u adresátů sdělení k apatii, lhostejnosti.26
Mediální konstruování reality se podílí na rozvoji „povrchní citlivosti na svět a zároveň
hluboké lhostejnosti vůči světu. Tento paradox lze zčásti vysvětlit záplavou informací, která
se na nás valí, a rychlostí, s níž se střídají události prezentované ve sdělovacích
prostředcích a která nám brání v trvalejších emocích“ (Lipovetsky 1998: 73),
resp.
„Ekologické katastrofy se množí, a přitom nevyvolávají žádný tragický pocit konce světa.
Lidé si bez problémů zvykli na „to nejhorší“, co nám předkládají média, přivykají krizi, která
zřejmě nijak nezmění jejich touhu po blahobytu a po zábavě“ (Lipovetsky 1998: 72).

Stručný exkurz do díla Gillese Lipovetského považuji v kontextu mé diplomové práce
za přínosný s ohledem na jeho tématizaci principů a hodnot soudobé společnosti, v níž sílí
individualismus a upevňuje se základní hodnota člověka a jeho právo na seberealizaci,
nezávislost a svobodu. Postmoderní společnost se stává prostorem naprosté otevřenosti,
uvolněnosti a tolerantnosti, zároveň však nárůst pozornosti k subjektivním problémům a
uspokojování individuálních potřeb způsobuje, že otázky kolektivního života sklouzávají
do uvolněné lhostejnosti. Tato rozvolněnost a absolutní svoboda pak implikuje mimo jiné i
pojetí úspěšnosti, které lze dosáhnout pomocí bezmezné palety nástrojů, cest a způsobů
poplatných pouze individuální volbě a preferenci.

26 Srov.: Názor podle, něhož média v dnešní době obecně pracují způsobem, který podporuje apatii,
cynismus spíše než aktivní občanskou společnost a participaci (Gamson a kol. 1992: 391).

3. Mediálně-vědní východiska

3.1 Význam a jeho mediální reprezentace
Vedle zkoumání znakových systémů tvoří proces konstrukce významu střed zájmu
vědního oboru zvaného sémiotika (resp. sémiologie). Předkládaná práce si však neklade
za cíl přinést zevrubný popis tohoto jevu zorným úhlem sémiotiky, nýbrž se soustředit
na okolnosti doprovázející (re)produkci významu v rámci komunikačního procesu
probíhajícího prostřednictvím médií.27 Pro tyto účely se lze omezit na zmínění několika
základních určujících pojmů a principů.
Význam je tvořen užitím znaků. Za znak lze označit jakýkoliv prvek, který odkazuje
k něčemu jinému, resp. něco jiného zastupuje, a slouží jako prostředek objektivizace
odkazující na subjektivní významy. Vztah mezi označujícím a označovaným však nevzniká
přirozeně, nýbrž je libovolný (tzv. arbitrární). Tj. je svázán s konvencemi a je třeba se mu
naučit v procesu socializace.28 Zmíněný dyadický vztah zavedený Ferdinandem de
Saussurem (1893) byl posléze rozšířen Charlesem Ogdenem a Ivorem Richardsem (1923)
27 Podávat na tomto místě definici médií se může jevit nanejvýše neúčelně, stručný popis však nachází
oporu ve formálním rámci předkládané práce. Pozn. aut.
Médium nahlížené optikou mediálních studií představuje důležitý článek mezi původcem mediálního
sdělení (komunikátorem) a jeho příjemcem (adresátem) přenášející – ve formě zprostředkovatele
v procesu mediace – informace v různých formách a za různým účelem. Může představovat prostředí, typ
technologie, typ kódu, typ mediální komunikace, obecný typ či zcela konkrétní případ mediální
organizace. V zamýšleném případě slouží ke komunikaci, nikoliv nutně masové – probíhající výlučně
mezi mediálními organizacemi a disperzním publikem – neboť jak bylo uvedeno výše, privilegovaným
nástrojem konstruování světa je jazyk. Jedná se o nejdůležitější, primární, znakový systém, který přebírá
roli zprostředkovatele, stává se médiem par excellence a jedině jeho prostřednictvím můžeme dospět k
porozumění (Reifová a kol. 2004: 139-140, 278).
Tři hlavní druhy médií: prezentační – užití “přirozených” jazyků vyžadujících přítomnost komunikátora –
slova, výrazy, gesta (hlas, obličej, tělo); reprezentační – existence nezávislá na komunikátorovi (knihy,
obrazy, fotky, dopisy, architektura); mechanické – závislé na technice (např. telefon, radio, TV) (Fiske
2000: 18).
28 Srov.: Lidé si osvojují sdílené významy v procesu interakce s ostatními s využitím jazyka, který mají
k dispozici. Lidská komunikace je založena na odkazování k významům symbolů, tedy ke světu, který je
konstruován v dané společnosti jako společné pojetí reality (Jirák, Köpplová 2003: 165).

a doplněn o třetí prvek,29 koncept, vyvstávající při dekódování či interpretaci znaku, jelikož
zamýšlený význam, tj. význam zakódovaný zadavatelem v procesu označení – signifikace
– se může lišit od významu, který znaku přisoudí „čtenář“ (tj. příjemce) v procesu
interpretace. Vedle primárních kódů, tj. znakových systémů univerzálně platných v rámci
daného společenství, jako je např. přirozený jazyk existují též sekundární kódy30
charakteristické pro určité typy komunikace a nacházející využití ve specifických situacích
s vlastními pravidly kódování-dekódování významu (Burton, Jirák 2003: 78-84; Fiske 2000:
40-42).
Mediální studia reprezentací rozumí proces, jehož prostřednictvím abstraktní pojmy
získávají konkrétní podobu (Jirák, Köpplová 2003: 141). Potažmo lze reprezentaci
definovat šířeji jakožto způsob uchopování skutečnosti prostřednictvím znakového
systému, tj. kódu, ve snaze o přenesení něčeho minulého nebo nepřítomného
do přítomnosti (znovuzpřítomnění). Při reprezentaci reality však – v důsledku zkreslení
původního významu z důvodu užití jazyka – ve skutečnosti dochází ke konstrukci jiné
verze reality, která té původní, na niž odkazuje, odpovídá jen do určité míry, zatímco
původní předznaková skutečnost zůstává nepřístupná zcela. Na reprezentaci reality tak
lze de facto nahlížet jako na mechanismus produkce významu, který je utvářen vztahy
mezi triádou výše uvedených prvků – označovaným (tj. předmětem), označujícím
(tj. znakem) a konceptem čistě subjektivní povahy (tj. „obrazem v hlavě“).31 Důraz je přitom
kladen na složku „párování“ konceptů a znaků řízenou zákonitostmi kódu, v němž se
signifikační vztahy odehrávají. Kód lze materializovat, tj. „zvnějšnit“ a mentální otisky
předmětů – nikoliv však univerzální předpojmové skutečnosti samotné – následně sociálně
sdílet (Reifová a kol. 2004: 212).
29 V souhrnu se tento útvar se nazývá trojúhelník sémantické reference. Pozn. aut
30 Příkladem takového sekundárního kódu je např. mýtus Rolanda Barthese. Pozn. aut.
31 Srov.: Reprezentace coby akt přímého vytváření významů (Fiske 1987: 14). Dále srov.: Proces
zprostředkování označovaný jako mediace je definován jako „proces zvýznamňování, který dokáže
vytvářet sociální skutečnosti nového druhu (…)“ (Jirák, Köpplová 2003: 45-46).

Reprezentaci v souvislosti s mediálními obsahy lze podle Richarda Dyera rozčlenit
do čtyř kategorií – ve významu re-prezentace odkazuje zejména k výrazovým prostředkům
a konvencím užívaným při zpřítomňování světa a jeho součástí příjemcům sdělení;
reprezentativnost neboli typizace značí, do jaké míry osoby přítomné ve sdělení vykazují
charakteristiky náležející určitým sociálním skupinám32; ve smyslu předvedení odkrývá,
kdo stojí v pozadí a potažmo komunikované sdělení ovlivňuje; a coby pochopení
koresponduje s tím, co si publikum myslí, že je mu reprezentováno (Dyer 1985 IN: Burton,
Jirák 2003: 194).
Stuart Hall rozlišuje tři teorie reprezentace reality – teorii konstrukcionistickou, teorii
intencionální a teorii reflexivní. Konstr.ukcionistická teorie se zaobírá schopností masových
médií zobrazovat skutečnost. Vychází z teze nedosažitelnosti shody mezi originálem a
jeho obrazem, neboť v jejím pojetí nezprostředkovaný přístup k holé skutečnosti není
možný. Fakt, že prostřednictvím masových médií v důsledku využívání systémů
reprezentace nevyhnutelně dochází ke konstrukci reality, tvoří nedílnou vlastnost médií,
snaha o dosažení stanovené míry objektivity na tom nic nemění.33 Reflexivní teorie
zastává stanovisko, podle něhož jsou významy uloženy ve věcech samotných a jazyk
významy pouze odráží na principu zrcadla, tudíž ke vzniku významu ani jeho posunu
nedochází. Její prvopočátky lze datovat až do antiky, do dob zasvěcených filosofickoontologickému bádání s cílem dospět k definitivnímu a neměnnému poznání skutečnosti
samé. Podle intencionální teorie význam netvoří součásti věcí, ani není konstruován
v závislosti
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sémiotických

strukturách,
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resp. mluvčího a jeho schopnosti zabudovat svou intenci do sdělení. Tato teorie položila
základ analýzy ideologie, propagandy a manipulace (Hall 1997 IN: Reifová a kol. 2004:

32 Srov.: Pojetí stereotypu, oddíl 2.2.1. Pozn. aut.
33 Srov.: Konstruovaný obraz je nám zprostředkováván zpravodajskými médii, častými zprostředkovateli
hodnot společnosti (Gamson a kol. 1992: 385).

212-213).
Mediální reprezentace hrají význačnou roli v utváření či posilování stereotypních
představ v myslích příjemců,34 neboť reprezentace jako součást svého významu poskytuje
soubor hodnotových soudů, jehož prostřednictvím příjemci naznačuje, co si má o dané
skutečnosti myslet.35

„Média organizují příjemcům chápání jednotlivých kategorií lidí a dávají jim nástroje
k tomu, aby se uměli rozhodnout, proč určití lidé patří do určitých kategorií“ (Burton, Jirák
2003: 199).

Tyto kategorie, jež média pomáhají budovat a udržovat při životě, označuje Budil jako
„kognitivní síta“ (Budil 1992 IN: Burton, Jirák 2003: 199). Takto vzniklé kategorie však
nacházejí uplatnění nejen při zpracování mediálních obsahů, nýbrž také v každodenní
realitě. U mediálních reprezentací lze dále vysledovat vysokou korelaci mezi četností
zobrazování (tj. jejich opakováním) a silou účinku. , neboť Reprezentované skutečnosti
jsou tím zřejmější, čím častěji se v obsazích vyskytují, jelikož nižší frekvence reprezentace
určité skutečnosti může vypovídat o nedůležitosti, která je dané skutečnosti producentem
mediálního obsahu přisuzována. Paradoxně i nepřítomnost nějaké skutečnosti v rámci
mediálního obsahu však může vést k posílení významu dotyčné kategorie, neboť příjemce
si její absenci může naopak „zvýznamnit“. Nadto reprezentace fikce a reality postupně
konvergují a vzájemně se inspirují.36 Mediální reprezentace mohou poskytovat do značné

34 Na čemž se významně podílejí výrazové prostředky, jež má médium k dispozici, tj. hlas u rozhlasu a
fyzický vzhled v případě televize. Pozn. aut.
35 Vztahem mezi reprezentací a stereotypem (tím, jak média konstruují společensky platné identity) se
zabýval např. Stuart Hall a další zástupci Birminghamské školy. Pozn. aut.
36 Otázku reprezentace neexistujících skutečností vykazující absenci označovaného, tj. vytváření kopií
neexistujícího originálu nastolil a dále rozvíjí Baudrillard v teorie „simulaker“. Pozn. aut.

míry zkreslený obraz nejen při zobrazování osob či kategorií.37 K tomu může docházet i
v případě reprezentace institucí, nejrůznějších představ a v důsledku zaměření se na úzký
nebo příliš specifický výsek z širokého rejstříku textů k témuž dochází i při reprezentaci
kultury. Výsledkem je vznik průhledných a předvídatelných vzorců tzv. „hlavního proudu“:

„Média se při zobrazování kultury (…) chovají selektivně (…) navíc je selektivní i chování
publika“ (Burton, Jirák 2003: 205)

Působení tohoto vlivu je přitom obousměrné, neboť sociální normy se objevují
v mediálních reprezentacích a reprezentované soudy naopak představují soubor
akceptovaných sociálních norem, přičemž obě vzájemně se ovlivňující sféry společně
vytvářejí dialektický vztah.38 Nabízené reprezentace představují platné soudy a ty poté
pomáhají příjemcům identifikovat je v reálných situacích, čímž tyto soudy posilují, potvrzují
či zpochybňují v procesu, v němž lze spatřovat zrod dominantních významů posilujících
vládnoucí ideologii. Uvedený princip lze shrnout tak, že média disponují prvky a prostředky
umožňujícími konstituci významu, který je příslušníky společnosti vnímán jako
reprezentativní a jehož opakováním média přispívají k jeho utvrzování, média tudíž sama
nemusejí nutně stereotypy vytvářet, avšak hrají významnou roli v procesu jejich posilování
a nabývání věrohodnosti (Burton, Jirák 2003: 199-208).39

37 Téma „předpojatostí“ (v orig. bias) přítomné v mediálních obsazích, zejména ve zprávách, jímž se rozumí
zkreslení reality (typicky šíření negativního obrazu menšin atd.) hlouběji rozpracovali např. Shoemaker,
Reese, 1991. Pozn. aut.
38 Srov.: Za dialektický lze právě tak označit i vztah média-společnost: „V nejobecnější rovině jsou masová
média považována za ustavené společenské instituce s vlastní svébytnou množinou pravidel a postupů,
která je ale v celém rozsahu určována a omezována společností, v níž působí. Z toho vyplývá, že
masová média jsou v podstatě závislá na společnosti, zvláště na institucích, jež představují a vykonávají
politickou a ekonomickou moc. Je ovšem zjevné, že sama média mohou mít na tyto instituce vliv, a že se
těší jistému stupni autonomie vyplývající z neustále vzrůstajícího objemu a rozsahu činnosti médií“
(McQuail 1999: 22).
39 Konstruovaný obraz je nám zprostředkováván zpravodajskými médii, častými zprostředkovateli hodnot
společnosti (Gamson a kol. 1992: 385).

„V návaznosti na Petera Bergera a Thomase Luckmanna jsou masová média chápána
jako jeden ze sociálních konstruktérů sociální reality“ (Reifová a kol. 2004: 108).

3.2 Agenda-setting
Koncept nazvaný agenda-setting (překládaného jako nastolování agendy či určování
témat), označujícího způsob, jímž je konstruován rámec pro vidění světa,40 se prvně
objevil v článku Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972),41 kteří v něm shrnovali
své poznatky z výzkumu, který v průběhu americké předvolební kampaně z roku 1968
proběhl v Chapel Hillu. Ve své analýze postojů nerozhodnutých voličů – představujících
skupinu, u níž existoval předpoklad největší otevřenosti vůči informacím prezentovaným
médii

–

testovali

hypotézu

existence

korelace

mezi

nejsledovanějšími

tématy

nastolovanými mediální agendou a nejvíce zdůrazňovanými tématy reflektovanými
veřejnou agendou – reprezentovanou nerozhodnutými voliči. Z výsledků studie vyvodili, že
existuje vztah mezi mírou, s níž se média určité události věnují a stupněm důležitosti, jíž
veřejnost dané události přisuzuje, a tudíž že masová média nastolují veřejnosti její agendu
(Trampota 2006: 115; Reifová a kol. 2004: 16-17).42
Uvedený mechanismus tak do značné míry odhaluje, proč se informace o některých
tématech – jejich zviditelněním – stanou součástí veřejné debaty, zatímco jiné –
v důsledku jejich upozadění – zůstanou stranou pozornosti, resp. proč veřejnost vnímá
některá témata jako závažnější než jiná, neboť provedený výzkum prokázal přímou
40 Obecný význam tohoto termínu uplatňující se v politologii a sociologii označuje prosazování a vylučování
určitých témat probíhající v rámci veřejného diskurzu v interakci tří agend – veřejné, politické a mediální
(Reifová a kol. 2004: 16).
41 Uveřejněn pod názvem The agenda-setting function of the mass media v časopise Public Opinion
Quarterly (Reifová a kol. 2004: 16).
42 Samotná idea vlivu médií na veřejnou agendu je však staršího data. Lze se s ní setkat mj. v knize
Public Opinion Waltera Lippmana (1922), či The Immigrant Press and Its Control Roberta Parka (1922)
(Reifová a kol. 2004: 17).

souvislost mezi obsahy nastolovanými médii a postoji jejich příjemců, v tomto případě
v roli voličů. Tento závěr fakticky prokazuje schopnost médií žurnalistickými prostředky
určovat selektivní chování publika43,44 a konstruovat sociální prostředí dané kultury
nastolováním mediální agendy, kterou v důsledku dlouhodobého upřednostňováním zpráv
veřejnost následně přejímá, neboť společensky závažná témata tvoří de facto výlučně
témata zprostředkovaná médii:45,46

„(...) masová média předem určují, které otázky budou v dané době pokládány
za obzvláště důležité“ (Kunczik 1995: 198).
resp.
„Žurnalistika propůjčuje událostem společenský význam, a proto se stávají skutečností pro
celou společnost“ (McNair 2004: 54).

Koncept agenda-setting dále vychází z představy, že o pozornost se ve veřejném prostoru,
jehož součástí jsou mj. veřejnost, média a politická elita, uchází větší množství témat, než
kolik jich může pozornost reálně získat.47,48 Neméně důležitou roli pak hraje vzájemná

43 Srov.: Publikum se naučilo posuzovat význam dané události či tématu podle jeho mediálního obrazu
(McNair 2004: 54).
44 Srov.: Ani vysoká úspěšnost snahy vtisknout preferovaný význam do mediálního diskurzu nemusí
zapříčinit jeho dominanci v mysli čtenářů (Gamson a kol. 1992: 382).
45 Srov.: Svou schopnost výběrem témat směřovat příjemce k tématům a problémům se média zpětně podílí
na vytváření reality, neboli vytváření symbolického prostředí (Langová a Lang, 1981).
46 Korelace mezi mediální agendou a veřejným míněním navíc nenachází oporu v realitě, když např. vrchol
zájmu médií a veřejnosti o válku ve Vietnamu nebyl totožný se skutečným vrcholem války coby reálné
události (Funkhouser, 1973).
47 Z hlediska mediálních organizací je taková selekce opodstatněná, neboť všechny události ani nelze
v reálném čase zpracovat.
Na organizační faktory konstrukce mediální reality ve zpravodajství upozorňuje ve své knize např. Guye
Tuchman (1978), v níž popisuje mediální rutiny, které spoluurčují podobu zpráv. Pozn. aut.
48 Srov.: Uplatnění konceptu agenda-setting s sebou přináší redukci značného množství událostí na několik
málo událostí, jež se následně stávají mediálně známými, a tudíž i společensky relevantními
(McNair 2004: 54).

provázanost jednotlivých agend veřejné, mediální a politické49 jdoucí ruku v ruce se
snahou každé z agend o prosazení vlastních témat na úkor zbylých dvou.50 Názory
na schopnost dominance jednotlivých agend se liší, převažuje však názor, že nejčastější –
byť nikoliv jediný – směr vlivu je od politické agendy na agendu mediální a následně
na agendu veřejnou (Trampota 2006: 114; Reifová a kol. 2004: 16). Podle jiných názorů
média vnášejí témata do veřejného i politického diskurzu a následně určují směr
společenské debaty a politického rozhodování (McNair 2004: 54).51
McCombs a Gilbert rovněž specifikovali čtyři prvky, jenž dokážou účinek konceptu
agenda-setting zesílit: kvantita zpráv (tj. jak často média o daném tématu informují);
redakční členění nebo reprezentace (tj. posílení význačnosti v důsledku způsobu vizuální
prezentace typu výrazná grafika, sazba textu, zalomení či užití zpomalených záběrů atd.);
míra konfliktu přiřazená prezentované události (představující klíčové vodítko závažnosti
připisované publikem); působení v čase (tj. nesoulad mezi průběhem události a její
reprezentací typu mediální pokrytí ještě před vypuknutím reálné událostí atd., zde existuje
rozdíl mezi médii typu televize vs. tištěná média) (Kunczik 1995: 199).52
Vliv médií na nastolování témat ve veřejném diskurzu je zjevný, ačkoliv kritikové
konceptu poukazují především na nemožnost přesného zjištění účinků konceptu agendasetting. Ty totiž nejsou konstantní, nýbrž průběžně podléhají změnám v důsledku proměn
sociální reality a míru jejich působení mohou ovlivnit jak příjemci,53 tak i samotná média

49 Tuto triádu někteří autoři doplňují o čtvrtou agendu korporátní, zahrnující business sféru. Pozn. aut.
50 Při produkci mediální reality se uplatňují zejména faktory selekce politické a organizační (viz. pozn. č.40).
V optimálním případě do mediální konstrukce reality zasahuje méně, potažmo nezasahuje vůbec, agenda
veřejná či ideologická, která se projevuje v těch situacích, kdy je cílem upřednostnit jiný světonázor či
určitou politickou doktrínu před jinou (Reifová a kol. 2004: 16).
51 Srov.: Podle názorů zastánců politické ekonomie médií média podporují vytváření takové konstrukce
reality, která vyhovuje těm, kdož média vlastní a ovládají. Toto téma rozvíjí např. McChesney (2009).
Oproti tomu například feministické teorie zdůrazňují fakt, že média nabízejí především patriarchální
konstrukci světa, jako např. Betty Friedan (1963, resp. 2002). Pozn. aut.
52 Související pojmy gatekeeping, priming a framing vědomě nebyly hlouběji rozvíjeny. Pozn. aut.
53 Srov.: „Čím menší je prvotní zkušenost recipienta, tím větší je potenciál vlivu média“ (Kunczik 1995: 199)
vs. schopnost médií nastolovat témata jen pakliže lidé vnímají dané příběhy jako relevantní
(McCombs 2000: 8-10).

např. svou důvěryhodností. Zesílení účinků lze naopak registrovat v případě společností,
jejichž hodnotové struktury se tvoří, popř. procházejí transformací, v případě přicházejících
idejí, na něž si společnost názor teprve formuje a v neposlední řadě v případě, že v dané
společnosti existuje jediný informační zdroj (Kunczik 1995: 199-200). Další výhrady
směřují k metodologii prokazující vliv konceptu agenda-setting, neboť k rámcovému
prokázání kauzální spojitosti mezi tématy mediální a veřejné agendy by bylo nutné získat
data, jež je možné reálně získat jen stěží, pakliže vůbec,54 proto lze účinek médií v rámci
zmíněného konceptu jen obtížně přímo prokázat (McQuail 1999: 388).
Přes značnou problematičnost konceptu agenda-setting, mj. v důsledku obtížné
kvantifikovatelnosti účinků jeho vlivu, lze schopnost médií ovlivnit, o čem mají lidé
přemýšlet, resp. co si mají lidé o dané věci myslet, jen stěží pokládat za cokoliv jiného než
nepopiratelný fakt. A to nejen pro oblast politických kampaní, v jejichž souvislosti je
uvedený koncept patrně nejčastěji zmiňován. Lze tak usoudit i s ohledem na přijatou –
aktuálně platnou – fázi tzv. dohodnutého vlivu médií, v jejímž rámci je i přes silnou pozici
příjemce médiím připisována schopnost konstruovat sociální realitu, k čemuž v tomto
případě dochází zejména zviditelněním či upozaděním určitých témat v důsledku záměrné
či nezáměrné selekce témat, či specifickým způsobem jejich prezentace. Přes spornost
panující v otázce určení subjektu, který agendu reálně navrhuje, popř. jakými směry se
vzniklé vlivy mohou ubírat a nemožnost postihnout veškeré vztahy jednotlivých agend
mezi sebou, bude cílem analýzy zaměřit se na provázanost mediální agendy primárně
s agendou veřejnou.55
Prováděná analýza si však neklade za cíl měřit korelaci mezi jednotlivými
54 Bylo by „zapotřebí provést obsahovou analýzu stranických programů, najít důkazy svědčící o změně
názorů dané části veřejnosti v čase (…) dále provést obsahovou analýzu, která by ukázala, jakou
pozornost věnovala média v daném období různým tématům a konečně shromáždit údaje o používání
médií dotyčnou populací“ (McQuail 1999: 388).
55 Ačkoliv v případě sledovaného fenoménu patrně není bez vlivu ani – ve výše uvedeném nástinu relativně
opomíjená – agenda korporátní, jejíž snahy opanovat mediální agendu tvoří častý cíl úsilí dílčích subjektů
business sféry. Pozn. aut.

agendami, což by vedle provedení kvantitativní analýzy mediálních obsahů nadto
předpokládalo prokázat platnost takové hypotézy změřením účinků zkoumaných obsahů
na agendu veřejnou.56 V tomto případě – navíc s ohledem na použitou metodologii snažící
se o získání hloubkového kvalitativního popisu spíše než „pouhé“ kvantifikace jevu, byť
relativně přesné a spolehlivé – budou namísto hledání korelace zohledněny okolnosti
mediální reprezentace subjektů, jimž bylo v rámci mediálních obsahů přiřazeno označení
„úspěšných“. Zejména tak půjde o vliv míry věnovaného prostoru, četnosti opakování,
vizuálního způsobu prezentace a interpretace aj. na reprezentaci daného fenoménu.

3.3 Spirála mlčení a band-wagon effect
Kromě fenoménu nastolování témat se v 70. letech minulého století objevilo několik
dalších studií věnujících se vlivu médií na celou společnost a konstrukci sociální reality.
S hypotézou o silných mediálních účincích, které vyvolává tzv. spirála mlčení,57 přišla
Elisabeth Noelle-Neumann (1974).
Tento koncept zkoumá vztah mezi čtyřmi prvky, jimiž jsou masová média,
interpersonální komunikace, individuální vyjadřování názorů a individuální vnímání
názorového klimatu panujícího v určitém prostředí (McQuail 1999: 394). Název konceptu
představuje obrazný popis spirálovitě se roztáčejícího procesu, v jehož rámci existují dva
názorové proudy, z nichž jeden se oproti druhému jeví silnější. Zatímco zastánci

56 Teoreticky by tento krok byl uskutečnitelný prostřednictvím dotazování příjemců s cílem zjistit, nakolik
jsou jejich názory ohledně subjektů opatřených médii štítkem s označením „úspěšných“ v souladu
s obsahem mediálních produktů, zda-li k případné změně názorů došlo skutečně vlivem médií atd.
V praxi by však – pakliže by se podařilo potřebná data vůbec shromáždit – bylo možné jen stěží
odfiltrovat veškeré nežádoucí vlivy a kvantifikovat čistý podíl vliv mediální agendy, což s ohledem na výše
uvedené výhrady k prokazatelnosti vlivu platí nejen v tomto konkrétním případě.
V neposlední řadě by bylo velmi obtížné provedené šetření objektivizovat vztažením ke skutečné realitě,
neboť lze jen obtížně poměřovat prostor získaný v médiích ve vztahu k různým druhům úspěchu typu
výhry ve volbách, miliardovému zisku, revolučnímu vynálezu nebo vítězství v šampionátu. Pozn. aut.
57 V orig. Schweigespirale. Pozn. aut.

dominantního veřejně proklamovaného názoru se s ním nijak netají, zastánci
menšinového názoru – cítí-li, že jejich názory nepatří mezi ty, jež v jejich okolí převažují –
trpí neochotou své názory a postoje veřejně vyjadřovat, následkem čehož dominance
prvého názorového proudu nadále sílí, zatímco proud druhý je postupně vytlačován do
ústraní, potažmo zcela zmizí (Noelle-Neumann 1993: 5). Mlčení jedněch a hlasitost
druhých zpětně ovlivňují veřejné mínění, následkem čehož může lavinový nárůst počtu
„mlčících“ (proto spirála) vést až ke vzniku „mlčící většiny“ (Noelle-Neumann 1993: 201).
S tím, jak se zmenšuje množství lidí ochotných vyjadřovat veřejně menšinové
názory, naopak roste množství lidí, kteří buď otevřeně vyjadřují dominantní názory, nebo
se k nim (v případě dosud nerozhodnutých) přiklánějí (Reifová 2004: 231). Teorie spirály
mlčení byla formulována poprvé při analýze předvolebních průzkumů z roku 1965 a 1972,
během níž autorka zaregistrovala rozpor mezi výsledky výzkumů veřejného mínění a
výsledkem voleb ovlivněným „změnou názoru na poslední chvíli“,58 tj. tendencí podpořit
většinový názor, která se typicky projevuje na poslední chvíli. Tento jev zjištěný na základě
poznatků, nabytých na základě analýzy výsledků amerických prezidentských voleb z roku
1940, označil Paul Lazarsfeld jako „band-wagon effect“ (v behaviorální psychologii
označován jako tzv. koncept stádního chování). Slouží pro označení tendence člověka –
obrazně řečeno – „zahrát si na trubku na voze s kapelou“, tj. přidat se na stranu
očekávaného vítěze, resp. stát se součástí dominantního názorového proudu (Lazarsfeld
1968: 107-109 IN: Noelle-Neumann 1993: 6). Noelle-Neumann se s tímto názorem zcela
neztotožňuje:

„Stanout pokaždé na straně vítězů? O to většině lidí (…) patrně nejde. Většina lidí
na rozdíl od elitních vrstev nežije v očekávání teplého křesla nebo větších pravomocí
58 V orig. the last minut swing. Pozn. aut.

nabytých v souvislosti s vítězstvím. Příčinou, v tomto případě o poznání méně okázalou, je
touha vyhnout se izolaci, sdílená bez výjimky námi všemi“ (Noelle-Neumann 1993: 6).59

Jinými slovy je to především strach z izolace, který lze podle autorky nalézt v pozadí snah
nezůstat se svým názorem v osamocení a pod jehož tlakem lidé neváhají své názory
potlačovat či se jich zcela zřeknout (ibid.).
Za původce tohoto tlaku označuje Noelle-Neumann veřejné mínění, které ve funkci
jakéhosi autoregulačního mechanismu dokáže přimět jedince – s ohledem na veřejné
mínění – změnit své názory i proti své vůli. Zatímco primárním zdrojem veřejného mínění
je podle autorky přímé pozorování světa – neboli, řečeno s Bergmannem a Luckmannem,
účast v realitě každodenního života „tady a teď“, druhým neméně důležitým zdrojem je
obraz světa prezentovaný médii.60 V této souvislosti Noelle-Neumann poukazuje zejména
na fakt, že kdo není schopen zajistit svému stanovisku dostatečnou mediální podporu,
stává se „němým“ (Šubrt 1998: 39-40).61
Lze tudíž vyvodit, že média se coby významný zprostředkovatel veřejného mínění
stávají mocným nástrojem uplatňujícím se nejen v průběhu předvolebních politických
kampaní, v jejichž souvislosti se jev označovaný jako spirála mlčení nejčastěji diskutuje.
Jejich dopady na jedné straně postihují jak existenci názorů menšinových či obecně
nepopulárních, které mohou v důsledku nedostatečné mediální podpory zcela „oněmět“,
na straně druhé pak kontinuálním zesilováním vítězných, resp. „úspěšných“ názorů média
naopak posilují názorovou konformitu panující ve společnosti. V konečném součtu se však
masová média oběma zmíněnými způsoby ovlivňování veřejného mínění významně
59 V orig. „Always be on the winning side? Most people are probably not so pretentious. Unlike the elite,
most people don't expect office or power from a win. We are dealing with something more modest, a
desire to avoid isolating ourselves, a desire that apparently all of us share” (Noelle-Neumann 1993: 6).
60 Veřejné mínění a mediálně reprezentovaný obraz světa, o němž hovoří Noelle-Neumann jako o zdroji
veřejného mínění, však nelze vzájemně zaměňovat, neboť se nejedná o synonyma. Pozn. aut.
61 Srov.: Vliv médií na veřejné mínění např. v knize autorů. Iłowieckiho, M., Zasępy, T. (2003). Pozn. aut.

podílejí na formování sociálně sdílených norem a hodnot.
Ačkoliv se prováděný výzkum nedotýká přímo oblasti volebních či předvolebních
průzkumů, uplatnění charakterizovaných jevů spirály mlčení a zejména pak band-wagon
effectu je i v tomto případě shledáváno relevantním vzhledem k tendenci se – na straně
příjemců mediálních obsahů – se zkoumaným fenoménem osobně identifikovat a úspěch
ostatních si přivlastňovat či se s úspěšnými jedinci ztotožňovat, resp. se – na straně
producentů obsahů – úspěšnými subjekty zabývat neúměrně často, což bude předmětem
zkoumání prováděné analýzy.

4. Metodologická východiska

4.1 Charakteristika kvantitativního výzkumu
Rámcovým cílem kvantitativního výzkumu je probádat, popsat62 a ověřit pravdivost
představ o sledovaných proměnných za použití náhodných výběrů, experimentů,
strukturovaného sběru dat:

„(...) kvantitativní analýza je vysoce strukturovaný a selektivní proces. Tento postup
vychází ze sociálněvědních metod měření a kvantifikace (…) při jeho použití se
mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků (…) výsledkem a
cílem obsahové analýzy je kvantitativní popis mediovaných obsahů“ (Schulz 2004: 29-31).

Vzorem pro metodologii užitou v rámci kvantitativního výzkumu je oblast přírodních věd se
schopností zkoumané jevy či objekty měřit a získané výsledky, jež lze zobecněním
aplikovat na širší oblast, do značné míry předpovídat (Hendl 2005: 46).
Ke zjištění konstruovaných konceptů dochází měřením, analýza je nejčastěji
prováděna prostřednictvím statistických metod. V souladu s nejběžněji prováděným
postupem je na základě teorie nejprve vytvořena hypotéza, která se měřením testuje.
Následně je prováděna verifikace získaných výsledků zpětně ve vztahu k teorii, přičemž
důraz je kladen na validitu a spolehlivost (tj. reliabilitu):
62 Srov.: Kvantitativní analýza je založená na „deskriptivním sledování zjevného významu“ (McQuail 1999:
306).

„Přiměřenost (validita)63 spočívá v tom, aby výzkumné metody měřily opravdu to, co
zamýšlíme měřit. Spolehlivost (reliabilita)64 je důkazem toho, že metody využívané
při šetření jsou zpracovány a zdokumentovány tak, že každý odborník, který tyto metody
použije na stejném materiálu, musí dojít ke stejným výsledkům. Výsledky analýzy tedy
nemohou záviset na osobách provádějících analýzu, nýbrž na metodách a analyzovaném
materiálu.“ (Schulz 2004: 33 – 34).

Schopností dostát uvedeným požadavkům – při splnění podmínky systematičnosti a
strukturovanosti výzkumu65 – je možné prověřit přiměřenost a spolehlivost metodického
postupu. Ačkoliv verifikací lze prokázat platnost stanovené hypotézy, možnost prokázat
samotnou výchozí teorii neexistuje (ibid.).66
Obecně lze mezi pozitiva kvantitativního výzkumu řadit vysokou přesnost
prováděných měření a značnou spolehlivost uskutečněných pozorování; vedle toho též
způsobilost obsáhnout velké datové soubory a schopnost získané výsledky zobecnit
na širší vzorek, což z tohoto typu výzkumu činí vhodný nástroj pro potvrzení příčinných
vztahů mezi zkoumanými faktory. Takový výzkum totiž bezprostředně poskytuje „tvrdá“
numerická data a výsledky optimálně zcela nezávislé na výzkumníkovi. Tomuto typu
výzkumu lze naopak vytknout, že a priori vytyčené kategorie nemusejí postihnout úplnou
šíři zkoumaného jevu včetně jeho dílčích specifik či mezních případů. Dále existuje riziko
opomenutí těch vlastností zkoumaného jevu, jež stanovené hypotézy částečně či zcela
opomíjejí. Konečně získané výsledky mohou být velmi obecné či abstraktní povahy, což
může snižovat jejich vypovídající hodnotou (Hendl 2005: 49).
63 Srov.: Validitu lze definovat tak, že se měří skutečně to, co se měřit má (Hendl 2005: 46).
64 Srov.:Reliabilitu lze definovat tak, že měřením stejné věci za stejných podmínek se lze dobrat k témuž
výsledku (ibid.).
65 Srov.: Veškeré výzkumné jednotky si musejí být navzájem rovnocenné (Wimmer a Dominick 1997).
66 Tento aspekt procesu verifikace představuje odlišnost empirických věd ve srovnání s formálními vědami,
jako je logika či matematika, kde možnost ověřit teorii existuje (ibid.).

4.2 Charakteristika kvalitativního výzkumu
Na rozdíl od kvantitativního je kvalitativní výzkum poměrně těžko vymezitelný a v minulosti
zavdal nejednu příčinu k rozporům mezi badateli67. Ač byl donedávna považován jako
pouhý doplněk tradičních kvantitativních metod, dnes je již jeho postavení chápáno jako
rovnocenné s ostatními formami výzkumu. Negativní definici kvalitativního výzkumu podali
Glaser a Corbinová, kteří tak označili takový typ výzkumu, u něhož není dosahováno
výsledků použitím statistických metod či kvantifikací. Ve skutečnosti však tento termín
představuje poměrně široké označení pro rozdílné přístupy vyznačující se nejen absencí
čísel (Hendl 2005: 49-50).

„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých metodologických
tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří
komplexní holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků
výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách“ (Cresswell 1998 IN: Hendl 2005:
50).68

Podle jiné definice je kvalitativní výzkum „nenumerické šetření a interpretace sociální
reality. Cílem tu je odkrýt význam podkládaný sdělovaným informacím“ (Disman 1998:
285): Resp. lze kvalitativní obsahovou analýzu – skýtající určitou protiváhu analýze
kvantitativní coby alternativní paradigma – charakterizovat tím, že „rezignuje na snahu
o spočítání výsledků a soustřeďuje se na otázku významu zkoumaných sdělení. Tento
význam je odvozen spíše ze vztahů jednotlivých strukturálních i formálních segmentů
67 Např. diskuse autorů Jacobové a Atkinsona a kol. při příležitosti utváření jednotlivých směrů kvalitativního
výzkumu v pedagogice (Hendl 2005: 53).
68 Zachytit výpovědi v jejich přirozené podobě představuje jeden ze základních principů kvalitativního
výzkumu (Švaříček 2007: 160).

daného sdělení a pozornost je orientována na implicitní významy“ (Lapčík 2001: 39).
Mezi specifika kvalitativního výzkumu patří skutečnost, že zkoumané otázky je
možno modifikovat nebo doplňovat v průběhu výzkumu, z toho důvodu bývá označován
jako tzv. pružný typ výzkumu.69 Vedle souběhu procesů analýzy a sběru dat tento typ
výzkumu dále charakterizuje obecně delší časový rámec průběhu šetření, cyklické
přezkoumávání domněnek a závěrů prostřednictvím provádění deduktivních/induktivních
závěrů a probíhající ověřování popisné, interpretační nebo teoretické validity70. Výstupní
zpráva pak obsahuje výzkumníkův návrh teorie podpořený citacemi, úryvky, poznámkami
či výňatky odkazujícími přímo ke zkoumanému jevu. Primárním přínosem zkoumání je
potom získání hlubšího vhledu, pochopení a intenzivnějšího porozumění průběhu
zkoumaných jevů zejména sociálního charakteru.

„Některé zkoumané oblasti se hodí spíše pro kvalitativní typy výzkumu. To je třeba případ
výzkumu, který se snaží odhalit podstatu něčích zkušeností s určitým jevem (…)
Kvalitativní metody se užívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž
toho ještě moc nevíme. Mohou být také použity k získání nových a neotřelých názorů
na jevy, o nichž už něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní metody pomoci získat

69 Srov.: Výzkumné otázky, které tvoří jádro výzkumu a musí být plně v souladu s vytyčenými cíli a
výzkumným problémem, de facto zužují a konkretizují výzkumný problém. Otázky kladené uplatňující se
v kvalitativním výzkumu mají určité charakteristiky: jsou široké a spíše než s proměnnými pracují
s koncepty; nepostihují četnost, ani sílu jevů mezi proměnnými; snaha pojmout předmět výzkumu nikoliv
faktograficky, nýbrž spíše jak je daný jev vnímán, prožíván; snaha vyhnout se apriorním předpokladům
(Švaříček 2007: 69-70).
70 Rozlišení podle Maxwella (1992), který se jejich prostřednictvím snaží eliminovat překážky a nebezpečí,
které mohou znehodnotit výsledky výzkumu. Na druhou stranu též bere na zřetel problematiku zachycení
„objektivní reality“, neboť podle něho neexistuje správná „objektivní“ zpráva (slovy Putnama nejsme
schopni upřít „pohled božským okem“), jelikož jako účastníci sociálního světa nemůžeme vystoupit
z rámce, kterého jsme součástí. Deskriptivní (popisná) validita potom označuje faktuální přesnost zprávy,
tj. fakt, že výzkumník nezkresluje věci, které viděl nebo slyšel. Interpretační, resp. interpretativní validita
se vztahuje k potenciálně různému „naladění“ výzkumníků na prožívanou zkušenost s ohledem na míru
intence, přesvědčení, emocí atd., které si vyžadují interpretaci toho, co výzkumník slyšel či viděl.
Teoretická validita se týká tvrzení s výrazně větším stupněm abstrakce a týká se teoretických konstruktů,
které výzkumník vnáší do zprávy tím, že je převzal nebo sám navrhl. Rozdíly mezi zmíněnými typy validit
nejsou absolutní (Hendl 2005: 336-337).

o jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují“ (Strauss,
Corbinová 1999: 11).

K tomu dochází prostřednictvím delšího a intenzivního kontaktu se zkoumaným jevem ve
snaze získat integrovaný pohled s ohledem na prostředí, do něhož je jev zasazen. Mohou
být využity i relativně málo standardizované metody získávání dat, přičemž hlavním
instrumentem je výzkumník sám. Ve zkratce – spíše než zodpovědět otázku jakým
způsobem k pozorovanému jevu dochází, je cílem dobrat se k porozumění, proč se tomu
tak děje (Hendl 2005: 50-52).

„Kvalitativní výzkumník nesestavuje ze získaných dat skládanku, jejíž konečný tvar zná,
spíše konstruuje obraz, který získává kontury v průběhu sběru a poznávání jeho součástí
(…) ve svém hledání významů a snaze pochopit aktuální dění vytváří podrobný popis
toho, co pozoroval a zaznamenal. Snaží se nevynechat nic, co by mohlo pomoci vyjasnit
situaci“ (Hendl 2005: 52).

Vedle kladných stránek, mezi něž lze mj. řadit získání podrobného popisu jevu, k jehož
zkoumání dochází v jeho přirozeném prostředí se zohledněním místní situace, podmínek a
příčinných souvislostí, lze u kvalitativního výzkumu též narazit na řadu problematických
oblastí. Získaná data nemusí být zobecnitelná na širší vzorek či pro jiné prostředí, velmi
obtížné je stanovování jakýchkoliv predikcí a testování hypotéz. Ke sběru dat a jejich
následné analýze mnohdy dochází za využití procesů, které se mohou jevit málo
transparentní a které může být obtížné opakovat, neboť je jen těžko formalizují. Výsledky
šetření, které tak mohou vykazovat nízkou reliabilitu, mohou být navíc významně ovlivněny

postavou výzkumníka. Přestože je tomuto typu výzkumu nezřídka vytýkána vysoká míra
subjektivity a obtíže se zobecňováním,71 lze konstatovat, že možnost získání hloubkového
popisu zkoumaných jevů, provedení podrobné komparace případů jako i schopnost
nezůstávat na povrchu, zohlednit dosavadní vývoj, kontext a lokální podmínky mohou
při zkoumání specifických oblastí převážit nad uvedenými negativy a být tak pro zkoumání
dané oblasti přínosem (Hendl 2005: 53-55).
S ohledem na výše zmíněné charakteristiky obou typů šetření výzkumníci stále
častěji kombinují metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu v jedné výzkumné akci a
snaží se tak využít výhody obou přístupů při řešení výzkumného problému (Hendl 2005:
45).

4.3 Charakteristika zakotvené teorie
Přístup označovaný jako zakotvená teorie,72 jenž byl představen autory Barneym
Glaserem a Anselmem Straussem (1967) a dále modifikován Glaserem (1992), Straussem
(1994), resp. Straussem a Corbinovou (1990), vychází ze symbolického interakcionismu a
pragmatismu. V jeho rámci nachází uplatnění stanovisko, že během zkoumání se vzniká
oboustranný vztah konstituujícího se poznávajícího subjektu a světa v pohybu, kdy
„výzkumník konstruuje zkoumané objekty a vztahy mezi nimi v procesu experimentování
s možnými explanacemi“ (Hendl 2005: 243).
Šetření prováděná prostřednictvím zakotvené teorie se ukazují být vhodným
nástrojem zejména pro zkoumání chování a sociálních rolí, a rovněž pro porozumění

71 Náhodný výběr použitý v kvantitativním výzkumu se v tomto případě neuplatňuje (Hendl 2005: 53).
72 V orig. grounded theory. Popis tohoto přístupu přinesli autoři v knize The discovery of grounded theory z
roku 1967. Pozn. aut.

tomu, jak lidé interpretují své prostředí a reagují na ně (využito v sociální psychologii).73
Cílem šetření je v takových případech návrh a vývoj teorií sociálního jednání na základě
zpracování dat prostřednictvím analytických kategorií a vztahů mezi nimi (Hendl 2005:
54).74
Metody zakotvené teorie mohou mít podobu typologie nebo teorie, jsou-li součásti
náležitě zdokumentované a zdůvodněné. Oproti svému názvu tak spíš než teorii označuje
strategii výzkumu a způsob analýzy získaných dat, kdy cílem výzkumu vycházejícího
z této strategie je návrh teorie pro fenomény v určité situaci, na niž je zaměřena pozornost
výzkumníka. Vznikající teorie je zakotvená v datech získaných během šetření, pozornost
se věnuje zvláště jednání a interakcím sledovaných jevů či jedinců v jejich přirozeném
prostředí.
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výzkumníky, kteří při konkrétním výzkumu získávají příležitost modifikovat nebo vypouštět
některé kroky běžného postupu (Hendl 2005: 125).
Postup zakotvené teorie se vyznačuje tím, že poskytuje explicitní procedury
pro vytváření teorie a pro provedení studie75 – pružné, zároveň však systematické a
koordinované procedury pro analýzu kvalitativních dat – a dokladuje řadu příkladů užití
tohoto přístupu. Z dvou fází hledání nových poznatků, kontextu objevování a kontextu
zdůvodňování,76 se metoda zakotvené teorie uplatňuje v kontextu objevování, neboť
akcentuje exploraci a rozvíjení nových teorií. Přestože tento proces však nelze dost dobře

73 Teorie, která je tímto způsobem vytvářena, se soustředí především na sociální procesy formující lidskou
interakci. Prostřednictvím zakotvené teorie lze dokladovat způsob, jímž změny podmínek ovlivňující
jednání nebo interakci vedou ke změněným reakcím aktérů (Švaříček 2007: 86).
74 Primárním cílem výzkumu není popsat singulární jevy, ale generovat novou teorii. Výzkumník přistupuje
k datovému materiálu s maximální nepředpojatostí a otevřenou myslí. Předem definuje pole svého zájmu,
nikoli proměnné (Švaříček 2007: 86).
75 Výzkumná otázka, resp. v případě zakotvené teorie výrok identifikuje zkoumaný jev a oblasti, na něž se
chceme v bádání zaměřit. Převládá orientace na dění a průběh v čase. Vyhovující je široká a
nestrukturovaná otázka, neboť pouze orientuje zkoumání určitým směrem, pomůže začít s výzkumem a
usnadní zachovat původní zaměření, neboť se k ní lze vrátit (Strauss, Corbinová 1999: 23-26)
76 Kontext objevování (v orig. context of discovery), kontext zdůvodňování (v orig. context of justification).
První termín označuje fázi výzkumu, v níž probíhá spekulativní a kreativní generování hypotéz, zatímco
druhý termín představuje fázi jejich verifikace (Hendl 2005: 126-127).

algoritmizovat nebo vymezit pevnými pravidly (neboť v sobě nese prvky intuice a
nestálosti), autoři akcentují schopnost vytváření nových teorií na úkor „pouhého“ testování
těch stávajících. Důraz je kladen na systematičnost procesů šetření a snahu překonat
osobní postoje při jeho provádění, dále na poskytnutí náležitého zdůvodnění
pro předkládanou teorii doloženého uceleným souborem poznatků o zkoumaném
fenoménu (Hendl 2005: 126-127).
Volba tohoto přístupu vyžaduje při shromažďování dat vstup do terénu, a to
nejčastěji opakovaně, ačkoliv k prvotnímu vstupu dochází obvykle jen s velmi vágními
představami o dané oblasti.77 Při vstupech jsou data zároveň analyzována a jejich sběr
pokračuje tak dlouho, dokud není teorie saturována,78 tj. do okamžiku, kdy další data již
nepřispívají k dalšímu vývoji teorie.

„Zakotvená teorie je (…) induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který reprezentuje. To
znamená,

že

je

odhalena,

vytvořena

a

prozatímně

ověřena

systematickým

shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. Proto se
shromažďování údajů, jejich analýza a teorie vzájemně doplňují. Nezačínáme teorií, kterou
bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať se
vynoří to, co je v této oblasti významné“ (Strauss, Corbinová 1999: 14).

Hlubší pohled odhaluje, že prováděné studium jednotlivých případů a záznam dat
vzniklých pozorováním – tj. za souběhu shromažďování dat a jejich analýzy v procesu
tzv. teoretického vzorkování – vymezují další případy studia tím, jak dochází k porovnávání
77 Práce s odbornou literaturou nepodléhá zažitým vědeckým pravidlům, výzkumník by měl vstoupit do
terénu nezatížen apriorními představami o předmětu výzkumu (Švaříček 2007: 86).
78 Pojem saturace je užíván v rámci pedagogického výzkumu pro označení situace, kdy analyzovaná data
již neskýtají žádný podstatný přínos. Dosažení saturace znamená, že výsledek analýzy má potřebnou
vnitřní a vnější konzistenci, a tudíž bylo dosaženo stanovených cílů (Miovský 2006: 128).

zkoumaných případů, testování poznatků a validaci zjištěných faktů. Teoretická saturace
pak označuje okamžik, od něhož:

„už nejsou nalézána žádná data, která by mohla být použita pro formulování dalších
kategorií. Když výzkumník vidí vynořovat se opět a opět shodné vzorce, začíná být
empiricky přesvědčen, že koncept je teoreticky saturován“ (Disman 1998: 301).

Identifikace probíhajících procesů má za následek rostoucí rozmanitost vznikající soustavy
kategorií, následně dochází k integraci poznatků, zobecňování empirických tvrzení a
formulaci hypotéz (Hendl 2005: 128). Jinými slovy analýzou dat dochází k zobecňování,
jehož prostřednictvím lze posléze dospět k abstraktnější teorii postihující širší spektrum
výskytu sledovaného fenoménu. Cílem prováděné analýzy je potom identifikace ústřední
kategorie tvořící centrum hierarchické sítě kategorií (Hendl 2005: 244-245; Švaříček 2007:
86).
Zatímco za nejdůležitější kroky šetření prováděného za pomoci zakotvené teorie lze
označit kódování a tvorbu poznámek, její tři základní prvky tvoří koncepty, kategorie a
tvrzení, tj. propozice. Koncepty (teor. pojmy) tvoří základní jednotky analýzy, neboť teorie
nevzniká na základě dat samotných, nýbrž jejich konceptualizací. Pozorované události
jsou považovány za pouhé indikátory jevů, které získávají konceptuální označení, přičemž
získaná data je potřeba uspořádat a srovnatelné události označit shodným konceptem.
Kategorie, nacházející se v roli „základních kamenů“, představují ve srovnání s koncepty
vyšší a abstraktnější rovinu poznatků. Jako výsledky téhož analytického procesu umožňují
díky vzájemnému porovnávání postihovat podobnosti a rozdíly mezi konstruovanými
koncepty, které tak lze seskupovat do abstraktnějších kategorií. Třetí prvek zakotvené

teorie,

propozice,

původně

označované

jako

hypotézy,79

vyjadřují

konceptuální,

tj. zobecněné vztahy mezi koncepty a kategoriemi na straně jedné a kategoriemi
samotnými na straně druhé. K formulaci kategorií a vztahů mezi nimi (propozic) dochází
prostřednictvím poznámek80 zachycujících asociace, dojmy a nápady, z nichž vzniká
vlastní popis teorie doplňovaný grafickými schématy vzájemných vazeb (Hendl 2005: 244245).
Kódování, kterým se v rámci zakotvené teorie rozumí rozkrývání dat směrem
k jejich interpretaci, konceptualizaci81 a nové integraci, lze rozčlenit do tří procedur,82,83
jimiž lze operovat s analyzovaným textem – kódování otevřené, axiální a selektivní.
Jednotlivé procedury, jež představují spíše různé způsoby zacházení s daty, přitom není
nutné používat odděleně, ačkoliv na úvod šetření převládá otevřené kódování, zatímco
ke konci spíše selektivní kódování. V rámci otevřeného kódování prováděného
při prvotním průchodu daty dochází k lokalizaci souvztažností, jimž jsou přiřazována
označení, a k postupnému odhalování témat. Ta jsou zprvu na nízké úrovni abstrakce
mající vztah k výzkumným otázkám, výchozí literatuře, užívaným pojmům, resp. jde
o zcela nové myšlenky vyvstávající s hlubším pronikáním do textu. Výsledkem této fáze je
seznam témat, který výzkumníkovi jednak pomáhá nahlížet témata v souvislostech a
rovněž ho podněcuje k hledání témat dalších s tím, jak je seznam postupně tříděn a
doplňován.84 Záměrem je postupně navrhovat stále abstraktnější kategorie. Kódovacími

79 Pojem propozice se však jeví být vhodnějším, protože zahrnuje konceptuální vztahy, na rozdíl
od hypotézy – termínu využívaném spíše v kvantitativním výzkumu – která vyžaduje vztahy měřené
(Hendl 2005: 245; Charmaz 2003: 313).
80 V orig. memos. Pozn. aut
81 Konceptualizací se rozumí postup, při kterém se snažíme pro popisovaný jev vytvořit výklad, který
umožňuje jeho hlubší uchopení (Miovský 2006: 228).
82 Kódování proto bývá označované jako tzv. analytická triáda (ibid.)
83 Základ těchto procedur tvoří princip konstantní komparace, kdy jsou datové úryvky neustále porovnávány
mezi sebou a s koncepty, které jsou jim nadřazeny. I tyto koncepty jsou následně předmětem vzájemné
komparace. Cílem je odhalit společnou bázi jednotlivých skupin jevů a naopak ukázat, co je odlišuje od
jiných skupin (Švaříček 2007: 86).
84 Vzniklé kódy jsou seskupovány podle vzájemné podobnosti nebo vnitřních souvislostí pod hlavičku nově
jmenované kategorie (Švaříček, 2007: 212).

jednotkami mohou být jednotlivá slova či celé případy. Prováděná pojmová analýza hodnot
znaků sledovaného fenoménu představuje výchozí bod pro axiální kódování. V jeho
průběhu výzkumník zvažuje příčiny a důsledky, podmínky a interakce, strategie a procesy,
a následně tvoří „osy“ propojující jednotlivé kategorie, potažmo hledá další kategorie a
procesy, které spolu souvisejí. Děje se tak zohledněním kontextu, kauzálních a
intervenujících podmínek, strategie jednání a následků týkajících se sledovaného jevu
přijetím teoretického rámce, jímž je obecné kódovací paradigma označované jako
tzv. paradigmatický model.85 Jinými slovy dochází k přiřazování jednotlivých kategorií
vzešlých z otevřeného kódování k jednotlivým položkám paradigmatického modelu.
Selektivní kódování poté na základě vytvořeného obrazu o vztazích mezi kategoriemi –
vzešlým z fáze axiálního kódování – představuje fázi přezkoumávání dat a kódů včetně
jejich selektivního zpracování ve snaze lokalizovat hlavní témata a kategorie tvořící
středobod vznikající teorie, jež umožní integrovat veškerá ostatní témata a kategorie.
Po dokončení formulace jejich vztahů k ústřední kategorii se její vlastnosti a dimenze
opětovně verifikují pomocí jednotlivých dat (Hendl 2005: 246-253).
V otázce interpretace se jedna skupina badatelů domnívá, že snahou výzkumníka
by mělo být „podat čestnou zprávu s minimem interpretace nebo zcela bez ní“ v procesu,
během něhož je úkolem výzkumníka „naslouchat a sdělovat, podobně jako třeba novinář“
(Strauss, Corbinová 1999: 13). Skupině druhé jde podle autorů o přesnost popisu
skutečnosti. Jsou si však vědomi nemožnosti prezentovat veškeré shromážděné údaje,
proto je redukují: „podstatné je prezentovat přesný popis daného předmětu výzkumu,
třebaže nejsou nutně prezentovány všechny údaje, které jsme zkoumali. Redukování a
uspořádávání materiálů tady samozřejmě zastupuje výběr a interpretaci“ (ibid.). V rámci
85 Schéma tzv. paradigmatického modelu lze zjednodušeně znázornit:
(A) PŘÍČINNÉ PODMÍNKY → (B) JEV → (C) KONTEXT → (D) INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY →
(E) STRATEGIE JEDNÁNÍ A INTERAKCE → (F) NÁSLEDKY
(Strauss, Corbinová 1999: 72).

takových výzkumných zpráv jsou popisné pasáže doprovázeny ilustrativními materiály,
jako jsou citace ze zdrojových materiálů jako i vlastních protokolů, jejichž účelem je
„naznačovat, jaký je pozorovaný svět ve skutečnosti, zatímco badatelovy interpretace by
měly reprezentovat poněkud objektivnější konceptualizaci této skutečnosti“ (ibid.). Další
skupině badatelů jde o tvorbu teorie coby „nejsystematičtějšího způsobu, jak tvořit,
syntetizovat a integrovat vědecké znalosti“, což komplikuje interpretaci údajů, které musejí
být převedeny do pojmů, tj. konceptualizovány jako teoretické zpodobnění reality, kterou
nikdy nemůžeme poznat samu o sobě, a kterou lze pouze interpretovat (Strauss,
Corbinová 1999: 14).

4.4 Metodologie prováděného výzkumu
Jádrem výzkumu této diplomové práce je provedení kvalitativního empirického šetření,
přičemž náplní prováděné analýzy a výzkumným cílem této práce byla snaha zjistit, jakým
způsobem zvolená tištěná média uchopují fenomén úspěchu, resp. jak postupují
při reprezentaci zmíněného jevu v rámci mediálních obsahů.
Výše uvedený nástin vybraných teoretických východisek do jisté míry vytyčil kontury
metodologické koncepce výzkumu, neboť na základě vzešlých závěrů by bylo možné
přijmout tezi, že masová média v důsledku schopnosti konstruovat sociální realitu mohou
posilovat či přímo utvářet stereotypní představy v myslích příjemců mediálních obsahů,
popřípadě ovlivňovat sílu rozličných názorových proudů. Metodologii výzkumu též výrazně
ovlivnila i zvolená výzkumná metoda, jejíž vliv dopadl i na definici výzkumných otázek,
neboť užití tzv. zakotvené teorie,86 kde je hlavním cílem badatele tvorba teorie a nikoliv

86 Pro popis tohoto typu kvalitativní analýzy viz. 4.2. Pozn. aut.

ověřování hypotézy, má za následek absenci hypotézy87 v podobě, v níž se uplatňuje
v kvantitativním výzkumu.88
V souladu s principy zakotvené teorie, která ve snaze o získání detailního a
hloubkového pohledu na zkoumaný subjekt obvykle zpočátku vychází z „přizpůsobivé“ –
tj. široce položené – výzkumné otázky, resp. výroku, sloužícího k základní identifikaci
zkoumaného jevu a nástinu orientace průběhu šetření, lze výzkumnou otázku formulovat
následovně:

Jaké jsou základní atributy mediální reprezentace úspěchu?

Přes značné rozpětí daného výroku lze s ohledem na pojetí výzkumu usilujícího o podání
co nejkomplexnějších informací o zkoumaném jevu doplnit, že úhel pohledu bude
směřovat na kontext a podmínky výskytu, jeho vývoj v čase, související pojmy a vztahy
mezi nimi atd.
Získaná zjištění pak mohou vést k lepšímu porozumění způsobu, jímž se masová
média ke zkoumanému fenoménu úspěchu vztahují. Je však nutno podotknout, že
provedená analýza v důsledku použité metody a výchozího rozsahu základního datového
vzorku neaspiruje na to poskytnout „objektivní“ pohled na na zkoumaný fenomén,
tj. nabídnout komplexní a ucelený pohled na reprezentaci úspěchu, který masová média
zastávají v globálním měřítku.
Volbu metody ovlivnila jak podstata zkoumaného jevu coby sociálního konstruktu,
tak výchozí perspektiva zaujatá nikoliv se záměrem daný jev toliko kvantifikovat či ověřit si
existující hypotézu k němu se vztahující, nýbrž s cílem odhalit podstatu zkoumaného
87 Ve smyslu zjištění a potvrzení vztahu závislé a proměnné. Pozn. aut.
88 Pro nástin metodologie kvantitativního výzkumu viz. 4.1. Pozn. aut.

fenoménu.89 Ve snaze o přesnost převládla v předkládané práci orientace na způsob
interpretace dat spojený s redukováním a uspořádáváním nalezených konceptů, jež mají
společně s užitím citací za cíl zdůvodnit dané uspořádání kategorií a směr zvolené
interpretace. Za interpretační zásah lze označit úsilí zachytit „ideál“ fenoménu úspěchu
komunikovaného v mediálních obsazích a rovněž i následný pokus o postižení toho, jakým
způsobem je daný ideál reálně naplňován. Volba tohoto přístupu s sebou přináší řadu
omezení, jichž si je autor plně vědom. I přes značnou míru subjektivity vnášené do závěrů
analýzy využitím metod zakotvené teorie může být podle Strausse a Corbinové takový
vklad výzkumníka přínosný v případě, že dodrží všechny metodologické postupy:

„(...) zakotvená teorie je vědecká metoda. Její postupy jsou navrženy tak, že pokud jsou
pečlivě dodržovány, zcela splňují všechny požadavky kladené na „dobrou“ vědu: validita,
soulad mezi teorií a pozorováním, zobecnitelnost, reprodukovatelnost, přesnost, kritičnost
a ověřitelnost. (…) I tvořivost je zásadní součástí zakotvené teorie. Postup zakotvené
teorie nutí badatele překonat domněnky a vytvořit nový pořádek ze starého“ (Strauss,
Corbinová 1999: 17).90

V rámci kvalitativní fáze prováděné analýzy nalezly uplatnění některé dílčí postupy,
jež metodologie zakotvené teorie skýtá. Bylo aplikováno otevřené a axiální kódování
s cílem získat a vymezit data postihující zkoumaný fenomén, resp. pomocí otevřeného
kódování je uchopit a seskupit do kategorií na základě vykazovaných podobností či
souvislostí a následně ve fázi axiálního kódování nalézt spojení mezi jednotlivými
kategoriemi a subkategoriemi za využití paradigmatického modelu. Nalezené vazby měly
89 Viz. citace (Strauss, Corbinová 1999: 11) v 4.2. Pozn. aut.
90 Srov.: Ambicí zakotvené teorie je dostát požadavkům na „dobrou vědu“, jako jsou validita, soulad mezií
teorií a pozorováním, zobecnitelnost, reprodukovatelnost, přesnost, kritičnost a ověřitelnost (Švaříček
2007: 86).

posloužit jako vodítko k přemýšlení o údajích a jejich vzájemnému usouvztažňování.
Hlavními složkami kvalitativního výzkumu jsou údaje získané analýzou diskurzu – v tomto
případě mediálních obsahů – a dále „analytické nebo interpretační postupy, s jejichž
pomocí

docházíme

k

závěrům

nebo

teoriím.

Tyto

postupy

obsahují

techniky

konceptualizace údajů“ získaných v proces kódování (Strauss, Corbinová 1999: 12). Přes
rozdílné názory na otázku možnosti interpretace získaných údajů se neliší názory na cíle
výzkumu sloužící „k vyjasnění a ilustraci kvantitativních výzkumů, ke tvorbě výzkumných
nástrojů, k vývoji určitých pojetí, k hodnocení projektů, k poskytnutí informací pro komerční
účely, jako pomůcka pro praktiky, a také mohou sloužit cílům politickým, stejně jako cílům
poněkud věděčtějším, jako je tvorba základní báze znalostí“ (Strauss, Corbinová 1999:
13).
Oproti původnímu výzkumnému plánu vycházejícímu z přijatých tezí diplomové
práce došlo k jeho modifikaci, neboť navrhované metodologické zadání v sobě obsahovalo
skrytý vnitřní rozpor, který byl poněkud neuváženě odhalen až ve fázi přípravy diplomové
práce samotné. Podle původního záměru měla být prováděná analýza rozčleněna do dvou
fází s tím, že ačkoliv metodologické jádro analýzy mělo být i v tomto případě tvořeno
kvalitativní metodou obsahové analýzy textu, v důsledku zpracování značně rozsáhlého
základního souboru měla být nejprve použita metoda kvantitativní počítačové analýzy
usnadňující zpracování objemných datových souborů, resp. kvantitativní obsahová
analýza se záměrem provést základní kvantitativní deskripci sledovaného fenoménu a
sloužící k nasměrování dalších analytických kroků.
Snaha o zachování maximální metodologické důslednosti, kdy základním
aplikačním východiskem i nadále zůstává metoda tzv. zakotvené teorie, vedla k nutnosti
redefinovat výchozí pojetí šetření, neboť některé z uvedených výzkumných postupů se
z hlediska zakotvené teorie ukázaly být ve vzájemné juxtapozici. Následkem této snahy

bylo učiněno rozhodnutí neprovádět kvantitativní obsahovou analýzu sloužící ke zkoumání
mediálních obsahů prostřednictvím jejich kvantifikace vycházející z dominantního
paradigmatu a jemu odpovídajícího informačního přístupu založeného na Shannon–
Weaverově přenosovém modelu komunikace.
Ukázalo se, že závěry získané původně navrhovaným postupem by nebylo možné
aplikovat jako východisko pro návazné kvalitativní šetření - prováděné v dalším
analytickém kroku metodou zakotvené teorie - v důsledku odlišného pohledu na zkoumaný
fenomén a lišících se výzkumných přístupů zmíněných typů výzkumu. Metody
kvantitativního výzkumu nebylo v důsledku zvolených způsobů kódování možno využít ani
pro vymezení, resp. omezení základního souboru metodou statistického výběru, tj. formou
vzorkování uplatňované v tomto typu výzkumu.91 Z výše uvedených důvodů vyplývá, že
těžiště realizovaného šetření spočívá výlučně v kvalitativním zpracování dat, které v tomto
případě neplní role pouhé ilustrace nebo vyjasnění kvantitativně odvozených závěrů.
Základní datový soubor a předmět analýzy tvořily veškeré články uveřejněné dvěma
českými deníky Hospodářské noviny a Právo v období 1.1.2006 – 31.12.2006. Pořizování
vzorku pro prováděnou analýzu proběhlo vyhledáním v databázi Newton.92 Jednotkou byl
výskyt klíčových slov úspěch* a úspěších. Tento krok měl za cíl soustředit se na zkoumaný
fenomén v pozici subjektu či objektu. Rozsah analyzovaného vzorku se odvíjí od použité
metody, resp. výše uvedených cílů otevřeného kódování objevit, pojmenovat a
kategorizovat potenciálně veškeré elementární charakteristiky zkoumaného jevu. Proces
rozvíjení kategorií, odhalování vzájemných vztahů a jejich dodatečného zpřesňování trval

91 Uplatnění obou výzkumných metod souběžně a provedení jejich syntézy lze uskutečnit např. v rámci
disertační práce. Pozn. aut.
92 Newton je databáze zdrojů poskytující monitoring mediálních obsahů a umožňující prostřednictvím
nástroje MediaSearch on-line vyhledávání v největším elektronickém archivu mediálních zpráv v České
republice. Databáze Newton je poskytována společností NEWTON Media, a.s., největší nadnárodní
středoevropskou společností monitorující mediální trh. Dodává v elektronické podobě plný obsah zpráv
z tisku (novin, časopisů), zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního
zpravodajství a internetu. (Zdroj: http://www.newtonmedia.cz/newton-media). Pozn. aut.

do okamžiku teoretického nasycení, tzn. do okamžiku, odkdy nové informace již
nevyžadovaly nutnost zásahu do existující struktury kategorií.

5. Analýza

5.1 Kontext analýzy
Cílem zkoumání bylo postihnout stěžejní atributy mediální reprezentace úspěchu
v kontextu očekávání různorodosti a šíře postojů zaujatých k tomuto fenoménu dvěma
různými zástupci tuzemských tištěných médií.
V rámci analýzy mediálních obsahů deníků Hospodářské noviny a Právo
zveřejněných v průběhu roku 2006 byl za pomoci otevřeného a axiálního kódování – dvou
elementárních procesů metody tzv. zakotvené teorie – proveden návrh možné podoby
paradigmatického modelu. Do jeho středu byl umístěn výchozí prvek úspěchu
reprezentovaného coby stereotyp, přičemž sledované atributy utváří pět samostatných
kategorií, v jejichž rámci se analýza pokouší prokázat uplatnění stereotypního pohledu
na daný fenomén. Uplatněný soubor kategorií vychází z obecného kódovací paradigmatu
představeného Straussem a Corbinovou, jak bylo popsáno v kapitole 4.4.
Je však třeba zdůraznit, že předmět zkoumání tvoří sociálně konstruovaná hodnota,
resp. norma. To má např. ve srovnání s analýzou určité konkrétní události – obvykle pevně
zasazené v čase, mající neměnnou podobu, pevně ohraničené kontury a představující tak
jediný střed ohniska – za následek nutnost vytvoření kategorií poněkud nezvykle širokých
s cílem umožnit inkorporaci vícero ohnisek.

5.2 Konstrukce jednotlivých kategoriízy
1A Status dosažitelnosti a udržitelnosti úspěchu

Patrně nejvýznačnější kategorii v souvislosti s úspěchem tvoří ta, jež rozvádí potenciál
potřebný k jeho dosažení a postihuje okolnosti tohoto jevu do okamžiku jeho naplnění.
Zda-li vede k úspěchu cesta dlouhá a klikatá nebo krátká a přímá, se odvíjí od oblasti. V

obou denících nalezneme inspirativní návody, jak lze úspěchu dosáhnout, nebo
přinejmenším zvýšit šance na jeho dosažení93. Zároveň tyto zmínky následně provázejí
rady a doporučení na postupy, jak si dosažený úspěch udržet, takže média de facto
zprostředkovávají "klíč k úspěchu", když napovídají, jak se lze úspěšným stát a jak
postupovat v zájmu udržení nabyté úspěšnosti94.
Je těžké si jednou nabytý úspěch udržet? Hospodářské noviny na svých stránkách
mnohdy poskytují návod, jak úspěch udržet na své straně, když přinášejí příběhy a
přibližují know-how „úspěšných“ lidí či společností. Tyto subjekty opředené úspěchy jsou
v médiích velmi ochotné líčit svou cestu za dosažením vytyčené mety, jak to v článku
potvrzují Jack a Suzy Welchovi: „Skutečně jsme zjistili, že většina lidí nadšeně hovoří
o svých úspěších s každým, kdo se o to zajímá, a to bez ohledu na to, jak je podnik
tazatele velký, jaký má status a podíl na trhu.“ (Jack a Suzy Welchovi radí. Hospodářské
noviny, str. 15. Podniky a trhy. 23.10.2006.). Média tak ve formě jakéhosi „metanávodu“
poskytují na základě prověřených zkušeností inspiraci, jak úspěchu dosáhnout a udržet si
jej.
Tento princip je specifický především pro byznys sféru, avšak i zde jsou limity
v prozrazování know-how s ohledem na nikdy nespící konkurenci. Cesty k individuálním či
korporátním úspěchům jsou proto detailně mapovány především zpětně, čímž se upevňuje
pozice popisovaného subjektu coby nebývalého odborníka ve svém odvětví. Této aureoly
je následně využito k ujištění, že tento expert na slovo vzatý má již jasnou představu, jak si
jednak udržet současný status ekonomické úspěšnosti, ale především jak jej do budoucna
prohloubit, rozšířit.

„ (…) Velký komerční úspěch zaznamenal Apple II, představený veřejnosti v roce 1977. Na
93 Zatočte se stresem 31.3.2006 Právo str. 08 Studium Marek Přibil
94 Ilja Černohorský: Bedýnky místo cihel. Hospodářské noviny, str. 12. Nemovitosti (Komerční příloha).
13.12.2006.

rozdíl od svého předchůdce už nebyl jen aparátem počítačových nadšenců. Díky svému
vzhledu a schopnostem nalezl uplatnění v malých firmách a v domácnostech. O jeho
popularitě svědčí také fakt, že se v různých verzích vyráběl až do začátku 90. let. (…)
Podobný úspěch slavil Apple i na poli spotřební elektroniky. Hudební přehrávač iPod, který
měl premiéru v roce 2001, se stal designovou ikonou počátku nového tisíciletí a »povinnou
výbavou« každého, kdo chtěl jít s dobou. Ačkoliv je iPod nadále populární a peníze z jeho
prodeje tvoří podstatnou část tržeb společnosti, může se pro Apple do budoucna
paradoxně stát problémem. Velká závislost na jednom typu výrobku je podle expertů
riskantní, a společnost by se proto měla více soustředit na své původní výrobky - počítače.
Její poslední krok svědčí o tom, že si je toho dobře vědoma. (…)“ Tomáš Dušek, ČTK:
Apple: design, který útočí na city. Hospodářské noviny, str. 03. journal - technika.
11.4.2006.

Jakýsi návod na udržení úspěchu nalezneme i v kulturních rubrikách, v nichž autoři článků
jednak zdůrazňují význam osvědčené tradice, která vytváří jakousi platformu, na níž lze
posléze stavět nové nápady a kreace. Jistota, že novátorské kroky povedou podobně jako
jejich předchůdci k úspěchu, v těchto případech vyplývá toliko ze zkušenosti, že daný
umělec, divadelní soubor, režisér, filmový ateliér atd. historicky ví, jak na to, a jejich
ambice to znovu dokázat. „(...) vypěstoval jsem si vůli měnit situace, které mě
neuspokojují. A to je asi nejdůležitější vlastnost umělce (...)“, prozrazuje v článku
Magdaleny Čechlovské své nejenom umělecké ambice sochař Tony Cragg95. Autorka na
konto umělcova směřování k úspěchu dodává:

„(....) Silnou vůli a touhu po změně skutečně několikrát prokázal. Když počátkem
95 Magdalena Čechlovská: Sochař Tony Cragg podlehl hmotě. Hospodářské noviny, str. 10. Kultura.
20.4.2006.

osmdesátých let slavil úspěchy se svými objekty z odpadků, nejčastěji plastových lahví,
mohl se klidně ještě roky vézt na vlně slávy. Jenže Cragg byl nespokojený s pouhým
opakováním jednoho »gesta«. Proto začal hledat i jiné materiály.“ Magdalena Čechlovská:
Sochař Tony Cragg podlehl hmotě. Hospodářské noviny, str. 10. Kultura. 20.4.2006.

Sázka na osvědčené, tržní úspěšností potvrzené kvality je patrná i ve filmovém průmyslu,
který využívá „tradičních“ úspěchů k inspiraci ke dalším podobným postupům. Aleš
Borovan takový scénář popisuje mimo jiné v článku o produkci televize Nova, která „(...)
výrazný úspěch zaznamenala již loni, když se její první samostatná produkce - film Filipa
Renče Román pro ženy - stala s 551 tisíc diváků nejúspěšnějším snímkem roku. Nova
bude v produkci pokračovat i letos. V dubnu se v kinosálech objeví další »vieweghovská«
adaptace Účastníci zájezdu, minulý týden padla první klapka filmu Jiřího Menzela
Obsluhoval jsem anglického krále. Kromě toho má Nova zájem i o Bestiář Ireny
Pavláskové.“ Aleš Borovan: Rafťáci měli raketový start. Hospodářské noviny, str. 28.
zábavní průmysl. 14.3.2006.

2A Kauzální vztahy úspěchu
Další kategorie, v jejímž rámci se objevuje fenomén úspěchu, se soustředí na kauzální
řetězec příčin vedoucích k úspěšnosti a důsledků z ní následně vyplývajících. Kauzální
souslednost na cestě k úspěchu lze symbolicky ilustrovat slovy Petra Fejka v článku
Zuzany Luňákové96: „Vím, že každý úspěch přitahuje úspěšné, a věřím, že i díky tomuto
úspěchu získám další sponzory pro naši ZOO.“
Princip kauzální souvztažnost mezi kroky předcházejícími a jejich důsledky, které

96 Zuzana Luňáková: Nejlepší jsou šéf Siemensu a »hračkářská lady«. Hospodářské noviny, str. 18. Téma.
21.4.2006

jsou definovány v intencích úspěšnosti, se projevuje napříč všemi rubrikami. Popisují jej
články z oblasti ekonomiky97, vědy98, politiky99, sportu100, společenského101 a
kulturního dění102, dle tématického kontextu se mění pouze repertoár kroků a nástrojů,
kterých je užito v zájmu dosažení určitého cíle, a tím kýženého úspěchu. Uskutečnění
prvního kroku přitom podmiňuje možnost naplnění kroku následujícího.
Ve většině případů vyžadují kroky předcházející úspěchu velké úsilí a píli a
představují dlouholetou angažovanost a soustředěný zájem na daném poli. Dokládá to
například Jan Novák ve své stati o nových pokusech agentury NASA: „Ve stejné době
americká kosmická agentura NASA zahájila pozemní zkoušky plachty pro své vlastní
sluneční lodi. Současná etapa testů solární plachty se zaměřuje především na její
automatické rozvinutí, říká zpráva, kterou NASA o pokusech vydala. Úspěch umožní
postavit skutečnou solární plachetnici, s níž půjde provádět mnohem ambicióznější
robotický výzkum vnitřních oblastí sluneční soustavy.“ Jan Novák: NASA testuje sluneční
plachetnici. Právo. Věda a technika. 31.3.2006.
Požadavek soustředěné, cílevědomé houževnatosti na cestě k úspěchu zachycuje
ve svém článku i Šárka Tonarová v článku o odvážném, progresivním vinaři ze severu
Čech: „(...) když Váňa před lety vinice na chudé, jílovité půdě výsypek zakládal, moc lidí v
úspěch jeho podniku nevěřilo. Jenže Váňova réva se na protest škarohlídům drsným
podmínkám přizpůsobila. „Révu jsem dobře znal, ale s jejím pěstováním na rekultivacích
neměl nikdo žádné zkušenosti. Jenže byl jsem mladý a to člověk věří všemu, co si vezme
do hlavy (…).“ Šárka Tonarová: Mostecký vinař mezi dvanácti odvážnými. Právo, str. 11.
Ústecký kraj. 6.10.2006. Stejné principy nalezneme i v mnoha dalších statích:
97 Jana Havligerová, Zuzana Kubátová: Češi a Slováci táhnou střední Evropu. Hospodářské noviny, str. 02.
Agenda. 10.3.2006.
98 Jan Novák: NASA testuje sluneční plachetnici. Právo, str. 06. Věda a technika. 31.3.2006.
99 Jan Macháček: Komu patří Blair. Hospodářské noviny, str. 09. Názory. 13.4.2006.
100
Šárka Tonarová: Mostecký vinař mezi dvanácti odvážnými. Právo, str. 11. Ústecký kraj. 6.10.2006.
101
Marek Přibil: Zatočte se stresem. Právo, str. 08. Studium. 31.3.2006.
102
Jaroslav Špulák: Petr Kolář zkouší Golema. Právo, str. 01. Café – příloha. 7.9.2006.

„(...) Dočasní manažeři se obvykle rekrutují ze zkušených řídících pracovníků, kteří mají za
sebou prokazatelné úspěchy. Jsou zvyklí pracovat na základě projektů, v rámci
přidělených zdrojů a jsou vysoce orientováni na výsledek. (…)“. Jiří Rychlý: Dočasní
manažeři mohou být dobrým řešením. Právo, str. 20. Profese. 29.11.2006.
resp.
„Narkomafie díky vysokým ziskům, dlouhodobým zkušenostem z prohraných střetů s
protidrogovými policejními útvary, znalosti technických možností české policie a
neustálému zdokonalování metod drogových obchodů bude podle výroční zprávy
Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) za loňský rok „vždy o krok vpředu“. Jihomoravští
žalobci označují za jednu z příčin úspěchů drogového podsvětí nedostatečné personální a
materiální vybavení základních policejních útvarů.(...)“ (apb): Zpráva žalobců: Narkomafie
bude vždy o krok vpřed. Právo, str. 04. Zpravodajství. 21.7.2006.

3A „Pot versus plody“
Tato binární opozice vyjadřuje rozpor mezi stranou, která se o úspěch zasadila, a tou,
která si jeho plody nárokuje. Jedná se přitom jak o rozpory individuální povahy, hořící mezi
dvěma jednotlivci, tak o konfrontace mezi dvěma či vícero zájmovými skupinami. Takové
jednání se mnohdy projevuje tendencí k přivlastňování si úspěchu a v textech tuto
tendenci prozrazují mimo jiné zájmenná označení „naše“ či „moje“, přičemž není zcela
jisté, zda nositel tohoto sdělení (nebo skupina, kterou reprezentuje) se opravdu o daný
úspěch zasloužil.
Tímto jednáním se vyznačují zejména političtí prominenti typu Jiřího Paroubka, jak

je patrné například v rozhovoru Alexandra Kramera103: „(...) když mluvíte o úspěších, rád
používáte první osobu jednotného čísla (…) Já teď dělám jinou, obratnější politiku, předtím
jsem to nedělal nejlíp? (redaktor) (…) já to připouštím, možná, že jsem se dopustil chyb,
že jsem se nechal zatlačit do pozice někoho, kdo za každou cenu něco brání. Ale nebránil
jsem sebe, bránil jsem zájmy jednoho a tři čtvrtě miliónu voličů! (Paroubek) (...)“.
Podobné principy přivlastňování si autorství či zásluh vůči určitému úspěšnému
fenoménu se projevují také v mediální prezentaci sportovních104, ekonomických105,
politických106, společenských107 aj. událostí.

„Trenér Mareček o něm v jednom podzimním hodnocení v tisku prohlásil, že je živoucí
teplickou legendou. Ofenzívní fotbalový záložník Pavel Verbíř se však tomuto označení
brání, byť v klubu působí nepřetržitě od roku 1992 a jeho podíl na minulých i současných
úspěších týmu je nezpochybnitelný (..)“ Josef Pešout: Verbíř odmítá roli klubové ikony.
Právo, str. 21. Fotbal Extra. 24.1.2006.
resp.
„(...) Některé naše firmy na ostrově v Karibiku už zase s úspěchem podnikají (...)“ (svj):
České firmy začínají více vyvážet na Kubu. Právo, str. 18. Trhy a ekonomika. 11.10.2006.
resp.
„(...) Současné mezinárodní operace jsou nesrovnatelně složitější než dříve. Zahrnují
vojenské akce k nastolení a udržení míru stejně jako civilní činnosti výstavby a rozvoje
válkou poškozených států. Česká armáda má na těchto úspěších nepominutelný podíl. Co

103
Alexandr Kramer: Paroubek: Teď už Topolánkovi věřím. Právo, str. 13. Rozhovor. 9.12.2006.
104
Josef Pešout: Verbíř odmítá roli klubové ikony. Právo, str. 21. Fotbal Extra. 24.1.2006.
105
Monika Ginterová: Nestačí chrlit jen mlátičky. Právo, str. 06. Firma – trendy. 27.3.2006.
106
Radim Klekner: O výsledku mohou rozhodnout ortodoxní Židé. Hospodářské noviny, str. 06. Ze
zahraničí. 28.3.2006.
107
Írán, bomba, jejich a náš strach. Hospodářské noviny, str. 09. Názory. 13.4.2006.

děláme právě teď? V Afghánistánu máme asi dvě stovky vojáků na třech místech. Na jihu
bojují naše speciální síly proti Tálibánu. Na severu chráníme civilní pracovníky jednoho z
mezinárodních rekonstrukčních týmů NATO. Pod naší záštitou se stavějí základní školy,
vzdělávají učitelé, či opravují zavlažovací systémy. Na mezinárodním letišti v Kábulu
působí naši vojenští meteorologové a pyrotechnici (...)“ Jiří Šedivý: Proč Česko vysílá
vojenské misionáře. Právo, str. 14. Publicistika. 3.11.2006.

4A „MY versus ONI“108
Tato kategorie vyjadřuje rozpor mezi stranou, která úspěchu dosáhla na úkor druhé strany,
která v boji o něj neuspěla nebo nebyla srovnatelně úspěšná. Mezi takovými
protichůdnými stranami přirozeně vzniká atmosféra řevnivosti, která se v médiích uplatňuje
v

rozmanitých

projevech

závisti109,

snahách

devalvovat

a

snižovat

úspěchy

konkurentů110 či naopak vyzdvihovat, přeceňovat vlastní přínos a úspěchy111, byť dle
selského rozumu nelze o úspěších ani či prozatím hovořit.
Averzivní nálady prezentované na stránkách sledovaných médií lze vysledovat
znovu napříč všemi rubrikami, antagonistické síly se uplatňují na půdě politiky, ekonomiky,
společenského či kulturního dění. Pro ilustraci zmíním několik výstižných ukázek:

„Za řečnickým pultem proto kralovali Topolánkovi straničtí kolegové, kteří premiérovi
nahrávali svými otázkami. Topolánek tak mohl v klidu hovořit o úspěších své – byť

108
Pro označení této kategorie bylo využito van Dijkova tzv. ideologického čtverce umožňujícího
postihnout polarizaci v rámci diskurzu ve vztahu MY versus ONI:
1. kladením důrazu na naše dobré vlastnosti/činy, 2. kladením důrazu na špatné vlastnosti/činy druhých,
3. marginalizací našich špatných vlastností/činů, 4. marginalizací dobrých vlastností/činů protistrany (Van
Dijk IN: Tannen 2001).
109
Apple: design, který útočí na city 11.4.2006 Hospodářské noviny str. 03 IN journal – technika
Tomáš Dušek, ČTK
110
(ada,nig): Premiér jako v bavlnce. Právo, str. 02. Zpravodajství. 1.12.2006.
111
Nejvíce financí si vyžádá rekreační zóna 19.10.2006 Právo str. 12 Ústecký kraj Rudolf Prchal

krátcetrvající - vlády a obout se do vlády minulé. Třeba za laxní přístup k rozhodování o
emisních povolenkách, nebo o chybách v zákoníku práce. Nejaktivnějším Topolánkovým
nahrávačem se přitom již podruhé stal jeho stranický kolega Pavel Hrnčíř“. (ada,nig):
Premiér jako v bavlnce. Právo, str. 02. Zpravodajství. 1.12.2006.
resp.
„(...) Pokud jde o Mahmúda Ahmadínežáda, komentáře The Wall Street Journal nebývají
zrovna lichotivé. Ale jedno je třeba uznat: íránský prezident má znamenitý talent pro
načasování událostí. V úterý Ahmadínežád oznámil, že islámská republika pokročila v
obohacování uranu už tak daleko, že může být použit v reaktorech. »Toto je počátek
dalších, ještě důležitějších úspěchů íránského národa,« prohlásil politik, který opakovaně
navrhoval »vygumovat Izrael z mapy světa«. Jeho prohlášení znamená, že Írán oficiálně
porušuje rezoluci Rady bezpečnosti OSN. A také že má dostatečné know-how, byť možná
zatím ne veškeré technické vybavení, aby postavil atomovou bombu. Írán, bomba, jejich a
náš strach. Hospodářské noviny, str. 09. Názory. 13.4.2006.
resp.
„(...) Litevci vědí, že všechno má dvě strany, černou a bílou. I když země musela po vstupu
do EU uzavřít jadernou elektrárnu Ignalina, což způsobuje problémy s energií, nyní spolu s
dalšími dvěma pobaltskými státy chystá projekt nového reaktoru v sousedství toho
starého. Nejnovějším úspěchem je privatizace ropné rafinérie Mažeiku do rukou polské
firmy, čehož ale na druhé straně využilo Rusko, které se o Mažeiku ucházelo také. Tento
týden pod záminkou havárie na ropovodu Moskva už poněkolikáté zastavila Litvě dodávky
ropy. »Naštěstí je ropný terminál Mažeiku postaven obousměrně,« komentoval situaci list
Baltic Times. (...)“ Martin Ehl: Litevci opouštějí zemi s rekordním růstem. Hospodářské
noviny, str. 06. Ze zahraničí. 11.8.2006.

5A Tvář úspěchu
Podoby úspěchu mají mnoho tváří diametrálně odlišných v závislosti na oblasti, jejíž
optikou jsou nahlíženy. Média přinášejí celou řadu rozmanitých popisů sdělujících, že se
dotyčnému subjektu daří, že zaznamenal úspěch. Tato kategorie oplývá rozsáhlým
množstvím příkladů, přičemž kritéria a podoby úspěchu mohou být velmi rozličné.
Obrazem úspěchu se tak může stát přivábení návštěvníků na hrad112, zisk dostatečného
diváckého

zájmu113,

odhalení

pachatelů

krádeží114,

poměrně

dobré

výsledky

hospodaření115 až po výhru v loterii116.

„Zatím jediný šťastlivec se přihlásil k rekordní výhře americké loterie Powerball ve výši 365
miliónů dolarů (asi 8,7 miliardy korun). Vůbec nejvyšší jackpot v americké historii padl v
sobotu, výherní tiket byl podán ve městě Lincoln ve státě Nebraska. Výherce uhodl
správná čísla 15-17-4344-48 a takzvaný Powerball, číslo 29. Pravděpodobnost úspěchu
přitom byla jedna ku 146 miliónům. Sobotní jackpot tak překonal dosavadní loterijní rekord
z roku 2000, který činil 363 mil. dolarů (asi 8,6 miliardy korun).“ (čtk): V USA padl rekord v
loterii. Právo, str. 09. Ze zahraničí. 20.2.2006.
resp.
„(...) Na první pohled se Pasternakova vzducholoď podobá někdejším obřím zepelínům s
tuhou kostrou, které slavily největší úspěchy mezi první a druhou světovou válkou. Liší se
však od nich nejen bezpečným nehořlavým nosným plynem a moderními technologiemi,
ale také samotným principem letu. Hélium totiž poskytne jen část nosné síly, zatímco
zbytek dodají výkonné motory a tvar trupu podobný profilu křídla. Aby létající turisty nerušil

112
Josef Gabzdyl: Kasteláni žehrají na horký červenec. Právo, str. 12. Severní Morava a Slezsko.
14.11.2006.
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(iz): Akademii láká kontroverzní téma. Hospodářské noviny, str. 24. Zábavní průmysl. 1.2.2006.
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Aleš Honus: Policie dala ránu vykradačům aut. Právo, str. 11. Severní Morava a Slezsko. 3.3.2006.
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Bedřich Choděra: Nejvíc posílily akcie Unipetrolu. Právo, str. 16. Rodinné finance. 4.11.2006
116
V USA padl rekord v loterii. Právo, str. 09. Ze zahraničí. 20.2.2006.

hluk, bude šest vrtulí pohánět elektřina z ekologických palivových článků. Díky možnosti
natáčet vrtule může loď startovat a přistávat svisle (...)“ (JNK): Létající hotel pro náročné.
Právo, str. 06. Věda a technika. 17.3.2006.

Zajímavé poznatky přináší komparace mezi jednotlivými rubrikami, které poukazují na
rozdíly mezi definicí úspěchu v rámci jednotlivých popisovaných odvětví. Zatímco články o
ekonomice, ale i kultuře často staví úspěšnost do rovnice s ekonomickou prosperitou,
lukrativností daného počinu, úspěch předkládaný na poli politiky či sportu je často
vyjádřením naděje a touhy po dosažení určitého cíle. Výsledky politické či sportovní tedy
často nemusejí být aktuálně vidět a vztahují se toliko k vyhlídkám do budoucna (zisk
určitého mandátů v Poslanecké sněmovně, prosazení novely, obsazení klíčových funkcí,
postup do finále, zisk medailí na Olympijských hrách). Tyto naděje se však samozřejmě
opírají o dříve dosažené úspěchy, kterých daná politická strana, politik, sportovní klub či
reprezentant v minulosti dosáhli.

„(...) Chtěli bychom získat víc než sedm mandátů (...)“ Rudolf Voleman: Chtěli bychom
získat víc než sedm mandátů. Právo, str. 11. Karlovarský kraj. 14.3.2006.
resp.
„Zatímco volejbalová extraliga má nyní reprezentační přestávku, v první lize mužů se
bojuje dále o body. Mužstvé Starého Města pokračuje i nadále ve výborných výkonech a
po domácích úspěších vyhrálo i v Jablonci. „Tentokrát se dařilo celému mužstvu, vynikl
univerzál Pecháček, nahrávač Kamler a všichni blokaři,“ hodnotil průběh vítězného zápasu
spokojený staroměstský manažer. S dosavadními výsledky i výkony týmu je velká
spokojenost, nyní ale čeká Moravany další náročná prověrka. V pátek předehrávají zápas
na ČZU Praha a v sobotu se představí na půdě Matematicko-fyzikální fakulty. „Bude to

těžké. ČZU má v soutěži zatím jen jedinou porážku a minule vyhrálo dokonce v
Dobřichovicích,“ varuje František Janík.“ Viktor Knap: Staroměstští volejbalisté v první lize
opět vyhráli. Právo, str. 13. Zlínský kraj. 7.11.2006.

Úspěch však nemá samozřejmě vždy jen podobu něčeho prospěšného, konstruktivního,
avšak může se vztahovat i na maladaptivní společenské, politické, ekonomické aj. projevy.
Schopnost teroristů nebo drogového podsvětí117 být „neustále o krok vpředu“ je z jejich
pohledu jistě záslužným úkazem, který na stránkách médií samozřejmě také dostává svůj
prostor.

„(...) za úspěchy drogového podsvětí stojí nedostatečné personální a materiální vybavení
základních policejních útvarů. „Zjištěné poznatky nasvědčují tomu, že nastává i zásadní
snížení počtu informací z odposlechů mobilních telefonů, protože pachatelé využívají
jiných metod - informace si sdělují přes internet do e-mailových schránek prostřednictvím
wapu a k telefonování, a to i do zahraničí, využívají veřejné telefonní automaty,“ uvádí
zpráva (...)“ (apb): Zpráva žalobců: Narkomafie bude vždy o krok vpřed. Právo, str. 04.
Zpravodajství. 21.7.2006.

5.3 Shrnutí analytického procesu
V důsledku provedené analýzy bylo zjištěno, že v min. v několika případech prokazatelně
došlo k uplatnění stereotypních reprezentací:
1A: úspěchu v ekonomické sféře resp. jeho udržitelnosti lze dosáhnout prostřednictvím
návodu,
2A: úspěchu v ekonomické sféře lze dosáhnout prostřednictvím návodu,
117

(apb): Zpráva žalobců: Narkomafie bude vždy o krok vpřed. Právo, str. 04. Zpravodajství. 21.7.2006.

4A: dochází k verbálnímu přisuzování si výsledků úspěchu jiných,
6A: podoba úspěchu v politice je reprezentovaná typicky jako vítězství ve volbách, zatímco
v ekonomické sféře pak jako kontinuální růst hospodářských výsledků, společnost je
prezentována jako individualistická s orientací na výsledky, kde úspěch je uznávanou
hodnotou.

Závěr
Cílem práce bylo přinést kritické zhodnocení způsobu, jímž vybraní zástupci českých
tištěných médií přistupují k reprezentaci úspěchu coby společenské normy a sociálně
konstruovaného fenoménu.
Ukázalo se, že pojem je silně nadužíván a v důsledku významové vyprázdněnosti
naplňuje podobu tzv. vyprázdněného signifikantu, kterým Ernest Laclau a Chantal Mouffe
označují „velká“, vágní a obecná označení, jako je např. svoboda, jež se obvykle
v různých, potažmo zcela protichůdných významech vyskytují v rámci politického diskursu
(Laclau, Mouffe: 2002).
Rovněž proto se i přes značný důraz kladený na teoretickou a metodologickou
přípravu poněkud nezřetelné a hůře uchopitelné kontury konceptu odrazily na dosažení
úměrně tomu nepříliš objevných zjištění. I přes jejich relativní obsahovou mělkost mám
za to, že zjištěné závěry věrně odráží způsob mediální reprezentace úspěchu.
Analýza prokázala částečné uplatnění stereotypů v některých ze sledovaných
kategorií prakticky napříč všemi sledovanými oblastmi politiky, byznysu, společenského
života, kultury, sportu, atd. Uplatnění pojmu ve formě jednotného označení pro mnoho
synonymických výrazů označujících ve svých důsledcích obdobné situaci nasvědčuje až
jisté inflaci úspěchu.
Na základě učiněných zjištění je možné dát k diskusi doporučení analýzu zacílit
na uplatnění stereotypů v reprezentací úspěchu např. v souvislosti s konkrétní politickou
stranou či osobností a potažmo zúžit sledované období.

English Resume

The main goal of this diploma thesis was to present a critical observation of the manner
in which selected Czech print news-media assess the media representation of success as
social norm and socially constructed phenomenon.
We concluded that the concept is heavily overused and due to considerable
semantic vacuity matches the nature of so-called “emptied“ significant which Ernest Laclau
and Chantal Mouffe use in order to address "great", vague or general terms, such as
freedom, which, usually in different if not contradictory meanings, are to be found in the
political discourse (Laclau, Mouffe: 2002).
That is also why, despite the emphasis on theoretical and methodological
preparation stage, rather vague and hard-to-conceive contours of the concept resulted
in the vagueness of the discovery findings. Despite the relative shallowness of the content,
I consider that the observed findings accurately reflect the way the mass media conduct
representation of success.
Analysis showed partial application of stereotypes in some of the categories tracked
across almost all areas pursued, namely business, social life, culture, sports, etc. The
application of the concept in the form of a single unified notion for many synonymous
expressions indicating, in effect, a similar situation suggests the inflation of success to be
taking place.
Based on the findings made, it is to be suggested to focus analysis more deeply,
such as on the application of stereotypes in the representation of success of a particular
political party or elite, and hence narrow the reporting period.
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