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Abstrakt 

Diplomová práce „Marketing jako způsob mediace ekonomického a kulturně 

hodnotového řádu“ pojednává o procesech marketingového zvýznamňování 

reklamovaných produktů na základě teoretických koncepcí médií a zprostředkování, 

které se odehrávají ve společnosti strukturované ekonomickým a kulturním 

kapitálem. 

Východiskem tohoto pohledu na zprostředkování významu v takto komplexních 

společensko-kulturních jevech bylo rozdělení a abstrahování celého procesu na 

jednotlivé úrovně mediace, na nichž se mediace odehrává se specifickými aspekty, 

vstupy a výstupy. Taková abstrakce umožňuje popsat si, jaké kvality spolu přicházejí 

do kontaktu. Definujeme zprostředkování na úrovni myšlení, technologie a instituce. 

Práce představila asymetrický vztah jedince společnosti a vlastníka ekonomického a 

kulturního kapitálu, mytologický systém zvýznamňování reklamovaných produktů a 

vliv médií a motivaci ekonomického kapitálu na toto zprostředkování. 

 
 

Abstract 

Diploma thesis „Marketing as a kind of mediation of economy and cultural value 

system“ deals with processes of marketing putting a meaning construction of 

promoted products based on media theories and mediation which are taken place in 

society structured by economy and cultural capital. 

Solution for this point of view of meaning construction mediation in as like complex 

social-cultural acts was splitting and abstracting mediation process into the 

individual levels  of mediation with specific aspects, incomes and outcomes. This 

abstraction makes possible to describe quality coming in touch. We defined 

mediation on the mind level, technology level and institution level. 
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Thesis introduce asymmetric relation between individual and economy and cultural 

capital owner, mythology system of putting meaning construction of promoted 

products and media and economy capital influence on this kind of mediation. 

 

Klíčová slova 

Média, marketing, společnost, kulturní kapitál, ekonomický kapitál, medialita, 

zprostředkování. 

 

Keywords 

Media, marketing, sociaty, cultural capital, ekonomy capital, mediation. 
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1. Motto 
 
„Existuje vůbec nějaká dobrá substanciální hodnota mimo hodnotu směny jako 

abstraktní a nelidské hodnoty kapitálu, existuje vůbec nějaká hodnota, již by se 

poměřovalo ideální využívání trhu a společenských vztahů, hodnota, která by měla 

a která musí být vysvobozena.“ 

 

Jean Baudrillard 
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Marketing jako způsob mediace ekonomického a kulturně 

hodnotového řádu 

2. ÚVOD - Metoda 

 

Záměrem této práce je především na základě některých koncepcí teorie médií 

analyzovat procesy marketingového „zvýznamňování“ propagovaných produktů. 

Dále se pokusíme alespoň zčásti načrtnout komunikační kanály, kterými se vytváří 

a verifikuje význam „našeho“ světa, čili pozdně moderního světa západní kultury. Je 

třeba si tedy hned ze začátku vyjasnit otázku „měřítka“ (globální vs. lokální, 

makroskopické vs. mikroskopické). Pokusíme se, stejně jak je tomu ostatně v mnoha 

pracích z oblasti teorie médií, o jakousi oscilaci – na jedné rovině se budeme věnovat 

obecným teoretickým východiskům na druhé straně se zaměříme na některé vybrané 

klíčové studie. Ústřední otázky, které si tato práce klade jsou:  

1. Zda, jak a jakými prostředky něco, co je nazýváno „marketing“ 

využívá „zprostředkování“ při „významové výstavbě světa“. 

2. Co umožňuje marketingu takové nástroje využívat. 

3. Jakou roli v tomto procesu zprostředkování hrají digitální média 

a jaký je zpětný vliv na nově vznikající řád poznání. 

 Práce nabízí jeden z možných pohledů na proměnu postavení člověka 

v kontextu nových významů společenské skutečnosti. Tato proměna je, podle 

mnohých autorů, způsobena působením digitálních médií v oblasti hospodářského 

sektoru.  

 Člověk se ve své každodennosti stýká s procesy, které proměňují kauzální 

logiku v hru významů pod vlivem marketingových nástrojů a se stále intenzivnější 

prosazování virtuálního vedle reálného. Cílem práce je pokus o odhalení, či spíše 

popsání skryté struktury zprostředkování a distribuce informací 

institucionalizovaných médií a marketingových strategií. Dnes je zcela zjevné, že 

marketing využívá „magickou sílu“ médií k dosažení svých hospodářských a 

společenských cílů a to, že marketingové snahy a v další rovině řečeno procesy 

zpětně formují naši konzumní společnost a to zejména podle pravidel finančních 

toků. Hypotéza, kterou chceme prokázat je, že forma komunikace a procesy 
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marketingového potvrzování určitých vlastností produktů probíhají záměrně 

magicky, indiferentně a využívají tak tradiční mytologický systém 

zvýznamňování, přisuzování poznání a významu, který  by v digitální 

společnosti již neměl být distribuovaný centrálním zdrojem, protože staví 

recipienty do nevýhodného, nerovného postavení. Jinými slovy: Kumulovaný 

ekonomický kapitál disponuje digitální technologií, která je v současné době 

podmínkou distribuce informací, tedy ekonomický kapitál disponuje mocí 

ovlivňovat distribuované obsahy, tedy mocí vlivu na kapitál kulturní, který 

verifikuje a potvrzuje hodnotový systém společnosti. 

Metodou analýzy bude poněkud eklektická explanace. Poznatky z odlišných 

disciplín – teorie jednání, médií a marketingu budou uváděny do vzájemných vztahů 

a jejich souvislosti pak budou tvořit hlavní charakteristiky zkoumaných procesů. 

Vzhledem k tomu, že chceme spojovat poměrně odlišné okruhy témat – společnost, 

média a jejich propojení v marketingu, budeme vycházet z tradičních prací 

věnujících se samostatně těmto tématům. 

Teorie, metody a pojmy, které budeme používat v této práci vycházejí ze 

strukturalistického (a také tzv. post strukturalistického) pojetí, jež podle našeho 

názoru dokáže analyzovat jevy v kontextu celku a umožní se zaměřit na  základní 

příčiny vzniku a konstituce těchto jevů. Práce je strukturována třemi základními 

tématy : 

1. Společnost strukturovaná podle ekonomického a kulturního kapitálu – v této 

části se zaměříme na vztahovou dispoziční teorii jednání Pierra Bourdieu. 

Zejména pak na dva principy diferenciace kapitálu – kapitálu ekonomického 

a kapitálu kulturního.   

2. Teorie médií, charakter společnosti a distribuce významu – v tomto oddílu 

předložíme základní přehled rozdělení médií a to do kategorií myšlení, 

nástroje a instituce. Budeme čerpat z děl V. Flusser, J. Thompsona a J. 

Bystřického. Takto teoreticky definované úrovně médií se podílejí na 

celkovém procesu mediace a každá zvlášť popisuje určité postupy 

zprostředkování. 

3. Marketing a nástroje propagace – v této poslední části se budeme snažit 

skloubit poznatky z předcházejících dvou teoretických částí a přitom 
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odkazovat na poznatky marketingu. Naším cílem není opisovat knihy 

o marketingu, které se zaobírají konkrétní tématikou, ale ukázat vybrané jevy, 

pozorované zejména v reklamě, která tvoří pouze malou část marketingu ač 

tu nejstarší a nejznámější. 

 

2.1 Znak v De Saussureově koncepci 

 Předtím než budeme pokračovat, provedeme krátký metodologický exkurs. 

Jak jsme uvedli výše, metoda a slovník práce je založen především na východiscích 

strukturalistického bádání. Většina koncepcí znakových systémů nebo médií obecně 

vychází ze Saussureovy koncepce znakového systému. Ferdinand de Saussure, 

švýcarský lingvista, prováděl svá studia v oboru lingvistiky a na jeho poznatcích je 

postavena většina strukturalistického myšlení. Saussureova koncepce (myšlenka 

struktury, systému) je dodnes reflektována a aplikována v nejrůznějších oblastech 

(literatura, umění, móda atd.). 

 Saussure studoval jazyk z hlediska synchronní struktury namísto historického 

vývoje. Sledoval fenomén jazyka ze dvou dimenzí, které označil jako langue 

a parole, tedy abstraktní a konkrétní jazyk, kompetence a performance, forma 

a obsah. Komplexní systém jazyka se skládá ze dvou aspektů, na jedné straně je to 

systém pravidel jazyka a na druhé konkrétní používání řeči. Ač systém jazyka, 

langue je abstraktním souborem, vždy stojí v pozadí konkrétního používání parole, 

která se zase na jeho základě realizuje. Langue se konstituuje jako společenský 

konstrukt a konvence, je tedy utvářen lidskou zkušeností a předkládá pravidla pro 

konkrétní realizaci parole. Ale stejně tak parole ve svých konkrétních projevech 

vytváří zpětný účinek na podobu langue, který se dále může vyvíjet a proměňovat. 

Obecně znakový systém se skládá z mnoha různých jednotek a strukturalistický 

princip usiluje o popis struktury systematizovaných vztahů. Zaměřuje se na vztahy, 

vytrácí se nadřazený střed, který by centrálně určoval povahu a význam této 

struktury. „Člověk může být charakterizován jako živočich, pro něhož je příznačné, 

že vynalézá jazyk a vymezuje se vůči němu: tj. vůči komplexnímu systému či struktuře 

odpovídajících shod mezi jednotlivými znaky a jednotlivými ideami neboli „významy“ 

ke kterým se ony znaky charakteristicky vztahují.“ (Terence, 1999, s. 17) Člověk je 
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tedy nadán kompetencí utvářet znakové systémy a jejich konkrétní performancí 

komunikuje s ostatními. 

 Povahu znaku a jejich vztahů můžeme považovat za strukturu. Znak 

charakterizujeme dvěma aspekty: označovaným/signifié a označujícím/signifiant. 

Jejich strukturní vztah konstituuje znak. Znak je tedy tvořen určitou ideou, pojmem, 

označovaným a znakem, materií. Znakový systém tedy vyjadřuje určité ideje, které 

jsou uživateli jazyka interpretovány. Tento vzájemný vztah označujícího 

a označovaného je arbitrární, není založen na rozumové konstrukci, je přiřazen 

konvencí společností, která tento znakový systém používá. Tím je umožněna diskuse, 

procesuální vývoj založený na reflexi vzájemné interakce odvíjející se od zkušenosti 

s žitým světem. „Jako znak může sloužit jakýkoli materiální předmět, jeho vlastnost, 

událost, vlastnost události apod., který v komunikačním procesu může mít funkci 

přenosu informace, tj. který může být interpretován. Interpretací znaku pak 

rozumíme proces, který interpretu umožňuje na základě znaku rozhodovat se 

o objektech, k nimž je znak přiřazován.“ (Tondl, 1996, s. 24) 

 Saussure ukazuje, že slova a jejich významy nejsou dány jejich konkrétními 

vlastnostmi, ale jsou určovány rozdíly ve vztahu ke všem ostatním slovům. Znaky 

fungují v rámci určitého systému, který je uzavřen jako celek a v rámci tohoto celku 

působí významotvorně právě tyto rozdíly. Systém definuje sám sebe a je schopen se 

transformovat. „Pokud žádná „jednotka“ nemá význam sama o sobě, ale plně svůj 

význam odvozuje ze vztahů k jiným jednotkám, potom to musí ovlivnit naše myšlení 

o jazyce již na nejnižší rovině.“ (Hawkes, 1999, s. 19) Jazyk je základním systémem, 

prostřednictvím něhož poznáváme a interpretujeme svět, vyjadřujeme své myšlenky. 

Člověk tyto vjemy třídí a interpretuje a to prostřednictvím významotvorných rozdílů 

v rámci společenského prostředí, kultury. Mohli bychom tedy označit kulturu za 

základní systém řídící se kolektivně ustanovenými pravidly projevující se 

individuální interakcí jednotlivce. Konvence a tradice kultury – langue, struktura 

realizující se konkrétním jednáním – parole, znaku, řečeno v zobecněných pojmech 

Saussurovy strukturální lingvistiky.  

Strukturalismus je myšlenkový směr posledního století, který vychází z teze, 

že „[...] pravá podstata věcí nespočívá ve věcech samých, ale ve vztazích, které si 

mezi nimi vybudujeme a posléze vnímáme.“ (Hawkes, 1999, s. 14) Je tedy způsobem 
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pohledu na naši žitou skutečnou. Metodou jak tyto vztahy rozpoznat a vysvětlit je 

sémiotika. Sémiotika i strukturalismus se zajímají o komunikaci a to v jejich 

nejrůznějších podobách od dorozumívání zvířat, přes komunikaci v městském 

prostoru nebo mezilidské tělesné komunikaci. „Nikdo se nevyjadřuje jinak než 

mluvením. Každý řečový akt zahrnuje přenos sdělení prostřednictvím  „jazyků“ gest, 

postoje, oblečení, účesu, parfému, přízvuku, sociálního postavení atd.“ (Hawkes, 

1999, s. 104) 

 Základním systémem označování je jazyk, vše, co chceme vyjádřit, sdělujeme 

jazykem. Jiné označující systémy, které v procesu komunikace vytvářejí znaky 

můžeme také označit za „jazyk“, protože jejich úlohou je přenést sdělení od určitého 

adresanta k příjemci, může jím být dopravní značka, oblečení nebo politický postoj. 

Ale nejčastěji se označují za nejazykové systémy označování. Stejně tak pokud 

chceme popsat takový znakový systém vyjadřujeme to opět jazykem. 

 Vycházíme tedy z tvrzení, že znak má své dva aspekty a to označující 

a označované. Znak musí být prezentován, musí mít svou formu a tato forma musí 

být obsazená.  

 Znak zastupuje svůj objekt pro adresáta z určitého hlediska. „Jakýkoli 

předmět, událost, vlastnost předmětu atd. se může stát znakem nějakého libovolného 

objektu, může-li být někým interpretován, tj. existuje-li interpretans znaku, přičemž je 

lhostejné, zda tímto objektem jsou  materiální předměty, události a jejich vlastnosti, 

chování, stavy psychiky, objekty, které jsou produkty naší myšlenkové činnost, 

fantazie apod.“ (Tondl, 1996, s. 20) 
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3. SPOLEČNOST 

 
Předmětem této parciální úvahy je nastínění toho, co jisté diskursy (mj. 

společenských aj. věd, v našem případě zejména francouzská strukturalistická 

sociologie) pojmenovávají jako „společnost.“ Pro naše další uvažování je toto 

nastínění důležité především proto, že se pokusíme popsat klíčové procesy přenosu 

významu charakteristické pro společnost, kterou bychom mohli charakterizovat jako 

„pozdně moderní“, či dokonce jako „současnou společnost.“  

Pokud se chceme zabývat naší „současnou společností“ musíme si nejdříve 

stanovit a charakterizovat její strukturu. Jinými slovy je třeba stanovit základní 

prvky, jednotky a jejich vlastnosti, dále postavení a vztah k ostatním jednotkám 

a aspekty, které je definují, určují a ovlivňují. Jak bylo předesláno vyjdeme z pojmů 

a metody, které ve výstavbě modelu společenské struktury využívá francouzský 

sociolog Pierre Bourdieu a které jsou popsané v jeho práci Teorie jednání (Bourdieu, 

1998). 

 Předkládaný model sociálního a symbolického prostoru je sice vybudován 

pro příklad Francie sedmdesátých let, nicméně Bourdieuova východiska jsou dodnes 

aktuální, inspirující a platná a to i přes určitá specifika „později globalizovaného“ 

středoevropského prostoru. Logiku sociálního světa se příznačně pro strukturalisticky 

pojatou sociologii, či kritickou teorii, Bourdie snaží zachytit ponořením do 

partikularit a představit je jako jednu z možných podob všech konfigurací. Cílem je 

zachytit strukturu pozorovaného jevu jako neměnící se aspekt vyvíjející se 

a proměňující se společnosti.  

 

3.1 Distinkce a prostor 

 Základním principem teorie jednání je distinkce. Bourdieu odmítá 

substancialistický přístup se všemi univerzálními nároky, který podle něj jako 

metoda zkoumání může vést k mechanistickým závěrům značně zjednodušující 

zkoumané jevy a zavádět k omylům. Takto (substancialisticky) přisouzená vlastnost 

jako signifikantní aspekt sledovaného jevu může být v kontextu ostatních jevů 

falešně signifikantní vytvářející nepravý rozdíl. Proto  vychází ze vztahové definice, 
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kde je každý jev určován rozdílem ve vztahu k ostatním jevům a takováto 

distinktivní analýza ukáže skutečný rozdíl, který zkoumaný jev ustavuje. Zkrátka 

„v každém okamžiku každé společnosti máme prostě co činit s určitým celkem 

sociálních pozic, který je homologicky spjatý  s určitým celkem aktivit [...] a statků 

[...], jež sami jsou rovněž charakterizovány vztahově.“ (Bourdieu, 1998, s. 12-13) U 

Bourdieueho je zjevná věcná návaznost na Saussureovo chápání systému jako 

souhrnu hodnot vymezených svým rozdílem. 

 Bourdieu společně s distinktivní analýzou zavádí své specifické pojetí 

prostoru (viz příloha č.1). Jinými slovy, Bourdieu myslí abstraktní prostor 

strukturalisticky. Struktura jevů je dána celkem, v němž se dané jevy vyskytují a tyto 

jevy vedle sebe koexistují. Jejich postavení ve struktuře můžeme popisovat podle 

vzájemného postavení určující prostorové uspořádání, tedy: mezi, nad nebo pod atd. 

Takové uspořádání umožňuje definovat pozorovaný jev například jako pozici mezi 

krajními variantami a to tak, aniž bychom je objektivně ztotožňovali nebo určovali 

s jedním nebo druhým příkladem.  

 

3.2 Kapitál 

Vedle strukturalistického myšlení, je pro Bourdieho teorii důležitá 

i marxistická sociologie, se kterou se vyrovnává (viz. např. jeho polemika s teorií 

třídy)  a která inspiruje jeho pojetí kapitálu. „Sociální prostor vypadá tak, že jsou 

v něm aktéři nebo skupiny rozmístěny podle pozic, stanovených statisticky na základě 

dvou principů diferenciace, a to těch, jež mají v nejpokročilejších společnostech jako 

jsou Spojené státy, Japonsko nebo Francie, nepochybně tu největší váhu: kapitálu 

ekonomického a kapitálu kulturního.“ (Bourdieu, 1998, s.13) Postavení aktérů 

v tomto abstraktně pojímaném prostoru je udáno měrou podobnosti objemu kapitálu 

v těchto dimenzích. Bourdieu vypracovává diagram těchto vzdáleností, který 

odpovídá společenskému prostoru. Pokud tuto teorii zobecníme zjistíme, že se 

společnost diferencuje za prvé na základě celkového objemu kapitálu, což 

předpokládá určitou provázanost k přístupu k různým mocenským institucím, 

a v druhé řadě podle druhu tohoto kapitálu v rovině ekonomické a kulturní 

projevující se zejména v politickém spektru - na pravděpodobném příklonu k pravici 

či levici.  
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Společenský prostor diferencovaný na základě kulturního a ekonomického 

kapitálu předpokládá vlastnictví specifických habitusů, dispozic odpovídajících 

určitým vlastnostem aktérů v praktických činnostech a statcích. Tyto dispozice jsou 

diferencované, ale také diferencují, jsou vytvářeny spektrem určujících možností, ale 

také vytvářejí nové odlišnosti. Bourdie je nazývá generativní principy odlišných 

a odlišujících činností a principy klasifikace (Bourdieu, 1998, s.16). 

Nahlížíme-li tyto odlišnosti skrze kategorie sociálního vnímání, můžeme 

hovořit o symbolických rozdílnostech ustavujících symbolický systém a společně 

s tím společenskou hierarchii podle možností disponovat ekonomickými a kulturními 

statky. Ústřední motivací společenského jednání však není obecná touha po odlišení 

jak to představuje Veblenovská ostentativní spotřeba. Odlišnost je znakem 

přináležitosti k významu takového symbolického systému, kde schopnost diference 

má každý. Řečeno s Lipovetskym prosazuje se princip vidět a být viděn. Současně 

s tímto ustavením dispozic se zakládá také logika symbolického násilí, která vede 

představitele nedominantních způsobů života k postoji destruujícímu a redukujícímu 

vládnoucí estetiku. 

 

3.2.1 Kulturní kapitál 

Kulturní kapitál představuje institucionalizované jednání a symboly, tj. 

postoje, preference, formální vědění, jednání, statky či oprávnění, používané jako 

nástroje sociální a kulturní exkluze. Klíčová funkce je chápána jako „kulturní 

a sociální inkluze/exkluze napomáhající vytváření kolektivní identity prostřednictvím 

kulturní distance k jiným skupinám“ (Šafr, 2008). 

Kulturní kapitál je jednou z dimenzí informačního kapitálu. Monopol 

informačního kapitálu drží stát svými nástroji institucionalizujícími se od prvních 

forem lidské pospolitosti (právo, vzdělání, vojenské síly). Shromažďuje informace 

a teoreticky je sjednocuje. Koncentrace informačního kapitálu je velmi úzce 

provázána s koncentrací kapitálu kulturního. Stát informace kodifikuje a distribuuje 

do vzdělávacích a kulturních institucí. Pierre Bourdieu rozpracovává kategorii 

kulturního kapitálu pro objasnění východisek sociálních postojů ve struktuře 

společnosti a chápe ho jako formu výchozí danosti sociálního postavení. Kulturní 

kapitál zahrnuje široký okruh zdrojů, z nichž čerpá svou hodnotu. 
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Kulturní kapitál můžeme nalézt v těchto podobách: 

 

• Vtělený kapitál - kapitál fixovaný na konkrétního jedince, soubor 

kultivovaných schopností, jež si jedinec osvojuje v procesu 

socializace, a které existují vždy jen jako zpředmětnění významů – 

vkus, preference, distinkce. 

• Objektivizovaný kapitál - například v knihách, uměleckých dílech, 

nástrojích vědeckého zkoumání, vyžaduje speciální kulturní 

schopnosti – kulturní předměty hmotné povahy. 

• Institucionalizovaný kapitál - je vlastní oficiální vzdělávací systém – 

vzdělání zejména v podobě titulů. (Bourdieu, 1986) 

 

Kulturní kapitál dále můžeme rozdělit do tří obecných typů podle druhu přínosu pro 

jedince. 

 

 

 

 definice  příklady indikátorů 

Vysoko-kulturní 

(kultivační – distinktivní) 

vědomá spotřeba dominantní 

kultury 

návštěva galerií, koncertů 

Kognitivní 

(kulturní schopnosti) 

rodiči rozvíjené kognitivní 

schopnosti dítěte 

čtení s dětmi, výchova ke 

specifickým činnostem 

Kompetenční 

(kulturní zdroje) 

schopnost rozmlouvat o 

prestižních statcích 

orientace ve společensky 

zajímavých tématech 

 

(Šafr, 2008) 

 

Různé druhy kulturního kapitálu se nevylučují, ale jsou vzájemně provázané. 

„Nejedná se tedy v zásadě o typy, ale o různé funkce kulturního kapitálu mající 

v různém prostředí odlišné efekty na utváření a udržování stratifikačního systému.“ 

(Šafr, 2008) 
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3.2.2 Sociální kapitál 

 Výše jsme představili strukturu kapitálu, konstituovanou kapitálem kulturním 

a ekonomickým, ale abychom tento systém představili v jeho komplexnosti, musíme 

vzít v úvahu i další strukturní prvky a to kapitál sociální a symbolický. Sociální 

kapitál má složitější koncept a jeho interpretace a aplikace je méně jednoznačná. 

„Povaha sociálního kapitálu a jeho odlišnost od kapitálu kulturního nabývá na 

významu v souvislosti se změnami, které probíhají v pozdně moderní společnosti 

a které jsou někdy označovány jako přechod od organizované modernity 

k „modernitě sítí.“ (Keller, Tvrdý, 2008, s.108) Bourdieu používá pojem sociálního 

kapitálu na mikrosociální úrovní a chápe ho jako síť meziosobních vztahů. Každý 

jednotlivec ve společnosti navazuje nejrůznější interpersonální vztahy, které 

v určitých situacích mobilizuje a využívá jich k dosažení svých cílů, vylepšení svých 

sociálních pozic nebo ekonomického profitu. 

V makrosociální úrovni je sociální kapitál chápán jako „…určitá 

nadindividuální kvalita, konkrétně jako míra důvěry a vstřícnosti, jež vládne v určité 

době a určité společnosti, či jako ochota občanů podílet se  na veřejném životě, 

například formou účasti v asociacích a dobrovolných sdruženích.“ (Keller, Tvrdý, 

2008, s.108) Sociální kapitál v tomto kontextu určuje toky informací a vliv mezi 

konkrétními osobami. „V makrosociálním významu koncept sociálního kapitálu 

zdůrazňuje, že ekonomický život společnosti je vpleten do pestrého přediva tvořeného 

kulturními, sociálními a politickými hodnotami a normami. [...]  Na kvalitě tohoto 

přediva závisí, jak úspěšně bude v dané společnosti fungovat mechanismus trhu 

a jaké dopady v ní bude vyvolávat.“ (Keller, Tvrdý, 2008, s.109) 

Dle Bourdieho, na mikrosociální úrovni, je jedinec ovlivňován více 

meziosobními vazbami, které mohou být mnohem důležitější než osobní preference. 

Ve společnosti, kde dochází k prosazování struktury sítě, jsou vazby meziosobních 

vztahů velmi důležité a dokonce určující a podstatné, protože nahrazují skupinové 

identity, jednotlivci těchto konexí využívají jako nástrojů pro vlastní prosazování 

a vyrovnání s touto změnou. Můžeme dokonce rozlišit dvě základní funkce, které 

tyto sítě mají a to funkci protekce a funkci záchrany. Na jedné straně je zde 

zvyšování našich profitů a postavení, na straně druhé pak zachování současného 

postavení pod hrozbou  úpadku z nejrůznějších příčin. 
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Bourdieu chápe sociální kapitál jako elitářský element určující sociální 

pozici, jako synonymum dobrého jména. „Je úzce spojen s privilegovanou pozicí 

a svými nároky na čest a slávu svých držitelů v jistém smyslu funguje jako náhražka 

za urozenost.“ (Keller, Tvrdý, 2008, s.127) Je tedy dispozicí určující a produkující 

sociální postavení svého držitele a to ve specifických institucích (např. vybrané 

školy, kluby pro vyvolené, dále takovým místem může být prostředí lepších čtvrtí, 

urozené kruhy atp.). Takováto specifikace samozřejmě na druhé straně vytváří 

sociální skupinu, která k tomuto druhu kapitálu nemá přístup. Sociální kapitál se tedy 

vytváří a kumuluje ambivalentním způsobem - je přístupný pouze určité úzké 

skupině, která jeho držení dále násobí vzájemnými vztahy, jejich využíváním 

a realizací svých cílu prostřednictvím těchto konexí. Tím se stále prohlubuje rozdíl 

mezi privilegovanými a „ostatními.“ Privilegovaní drží monopol nad sociální 

mobilitou využívající provázané sítě známých a dalších vlivných kontaktů. Sociální 

kapitál „Váhu každého účastníka násobí váhou majetku a významnosti všech těch, 

s nimiž je v síti propojen.“ (Keller, Tvrdý, 2008, s.127-8) 

Elitní kruhy „mají privilegovaný přístup ke všem materiálním a symbolickým 

statkům, jež jsou k dispozici.“ (Keller, Tvrdý, 2008, s.128) 

 

3.2.3 Symbolický kapitál 

Symbolickým kapitálem muže být jakákoli vlastnost (nebo kapitál jiného 

druhu), která je  nahlížena druhými jednotlivci nadanými schopností ji rozpoznat 

a uznat. „Přesněji řečeno je to forma, jíž nabývá jakýkoli druh kapitálu, jestliže je 

nahlížen v kategoriích vnímání daných tím, že si nahlížející osvojil dělení a opozice 

vepsané do struktury onoho kapitálu (např. silný/slabý, velký/malý, bohatý/chudý, 

vzdělaný/nevzdělaný apod.).“ (Bourdieu, 1998, s.81) Symbolický kapitál je založen 

na poznání a uznání, jeho používání závisí na schopnosti diference jedinců 

účastnících se sociálního jednání a jeho účinnost je dána  používáním ostatních druhů 

kapitálu. Prostředky nutné k distribuci a uplatňování principů takového rozpoznávání 

samotné struktury tohoto kapitálu má podle Bourdieuho zejména stát, který 

koncentruje a uplatňuje držení symbolické moci: „Ustavičná snaha státu regulovat 

všechny formy publikace, ať je to tisk, vydávání knih, divadelní představení, veřejné 

kázání nebo karikatura apod., plyne právě z toho, že každé publikování jakožto 
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činnost, jejímž cílem je zveřejnit, uvést ve všeobecnou známost, s sebou vždycky nese 

možnost určité uzurpace práva na symbolické násilí, které je výsadou státu - a jež se 

uplatňuje například vyhlášením určitého zákona.“ (Bourdieu, 1998, s.86)  

Privilegovaní jedinci participují na tvorbě a držení symbolického kapitálu, 

zejména v oblasti kultury a vzdělání. Takovou formu kapitálu nazývá Bourdieu 

rozptýleným symbolickým kapitálem zakládajícím se na kolektivním uznání 

společností. Toto uznání však nabývá objektivnosti a stává se kodifikovaným 

a garantovaným systémem. Příkladem z historie, „říše pomíjivosti“, mohou být 

zákony přepychu. Ty předkládaly hierarchicky strukturovaná centralizovaná pravidla 

odívání pro šlechtu a nižší neurozené vrstvy udávající symbolické znaky, které jsou 

přípustné. Kód (zákon) omezoval užívání druhů oděvů, materiálů a ozdob a trval tak 

na symbolicky hierarchizovaném rozdělení společnosti. 

Jak Bourdieu dodává: „diference spjaté s různými pozicemi, to jest se statky, 

praktickými činnostmi a hlavně chování v každé společnosti jako diference ustavující 

symbolické systémy, jako celek fonémat určitého jazyka či celek distinktivních rysů 

a diferencujících odchylek zakládajících určitý mýtický systém, tj. jako distinktivní 

znaky.“ (Bourdieu, 1998, s.16) 

Závěrem tohoto exkursu je nutné uvést výchozí pozici symbolického kapitálu, 

kterou Bourdieu představuje. Koncentrace symbolického kapitálu uznání je totiž 

základní podmínkou držení jakéhokoli druhu kapitálu(Bourdieu, 1998, s.81). Stává 

se tedy nutnou podmínkou pro konstantní držení kapitálu jako kategorie vnímané 

druhými jedinci. 

 

3.3 Komunikace 

Komunikace, jednoduše řečeno, je základním procesem interakce člověka 

s člověkem. Komunikací se obecně rozumí přenos určitého sdělení od adresáta 

k příjemci, k čemuž používáme nejrůznější znaky. Zavedení a používání znakových 

kódů je pro člověka nadaného rozumem specifické, tím se mj. odlišuje od ostatních 

živočichů (zoon symbolicon). Znaky a znakové systémy, utvářené a hodnocené 

„vědomím“ („rozumem“) jsou tedy atributy člověka (znaky ve „zvířecí říši“a s nimi 

spojenou zoosemiotiku ponecháme záměrně stranou). Pokud budeme sledovat 

komunikaci v historickém vývoji, či ne-vývoji (Foucault a jeho teorie zlomu mezi 
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epistémami) zjistíme, že ji můžeme rozdělit do několika období, podle forem 

společnosti, kde určitá komunikace probíhala a převládala. Můžeme, alespoň podle 

některých autorů (Flusser, Foucault, Lohisse aj.), a samozřejmě za cenu jistého 

schematismu, odlišovat způsoby, jak znak vzniká, jakým způsobem je mu přidělován 

význam a jak je tento význam distribuován. My se budeme pochopitelně zabývat 

především otázkou komunikace v současné společnosti. Je třeba říci, že komunikace 

je zcela svázána s jednáním (nikoliv náhodou se např. „schůzi“ říká „jednání“). 

Komunikace a jednání jsou organicky spojeny a propleteny (Mucha, 2000, s. 8)1 - 

jednak jakožto semiotický akt - „jak komunikuji, jak se rozhoduji která media ke 

komunikaci využít“) a jednak přirozeně jakožto to, co jednání pak zpětně ovlivňuje 

(„jak se zachovám po přijetí sdělení“). Jednání totiž můžeme také, v návaznosti na 

předchozí reference k Bourdieuho teorii chápat jako jisté sdílení či nesdílení 

(komunikace – exkomunikace) symbolického kapitálu. Mnozí autoři (např. V. 

Flusser) kladou pak zásadní důraz na proměnu, ke které v utváření komunikace 

dochází zlomem při přechodu od tzv. Tradiční (archaické, předmoderní) k tzv. 

moderní (či „pozdně moderní“, či „postmoderní“) společnosti: „současná moderní 

společnost je mnohem složitější, než předmoderní, tradiční, či archaická. Její 

struktura je diferencovanější a lidé jsou v ní vystaveni nesrovnatelně většímu 

množství podnětů a zpracování nových informací. Moderní společnost také nabízí 

řadu prefabrikovaných způsobů řešení nových situací podle institucionálně 

závazných vzorců jednání.“ (Mucha, 2000, s. 7) 

Komunikace v archaické společnosti probíhala prostřednictvím určitých 

obrazů smyslu, mýtů. Tyto obrazy jsou určitým výřezem světa a zastupují zkušenost 

se světem. Tyto znaky, mýty se předávají interpersonálně a dostávají význam jeden 

od druhého, je zde určitý cyklický pohyb vycházející z konkrétní situace, zkušenosti 

člověka se světem. Tento komunikační systém se vyvíjí lineárně a organicky se 

společností. „Jednání bylo od antiky chápáno jako jednání ve shodě s řádem bytí. 

Bylo určováno imaginárním světem nábožensko-filosofických či mytologických 

představ a obrazů, hodnot a symbolů, ve který člověk věřil a který uznával 

                                            
1  Např. „V systémové teorii se lidské jednání víceméně redukuje na popis komunikace a interakce, 
přičemž interpretace symbolů, gest, jazyka, řeči probíhá jako dešifrace znaků. Cílem dešifrace znaků 
je – z hlediska systémové teorie – nalezení, „komunikovaného smyslu“ v jednotlivých systémech 
jednání.“ 
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a respektoval. S formováním novověké a moderní společnosti se situace mění tím, že 

kladení otázky po smyslu jednání v etickém či nábožensko-filosofickém smyslu je 

nahrazováním, hledáním co nejefektivnějšího, co nejúčelnějšího způsobu řešení 

problémů. Představa o světě stvořeném a řízeném Bohem či nadpřirozenými silami 

a plném enigmatických symbolů byla nahrazena představou o světě jako dokonale 

řízeném stroji či následně jako efektivně fungujícího systému.“ (Mucha, 2000, s. 7) 

 Nejprve můžeme konstatovat evidentní fakt – moderní společnost využívá 

oproti mediím, která patřila do světa polis, či renesance masmedia, která patří světu 

populace a masy. Oproti světům tradiční a předmoderní doby, kde media fungovala 

jako prostředky zprostředkování např. řádu světa, náboženství atd. „současná media“ 

(tisk, rozhlas, televize a v další rovině internet) jsou sama „řádem“ a přebírají 

interpretaci světa, která před nimi náležela náboženství, filosofii, či vědě. Celý 

proces je samozřejmě mnohem složitější (zejména právě v ovlivňování různých 

„tradičních vědění“ - jako věda, filosofie atp. - masmediální realitou a naopak). 

Institucionalizovaná media pak vytvářejí síť komunikačních toků a jsou tedy 

prodlužujícími extenzemi, které překračují kapacitu lidského vjemového aparátu. 

Jinými slovy, vznikající znakové systémy ztrácejí odkaz ke skutečnosti, kterou 

původně komunikace chtěla poznávat (komunikace, či jazyk který byl v některých 

formách chápán jako zrcadlo světa/reality).  

Pokud Bourdieu vidí jako jakousi platformu fungování veškerého kapitálu 

právě kapitál symbolický, opravdu se v moderní společnosti, která je společností 

s nejvyšší a nejrychlejší spotřebou a výměnou znaků (jak nám o tom referují mnozí 

autoři – mezi jinými P. Virilio, či J. Baudrillard), stává  něco zcela nového 

a zásadního pro existenci jedince. Jeho bytí není bytím v řádu, ani ve fungujícím 

stroji, ani dokonce v absurdním světě (jak to chtěli vidět Camus, či Sartre), ale ve 

světě, kde vliv nových médií a technologií rozšiřuje běžnou zkušenost a zavádí 

zkušenost novou, která nutně nevychází ze zákonů kauzální logiky ale z nahodilé 

směny symbolického kapitálu. Digitální média a institucionalizovaná masmédia mají 

tendenci všechno převádět na znakový systém, který se může podřídit pravidlům her. 

Vyjdeme-li z Bourdieho tezí, prostředkem komunikace je pak především produkce 

hodnoty v rámci kapitálu, produkce zboží, produkce smyslu (či můžeme dodat 

„produkce uznání“). Dostáváme se ke komunikaci pro komunikaci. Dnes je smyslem 
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hra umožněná platformou digitálních reprodukčních technologií k bezúčelné 

interakci motivované touhou po zábavě. Tradice rozumu (například jakožto 

universální ideje pokroku) je nahrazována singulárnímy principy (trendy) reklamních 

a obchodních strategií, které ospravedlňují lidskou touhu po vysokém životním 

standardu a užívání si života. Komunikujeme produkováním zboží. 

 

3.4 Spotřeba 

Jak se můžeme dozvědět z mnoha filosofických knih (od Platóna 

k Heideggerovi) náš svět je, alespoň z valné části, tvořen „věcmi.“ Podle 

Baudrillarda, který vyšel stejně jako Bourdieu z marxistického a strukturalistického 

myšlení Francie šedesátých let(Baudrillard, 2001, s.10), mají tyto věci různou 

hodnotu a to funkční, směnnou, symbolickou a znakovou. Funkční hodnotu můžeme 

přisoudit věcem, které používáme každodenně jako nástroje pro usnadnění naší 

práce. Tyto předměty však můžeme navzájem směňovat a tak jim přisoudíme 

hodnotu směnnou. Hodnota symbolická je předmětu přiřazena arbitrárně a je dána 

vztahem k ostatním objektům (tento postřeh de facto odpovídá, stejně jako u 

Bourdieua, opět Saussereovu pojetí systému jakožto struktury).  Na každou věc 

můžeme nahlížet se svrchovaností určité hodnoty a každý předmět podle toho nabývá 

určitého významu. Až do doby, kdy ruční výrobu produktů nahradila průmyslová 

reprodukce, se věci vyráběli se zcela jasným záměrem. Každá věc jasně nabývala 

určitou hodnotu. Díky masové reprodukci se však naše okolí začíná naplňovat 

předměty, které jsou pouze kusem v sérii a tyto předměty nezískávají pouze hodnotu 

funkční, směnnou a symbolickou. Baudrillard zde zavádí další hodnotu a to hodnotu 

znakovou. Znaková hodnota je věci přidělována vzájemnými vztahy v celkovém 

systému věcí. S nástupem moderních technologií, které měly vliv na zformování 

masové společnosti, společnosti využívající masovou, průmyslovou reprodukci 

a masovou komunikaci, se význam věcí problematizuje. Věci získávají svůj význam 

prostřednictvím reklamy a my „když spotřebováváme produkt jako produkt, 

spotřebováváme jeho význam prostřednictvím reklamy.“ (Baudrillard, 2001, s.10) Všude 

kolem nás se nachází spousta reklamních poutačů, upomínkových předmětů nebo 

reklamních prezentací, velké množství znaků každodenní zkušenosti: „masová 
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a konzumní společnost prostřednictvím reklamy stále potvrzuje sama sebe.“ 

(Baudrillard, 2001, s.10) 

Společnost, tak jak ji popisuje Baudrillard (a před ním samozřejmě Marx, či 

z jiného úhlu A. Smith aj.), se realizuje vlastnictvím věcí. Konzumní společnost 

„nabízí jednotlivci příležitost k realizaci a osvobození […] spotřeba je proměněna 

v možnosti vyjádření jednotlivce a kolektivu.“ (Baudrillard, 2001, s.12) Člověk se 

zaměřuje více na sebe, rozvolňují se sociální vazby se společností a reklama diváka 

přesvědčuje, aby se zabýval sám sebou. Zboží si prostřednictví reklamy hledá samo 

svého kupce. Reklama a její strategie se stává jedním z nejdůležitějších 

zprostředkovatelů zkušenosti se světem (od jednoduchých imperativů - "odvaž se" až 

po galaxie nejrůznějších mytologií(Barthes, 2004). Reklama tak dovršuje celou 

konstrukci společnosti, sociální vazby jsou určovány strukturami tvořenými sítí věcí. 

Nakupování a spotřeba má stejnou hodnotu jako kterýkoli lidský vztah(Baudrillard, 

2001, s.13). 

Organizace předmětů se podřizuje podmínkám technizovaného světa a struktura 

předmětů zase zpětně ovlivňuje chování a potřeby lidí moderní kapitalistické 

společnosti. Předměty svou fetišizací ztrácejí svůj zbožní charakter a utvářejí 

sebereferenční znakový systém. Dochází ke znakově teoretické redukci stávajícího 

řádu. Podle Baudrillarda: „Spotřeba, pokud je smysluplná, je výkon systematické 

manipulace se znaky.“ (Baudrillard, 2001, s.22) 
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4. MÉDIA 

 

Pojem médií je v současných odborných i populárních textech velice 

frekventovaný pojem. Nejsnažší a nejbanálnější definicí media je samozřejmě 

chápání media jako "nosiče" a to případně  "nosiče významu", či "nosiče informace." 

S tímto se však před námi otevírá široké pole otázek - co je tento "nosič?" Je to znak? 

Je to proces? Atd. Jako jistý pro další uvažování o mediu, nám může pomoci 

následující, abstraktní, rozlišení, které jistě není vyčerpávající a definitivní, nicméně 

nám pomůže se orientovat. 

 

Médium můžeme uchopit jako: 

• Myšlení   

• Nástroj, technologii 

• Instituci 

• - ale také něco "jiného" od "mediality" a "mediace", tedy procesu, kterého 

jsou média účastna (Zatím ponecháme stranou, dále viz níže) 

 

Toto rozdělení předpokládá určitou hierarchickou posloupnost. Úroveň myšlení je 

základním stupněm, na němž proces zprostředkování probíhá, jeho předpokladem 

nejsou ani nástroje, technologie ani instituce (jsou spíše řekněme jeho korelátem, 

výše jsme hovořili o "nadání rozumem, které umožňuje účast na semiosis", jde de 

facto o ekvivalentní věc), úroveň myšlení je také jednou z rovin mediality. Na úrovni 

média chápaného jako nástroj, nebo technologie je myšlení nutným předpokladem, 

bez kterého by k tomuto zprostředkování nemohlo dojít. Pokud používáme nástroj, 

technologii vždy musíme obě zpracovávané oblasti předem myslet. Samotné 

nástroje, technologie jsou nutným předpokladem pro média chápaná jako instituce. 

Instituce předpokládají určitý koncept myšlení vedoucí ke konkrétnímu záměru 

a podmínkou jsou nástroje, jimiž se tohoto záměru bude prakticky docilovat. 

Ve společenském procesu komunikace se využití médií, jako prostředků 

zprostředkování, na různých úrovních řetězí a vytváří se tak nekonečná síť dalších 

užití. V takovém systému je konkrétní mediace podmiňována mediací nižšího stupně 
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a pokud chceme toto médium analyzovat, musíme je brát v úvahu jako podmínky 

nové realizace. 

 Pokud budeme hovořit o mediálních procesech musíme pro úplnost 

a přehlednost zavést dílčí části, které se účastní tohoto procesu: médium, 

mediace a medialita.  

 

• Mediace – proces zprostředkování. 

• Medialita – zpřístupnění odlišných řádů, rozhraní. 

• Médium – posel, médium je realizací konkrétní mediality. 

 

Tyto aspekty mediálního procesu je nutné od sebe odlišovat, protože každý postihuje 

specifické funkce mediálního procesu.  

  

4.1 Myšlení jako médium 

Filozofie zabývající se médii na úrovni myšlení si klade za svůj cíl objasnit 

základní principy mediality, tj. sjednocujícího rozhraní mezi odlišnými řády, 

možnostmi převodu dat, jejich sdílení a interference a důsledky, které z tohoto 

procesu vyplývají(Bystřický, Mucha, 2007, s.7). 

Abychom takovýto proces mohli uvažovat, musíme rozlišovat mezi formou 

a obsahem procesu mediality. Tedy hovoříme-li o médiu jako myšlení musíme brát 

v úvahu rozdíl a vzájemné působení formátu myšlení a obsahu myšlení. „Myšlení 

vděčí procesu mediace za to, aby vůbec bylo možné myslet či nějak operovat 

s datovými obsahy.“ (Bystřický, Mucha, 2007, s.14) Obsahy myšlení hrají v procesu 

mediace aktivní roli, nejsou pouze předmětem myšlení, ale sami mají strukturující 

funkci ve vztahu k formě myšlení. „Předměty či pojmy jsou výsledkem práce 

myšleného a nikoli samotného procesu myšlení, a to z toho důvodu, že pokud by tomu 

tak nebylo, myšlení by právě v okamžiku, kdy myslí pojem či předmět, na něm 

ukončilo svůj pohyb.“ (Bystřický, Mucha, 2007, s.14) Myšlení je definováno jako 

pohyb, v němž dochází k vzájemnému podmiňování dvou linií. Na jedné straně 

myšlení inklinuje k přizpůsobování právě přijímaných dat k formátu dat již přijatých, 

na straně druhé nová data do sebe implementuje pouze vytvářením nových diferencí. 



Diplomová práce 

Marketing jako způsob mediace ekonomického a kulturně hodnotového řádu  
 

26 

Pokud si uvědomíme tento dvojí charakter samotného myšlení, dokážeme rozpoznat 

zdroje, které vstupují do myšlení, což nám umožní využít jejich možností a kapacitu. 

V procesech myšlení tedy můžeme nalézt dvě linie: 

 

• Implicitní linie 

• Linie mediality 

 

Myšlení implicitní linie je řízeno vnějšími vlivy, samotné myšlení je zde 

sekundární výkon, je řízeno vnějšími zdroji, v této linii je primárním jevem myšlené. 

Myšlení má „pouze prohledávající a přeskupující struktury.“ (Bystřický, Mucha, 

2007, s.15) 

Linie mediality představuje skutečné myšlení. Myšlení se stává předmětem 

vlastního myšlení. V tomto případě mluvíme o myšlení jako médiu, jehož strukturu 

dokážeme rozpoznat a ovlivňovat. 

Myšlení se nemůže realizovat bez konkrétního myšleného. „Předměty či pojmy 

jsou výsledkem práce myšleného a nikoli samotného procesu myšlení.“ (Bystřický, 

Mucha, 2007, s.14) Myšlení je pohyb vyžadující pro své uskutečnění účast myšlení 

samotného a konkrétního myšleného. Vlastní myšlení a myšlené jsou konstitutivní 

složky obecného procesu myšlení, vytváří se tak duální vztah  myšlení a myšleného. 

Princip mediality je tedy „směrovaným přenosem zprostředkování, v němž 

zprostředkované je vždy to, co se původně vzdaluje myšlení z vnitřního okruhu 

směrem k vnějšímu, tedy k profilaci obsahu a formování předmětu.“ (Bystřický, 

Mucha, 2007, s.18) 

Myšlení je médiem. Medium je ustavené centrem subjektu myšlení a extenzí 

k možnému myšlenému, které se každým jednotlivým myšlením implementuje do 

struktury myšlení. Struktura myšlení je tedy centralizovaná a myšlení jako celek je 

struktura, která se svým neustálým procesuálním vývojem obnovuje a rozrůstá. 

„Obsahy myšlení spolu-určují samo myšlené, tedy to, co můžeme a umíme myslet do 

té míry, nakolik dokážeme předem začlenit do řetězce explikace, zobrazování či 

znázorňování.“ (Bystřický, Mucha, 2007, s.21) Mediace má však jedno významné 

omezení a to  že: „do formátu myšlení se nakonec dostává jako myšlené jenom 

a pouze to, co splňuje elementární formu představitelného. Čili co lze myslet 
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v představě.“ (Bystřický, Mucha, 2007, s.21) Konkrétní obsahy myšlení jsou tak z 

řádu reálného a všechny ostatní potenciality jsou virtuální řádu, tedy možnosti, které 

dosud nebyly aktuálně realizovány. „Důvod proč vzniká medialita jsou rozdíly na 

interface odlišných řádů: jednak na straně reálného a virtuálního […] myšlení 

a myšleného.“ (Bystřický, Mucha, 2007, s.9) 

Tato teorie filozofie médií na úrovni myšlení přináší velice přínosné východisko. 

Vlastní myšlení není nutné používat pouze jako příčinné zpracování vnímaných dat, 

ale pokud objevíme vlastní „stroj myšlení“ můžeme využít velkých možností 

samotného myšlení. 

 

4.2 Nástroj jako médium 

 Technicko-filozofický pohled chápe média jako prostor možností. Média jsou 

dispozicí, schopností něco způsobit a prostředky a účely jsou aktualizovanou 

možností takového média. V tomto pojetí se médium stává vždy paradoxním, protože 

je vymezováno dialektikou přítomnosti a absence, vždy zprostředkovává svou 

přítomností něco absentního (Hubig 2008). Medialitu chápanou v kontextu nástroje, 

technologie, technického prostředku můžeme nahlédnout vždy pouze 

prostřednictvím realizace konkrétních aktů. 

  

4.2.1 Nástroj a jeho univerzum 

 V tomto bodě se zaměříme na rovinu jednání. Jak jsme na začátku naznačili, 

je jednání organicky spjato s komunikací - hovořili jsme o symbolických aktech 

apod. Jednání (stejně jako komunikace) je tedy vedle myšlení dalším důležitým 

prvkem mediace. Abychom mohli uskutečnit akt jednání potřebujeme k tomu určitý 

prostředek a v tomto případě je to tělo. Vilém Flusser vytváří model kulturních dějin, 

pěti univerz závislých na formách identifikace člověka a jeho okolí a čtyř 

osvobozujících gest, jimiž se lidstvo osvobozuje. Těmito gesty jsou určité extenze 

člověka, nejdříve jeho tělo a poté vnější nástroje, které pomáhají člověku 

emancipovat se od přírody a polapit svět kolem nás. Člověk žije na základě 

získávaných informací, které jsou přenášeny médii, jejich struktura má vliv na formu 

života (Flusser, 2001, s. 11). Člověk se ve svém univerzu vnímání ustavuje jak 
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subjekt poznání a vše ostatní, co je nazíráno, je identifikováno pomocí daného média 

používaného v určitém aktu jednání. Mediální vlastnosti prostředku jsou ty 

vlastnosti, které subjekt zohlednil ve svém jednání. Těmito pěti univerzy identifikace 

člověka a okolí jsou: 

 

1. Konkrétní prožívání, první základní stupeň prožívání, kdy je člověk(„přírodní 

člověk“) ponořen do prostředí, mezi prostředí a člověka nevstupuje žádné 

médium, je jeho součástí. Člověk žije ve čtyřrozměrném časoprostoru - tří 

rozměrů předmětů a čas. 

2. Jednání, eliminuje rozměr času, člověk se osvobozuje od prostředí, stává se z 

něho samostatný subjekt, abstrahuje se vůči prostředí, které se stává 

poznatelným, prostředí má dva aspekty – subjekt a objekt. Takové 

trojrozměrné prostředí se skládá z manipulovatelných objektů. 

3. Imaginativní zkoumání, vidění. Mezi subjekt a objekt vstupuje dvojrozměrný 

obraz, imaginární rozhraní, vidění předchází jednání, teorie předchází praxi, 

objekty jsou manipulovatelné prostřednictvím obrazů. Dochází k abstrakci 

hloubkového rozměru prostředí, vzniká dvourozměrné universum. 

4. Pojmové vysvětlování, obrazy vstupující mezi subjekt a objekt pracují 

s představami, tedy na úrovni myšlení, existuje mezi nimi tzv. magický vztah, 

tyto představy dostávají svůj význam jedna od druhé a cyklicky se opakují, 

pro vymanění z toho kruhu musí obraz podstoupit další abstrakci, směrem 

k lineárnímu písmu. Jednotlivé představy jsou pochopeny jako pojmy a ty 

jsou přepsány do jednorozměrného textu. Dochází k redukci výšky obrazu do 

jednoho rozměru, vzniká pojmové universum textů. 

5. Kalkulace a komputace, pojmy jsou do textů uspořádány podle pravidel – 

gramatika, logika. V současné společnosti však nedokážeme odhalit strukturu 

textů, rezignujeme a chápeme je jako hru. Z pojmů zůstávají bezrozměrné 

body, které jsou neuchopitelné, nepředstavitelné a nepochopitelné, bez 

aparátů, jež je mohou uchopit a složit. Komputace je výsledkem myšlení 

v písmu: rozložením okolního světa na kombinovatelné prvky – tedy u textu 

písmena. Jako pojem nahrazuje obraz, komputace, bodové prvky nahrazují 

pojem. Mozaikovitým skládáním bodových prvků vznikají technické obrazy. 
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Vzniká fiktivní universum technických obrazů. 

 

Flusser tedy popisuje, jakým způsobem má vliv struktury média našeho poznávání 

světa na vnímání světa samotného. Jak se mediální vlastnosti podílejí na významové 

struktuře našeho poznání. Takto bychom mohli rozlišit několik úrovní, na nichž 

zprostředkování probíhá. Základní úrovní je mediace mezi myšlením a myšleným, 

dále směrem ke konkrétním projevům je to zprostředkování mezi lidským vjemovým 

aparátem a okolním světem a na dalším stupni je mediace mezi významovými 

strukturami a znaky, která se může dále mnohonásobně komplikovat. Nakonec se 

dostáváme do situace, kdy je svět postupně skládán a je pouhou možností 

kombinatorických variant. Otázkám společenské instituce, se pak budeme věnovat 

v následující kapitole. 

 Pokud hovoříme o nástrojích, technických prostředcích jako médiích, 

věnujeme se vždy vnějším jevům, které vstupují do interakce mezi identifikovaným 

já, něčím vlastním, známým a předmětem, k němuž se určitým způsobem 

vztahujeme, tím druhým, novým. Tento předmět vždy nahlížíme skrze vlastnosti 

používaného nástroje – smyslů, těla, pracovního nářadí, technologie. Vždy tedy 

zohledňujeme charakter a dispozice média účastněného v této interakci. Vnímáme 

nové v kategoriích, které médium přináší a dává nám je k dispozici. Tak jak se 

člověk emancipuje od přírody a vytváří stále složitější nástroje, které vstupují mezi 

něho, subjekt a svět, komplikují se současně s tím výstupy našeho poznání. V historii 

těmito radikálními změnami bylo například zavedení abecedy, knihtisku a v poslední 

řadě informačních počítačových technologií. „Kapacita lidského vjemového aparátu 

je už překročena“ (Ševčík) a karteziánský příčinný systém hodnot, podle něhož se 

řídila společnost do doby nástupu informačních technologií, je nahrazován 

náhodným výběrem potenciálních možností. 

  

4.2.2 Informační technologie, kódy 

 Informační technologie konstituují telematická média využívající počítačové 

techniky. Ta disponuje svou pružností, přizpůsobivostí a interaktivitou.  

 Nahlížíme-li na tyto struktury z pozice kategorií tradičního poznání (např. jak 

bychom je mohli převzít ze zmíněného Flusserova rozdělení), epistemologie minulé, 
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jeví se nám jako technika, která způsobila odklon od tradičních hodnot, klasického 

a „dobrého“. Ovšem pohled z opačné perspektivy, informační společnosti (v tomto 

stádiu se nutně nemusíme nacházet), se jeví jako impuls nastolení technických 

významových struktur nové doby, které se tak obáváme, protože skrývá netušené 

možnosti. Flusser nazývá období, kdy se člověk identifikoval se světem 

prostřednictvím obrazů, jako období prehistorické. Člověk zachycoval vjemy z okolí 

do obrazů, symbolů. „Symboly, které jsou přiřazeny stavům věcí, se nazývají kódy 

a zasvěcení je mohou dekódovat.“ (Flusser, 2001, s.18) Takto ustavené kódy 

představují formu informace a následný realizovaný obsah je jejím poselstvím. Aby 

je bylo možno dekódovat je nutné je sdílet a to prostřednictvím publikování, 

zachycení subjektivního názoru v symbolu nějakého společenského kódu. Proces 

kodifikace je používání souboru norem a postupů pro zakódování a dekódování 

informace nebo symbolického obsahu. Jsou potřebné různé znalosti a základní 

předpoklady, výsek kulturního bohatství, to jak jedinci sdělení chápou, jaký si k nim 

vytvářejí vztah a jak je zapojují do svých životů. 

 Tradiční univerzum je světem neustálých návratů. „Světem věčného návratu 

téhož, v němž vše propůjčuje všemu význam a všechno znamená něco o všem.“ 

(Flusser, 2001, s.18) Každý nový obraz se od původního odlišoval, avšak to nebylo 

záměrem, aby byl nový, ale aby informoval společnost, záměrem bylo předávat 

původní význam neznečištěný šumy(Flusser, 2001, s.18). 

 Technické médium jako médium můžeme interpretovat jako jakýsi "hmotný 

podklad", či spíše "formu" symbolických sdělení. Vlastnosti jednotlivých 

technických médií na jedné straně komunikaci zabezpečují a na druhé straně 

ovlivňují to, jaký druh symbolické produkce a výměny přichází v úvahu. Typy médií 

lze chápat jako typy mechanismů skladování informací. Reprodukovatelnost je 

jedením z klíčových rysů, základní vlastností, které stojí v pozadí komerčních využití 

technických médií komunikace. Jinými slovy jedná se o spojení seriálové výroby 

a komunikace (za jednoduchý příklad můžeme považovat např. sériovou výrobu 

hudebních nosičů). Ekonomické zhodnocení produktu je závislé na jeho jedinečnosti 

a komerční využití naopak na jeho reprodukovatelnosti.  
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4.2.3 Aparáty 

 Flusser nazývá universum, v němž se nacházíme nebo do nějž vstupujeme, 

universem kalkulace a komputace. Významové struktury jsou ovládané technickými 

obrazy. Technické obrazy nejsou totožné s tradičními obrazy (médiem, které 

vstupuje mezi subjekt a objekt), jak by se na první pohled mohlo zdát. Rozdíl 

spočívá v jejich vzniku, jsou vyráběny s pomocí technických aparátů, strojů, „jsou 

vyráběny aparáty (a jen jimi), protože pocházejí z jiné – a abstraktnější – roviny 

vědomí než obrazy předchozí.“ (Flusser, 2001, s 157) V současné společnosti jsou 

tyto aparáty velmi rozšířené a v komunikaci naprosto převládají. Taková forma 

komunikovaných obsahů radikálně pozměňuje náš svět. V tomto kontextu je hlavní 

vlastností média charakter informačních dat poskytující nové možnosti jejich 

vytváření, sdílení, předávání, shromažďování a interpretaci. Technické obrazy 

vycházejí z bezrozměrného universa, linearita dějin se rozpadá. Člověk potřebuje ke 

své existenci řád a ten je nastolen prostřednictvím aparátů, které jsou schopné tyto 

body transformovat do technického obrazu. 

 Aparáty jsou technická zařízení, která jsou schopná syntetizovat obrazy. 

Bodové prvky jsou pro ně funkční možností (např. fotografie je působením fotonů na 

molekuly dusičnanu stříbrného). Fungují automaticky stiskáváním tlačítka podle 

předchozího naprogramování. Pokud přinášejí nepravděpodobné obrazy – mají 

informativní hodnotu, pokud pravděpodobné obrazy – jsou desinformací. Aparáty 

tedy při stisknutí tlačítka fungují automaticky stejně jako celý vesmír, oproti němu se 

však mohou zastavovat a v tom spočívá možné nebezpečí, že se budou aparáty od 

člověka emancipovat a poběží dál i po té, co dosáhly informativní situace (velice 

nepravděpodobné) a to by mohlo vést ke krizím. Flusser zde používá termín chybná 

odchylka, což je dosahování nepravděpodobných náhod, které mají vysokou 

informační hodnotu a ta je v současné společnosti velice žádaná. 

 Takové aparáty můžeme nazvat technologií pokud významové struktury, 

jimiž disponují, jsou uskutečnitelnou možností předem daných pravidel. Technologie 

jsou standardizované formy, jejichž prostřednictvím je udávána struktura vnímaného 

obrazu objektu. Výrobce technických obrazů nazývá Flusser tvůrci fikcí. „Tvůrci 

fikcí jsou lidé, kteří se pokoušejí obrátit automatické aparáty proti automatičnosti.“ 

(Flusser, 2001, s.24) 
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4.2.4 Významové struktury, reálné a fiktivní 

 Pokud mluvíme o obrazu obecně můžeme stanovit dva směry jejich tendencí. 

První možnost objevíme při výrobě tradičních obrazů postupujeme od objektů 

k ploše, abstrahujeme skutečné, vytváříme symbol. Druhý směr je přesně opačný, při 

výrobě fikcí směřujeme od bodu k ploše, konkretizujeme, od krajní abstrakce se 

vracíme k představitelnému. Tlačítka, kterými tvůrci fikcí vytváří technické obrazy 

mohou mít dvojí charakter, produktivní a reproduktivní. Produktivní tlačítka pouze 

zprávy vysílají, jsou určeny pro zveřejňování privátního, jsou naladěna na výrobu 

fikcí. Reproduktivní tlačítka zprávy přijímají, dochází k privatizaci veřejného a jsou 

laděna na: být manipulován. Tlačítka slučují privátní a soukromý sektor, vyloučila 

možnost diskurzu. Takovéto rozdělení je podle Flussera pouze dočasné, jsou možná 

pouze v současné přechodové fázi mezi moderní a informační společností. 

V budoucnu, až to bude technicky možné, budou všechna tlačítka uzpůsobena pro 

vysílání i přijímání, každý uživatel se stane tvůrcem fikcí. „Právě to je tak hrozivé a 

uchvacující na vytváření fikcí, na stiskávání kláves, že totiž technické obrazy jsou 

výplody mozku, které propůjčují světu i nám smysl.“ (Flusser, 2001, s.35) 

 Technické obrazy jsou fiktivní plochy skládající se z prvků, ale stejně tak 

obrazy tradiční, jaký je tedy mezi nimi rozdíl, jak odlišíme reálné od fikce? Rozdílu 

si můžeme všimnout ve způsobu prohlížení, v povrchním čtení a prohlížení. Pokud si 

budeme reálné povrchně prohlížet, dojdeme k výsledku, že je to skutečné, žádné 

body neobjevíme, ale pokud přistoupíme k prohlížení a použijeme abstrakci, 

zjistíme, že se reálné věci skládají z jednotlivých bodů(atomů). Při prohlížení 

technického obrazu, nebo spíše funkční možnosti, z které se skládá, zjistíme, že je 

sestaven z bodů a ty následnou konkretizací skládáme do fiktivní existence. Ale to 

podstatné již není rozlišovat mezi reálným a fiktivním, podstatný význam má 

rozlišení abstrakce od konkretizace, to jsou vlastnosti, kterou můžeme vždy rozeznat. 

Význam získáváme konkretizací, která je možná díky fantazii.  „Fantazie je onou 

silou, jejímž účelem je dát konkrétní smysl abstraktnímu a absurdnímu universu, do 

kterého se vrháme.“ (Flusser, 2001, s.40) 

 Došly jsme tedy k tomu, že již nerozlišujeme reálné a fiktivní, vše se stává 

univerzálním modelem. Všechny obrazy jsou fikcí a ve všem je přítomna fantazie. 

Touto fantazií, konkretizací, přidělujeme technickým obrazům význam, dáváme 
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světu smysl. „Ode dneška jsme to my, kteří na svět promítáme významy.“ (Flusser, 

2001, s.47)Takové zvýznamňování nevychází z přísného kauzálního příčinného 

systému. Tradiční obrazy jsou zrcadly, jsou zobrazeními, technické obrazy jsou vždy 

projekcemi už z podstaty samotné technologie. Ale jaký tedy mají význam, jakým 

způsobem udávají světu smysl? „…k čemu znamenají to, co ukazují. To, co označují, 

je totiž jen funkcí toho, k čemu mají ukazovat.“ (Flusser, 2001, s.48) Při udělování 

významu prostřednictvím tradičních obrazů existovalo označované a označující, to je 

ale v případě technických obrazů převráceno. 

 Technické obrazy jsou modely, ukazují nám postoj, který máme zaujmout ke 

světu, jsou to vzory našeho chování. Lidé se podle nich chovají a technické obrazy to 

opět zachycují, aby se mohly stát ještě lepšími modely. Fungují tedy na principu 

zpětné vazby(Flusser,  2001, s.52). Jsou to systémy fungující na zpětné vazbě. 

Technické obrazy znamenají imperativní programy, programující význam. Došlo 

k převrácení významového vektoru. 

 

4.3 Instituce jako médium 

 Rozměrnou část společnosti tvoří instituce. Ty podle Thompsona představují 

„[…]dané soubory pravidel, prostředků a vztahů, které se vyznačují jistou mírou 

stálosti v čase a nějakým rozšířením v prostoru, a které jsou vzájemně provázány 

proto, aby mohly naplňovat nějaké obecné cíle.“ (Thomson, 2004, s.16) Instituce 

tvoří ve společnosti základnu pro uplatňování moci. Moc přitom můžeme chápat jako 

„[…]schopnost jednat, podnikat kroky v zájmu dosažení vlastních cílů a naplnění 

vlastních zájmů, tedy schopnost vstupovat do běhu událostí a ovlivňovat jejich 

výsledek.“ (Thomson, 2004, s.17) 

Pro přehlednost si můžeme informační a komunikační prostředky rozdělit do tří 

skupin: 

 

• technická zařízení na uchovávání a přenášení sdělení, tedy média jako 

nástroje. 

• dovednosti, schopnosti a znalosti nezbytné pro produkci, přenos 

a přijímání informací a symbolického obsahu, Bourdieu to nazývá 
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kulturním kapitálem. 

• akumulovaná prestiž, uznání a úcta, přiznávané určitým výrobcům 

symbolických obsahů nebo určitým institucím, symbolický kapitál. 

 

 V návaznosti na takovémto členění se nám nabízí přehledné rozdělení typů 

moci. Toto rozdělení je čistě teoretické a v praxi se vzájemně kombinuje, nicméně 

některé subjekty nebo instituce určitou mocí nedisponují a proto podléhají 

svrchovanosti subjektu nebo instituce jiné podle hierarchického rámce, do něhož jsou 

tyto typy moci zahrnuty, a podle toho jak se vzájemně vymezují a jak jsou na sobě 

závislé. 

 Takto si vytvoříme rámec pro analýzu organizace společnosti a 

společenských změn. 

 

Typy moci Prostředky Paradigmatické instituce 

Ekonomická moc Materiální a finanční zdroje Ekonomické instituce(př. 

Obchodní firmy) 

Politická moc Autorita Politické instituce(př. státy) 

Donucovací moc 

(zvl. vojenská moc) 

Fyzické a ozbrojené síly Donucovací instituce(zvl. 

vojsko, ale také policie, 

justice, vězeňství apod.) 

Symbolická moc Informační a komunikační 

prostředky 

Kulturní instituce(př. církev, 

školy, univerzity, mediální 

průmysl atd.) 

 

 Základní rysy komunikace využívající institucionalizovaná media, 

označované jako masová komunikace můžeme charakterizovat v několika bodech. 

Taková komunikace v sobě zahrnuje jisté technické a institucionální prostředky pro 

produkci a šíření obsahů. Masová komunikace je institucionalizovaná produkce 

a všeobecně dostupné šíření symbolického zboží pomocí fixace a přenosu informací 

a symbolického obsahu.  

Dochází ke komodifikaci symbolických sdělení, sdíleným obsahům je 

přisuzována určitá hodnota, symbolická nebo ekonomická, a obecně vytvářejí 
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„symbolické zboží“. Ze sdělení se stává komodita. Mediální průmysl patří 

v moderním světě mezi nejdůležitější instituce v této oblasti.  

 U institucionalizované (masové) komunikace můžeme zřetelně rozlišit mezi 

produkcí a šířením obsahů. Nedostatek zpětné vazby vede k tomu, že postavení 

příjemce a výrobce či distributora mediovaného obsahu je asymetrické. Příjemci 

sdělení jsou v procesu symbolické výměny nerovnými partnery, mají jen malou moc 

určovat obsah komunikace. Avšak, mediace, strukturovaný proces symbolického 

přenosu není výhradně jednosměrný. 

Na druhé straně institucionalizovaná komunikace rozšiřuje dostupnost 

symbolických sdělení. Mediovaná sdělení jsou k dispozici  velkému množství 

rozdílných příjemců  v téměř neomezeném prostoru a mediální produkty se tak 

stávají veřejnými. 

Telekomunikační technologie přispěly k rozpadu časo-prostorových 

souvislostí v kontextu nových médií nemusí prostorovou vzdálenost nutně 

podmiňovat časová prodleva. Naše vnímání minulosti a časovosti vůbec je stále více 

závislé na rozšiřující se nabídce mediovaných symbolických sdělení, jsme schopni 

vnímat svět ležící mimo dosah naši osobní zkušenosti. S narůstáním rychlosti 

přenosu dat se všechny vzdálenosti zkracují a dochází ke stlačení prostoru a času na 

jednotnou globální síť. 

Podstatné je akceptovat recepci mediálního produktu jako aktivitu, příjemci 

mediálních produktů nejsou nečinní pozorovatelé. Recipienti jsou vždy určovány 

konkrétním společensko-historickým kontextem a pro tyto kontexty jsou příznačné 

mocenské vztahy a přístupy k určitým druhům akumulovaných zdrojů. Percepce je 

zažitá rutinní činnost, která je nedílnou součástí každodenního života. Je to činnost 

kvalifikovaná, tj. závislá na řadě získaných dovedností a schopností, které příjemce 

rozvíjí v procesu recepce. 

 

4.4 Teorie sítí 

 V moderních společnostech jsou formální centralizované systémy 

nahrazovány proměnlivými pohyblivými sítěmi. Tento způsob proměny je způsoben 

zejména informačními technologiemi (vedle průmyslových, dopravních systémů). 
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Charakter sítě je signifikantní vlastností médií, které vymezují základní rysy 

společnosti, kde jsou informační technologie dominantním způsobem přenosu 

informací a obecné komunikace. Technologie mají revoluční vliv na percepci 

vnímání člověka a jeho interpretaci významů. Abychom mohli takovou společnost 

nahlížet a rozumět procesům, které v nich probíhají a kterými je sama ustavována, 

musíme zavést novou strukturu právě ji konstitující. 

 Společnost můžeme charakterizovat jako síť, řečeno s Flusserem jako tkáň, 

která vyrábí a ukládá informace, data. Tyto informace se šíří a probíhají určitými 

cestami, kanály či médii, které se kříží a protínají. 

 Flusser vychází ze současných informačních technologií, které jsou 

základním stupněm na cestě k budoucí společnosti, která bude syntetizovat 

elektronické obrazy. Ve svých úvahách sleduje dvě potenciální tendence vývoje 

společnosti k: -„centrálně programované totalitní společnosti příjemců 

a funkcionářů“, a -„dialogizující telematické společnosti tvůrců obrazů a sběratelů 

obrazů“ (Flusser, 2001, s.9). První varianta předpokládá negativní dopad působení 

informačních technologií na společnost a druhá pozitivní. Vztaženo na diváka první 

možnost předpokládá jeho pasivitu a druhá aktivitu. V kritických teoriích médií se 

setkáváme zejména s negativním hodnocením působení technických obrazů (např. 

McLuhan, Virilio a to zejména díky kategorii masového publika, které je vždy 

přítomné a je zpravidla pasivní). Flusser tvrdí, že tato varianta není nevyhnutelná a to 

zejména v takovém případě, pokud opustíme moderní společnost a zavedeme 

kategorie nové, odpovídající charakteru nadcházející telematické společnosti 

a syntetizovaným elektronickým obrazům, přijetím nové epistemologie. Nicméně 

v obou případech zůstává příznačná nadvláda technických obrazů. 

Je nám předkládána struktura společnosti a technických obrazů, technické 

obrazy stojí v centru a média jsou uspořádána do svazků, které dosahují 

k rozptýleným uživatelům. Vzhledem k charakteru organizace médií do svazků – 

fascis nazývá Flusser společnost fascistickou, technicky fašistickou. „Jen pokud totiž 

rozpoznáme vynořující se fašistické formy včas, abychom je mohly změnit, můžeme 

doufat, že současná revoluce technických obrazů proti tradiční společenské struktuře 

povede ke vzniku lidsky důstojné společnosti.“ (Flusser, 2001, s.61) Došlo by 

k rozpadu současné společnosti, k rozpadu sociální struktury, společnost oproštěná 
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od individuality. Vznikající společnost by byla nová, dynamická, realizovaná 

zpětnou vazbou a dialogickou vazbou technologie. Flusser však je střízlivý optimista 

a podotýká, že konsensus, kterým je nová společnost podmíněná v současných 

podmínkách nemůže nastat, protože lidé touží být rozptylováni, chtějí se 

bavit(Flusser, 2001, s.75). 

 Flusser odmítá kritiku, která spatřuje problém v koncentraci moci v médií. 

„Je proto omyl chtít vidět ve funkcionářích, ať už jsou postaveni jakkoli vysoko, 

držitele moci, rozhodovací centra, nebo se domnívat, že za nimi jsou výše postavená, 

ale skrytá rozhodovací centra. Záležitost probíhá sama od sebe. Vůči automatickému 

vysílači neexistuje žádná elita, kterou bychom snad mohli volit nebo sesadit.“ 

(Flusser, 2001, s.70) 

 Východiskem je telematika, sloučení telekomunikace a informatiky. 

Telematika dokáže převrátit všechny diskursivní a dialogické sociální struktury. Celý 

svět bude dosažitelný v okamžiku. V současnosti se nacházíme v diskursivní rovině, 

aparáty automaticky konstruují diskurzy. Flusser vidí východisko ve využití 

telematiky k emancipaci člověka od práce a k osvobození ke hře s jinými lidmi, v níž 

by se mohly vytvářet stále nové informace a stále nová dobrodružství. „Přistoupí-li 

totiž lidé k telematice nikoli s tím, aby je rozptylovala, nýbrž aby jim napomáhala 

k rozhovorům, pak technické obrazy náhle změní svou povahu.“ (Flusser, 2001, s.82) 

 Možnost hry vychází z předpokladu, že svět je náhodnou možností, jednou 

z mnoha početných. U této úvahy můžeme znovu vidět inspiraci teorií věčného 

návratu, svět je strukturován do kružnic, které se stále opakují. Lidé jsou pak hráči 

s informacemi, příroda si hraje nemetodicky na rozdíl od člověka, který si hraje 

podle metody dialogu (Flusser, 2001, s.90). 

 

4.5 Média a význam 

Institucionalizovaná média, masová média slouží ke komunikaci, předávání 

a přijímání sdělení a jiných mediovaných obsahů. Výsledky takto sdílených 

informací jsou velice různorodé a nepředvídatelné. Slučuje se zde možnost 

rozmanitostí účelů a nedostatek pevných a jednotných významů obsahů. Objektivní 

dekódování je téměř nemožný úkol, ale pluralita možných významů, která umožňuje 

simultánní existenci různých významů je právě kýženou kvalitou nových médií. 
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Současná komunikace je kreativní, interaktivní a neuzavřená. Vedle toho však 

můžeme předpokládat konvenční předvídatelné linie interpretace. 

Několika obecnými kategoriemi si můžeme vymezit rámec sociálních 

a osobních významů obsahů komunikovaných institucionalizovanými médii. 

Komunikované produkty předpokládají důležitost dané informace (možná 

bychom dokonce mohli říci, že masové médium vždy předpokládá 

u komunikovaného obsahu jistou "ekonomickou hodnotu"). To, co se komunikuje, je 

významné už z povahy masových médií. Sama forma sdělovaného produktu také 

předpokládá realističnost zprostředkovávaného sdělení, pokud stále rozlišujeme mezi 

realitou a virtualitou, skutečností a fikcí, pravdou a lží. Média působí veřejně, tedy si 

v jistém ohledu osobují vliv nad veřejným významem sdělení. veřejně 

akceptovatelnými významy. Ustavují a zároveň porušují (či můžeme použít slovo 

"rozmlžují") hranici mezi veřejnou a soukromou sférou ("veřejnoprávní medium", 

"veřejné medium" vs "reality show", "internetová identita"). Každé konkrétní sdělení 

musí být také propojeno s určitou lokalitou, přestože jsou média stále více 

delokalizována a decentralizována a přinášejí nám informace z fyzicky 

nedosažitelných destinací. Vyšší informační hodnotu mají pokud jsou propojena 

s námi známými místy. Podstatnou kategorií, kterou je sdělovaný produkt 

identifikován, je čas. Sdělení je identifikováno v rámci současného a minulého, 

soudobého a historického. Média jsou kolektivní pamětí kultury společnosti 

(McQuail, 1999, s.410-411). 

 

4.5.1 Mytologie 

 Způsoby označování probíhají v naší společnosti na nejrůznějších úrovních 

mimo samotný jazyk, Roland Barthes tento systém označování pojmenovává 

mytologie a znak, který vniká nazývá mýtus (Barthes, 2004, s. 109). Barthes buduje 

systém označování, kde označující a označované vytváří třetí prvek systému, kterým 

je znak. Poukazuje na skutečnost, že jazyk je základním systém označování. 

Vznikající znaky se však okamžitě mohou stát výchozím prvkem dalšího 

označujícího procesu a tak vytvářet systémy, jejichž odkaz ke skutečnosti je značně 

složitý. 
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 V knize Mytologie Barthes ukazuje specifickou linii výkladu významu, který 

se objevuje zejména v reklamě. V teoretické části knihy tyto jednotlivé procesy 

popisuje a pojmenovává. Věci tak jak jsou promovány v reklamě se nepřekrývají se 

svou skutečnou informační hodnotou. Východiskem reklamy se stává dvojznačnost, 

několikanásobná možnost interpretace. Podle Barthese mýty tvoří a udržují je ti, kdo 

ovládají kultury. Proces, kdy získávají věci nový význam, nazývá „naturalizace 

mýtů“ (Barthes, 2004, s. 128). Dochází k oddělování samotného obsahu sdělení od cíle 

celé komunikace. Takové sdělení je potom přijímáno jako dané, nezáměrné. Mnoho 

nových významů se vytváří až reklamou.  

 Tohoto systému využívají zejména reklamní strategie, obecně marketingové 

strategie, využívající možnosti manipulace nebo alespoň ovlivňování vnímané 

významu a tím docilování předem stanoveného cíle. 
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5. MARKETING 

 

 V současné společnosti dochází k propojování dvou odlišných typů 

uspořádání, které v ní dominují, a to trhu a jedince (Lipovetsky, 2007, s. 66). 

Rozšiřující se výrobní průmysl, rozvíjející se komunikační technologie a vzrůstající 

individuální autonomie spolu přicházejí do styku na úrovni spotřebitelských aktivit, 

kterým propůjčují charakteristické prvky svého uspořádání. Spotřeba zboží není 

zcela novým fenoménem, ale ve společnosti, kde eskalace konzumerizmu nabyla pod 

těmito podmínkami extrémních hodnot, se etabluje jako nově specifická 

a dominantní aktivita, která je řízena trhem, a právě marketing představuje skupinu 

instrumentů, které s hodnoty současné společnosti může ovlivňovat a do určité míry 

s nimi dokonce manipulovat. 

  Kapitalistická západní společnost s demokratickým tržním systémem 

používá pojem marketing s naprostou samozřejmostí. I u nás se slovo marketing 

objevuje v nejrůznějších souvislostech, ať už jde o vzdělávací programy, odborné 

kurzy, nabídky služeb pro obchodní firmy nebo další organizace. Marketing je řazen 

mezi společenské vědy, protože přináší pohled na společenskou realitu, ale je založen 

na ekonomických, exaktně formulovaných  principech. V ekonomicky zaměřených 

pracích věnujících se problematice marketingových aktivit se často mluví o tom, že 

marketing není zcela doceněn, protože je chápán pouze v úzkém slova smyslu, jeho 

výsledky však můžeme plně ocenit pouze v systémových souvislostech společně 

s historickým managementem a moderní logistikou. Naším úkolem je představit 

marketing jako nástroj pro zprostředkování kulturního, symbolického kapitálu 

a kapitálu ekonomického. Jakým způsobem s těmito druhy kapitálu zachází a jakým 

způsobem toto zprostředkování probíhá, jak se na tomto procesu podílí média a jaký 

mají na toto zprostředkování vliv. Jde nám o celkový pohled na toto zprostředkování 

na úrovni spotřebitelských aktivit, který nezohledňuje pouze perspektivu 

systematizovaných obchodních vztahů. Není zde naším záměrem rekonstruovat 

možné výklady marketingových strategií, kterým se věnují publikace ekonomického 

rázu, přesto se v úvodu zmíníme o hlavních kategoriích, v nichž marketing uvažuje, 

abychom si specifikovali a ujasnili oblasti, jimiž se chceme zabývat. 
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 Úkolem marketingu je identifikovat a uspokojovat lidské potřeby 

a požadavky. Marketing je tedy způsob efektivního uspokojování nejrůznějších 

lidských potřeb. V současné době je postavení marketingu v kapitalistických 

společnostech klíčovou oblastí, protože na trzích s rozvinutou sítí výrobních zdrojů 

je záměrem každého podniku, podnikatele či instituce, aby lidé žádali právě jejich 

produkty a služby. Proto se marketing stal prostředkem, který svými nástroji kromě 

identifikace a následného uspokojování lidských potřeb tyto požadavky také vytváří. 

Celá situace se dále komplikuje rozvojem nových technologií, které působí ve všech 

oblastech lidské společnosti každodenní praxe. Velmi silný vliv internetu, emailu, 

specifických softwarů, digitální televize, videokonferencí a dalších tele-služeb 

zásadním způsobem pozměňuje náš život a s tím také obchodování. Trh prochází 

radikálními změnami (Kotler, 2000, s. 11). Zejména v kultuře, kde se informace 

přenášejí institucionalizovanou sítí médií využívající digitální technologie, je 

žádoucí, aby se některé informace vůbec nedostali do povědomí posluchačů, či aby 

jejich zájem byl zmírněn na žádoucí úroveň. V takové chvíli se využívá demarketing, 

který funguje procesualně stejně, ale jeho záměrem je místo zvyšování zájmu naopak 

snižování zájmu. 

Marketing se rozšířil  do nejrůznějších oblastí lidského konání, analyzuje 

mnoho oblastí spotřebitelských aktivit a zájmů. Jeho prosazování se etablovalo 

postupně, protože narážel na odpůrce, kteří trvali na setrvání marketingu v oblasti 

podpory prodeje a zvyšování zisku. Marketing se dostal od orientace na produkty 

k orientaci na trhy a zákazníky. Směr toku informací se obrátil, dříve vycházela 

iniciativa od výrobců, dnes se vychází od zákazníků. Pokud jsme si dříve vybírali 

z nabídky produkty, které se nám líbili, dnes spotřebováváme to, co je vyráběno 

podle našich předpokládaných potřeb. Dostáváme se od finanční směny 

k vzájemným vztahům, které vytvářejí propracovanou do určité míry interaktivní 

komunikační síť. Marketingové efekty jsou nelineární, interaktivní a náhodné. 

 

5.1 Definice marketingu 

 Definic marketingu můžeme najít bezpočet. Marketing obecně je chápán jako 

metoda usměrňování a aktivního ovlivňování hospodářské činnosti podle potřeb trhu, 
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podle aktuálních podmínek. V souvislosti s konkrétní aplikací se definice 

přizpůsobuje strategiím a cílům, jichž chce subjekt využívající marketingu 

dosáhnout. Definici marketingu tedy stanovíme společně se současnou vůdčí 

osobností marketingové vědy Philipem Kotlerem: 

 

„Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny 

získávají to, co požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny 

hodnotných výrobků s ostatními.“ (Kotler, 1995, s. 4) 

 

 Cílem, který zúčastněné subjekty v tomto procesu sledují je vždy zisk, 

v případě obchodních společností je to finanční zisk. A právě v těchto souvislostech 

obchodních společností budeme níže uvažovat ekonomický kapitál.  

 Abychom mohli marketing přesně analyzovat a aplikovat musíme si 

specifikovat pojmy, které se v této definici vyskytují, tedy zejména společenský 

a řídící proces, požadavky, výrobky a směnu. Přestože není naším cílem ekonomická 

analýza je nutné si uvědomit vlastnosti a charakteristicky těchto primárně 

ekonomicky vnímaných kategorií. Tyto vlastnosti nám později budou specifikovat 

dané kategorie v souvislosti se sociálně společenským kontextem. 

 

5.1.1 Potřeby, požadavky 

 Každý jedinec ve svém životě má určité potřeby. Kromě základních lidských 

potřeb má člověk také určité požadavky, pociťované nedostatky pro naplnění 

spokojeného života. Hierarchii lidských potřeb definoval Maslow (viz  příloha č. 2). 

Tyto požadavky jsou velice individuální, rozmanité a sami vedou člověka ve 

společnosti k určitému jednání. Po uspokojení požadavku jednoho vzniká další a tak 

se vytváří nekonečná spletitá síť nutkavých potřeb motivujících člověka k aktivitě. 

Ekonomické vědy se snaží potřeby a požadavky různými způsoby klasifikovat a dělit 

(odtud je také jejich zařazení mezi společenské vědy). Je třeba si však uvědomit, že 

potřeby a požadavky  jsou základní  motivací  lidského jednání a chování.  
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5.1.2 Produkt 

 Konkrétní potřeby a požadavky uspokojujeme pomocí různých věcí 

popřípadě služeb. Produkt, který je ústředním bodem všech marketingových aktivit 

může nabývat nejrůznějších podob. Výčet různých podob, v nichž se produkt 

vyskytuje se v našem případě nesnaží celou kategorii definitivně klasifikovat, slouží 

k ilustraci, k představení spektra forem. Vzhledem k tomu, že je marketing aplikován 

v celé řadě oblastí, dokládá to široké spektrum podob produktu: 

 

• Zboží, zejména fyzické zboží jako jsou např.: oblečení, auta,… 

• Služby jako např. aerolinie, hotely, poradci,… Mnoho tržních nabídek 

představuje kombinaci zboží a služeb (auta + garanční servis) 

• Zkušenosti – např. kurs lyžování 

• Události – hudební koncert, módní přehlídka,… 

• Osoby – každý úspěšný zpěvák má svého vizážistu a agenta, který jej prodává 

• Místa – místa a regiony si konkurují v přitahování turistů, investorů 

• Vlastnictví – nedotknutelné právo vlastnit reálný majetek, finanční majetek, 

autorská práva atd. Vlastnická práva jsou běžně prodávána a nakupována 

• Organizace – aktivní úsilí organizací o docílení významného povědomí 

v myslích svých potencionálních zákazníků a klientů. Týká se to také 

univerzit, výstavních síní, divadel, hotelů atd. 

• Informace jsou také produktem – učebnice, internet,… 

• Ideje – každá tržní nabídka v sobě zahrnuje určitou ideu, protože každý 

produkt nám poskytuje užitek a výhody. (Rošický, 2004, s. 5-6) 

 

Nacházíme se v tržním systému, kde se produktem může stát téměř cokoliv, pouze za 

předpokladu, že bude někdo ochoten nám nabídnout určitou protihodnotu. 

 

5.1.3 Směna 

Získávat produkty, které potřebujeme nebo žádáme, můžeme několika 

způsoby a těmi jsou: samovýroba, přinucení, žebrání a směna. V tržně orientované 

společnosti je nejrozšířenějším způsobem získávání produktů směna. „Směna je 
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získávání  žádaného výrobku od někoho  nabídnutím něčeho jiného na oplátku.“ 

(Kotler, 2005, s. 7) 

Dochází tedy k nabídnutí protihodnoty, v případě tržních ekonomik jsou to 

v opozici k produktu peníze. Směna se realizuje vzájemným provázáním obou 

zúčastněných stran, osobního hodnotového systému každého jednotlivce usilujícího 

o naplnění svých požadavků a nabídky produktů, která je specifikována penězi, za 

něž si je mohou jedinci opatřit. Takové interakce se účastní oba aktéři dobrovolně. 

Další zmíněnou možností je  samovýroba, kdy ale nedochází ke komunikaci 

ani k interakci a  kde se nedá se aplikovat marketingový přístup. Naopak přinucení 

a žebrání již určitou interakci předpokládá, přestože k takovému procesu nedojde na 

platformě peněz, můžeme je v určitých podobách nalézt i v marketingových 

strategiích obchodních společností. Takové přinucování a žebrání je proces 

popisovaný z hlediska jednajícího subjektu získávajícího produkty naplňující jeho 

potřeby či požadavky z vlastní iniciativy. Pro úplnost musíme také uvést procesy 

probíhající v opačném směru, tedy podřízení a darování. Tyto procesy obousměrných 

dynamik nejsou přímou peněžní směnou, avšak mohou tvořit její součást ve 

strategickém rámci marketingového plánování. Marketing dnes ke svému fungování 

využívají i neziskové a státní instituce, dokonce i jednotlivci. Cílem aplikace 

marketingových strategií je, aby jeden subjekt od druhého subjektu získal určitý 

ohlas, nemusí nutně jít o směnu, kde jsou určující strukturou peníze . Marketing 

v širším slova smyslu je tedy strategií a řízením komunikace s dosažením 

požadovaného záměru. Tato komunikace se zakládá na ochotě obou stran směny 

určitých hodnot. Podrobněji se tím budeme zabývat v kapitole ekonomie 

symbolického kapitálu. 

 Vedle marketingu, který se přímo zabývá analýzou a ovlivňováním trhu, 

může také sama  společnost disponovat nástroji, kterými naše potřeby ovlivňuje, 

přímo například speciální daní u alkoholu nebo nepřímo společenskou výchovou ve 

školních institucích. „Stěžejní kategorií, která je základem celého marketingu, se tak 

stává směna.“ (Kotler, 2005, s. 12) Marketing tedy operuje v prostoru, který je již 

sám vymezen společenskými kulturně-etickými a právními normami. 
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 Aby mohla být směna realizována musí být k dispozici 2 hodnotné věci, 

v našem uvažovaném případě produkt a peníze, dohodnuté podmínky směny a doba 

a místo. 

 

5.2 Historie marketingu 

Ekonomie historii marketingu klasifikuje z hlediska efektivních přístupů 

zhodnocování vložených finančních zdrojů. Přístupy, které marketing používal 

v polovině 20. století měly značně popisný charakter a přebíraly statickou 

byrokratickou strukturu. Omezovaly se na tři základní přístupy: 

 

• Zbožový přístup, který se snažil analyzovat vlastnosti a charakteristiky 

produktů a chování kupujících ve vztahu k těmto produktům.  

• Institucionální přístup usiloval o popis principů fungování různých 

marketingových organizací a firem. 

• Funkční přístup popisoval jak se různé marketingové činnosti uplatňují na 

trhu – reklama, činnost prodejního personálu, tvorba cen. (Kotler, 2000, s. 11) 

 

Takový přístup však neuplatňuje společensko-sociologické kategorie hodnocení, 

kterých chceme v naší práci využít. Marketing z hlediska proměny fungování 

společnosti a jejich vztahů zachytil ve své práci Paradoxní štěstí Gilles Lipovetsky. 

Ve shodě s autoritou ekonomicko-marketingového prostoru můžeme naši společnost 

označit jako společnost spotřebního kapitalismu, kde se standardizovaný trh 

proměňuje v ekonomiku rozmanitosti a kreativity. Revoluce v informačních 

technologiích s sebou přinesla proměnu přístupu produkce k zákazníkům a změnu 

prodělala jak distribuce a marketing tak v největší míře komunikace, která stále více 

udává charakteristické rysy celé společnosti ve všech oblastech svých projevů. 

Společnost informačních a komunikačních technologií měla vystřídat společnost 

konzumního kapitalismu. Posuny v hodnotových soudech měl přispět k rozvoji 

společnosti osobního prožitku a nahradit tak kult věcí, jak je specifikoval Georges 

Perec.Tyto předpoklady se zatím neuskutečnili a my můžeme sledovat jak vedle sebe 
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tyto dvě formy společnosti simultánně existují a jedna druhou svou extenzí 

nevytlačuje (Lipovetsky, 2005, s. 27). 

„Již dobrých dvacet let se demokratické země pohybují v epoše 

komercionalizované existence, ve které spotřební praktiky vymezují nový vztah 

k věcem, k druhým lidem i k sobě samému.“ (Lipovetsky, 2005, s. 28) 

Již předznamenané tři etapy marketingu z hlediska společensko-sociálních procesů 

jsou následující: 

 

• Masová výroba, masový marketing – pokrývá období od přelomu 19. a 20. 

století přibližně do 2. světové války. Dopravní infrastruktura a tele-

komunikace umožňuje vznik celostátních obchodních trhů a výrobní stroje 

s nepřetržitým provozem snižují cenu výrobků až na polovinu. To samo ještě 

nezaručuje masovou spotřebu, a proto je nutné takového spotřebitele vytvořit, 

vychovat. Dichter z Institutu motivačního výzkumu říká, že: „Základní 

povinnost všech reklam a všech aktivit určených k podpoře prodeje by mělo 

být povolit spotřebitelům bohatě si užívat života a potvrdit jeho právo 

obklopovat se produkty, které obohacují jeho existenci a dělají ho šťastným.“ 

(Baudrtillard, 2001, s. 12) 

• Je zde položena podmínka vystavení společenského a kulturního konstruktu 

legitimity spotřeby. Spotřební zboží však v tomto období nebylo přístupné 

všem, nebo alespoň nárok na spotřebu nebyl obecným pravidlem. „První 

vývojová fáze nastolila nedokonalý stav masové spotřeby – stav, v němž 

dominují vyšší městské vrstvy.“ (Lipovetsky, 2007, s. 32-3) 

Z hlediska marketingu došlo k novému pojetí obchodu a strategie, jež se 

radikálně rozchází s tradičně zavedenými postoji. Je lepší prodávat co největší 

množství produktů s malou marží než malé množství s vysokou marží. 

Nástrojem marketingu se tak stala cena, která určovala aktivity obchodních 

společností na trzích. 

 

• Společnost masové spotřeby – přibližně období od padesátých do 

osmdesátých let 20. století. V tomto období roste kupní síla celé společnosti 

a rozrůstá se spotřebitelský úvěr. „Poprvé v dějinách se masy stávají 
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pramenem psychologizované a individualizované materiální poptávky, 

aspirují na způsob života vybavený dlouhodobě využitelnými produkty, 

volným časem, dovolenou a módními trendy, který byl kdysi spojován pouze 

s elitami.“ (Lipovetsky, 2007, s. 37) Vzniká společnost masové spotřeby jako 

kolektivní cíl společnosti. Snadná každodennost je synonymum štěstí. 

„Působí tu zároveň také stimulace touhy, reklamní euforie, představa 

luxusních dovolených, sexualizace znaků i těl.“ (Lipovetsky, 2007, s. 40) 

Strategie mocenského donucování je nahrazena sváděním a adolescentní 

mytologie osvobození navodila kulturní transformaci.  Vzniká představa 

konzumního štěstí. „Do procesu se zapojuje celá ekonomická mašinérie 

a využívá přitom inovaci výrobků, proměnu modelů a stylů, módu 

a spotřebitelský úvěr a reklamní svody.“ (Lipovetsky, 2007, s. 40) Každý je 

vyzíván, aby uskutečnil svoje tužby a nečekal. Dochází k vytváření umělých 

potřeb, organizovaného plýtvání, stimulace potřeb, vzniká tak životní styl 

ukotvený v materialistických hodnotách. „Spíše než o „byrokratickém 

naprogramování každodennosti“ zde můžeme mluvit o odstranění vlivu tradic 

ze spotřební sféry.“ (Lipovetsky, 2007, s. 41) Od zaměření na minulost jsme 

dospěly k zaměření na současnost. Došlo k posílení privátní sféry 

a autonomizace jedince ve vztahu ke kolektivním institucím. "Konzumenství 

druhé vývojové fáze je vymezeno jako struktura společenské směny, ukotvená 

v logice stavovských rozdílů a stavovské konkurence a uchopeno jako pole 

zvláštních znaků, jehož aktéři se netouží těšit z té či oné užitné hodnoty, nýbrž 

chtějí dát najevo své postavení, klasifikačně se zařadit v hierarchii 

konkurenčních znaků.“ (Lipovetsky, 2007, s. 43) 

• Období subjektivní spotřeby, marketingu smyslů nebo zážitků – toto období 

se prosazuje v devadesátých letech 20. století a na jeho vrchol teprve čekáme. 

Legitimizace rozptýlených hodnot nad hodnoty distinktivní je důsledkem 

stále širší sítě komunikačních digitálních technologií, ve chvíli, kdy tato 

zasíťovanost dosáhne svého maxima, můžeme pokládat období subjektivní 

spotřeby za završené, úplné. Takovou podobu společnosti můžeme ztotožnit 

s Flusserovým pojetím telematizované společnosti. 
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Konzumní kapitalismus nabývá nových podob. Vznikají nové způsoby spotřeby, 

nové způsoby uspořádání hospodářských aktivit, nové metody nákupu a prodeje, 

komunikace a distribuce, nový systém nabídky(Lipovetsky, 2007, s. 85). 

Marketing zde hraje prvořadou roli. Prosazuje se ekonomika služeb namísto 

ekonomiky produktů. Rozvoj gigantických firem a světových značek, kde 

komunikace nabývá stejných nákladů jako výrobní proces. Masový marketing byl 

nahrazen segmentačním marketingem nabízejícím možnosti pro každého zákazníka. 

Vzniká společnost realizovaná zpětnou vazbou a dialogickou vazbou technologie. 

„Individualizační dynamika v oblasti produktů se mohla uplatnit jen díky vysoce 

rozvinuté technologii, založené na mikroelektronice a informatice.“ (Lipovetsky, 

2005, s. 88) 

 Na tomto místě je třeba si uvědomit, že nastávající spotřeba individuálního 

prožitku může nastat zejména díky distribučním cestám, kdy si specifický výrobek 

najde svého zákazníka, taková specializace výrobku, která umožňuje uspokojit 

individuální tužby, by prostřednictvím hromadných komunikačních kanálů nemohla 

být úspěšná. A právě takové informační cesty umožňují marketingu získávat 

potřebné informace, aby mohli nabízet zboží podle očekávání zákazníků. „Dnes již 

firma nechce napřed vyrábět a pak prodávat nýbrž prodává, aby vyráběla, a konečný 

zákazník „dává rozkazy“ výrobci.“ (Lipovetsky, 2005 s. 89) 

 Protože získávání informací a distribuce produktů není lineárním procesem, tyto 

procesy vytváří vzhledem k množství produktů a značek velice komplikovanou síť, 

v praxi je tedy najdeme vždy zřetězené, kdy jeden proces může zintenzivňovat druhý 

a naopak. 

„Ve třetí vývojové fázi se imperativ výraznosti přenesl ze společenské sféry do 

marketingové nabídky. [...]  Čím slabší je stavovská složka konzumenství, tím více sílí 

orientační efekt nehmotné hodnoty, značky.“ (Lipovetsky, 2005, s. 53) 

 Dochází k propojení dvou dynamik v moderních společnostech. Dynamiky 

technické a obchodní nabídky a dynamiky demokratického uspořádání, 

rovnoprávného individua s právem na štěstí. 
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5.3 Ekonomie symbolického kapitálu 

 O zhodnocování symbolického kapitálu můžeme mluvit pouze v souvislosti 

s poptávkou. Jedná se o potřeby konzumní společnosti, jejímiž cíly je dosahování 

uspokojení a společenského statutu. Poptávka reflektuje ochotu nabídnout určité 

finanční prostředky jako protihodnotu směny. Struktura ceny je silnější a vzhledem 

k tomu, že je naproti individuálním, kulturním hodnotám každého jedince exaktně 

a v určitém časovém úseku exaktně stanovena, podmaňuje si strukturu symbolického 

kapitálu, která se ekonomickým hodnotám podřizuje. Marketing je řízenou 

spotřebou. Analyzuje požadavky spotřebitelů, ty reflektuje do hodnot, které 

distribuuje médii a aplikuje je na svůj vyráběný produkt, který je ve většině případů 

pouze nositelem očekávaných žádoucích vlastností (například prestiž, svoboda, 

uvolněnost, přináležitost určité zájmové skupině nebo módnost). Takto vyráběné 

produkty nezastupují určité významy, nejsou konzumovány pouze z čistě funkčních 

důvodů. Produkt je nositelem určitých očekávaných vlastností na základě struktury, 

která je sama jimi vytvářena. Marketing vychází z faktických finančních rozpočtů, 

které jsou mu přiřazeny k disponování, a usiluje o propagaci produktu v jehož 

prodejní ceně je již tato propagace zahrnuta. Marketing vyhledává takové hodnoty, 

které zákazníci očekávají nebo jsou ochotni přijmout za své. Tyto hodnoty (příklady 

viz výše) si pak osvojuje a přiřazuje je produktu a jako přirozeně jemu vlastní nabízí 

opět spotřebiteli. Hodnoty, které takto distribuují mohou  být libovolné. Jedinou 

podmínkou je ochota spotřebitele se s nimi identifikovat je a přijmout je. Pokud 

zákazník spotřebovává produkt s přidanými hodnotami, má něco více než pouze 

produkt, vlastní a disponuje těmito vlastnostmi, které mu kromě spotřeby dávají nové 

vlastnictví. Nové symbolické vlastnictví. 

 Ekonomie tak na základě očekávání vytváří ekonomicky strukturovaný 

systém, který supluje hodnotový systém a ten znovu zhodnocuje ve formě svých 

zisků. Marketing tak určitým způsobem zprostředkovává již zprostředkované 

a vytváří řetěz významů, které ztrácí odkazovost, stává se určitým způsobem uměle 

vytvořeným předmětem, který disponuje mnoha možnými výklady. Marketing tak 

vytváří nekonečnou spirálu zprostředkování, kde významy mohou nabývat různých 

podob podle konkrétní aktualizace, tužeb spotřebitele. 
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„Symbolickou a nákladnou směnou byla ustavena přednost společnosti před 

přírodou, kolektivu před zájmy jednotlivců. [...]  Velkoryse dávat a oplácet je způsob, 

jak podřídit individuální moment globálnímu celku, jak určit způsoby chování 

k ostatním, aby před vztahy člověka k věcem měly přednost vztahy mezi lidmi 

navzájem.“ (Lipovetsky, 2005, s.27), (definice tradiční spol. – Louise Dumont, 

Claudie Lévi-Strauss). 

Ekonomický svět se skládá ještě z dalších dílčích ekonomických světů, které 

mají svá vlastní pravidla odpovídající důvodům jednání. (Bourdieu, 1998, s.122) 

Lévi Strauss specifikuje směnu darů jako strukturu reciprocity, která 

samotnou směnu přesahuje, jeden dar vede k protidaru. Bourdieu upozorňuje na 

časový interval, který v této směně vystupuje a hraje roli určitého odstiňovacího 

prvku. Tak mohou jednotlivé akty daru působit samostatně a jakoby nezávazně. 

Časový interval tak slouží jako prostředek jak tuto směnnou transakci maskovat. 

Bourdieu popisuje dar jako nezištně probíhající sociální interakci, která však 

z objektivního, vědeckého hlediska může být popsána jako zcela zištný kalkul. 

Symbolické směny nelze hodnotit explicitně, tedy podle ceny. 

 Cena je kategorií, kterou používá tržní ekonomie směny, je tím co se liší od 

symbolické ekonomie. „Cena […] funguje jako symbolický výraz konsenzu 

o směnném kurzu.“ (Bourdieu, 1998, s.125) 

V rámci ekonomie darů tak zůstává implicitní, nevyřčena. Dar společně 

s časovým odkladem působí jako symbolické násilí, darem vstupujeme do svobod 

druhého a zavazujeme si ho k určitému aktu, který by měl být uskutečněn 

v budoucnosti. Ekonomická peněžní směna naopak umožňuje směňovat okamžitě 

bez odkladů, tak jak to dovoluje spotřebitelský úvěr. Mnoho sociologů připisuje 

lidskému jednání intencionální charakter a proto popisují akt daru jako směnu, kde je 

s určitou cenou tento akt vypočítáván předem než je uskutečněn. 

Objektivní analýza směny tedy vyžaduje explicitní hodnoty podle nichž se 

obě směňované entity budou hodnotit. Bourdieu staví ekonomii symbolických statků 

do opozice ekonomie ekonomické.  

 „Ekonomická ekonomie je tedy ekonomičtější v tom smyslu, že umožňuje 

ušetřit si práci se symbolickou konstrukcí, jež má objektivně zamaskovat objektivní 

pravdu jednání.“ (Klein, 2005, s. 13) 
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 Symbolický akt vyžaduje rozpoznání od adresáta, kterému je určen. 

Symbolická směna je podmíněna shodnými kategoriemi vnímání a hodnocení u obou 

zúčastněných stran. K aktu směny tedy dochází pokud na obě strany aplikujeme 

stejné kategorie. Účinkem symbolického kapitálu se vzájemné vztahy, které můžeme 

také definovat jistou asymetrií darujícího a obdarovaného proměňují, moc se 

proměňuje, nahromaděný symbolický kapitál v držení silnějšího nadřazeného se 

proměňuje ve vděčnost dovolující disponovat symbolickou mocí. Bourdieu dokonce 

symbolický kapitál nazývá magickou silou, která umožňuje svým držitelům jistou 

svrchovanost jednání, jemuž se ostatní podřizují i bez skutečného kontaktu či 

nátlaku.  

Směna symbolických statků tak může probíhat pouze tam, kde není 

specifikována ekonomická hodnota směňovaných statků. Pokud k takové specifikaci 

dojde ze symbolických statků se stává pouhé zboží, produkty podléhající tržním 

pravidlům. 

 

5.4 Marketing jako proces zprostředkování 

 Proč právě marketing. Níže budeme mluvit zejména o reklamě, protože ta je 

nejvíce viditelnou formou zprostředkování ve společnosti, to však neznamená, že 

ostatní formy marketingu jsou nevýznamné. Jsou dokonce velice významné, ale jsou 

zajímavé zejména z perspektivy ekonomické vědy a strategií finančního plánování. 

My se chceme zabývat zprostředkováním kulturního a ekonomického řádu, proto je 

naše pozornost zaměřena právě na reklamu. Reklama tu byla od samých počátků 

tohoto zprostředkování a později s rozvojem společnosti musel být tento nástroj 

nutně rozveden do dalších směrů a zaměřen na jiné aspekty a cíle. Tak  James 

Culliton ve 40. letech 20. století definuje marketingový mix, kde již reklama hraje 

dílčí roli, přestože je používána nejvíce. V 60. letech ho popularizuje Philip Kotler. 

V roce 1983 bylo 70% prostředků firem vydáno na reklamu a 30% na další podporu 

prodeje, v roce 1993 to bylo 25% na reklamu a 75% na podporu prodeje(akční slevy, 

dárky,…) (Klein, 2005, s. 13).  

 V úvodu této kapitoly jsme poznamenali, že v současné společnosti dochází 

k propojování dvou odlišných typů uspořádání. Pokud tedy mluvíme o demokratické 
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kapitalistické společnosti, je to na jedné straně trh a na druhé jedinec. Jsou to dvě 

odlišné struktury uspořádání, které se stýkají na úrovni spotřeby, dominující aktivity 

naší společnosti, nazývané konzumní. Na jedné straně stojí jasné finanční 

zhodnocení, kritériem jsou peníze, které plynou ve formě zisku. Na straně 

svobodného jedince je to hierarchie, která se individuálně může odlišovat a 

v konkrétních případech nabývá odlišných podob, každý svobodný jedinec má právě 

svou jedinečnou hierarchii, která se v čase proměňuje s vývojem člověka. Taková 

hierarchie se však dá podle společenských norem sjednotit a charakterizovat podle 

zájmů, které ve společnosti převažuje. Do určité míry je to značně zjednodušující, ale 

pokud mapujeme proces zprostředkování není nutné vycházet ze všech jednotlivých 

příkladů. Naším záměrem je sledovat samotný proces zprostředkování, který se 

individuálně může proměňovat, avšak vždy v rámci společenských, kulturních a 

právních norem. 

 

• Marketing jako společenský a řídící proces 

• Marketing jako analýza potřeb potenciálního zákazníka – získává informace, 

data ze společnosti a zpracovává je ve svém vlastním zájmu, na základě 

těchto informací vypracovává své plány výroby, distribuce a prodeje. 

Marketing využívá získané data a podle strategie maximalizace celkových 

výnosů (v současnosti se prosazuje dlouhodobá výnosnost nad okamžitým 

ziskem vzhledem k množství konkurence a obsazeností trhů) 

• V opozici k postavení zákazníka stojí obchodní společnosti  nebo jiné 

subjekty účastnící se marketingového procesu. Analýza potřeb těchto 

subjektů není předmětem zkoumání marketingu, ale samotný management 

marketingu a rozhoduje o jejich struktuře a vytváří ji podle aktuálních potřeb 

tak, aby aktivity těchto činných subjektů přinášely zisk. 

• Výstupem marketingu jako zprostředkování jsou vždy peníze, jednotlivé části 

marketingového procesu mohou využívat protihodnotu směny jinou, 

například věrnost značce, dobrou pověst atd. ale je to pouze dílčí část. 

V současnosti, kdy jsou malé firmy slučovány do velkých nadnárodních 

center, kde jedna nezisková oblast může být podporována druhou ze 

strategického hlediska celkových výnosů to musíme mít obzvláště na paměti. 
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 Z definice marketingu, jak jsme si ji pro naši práci stanovili, vyplývá, že 

finanční zisk je hlavním cílem obchodních společností. V rámci těchto předpokladů 

si společnosti vytvářejí hierarchizovanou strukturu hodnot, podle níž vyhodnocují 

kvantitativní a kvalitativní úroveň provozovaných aktivit. Obchodní společnosti jsou 

řízeny podle ekonomické struktury a protože jsou oni hlavním iniciátorem 

mediovaných sdělení, předávají svoje hodnoty dále zákazníkům. 

 Prvotní podmínkou na cestě k demokratizaci, individualizaci konzumování 

zboží je bezesporu možnost technické reprodukce produktů ve velkých sérií, která 

z okrajového fenoménu sloužícího k diferenciaci elit umožnila spotřebu vrstvám 

středním a nižšíma a ještě o něco později téměř všeobecné právo na štěstí realizované 

spotřebou hmotných statků. 

 Spotřeba je aktivita, která se zrodila v duchu demokratizace společnosti. 

Umožňuje jedinci vyjádřit své osobní preference, prostřednictvím nákupu 

požadovaného zboží potvrzujeme sami svou identitu. To platí obecně ať již spotřebu 

chápeme ve veblenovském smyslu třídního odlišování nebo jako subjektivní 

vjemovou aktivitu. Oproti tomu je produkce aktivita zcela jasně plánovaná, 

podléhající řízení maximalizující zisky a zefektivňující vkládané zdroje. Takové 

rozlišení je naprosto zřetelné, protože „techniky psychologické předurčenosti nejsou 

vyvíjeny tak jako ekonomické plánování.“ (Baudrillard, 2001, s. 12) 

 Ve výše uvedené definici je marketing definován jako proces. Procesem zde 

rozumíme určitou interakci, která vede k proměně výchozích stavů, jevů nebo věcí. 

Je to postupně na sebe navazující a vnitřně vzájemně propojená změna těchto stavů.  

Tato proměna probíhá mezi jednotlivci popřípadě skupinami, které mohou být různě 

motivované 

 Konstituování a legitimizace konzumní společnosti umožnila jedinci na jedné 

straně osvobození a individualizace, ale zároveň se ustavila spotřeba jako všeobecně 

uznávaný systém vyjádření jednotlivce. Tam kde v tradiční společnosti byla 

společenská komunikace a uznávání hodnot kulturních a sociálně symbolických je 

dnes nahrazováno spotřebou nakupovaných produktů, které proto aby uspěly na trhu 

musí zákazník přesvědčit o své hodnotě. Zde sehrála důležitou roli reklama a značka, 

které jako marketingový nástroj systematicky budovala přesvědčení společnosti o 

zboží zastupujících hodnoty tradičních statků. V akumulaci reklamou sdílených 
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významů však produkty ztrácejí svůj odkaz k původním hodnotám a mediovaná 

sdělení negarantují původní smysl. Obrazy, které produkty v reklamních 

a brandových imaginacích opisují jsou primárně motivovány maximalizací zisků. 

 „Čím větší, doposud neznámou mocí konzument disponuje, tím dále sahají 

chapadla trhu; čím více je spotřebitel vlastním pánem, tím více podléhá vnějšímu 

diktátu komerce. …hlavní úběžníky tradičního a historického smyslu se vyčerpaly 

a do popředí naopak proniká otázka vnitřního blaha coby část komerční aktivity 

a objekt marketingové nabídky, který si chce hyperkonzument opatřit na klíč a bez 

námahy.“ (Baudrillard, 2001, s. 12) 
  Marketing je ekonomický nástroj. Usiluje o analýzu hodnotových struktur 

konzumentů a konkrétní vzorce tak promítá na přímku ceny, kde se tak konstituuje 

nová hierarchie hodnot v závislosti na finanční dostupnosti prodávaných produktů. 

 

5.4.1 Reklama 

 Reklama se stala naprosto samozřejmou součástí moderní společnosti. 

Přestože se proti ní mnohdy ozývá množství negativních ohlasů, je natolik 

domestikovanou formou současného lidského společenství, že je nutné ji stále 

zdokonalovat, vylepšovat, rafinovaněji promýšlet, aby přiměla k nákupu či jiné 

specifické aktivitě, nebo alespoň upoutala pozornost. 

 Obecně se reklama klasifikuje jako druh komunikace, která se určitým 

způsobem snaží přimět zákazníka ke koupi zboží nebo ke konzumaci specifické 

značky daného produktu či služeb, v anglo-americkém pojmosloví -brand image, 

brand loyality – což je v současnosti klíčovou oblastí celého marketingu. 

 V historii najdeme reklamu již ve starověkých civilizacích v podobě 

nástěnných maleb nebo papyrových svitků a to zejména v oblasti politických zájmů. 

Dozajista zde musela existovat i tradice mluvené nebo spíše vyvolávané reklamy, 

o níž bohužel nemáme důkazy a nemůžeme se o ní přesvědčit. S rozvojem civilizace, 

měst a dopravních sítí se začal rozšiřovat obchod, dostupnost zboží a s tím 

požadavky zákazníků. Právě v tomto místě, kde si zboží muselo své zákazníky začít 

hledat, najdeme počátky rozvoje reklamy, jak jejich podob tak obsahů. Objevuje se 

vyvolávání, kramářské písně a dále novinový inzerát, o několik století později 

rozhlasová a televizní reklama. V polovině 20. století se v reklamě začal spatřovat 
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klíčový úspěch všech obchodníků. K úspěšné reklamě neodmyslitelně patří kreativita 

a důmyslnost jejich tvůrců. Novým impulsem pro rozvoj reklamy bylo zavedení 

počítačů do její výroby a v 90. letech 20. století zavedení internetu a www 

(worldwidewebu), což dohromady přineslo dosud netušené možnosti reklamní 

činnosti. 

 Co je tedy reklama v perspektivě mediace kulturního a ekonomického 

kapitálu? Reklama hraje klíčovou roli, protože se stává oním rituálem, kdy se na odiv 

staví hodnoty kulturní, které pak v samotné individuální realizaci těchto hodnot jsou 

podmíněny v přijetím ekonomických struktur daných ekonomickým kapitálem, který 

v zájmu vlastního zisku mobilizuje tyto obrazy a představy potenciálních kulturních 

hodnot. V žádném případě zde není možnost matematického srovnání a výpočtu, 

převodu hodnot ekonomických a kulturních. To můžeme analyzovat na  úrovni 

jednotlivých spotřebitelů, kde však vycházíme pokaždé z jiných hodnot a souvislostí, 

ale nemůžeme toto zprostředkování nijak generalizovat nebo matematicky znázornit. 

Můžeme sledovat pouze trendy a směry, kterými se toto zprostředkování řídí, ale 

nikoli celkově postihnout. Co se tedy děje v samotné reklamě? 

 

5.4.1.1 Reklama a medialita na úrovni myšlení 

 

Reklamu na té nejbazálnější úrovni můžeme označit za zprostředkování na 

úrovni myšlení. V reklamě se prolínají dvě odlišné struktury, dva rozdílné řády. Na 

jedné straně je to řád kulturně sociální a na druhé ekonomicko-finanční. Reklama 

sjednocuje rozhraní těchto dvou řádů. Ze své podstaty vychází z fenoménu 

konkurence. 

 Konkurence byla dříve pravidlem, podle něhož se řídila produkce. Díky ní se 

staticky nedržela na určité úrovni, která postačovala pro udržení jistých zisků, ale 

produkovala stále nové produkty, jež znamenaly pro spotřebitele velkou míru 

svobody, možnosti výběru. Nyní se transformuje do domény spotřeby. „Tisíce 

marginálních odlišností a často formální rozlišování jednotlivých produktů má 

předurčením na všech úrovních zesílit konkurenci a vytvořit obrovský okruh nejistých 
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svobod. Taková nová svoboda je náhodným výběrem objektů, která bude rozlišována 

každá jednotlivě od ostatních.“2 (Baudrillard, 2001, s. 12) 

 

Produkci můžeme definovat jako zcela plánovanou aktivitu podřízenou 

ekonomickému plánování. Oproti tomu spotřebu vnímáme jako nezávislou 

aktivitu,kterou můžeme pochopit díky technikám psychologické předurčenosti. 

Avšak dříve jsme v reklamě mohli nalézt konkurenci produkce. Reklama 

umožňovala vybírat z velké nabídky produkce, sloužila k orientaci zákazníka 

v záplavě zboží. Dnes se konkurence realizuje na úrovni spotřeby, zákazníci chtějí to, 

co ostatní nemají. Přestože někdo může namítnout, že dnes po překonání ryze 

spotřebního konzumu nestávává doba osobního prožitku, stále jsme motivování 

překonáváním svých možností.3 

Reklama byla „vynalezena“ k propagaci zboží, jejím úkolem bylo upozornit 

na daný produkt v záplavě velkého množství jiných produktů. Vychází tedy 

z představy, že určité zboží může nabýt v očích spotřebitelů vyšší hodnoty. Reklama 

jako forma tohoto zprostředkování je umožněna diferenciací produktů. „Odlišnost“ 

zboží je základním předpokladem reklamy. Pouze na tomto základě je možné 

realizovat určitou reklamu. Konkrétní produkt, zde hraje klíčovou roli, je aktivní 

složkou procesu zprostředkování, jeho charakter udává strukturu reklamy.  

Reklama jako rituál zprostředkování se realizuje jako pohyb, kde se 

podmiňují dvě linie. Proces reklamování má tendenci přizpůsobovat se již 

k reklamovanému, známému a nové produkty se ustavují pouze vytvářením diferencí 

vůči již známým produktům.  

Pohybujeme-li se na úrovni implicitní linie procesu medializace, do dané struktury 

implementujeme nové prvky, nové zboží, nové produkty. Tento způsob reklamování 

je statický, standardní, nepřekvapující. Naopak linie čisté mediality sleduje samotnou 

formu procesu zprostředkování, způsob jakým se reklama realizuje, je samotným 

                                            
2 Jak uvádí Baudrillard, konkurence na jedné straně přináší soupeření a na druhé sbližování, protože tu 
je jeden bod, k němuž obě strany směřují. V našem případě určité hodnoty kulturního kapitálu. 
3  Již tolik nezáleží, zda máme šaty podle poslední kolekce, nebo mobilní telefon poslední 
řady. Na řadě jsou zážitky, které soupeří ve stejném systému – vystoupali jsme na Sněžku a příště 
půjdeme Mont Blanc, relaxace v lázních už se nenosí, proto musíme navštívit solné jeskyně nebo 
ledovou komoru. Možná, že se nám tyto příklady zdají být poněkud nadsazené, ale postihují trend, 
který probíhá oběmi konzumními etapami. 
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předmětem tohoto zprostředkování.4 Tento způsob je invenční, je nový 

a překvapující, ale často skrytý. V marketingových strategiích dokonce ukrývaný. 

Pokud se jím nebudeme zabývat, můžeme si myslet, že má pouze onu prohledávající 

strukturu implicitní linie, ale ve skutečnosti je to rafinovanější způsob, který přináší 

nové způsoby reklamování. Pokud tento proces můžeme ovlivňovat a cíleně 

směřovat, je cílem inzerentů, aby zde byla potlačena viditelnost prostupování 

ekonomických a kulturně-sociálních struktur a tak byl předložen pouze jeden 

viditelný horizont kulturně-sociálních hodnot, které jsou impulsem pro spotřebu, 

aktivitu následující bezprostředně po reklamování.  

Reklama se pohybuje v řádu virtuálního nabízeného, reklama představuje 

potenciální rozsah realizovaných možností naší spotřeby, reklama by bez realizované 

spotřeby byla pouze formou, která by končila sama v sobě, konečný výběr je tedy 

realizací tohoto pohybu možností. Reklama je plánovaná motivace. Ze statického 

hlediska, okamžitého hodnocení struktury, vymezení našeho postavení se chceme 

podobat, v procesu vývoje, plynoucího času a mezilidské komunikace se projevuje 

naše touha se odlišovat. Pokud jsme se identifikovali s prostředím, můžeme dále naše 

postavení rozvíjet. 

Ale toto rozlišování, implicitní a mediální linie, na této úrovni, 

zprostředkování kulturního a ekonomického řádu nekončí. Můžeme ho objevit 

v každém zprostředkování, tudíž i v reklamě samotné. Implicitní linie sleduje čistě 

produkty. Nové produkty nám představuje vedle již známých a představuje nám 

pouze nové kvality, lepší účinnost, lepší vzhled, novou recepturu, atd. Jiné reklamy 

se snaží nás oslovit zcela novým způsobem uvažování o produktu a službách. 

Například telefonní operátoři nás svou reklamou nutí myslet jinak o jejich tarifech 

a službách, nutí nás rozpoznat strukturu podle níž jsou služby účtovány. Zde 

objevíme na moment ekonomické hodnoty, které nás nutí přemýšlet o tom, 

(v souladu s naším tématem) jak je ekonomická a kulturní hodnota skutečně 

zprostředkovávaná. 

Nicméně v analýze zprostředkování můžeme pokračovat ještě dále. Implicitní 

a mediální linii můžeme hledat také v oné reklamě, která je realizována v implicitní 

rovině (viz výše). O nových kvalitách předcházejících jiné produkty nás přesvědčuje 
                                            
4  Alespoň do určité míry. Dnes přistupují ještě další faktory, kterými jsou kvalitu služeb či 
záruky. 
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novými způsoby. Protože prací prášek nyní špínu ničí zcela novým způsobem, což si 

můžeme sami vyzkoušet a přesvědčit se jak můžeme uvažovat o špíně zcela novým 

způsobem. 

 Každé rozlišené zprostředkování můžeme vnímat jako opět zprostředkované 

a tak se dostáváme do řetězení, které nám do určité míry stěžuje situaci. Nikdy se 

nedostaneme k základnímu bodu, který by absolutně, nebo s konečnou platností 

vysvětloval pozorované zprostředkování a dal nám uspokojivé vysvětlení. 

 

5.4.1.2 Reklama a medialita jako nástroj či technologie 

 Pojetí reklamy jako nástroje mediality nepotřebuje náročné rozbory. 

V okruhu marketingového plánování je reklama velmi důležitým nástrojem 

marketingového mixu, tedy součástí dispozičních mechanismů pro uskutečnění 

prodejních strategií.  

 Hovoříme o zprostředkování kulturního a ekonomického řádu v rámci aktu, 

kdy člověk eviduje produkt ve struktuře kulturních hodnot a zároveň vnímá jeho 

ekonomickou hodnotu. Prvním okamžikem, kdy k tomuto zprostředkování dochází je 

reklama. Tento postupný vývoj bychom mohli představit s pomocí modelu kulturních 

dějin Viléma Flusser (Flusser, 2001, s. 11). Reklama jako takové nejdříve sloužila 

jako nástroje ke zvýšení ekonomického5 zisku. Měla naprosto jasnou příčinnost, 

zcela jasný záměr i proces, kterým byla realizována, i dosažený cíl. Mohla oslovit 

více lidí např. hlasitějším vyvoláváním nebo návštěvou více míst. Dochází 

k interakci dvou subjektů a produkt zde hraje pouze vedlejší roli s užitnou hodnotu. 

Tak bychom mohli myslet reklamu na úrovni konkrétního prožívání. S rozvojem 

vnímání společnosti docházíme k abstrakci a k imaginativnímu vnímání. V reklamě 

se začíná využívat obrazů, kterými vyvolávající vykresluje produkt. Představuje jej 

ve vztahu ke spotřebiteli. Mezi subjekt a objekt vstupuje obraz produktu, 

prostřednictvím něhož je vnímán a spotřebováván. S dalším stupněm abstrakce se 

dostáváme k samé podstatě magické reklamy, která využívá pojmové vysvětlování. 

Pracuje s představami a využívá magické významy, prostřednictvím nichž jednotlivé 

pojmy dostávají význam. Řekněme, že tato úroveň souvisí s moderní společností 

                                            
5  Samozřejmě, že můžeme hovořit také o zisku politickém, tak jak tomu bylo v počátcích 
reklamy ve starověku. 
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a pojmy, které nemají jasný materiální význam, například svoboda, láska, 

sebevědomí atd. Na úrovni kalkulace a komputace se již pohybujeme v mezích fikce, 

kterou současná reklama ráda vytváří. Vznikají fiktivní světy, neodpovídajíc 

skutečné realitě a tak se mohou také vytvářet umělé potřeby, jež uspokojí právě 

produkty v reklamě vystupující. V tomto bodě celou situaci značně komplikují 

digitální technologie. Vzniká nespočet nových vedle sebe existujících světů, potřeb 

a produktů. Je tedy reklama stále ještě nástrojem, který má přinášet ekonomický 

zisk?  

 Stejně jako technologie napomáhá rozvoji reklamy, tak také reklamní 

techniky se musí přizpůsobovat společnosti využívající tyto technologie. Společnost 

je stále komplikovanější, hůře přehlédnutelná či analyzovatelná. A pokud chce 

ovládat spotřebu nebo alespoň ji monitorovat a evidovat musíme využívat 

technologické nástroje k tomu potřebné. 

 Reklama využívající digitální technologie je interpretovatelná jako 

symbolické sdělení využívající hmotný podklad technologie. Ekonomické 

zhodnocení takové reklamy spočívá v možnosti její jedinečnosti. S nárůstem digitální 

produkce narůstá význam invence a unikátnosti. Naopak kulturní dimenzi 

představuje reprodukovatelnost a možnost sdílení hodnot (ať již jakýchkoli) se 

všemi. Právě díky digitálním technologiím se zpochybňuje význam reklamy jako 

nástroje zprostředkování. Výše popsané stupně zprostředkování v modelu 

Flusserových kulturních dějin načrtají roviny zprostředkování, v nichž se reklama 

jako nástroj stále více komplikuje. V souvislosti s tím však také přináší nové potřeby 

a nové požadavky pro prodejce. Ale samotná reklama, která nyní v marketingovém 

mixu tvoří pouze malou část je stále oním nástrojem zprostředkování přinášející 

přímí zisk. Je bezpochyby jasné, že se ona část marketingu dá vyčíslit. Náklady 

a zisky z reklamy jsou vždy vyčíslitelné, přestože se mohou zaměřovat na budování 

značky a image. Jsou vždy vyčíslované a právě proto můžeme říci, že reklama je 

stále nástrojem zprostředkování. Další strategie a rafinované postupy 

marketingových pracovníků se zaměřují na nasměrování a cílení, podřizující se 

pravidlu unikátnosti a využívající možnosti reprodukovatelnosti, které je v konečné 

fázi opět vyčíslitelné v rozměru prodaného zboží či služeb.  „Technologický rozvoj 
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bude ovlivňovat společenské zájmy, ekonomické strategie i kulturní hodnoty a sám 

bude jimi ovlivňován.“ (Mitchell, 2004, s. 73) 

Marketing se stává ve Flusserově terminologii black-boxem, který je 

programovaný. Určitý počet vyvolených, kteří programují systém-marketing, 

rozumějí celému procesu a mohou ho ovlivnit, vytvořit podle vlastních záměrů. Ale 

ostatní, kteří s tímto black-boxem pracují a využívají ho, např. pracovníci reklamních 

agentur a marketingových oddělení, vždy pouze mačkají tlačítka pro vytváření zisků, 

a jako vedlejší produkt se objevují spokojení nebo nespokojení spotřebitelé. 

 

5.4.1.3 Reklama a medialita jako instituce 

 Na úrovní mediality jako instituce se konečně dostáváme k symbolickému 

kapitálu, symbolickému aspektu zprostředkování reklamy. Chceme-li hovořit 

o něčem symbolickém, nutně potřebujeme instituci, která svou záštitou vytvoří rituál 

formující člověku vlastní hodnoty, s nimiž se identifikuje a jež uznává nebo přijímá, 

hodnoty v jejichž rámci je konstituováno celé lidské společenství. 

 Instituce je vytvářena soubory pravidel, prostředků a vztahů, které jsou 

obecně známé a nemusí je nutně striktně všichni uznávat. Přesněji řečeno instituce 

nabývá své hodnoty až s konkrétním naplňováním obecných, veřejných cílů, které 

v řádu jednotlivce není možné realizovat. Monopol na držení institucionalizované má 

ve svém vlastnictví stát.  

 Právě na této úrovni je reklama a její účinky dovršena. Na tomto stupni 

zprostředkování se můžeme ujistit jakým způsobem reklama získává svou hodnotu. 

 Reklamované zboží při svém uvedení do společnosti, při svém „zrodu“ má 

pouze funkční hodnotu, je tedy zbožím, které člověk vyrábí k usnadnění nebo 

zpříjemnění svého života. Pokud ho zavedeme do tržního oběhu, získá hodnotu 

směnnou. Teprve při jeho používání v lidském společenství nabývá symbolické 

hodnoty. Daný předmět se používá v kontextech usnadňujících složité odkazování, je 

nahrazeno znakem symbolem. A ten už je podmíněn významovou strukturou jemu 

odpovídající. Znakovou hodnotu 

 Vzhledem k tomu, že reklama prostupuje i sektory, které byly původně čistě 

veřejné, prosté možnosti finanční zisku, nastává v tomto období velká změna. 

Reklama prostupuje i tuto veřejnoprávní oblast a podmaňuje si možnosti ovlivňovat 
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obsahy (pouze v malé části), které se komunikují. Reklama, která se dostane do 

veřejného sektoru má alespoň tu jistotu, že se skutečně bude komunikovat, že jí bude 

věnována pozornost a to v souvislosti s daty pro obecné cíle a zájmy. Takto 

distribuované významy mají posvěcení mocenské autority. 

 Reklama, jako znak v obecném slova smyslu vzniká v reklamních agenturách, 

popřípadě obchodních firmách, které reklamují dané zboží. Při rozhodnutí jakým 

způsobem se zboží bude reklamovat, jakou formou, je důležitá návaznost na jeho 

charakter a vlastnosti. Můžeme propagovat skvělé vlastnosti, nové způsoby využití, 

lepší design, modernost a to jakým způsobem to uděláme dodává reklamě jako znaku 

specifický význam. V tomto případě chceme mluvit o nových formách reklamy o 

novém směru marketingového úsilí, které se přibližuje stále více člověku a jemu 

vlastnímu žebříčku hodnot.  

 

5.4.2 Marketing, reklama, zprostředkování a význam 

 Rozhodně nechceme zjednodušovat marketing na pouhou reklamu, to by byla 

velmi banální chyba a odporovalo by to předsevzetím této práce. Je nutné si 

uvědomit, jaké další prostředky, jaké další formy marketing k propagaci využívá. 

Takových způsobů je nespočet a závisí na marketérově invenci, druhu produktu 

a samozřejmě finančních prostředcích k tomu potřebných. Jaké jsou tedy ty základní 

formy, o nichž je řeč? Vedle reklamy jsou to ankety, soutěže, dárky, věrnostní 

programy, kluby, bonusy, kupóny, speciální zboží, výjimečná události a setkání. 

Nová forma reklamy se snaží využívat promyšlené způsoby distribuce.  

 Pokud budeme nahlížet marketing a reklamu jako způsob zprostředkování, 

rozkrývá se nám do určité míry komplexnost pozorovaného jevu. V takovém 

zprostředkování si můžeme ukázat, na kterých úrovních se jednotlivé dílčí procesy 

odehrávají, z čeho vycházejí a kam směřují. 

 Marketing, zprostředkování na úrovni myšlení umožňuje propojení kulturního 

a ekonomického kapitálu. V procesu myšlení vždy musíme oddělit formu od obsahu. 

Na straně formy, tedy způsobu, jakým uchopujeme informace stojí ekonomický 

kapitál. Na straně obsahu stojí kapitál kulturní, odrážející aktuální realizaci. Pokud 

myslíme implicitně tedy zpracováváme nabídku jako možnost, kterou za určitých 

okolností můžeme mít, směřuje naše pozornost na samotný produkt. Podmínku 
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směny pro získání produktu si uvědomujeme, ale nepřikládáme k tomu žádný 

nadměrný význam, tedy neuvažujeme nad samotným procesem. Myšlení se soustředí 

na konkrétní obsah, s nímž přicházíme do styku. Zvažujeme zda je pro nás tato 

nabídka, tento produkt výhodný. Hodnotíme samotný produkt, jeho vlastnosti a 

zisky, které bychom jeho vlastněním získali. Myslíme standardně, podle očekávání 

vysilatele sdělení, vstupujících dat. Naopak myslíme-li mediálně dostáváme se 

k formě, ke způsobu, jakým způsobem budeme daný obsah uvažovat, jak ho budeme 

přijímat. Myslíme způsob myšlení. Dostáváme se k podstatě dat, informací, sdělení o 

produktu a rozhodujeme o tom, jakým způsobem je budeme přiřazovat k těm, které 

jsme již v minulosti zpracovali. Dostáváme se k samotnému účelu takového sdělení 

a je v naší kompetenci odhalit nesourodost samotného sdělení a cílů sdělení.  

 Můžeme na tento způsob zprostředkování volně aplikovat systém mytologií, 

který představil Rolandem Barthes, tak abychom se dostali k procesu 

zvýznamňování. Barthes také mluví o formě a obsahu. A v tomto systému jsou 

pojmy analogicky podobné, či vlastně arbitrární. Samotná reklama a i další, výše 

jmenované, příklady propagace využívají specifické linie výkladu. Dvojznačnost se 

stává východiskem, možností, jak nově distribuovat význam. Člověk je mj. tvor, 

který se identifikuje vymezováním k významům v komplexním systému. V takovém 

případě je výrobcem mýtů, držitel ekonomického a kulturního kapitálu, tedy 

zadavatel reklamy, propagátor zboží či produktů. Jednoznačně stojí volba formy na 

jeho straně a možnost manipulovat se způsoby kodifikace je také v jeho kompetenci. 

„Naturalizací“ potom distribuované sdělení získává statut danosti informace a často 

se takové sdělení myslí v rovině implicitního zprostředkování. Pokud k tomu 

připočteme nástroje, jimiž marketing primárně získává očekávané informace od 

potenciálních spotřebitelů, tento proces se nám násobí a komplikuje. Takové získané 

vlastnosti nejsou již dispozicí produktů či služeb, ale jsou vyjádřením svobody 

člověka, který si ji získává vlastnictvím zboží. 

 Do tohoto procesu vstupuje také technologický aspekt mediace. Zvláště 

pokud mluvíme o informačních technologiích, které přinášejí nové možnosti. 

Informační technologie umožňují rozšířené možnosti distribuce sdělení, obsahů či 

konkrétně reklamy a marketingu. V globalizovaném světě nám tak umožňují dosah 

k uživatelům, zákazníkům, posluchačům. Fyzický prostor, který ztratil své rozměry, 
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stal se bezrozměrným v měřítku informačních technologií, je nahrazován prostorem 

tématickým, kterého jde prostřednictvím nových technologií dosáhnout. Lokalizace 

je nahrazena obsahovým zaměřením uživatelů v potenciálním dosahu. Taková 

extenze je však možná pouze za cenu jiné redukce a to možnosti ověření informace, 

sdělení, které bylo možné v rámci interpersonální komunikace tváří v tvář 

a odevzdání lidské humanistické odpovědnosti technologiím a strojům. V takovém 

světě se musíme spoléhat na sdílenou zkušenost ostatních a na svrchovanost institucí 

působících v daném tématickém oboru. Nenahraditelnou vlastností je také možnost 

"feedbacku", rychlé odezvy, reakce a neomezené množství uchovávání dat 

potřebných ke komunikaci a vytváření databází. Takové zrychlení umožňuje 

zefektivnění produkce v reálném čase. Proces vkládání významů na úrovni 

marketingové komunikace je daleko rychlejší než běžná mezilidská komunikace. 

Ekonomicko-marketingové procesy tak získávají výhodu nad lidským jedincem, jsou 

rychlejší a přizpůsobivější. 

 S rozvojem informačních technologií má marketing (samozřejmě nejen on) 

nové prostředky jak sdělení o produktech šířit. Vedle masových médií jako je 

televize, rozhlas a tisk, přicházejí emaily, blogy, textové nebo obrázkové zprávy, 

videokonference apod. 

 Na úrovni institucionálního zprostředkování vstupuje marketing a reklama se 

statutem záruky a kvality společenských hodnot moderní spotřební společnosti. 

Instituce využívají dispozice moci a schopnosti naplňovat obecné cíle. Ty jsou takto 

skutečně splněny, protože reklama slouží veřejnému blahu,  nabízí lidem možnosti 

svobodné realizace a usnadnění běžného života. V takovém případě se potvrzuje, že 

komunikovaná sdělení jsou skutečně komoditou a to záměrně budovanou ze strany 

vlastníků ekonomického kapitálu, kteří mohou mít různé záměry. 

 V tomto bodě se vracíme opět nazpět k záměru a významu komunikace tedy 

k myšlení a smyčka zprostředkování se začíná donekonečna odvíjet. Tento proces se 

donekonečna překrývá a duplikuje, jeho konečné odhalení tak není s definitivní 

platností možné, ale můžeme si alespoň načrtnou pohyby, v nichž se odehrává. 



Diplomová práce 

Marketing jako způsob mediace ekonomického a kulturně hodnotového řádu  
 

64 

6. ZÁVĚR 

 

Marketing již není vědou zabývající se pouze prodejem zboží. Marketing je 

rafinované umění a jako článek zprostředkující ekonomický a kulturní úběžník 

lidského života vynalézá stále nové a nové způsoby své existence, které se infiltrují 

do kulturního řádu. Stávají se běžnou praxí každého moderního člověka, dokonce 

jeho svobodou. Přisuzujeme významové hodnoty věcem, které z pohledu 

ekonomických subjektů mají zcela jasnou finanční hodnotu. To, co se spotřebiteli 

zdá jako vrchol jeho volby, je ve skutečnosti výhrou úspěšných marketérů. A to je ta 

nejzajímavější věc celé sledované problematiky. „Dnes už nejde o oslovení trhu, ale 

o jeho zapojení do tvorby marketingu.“ (Williamsová, 2008, s. 12) Ekonomická 

struktura v nekonečném procesu pohlcování kulturních hodnot se stává pevným 

systémem významové výstavby světa.  

Záměrem mé práce bylo popsat procesy marketingového zvýznamňování 

reklamovaných produktů na základě teoretických koncepcí médií a zprostředkování 

(Flusser, Mitchel aj.), které se odehrávají ve společnosti strukturované (Saussure, 

Barthes) ekonomickým a kulturním kapitálem (Bourdieu). 

 Východiskem tohoto pohledu na zprostředkování významu v takto 

komplexních společensko-kulturních jevech bylo rozdělení a abstrahování celého 

procesu na jednotlivé úrovně mediace, na nichž se mediace odehrává se specifickými 

aspekty, vstupy a výstupy.  

Zprostředkování na úrovni myšlení odhaluje možnosti manipulace 

s významem. Popsali jsme způsob, jak se nové významy do společnosti implementují 

prostřednictvím reklamy. Dále pak to, jak technologie přináší nové možnosti 

komunikace a rozšiřují a nahrazují kapacitu lidského těla. Naopak jejich zapojení 

problematizuje dekodifikaci digitálně zpracovávaných a přenášených sdělení, což 

jejich porozumění značně ztěžuje. Podstatným přínosem je potom možnost 

feedbacku, který prohlubuje asymetrické postavení jedince vůči subjektu, který 

sdělení ovládá ve svůj prospěch. Zprostředkování na úrovni instituce je garancí 

zprostředkovávaných sdělení a významů. Zejména ve světě informačních 

technologií, je tato role nutná k udržení hodnot dané společnosti. 
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Takto abstrahované procesy se však ve skutečnosti odvíjejí simultánně 

a navazují jeden na druhý v nekonečném proudu reprodukcí. 

Marketing ke své propagaci využívá také specifických prostředků, které podle 

záměrů, způsobu zprostředkování a cílů můžeme řadit na úroveň reklamy. Jsou jimi 

ankety, soutěže, dárky, věrností programy, kluby, bonusy, kupóny, speciální zboží, 

setkání, události a další. 

Práce představila asymetrický vztah jedince společnosti a vlastníka 

ekonomického a kulturního kapitálu, mytologický systém zvýznamňování 

reklamovaných produktů a vliv médií na toto zprostředkování. 

Marketing jako způsob zprostředkování ekonomického a kulturního kapitálu 

je ve spotřební společnosti důležitým fenoménem. Neustále se utváří, vylepšuje 

a proměňuje. Jak můžeme podle množství a doby aktuálnosti publikací věnujících se 

tomuto tématu zjistit, postupy, které včera byly novinkou, jsou dnes zaběhlým 

prostředkem a zítra budou nahrazeny novými důmyslnějšími. A to vše díky motivaci 

ekonomického kapitálu. 
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9. Přílohy 

Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
 
Maslowova klasifikace lidských potřeb 
K nejvýznamnějším příspěvkům Abrahama Maslowa patří hierarchie lidských 
potřeb, kterou obvykle zobrazoval v pyramidální struktuře: 

 
 

 
 
 

1. fyziologické potřeby – např. hlad, žízeň, spánek, sex 
2. potřeba bezpečí, jistoty – jistota bydlení, stabilita příjmu 
3. potřeba lásky, sounáležitosti – identifikace s druhými, potřeba někam patřit 
4. potřeba uznání, úcty – touha po úspěchu, dosažení určitého výkonu 
5. potřeba seberealizace - touha po sebenaplnění, seberealizaci 
6. potřeby estetické 

 
  
 
První čtyři kategorie Maslow označuje jako potřeby nedostatkové (potřeby 
deficience), pátou kategorii pak jako potřeby růstové. Obecně platí, že níže položené 
potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou pro 
vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. Toto však nelze říci zcela 
bezvýhradně a je doloženo, že uspokojování vyšších potřeb (estetických, 
duchovních) může napomoci v mezních situacích lidského života, ve kterých je 
možnost uspokojování nižších potřeb omezena (např. v prostředí koncentračních 
táborů, o čemž referovali mj. Viktor Frankl nebo Konrad Lorenz). Za nejvyšší 
považuje Maslow potřebu seberealizace, jíž označuje lidskou snahu naplnit své 
schopnosti a záměry. 
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Příloha č.3 
 
Marketingový mix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategie marketingového mixu. 
 

 
 


