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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá různými formami takzvaného mediálního 

aktivismu. Hlavním cílem práce je popsat činnosti, které – pod souhrnným označením 

mediální aktivismus – nezvyklými způsoby směřují k prosazení nepopulární agendy či 

alternativních náhledů na společenské otázky a problémy v médiích, a to v kontextu 

českého prostředí. Práce se snaţí odpovědět na otázku, zda český mediální aktivismus 

vstřebal tendence aktivistů ze zemí západní Evropy a USA, případně jak zaostává. Tato 

práce se navíc snaţí zjistit do jaké míry mediální aktivismus ovlivňují nová média a jak 

je mediální aktivisté vyuţívají. 

 

Abstract 

Bachelor's thesis 'Alternative themes and approach: media activism in the Czech 

milieu' deals with dissimilar forms of so-called media activism. The main goal of this 

paper is to describe activities that under comprehensive denotation 'media activism' are 

aimed at promoting unpopular agenda or alternative approach to social themes and 

problems in nontradional ways, scilicet in the context of the Czech milieu. The thesis 

tries to answer the question whether the Czech media activism absorbed the trends from 

Western Europe countries and the USA or not, prospectively if it drags behind. Another 

purpose of the thesis is also to discover at what certain extent is media activism 

influenced by new media and how media activists use them. 
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1. Úvod 
 

 

Za dobu uplynuvší od roku 1989 prošla česká mediální scéna úspěšnou 

transformací směrem k médiím západního střihu. Tato transformace s sebou 

pochopitelně přinesla i ne vţdy prospěšnou ekonomickou závislost na nadnárodních 

subjektech. 

 

Vůči rostoucí komercializaci sdělovacích prostředků se v 90. letech a prvních 

letech 21. století zřetelně začaly vymezovat různé alternativní proudy. Měly podobu, na 

jakou mohla být v nadsázce řečeno oficiální média vzniklá uţ z dob před rokem 1989 – 

samizdatem. V České republice se začaly objevovat periodika i občasníky, které 

podporovaly názorové menšiny. Minoritní publikace svými názory na společnost, 

mezinárodní politiku, environmentální problémy, kulturu a ţivotní styl stály a stojí ve 

výrazné opozici vůči masovým médiím 

 

Kromě alternativních časopisů přibyl českým masovým médiím v půli 

devadesátých let další soupeř: mediální aktivisté. Mediální aktivismus je specifickým 

projevem demokratických zřízení, jenţ lze přirovnat ke kulturní guerillové válce. Ta se 

s protestním hnutím začala na Západě objevovat v 60. letech. Jednou z otázek, na které 

se bude práce snaţit odpovědět je, zda je dnes český mediální aktivismus na úrovni toho 

západního nebo zda se třicetileté zpoţdění v začátku stále projevuje. 

 

Je forma českého mediální aktivismu nějak specifická? Jsou tyto lokální formy 

jedinečnými a novými formami aktivismu nebo pouze kopírují zaběhnuté postupy ze 

zahraniční? A jsou tyto nové formy v českém prostředí úspěšné? Ovlivňují akce 

mediálních aktivistů zpětně i samotná média? Upravují jejich vlivem média svůj obsah 

či nikoli? To je jen několik otázek, na které se v této práci pokusíme odpovědět. 

 

V průběhu práce jsem byl nucen odchýlit se od předepsaných tezí. Důvodem 

byla zejména absence primárních zdrojů. Dosud existující literatura se věnuje 

jednotlivým sloţkám mediálního aktivismu, fenomén ale nebyl popsán koherentně. 
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Proto například nebylo moţné vypátrat skutečné dějiny mediálního aktivismu ve 

světě ani v České republice. K zjištění, zda mediální aktivisté ovlivňují obsahy 

masových médií neexistují ţádná relevantní fakta. Nikdo se doposud touto tematikou 

nezabýval, a tak by relevantnímu zjištění mohla poslouţit pouze rozsáhlá analýza 

mediálních obsahů a kontaktování zástupců jednotlivých médií. Obsahová analýza 

v tezích nebyla zvolena jako postup při zpracování materiálu, a tak jsem se ještě více 

zaměřil na metodu případových studií. 

 

Přestoţe jsem v tezích předeslal, ţe se budu zabývat aktivitami nesoucími znaky 

mediálního aktivismu pouze v rozmezí 1. 1. 2005–31. 12. 2010, rozhodl jsem se do 

práce zařadit i novější akce z roku 2011, které se buď objevily jako svého druhu první či 

byly natolik význačné, ţe by jejich zařazení bylo neodpustitelné. 
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2. Masová média 
 

Média lze dle Jiráka a Köpplové popsat jako historicky a společensky 

podmíněné formy sociální komunikace, které mají určité společné rysy (jsou dostupné 

neomezenému mnoţství adresátů, nabízejí obsahy, které jsou pro ně pouţitelné, tyto 

obsahy nabízejí pravidelně, zároveň jsou na zájmu uţivatelů závislí)
 
.
1
 

 

Pod pojmem masová média rozumí periodický tisk a rozhlasové a televizní 

vysílání, zároveň odkazují také na „veřejně dostupná sdělení na internetu, ať už mají 

výstupu výrobní organizace (např. zpravodajské portály), akumulace uživatelských 

příspěvků (servery typu YouTube), individuálních počinů (např. autorské blogy), popř. 

kontaktních sebereprezentačních nástěnek (facebook).“
 2

 

 

Se zařazením blogů do masových médií ovšem nelze souhlasit, protoţe blogy 

jsou od počátku úzce profilované na jedno téma, a tak se jeden autorský blog (uţ proto, 

ţe jej vytváří jedna osoba nebo menší skupina) nikdy nemůţe stát masovým médiem. 

„Masová média tedy mají (...) společné to, že jsou obsahově univerzální, mají velkou 

popularitu a jsou v zásadě veřejné povahy.“
3
 

 

Masová média podporují kontinuitu a řád ve společnosti a přisuzují se jim tyto role
4
:  

1. Informování 

2. Socializace (vysvětlování významu události a platných společenských vztahů, 

podpora ustálených autorit a společenských norem). 

3. Kontinuita (podpora převládajících kulturních vzorců). 

4. Zábava 

5. Získávání (agitování pro společensky významné cíle).
 
 

 

                                                 
1
 KÖPPLOVÁ, Barbara; JIRÁK, Jan. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-

7367-466-3. s. 143–144. s. 21. 
2
  Tamtéţ. 

3
  Tamtéţ. 

4
 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-

7367-466-3. s. 143–144. 
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Média fungují jako jakákoliv jiná obchodní společnost. Mediální produkty mají 

„v mnohém stejné vlastnosti jako jiné průmyslově vyráběné komodity (...) Mediální 

produkty (...) se vyrábějí ustáleným způsobem připomínajícím práci na výrobní lince 

(...), uplatňují se na mediálním trhu na základě jeho průzkumu jako jakékoli jiné zboží, 

jednotlivé produkty se zkoušejí, vyvíjejí, upravují, inovují, stahují z trhu apod. Ve hře 

jsou přitom obrovské částky. Mediální výrobní společnosti se proto bez ohledu na 

»sociální, politický a kulturní rozměr« své institucionální existence snaží minimalizovat 

obchodní rizika a co nejvíce zhodnotit příspěvky, které vynaložily na vývoj nových 

produktů. Tato snaha má zásadní vliv na podobu mediální nabídky.“
5
 

 

Dennis McQuail, který se masovými médii a komunikačními teoriemi zabývá 

dlouhodobě, uvádí, ţe samotný termín masová média odkazuje k „organizovaným 

prostředkům komunikování, jež je otevřené, děje se na dálku, dostává se v krátkém čase 

k mnoha lidem.
 6

 Jak v „Masových médiích“ uvádějí Jan Jirák a Barbara Köpplová, 

„masovou komunikaci si lze schematicky představit jako šíření sdělení z jednoho centra 

k mnoha příjemcům.“
7
 McQuail dále soudí, ţe „pokud jde o politiku, poskytují masová 

média »arénu k debatě«.“
8
 Do tradičních masmediálních formátů, tisku a především 

pak do televize a rozhlasu, mají ovšem běţní občané ztíţený přístup a pokud je debata 

pořádána, přizváni jsou do ni zváni zástupci elit. Jak ovšem ukáţeme v kapitole 2.2. a v 

kapitole 6, ani nová média nemusí být z tohoto schématu elit vyloučena.  

  

2.1. Vliv masových médií 

 

Základním konceptem, ze kterého lze vyjít pro pochopení dopadu masových 

médií, je publikace „Čtyři teorie tisku“ autorů Siebert, Peterson a Schramm.
9
 Základním 

východiskem knihy je postulát, ţe tisk (teorii lze vztáhnout i na audiovizuální a tzv. 

                                                 
5
 Tamtéţ, s. 94. 

6
 MCQUAIL, Dennis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. Praha : Portál, 2009. 640 s. ISBN 978-

80-7367-574-5. s. 4. 
7
 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-

7367-466-3. s. 22. 
8
 MCQUAIL, Dennis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. Praha : Portál, 2009. 640 s. ISBN 978-

80-7367-574-5. s. 4. 
9
 SIEBERT, Fred S.; PETERSON, Theodore; SCHRAMM, Wilbur. Four Theories of the Press. Urbana 

and Chicago : University of Illinois Press, 1963. 153 s. ISBN 978-0252724213. 
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nová média) vţdy přejímá nazírání a soudy společenských a politických struktur, které 

dané médium obklopují.  

 

1) Autoritářská teorie předpokládá naprostou nesamostatnost člověka 

jako jedince, povaţuje ho jen za funkční část společnosti, které má slouţit. 

Jako koncept je uplatnitelná především v autoritářských a totalitních 

reţimech. Tisk je ve svých funkcích a operacích plně kontrolován státním 

aparátem. Od médií se vyţaduje plná náklonnost vládnoucí straně či 

garnituře. 

2)  Na teorii autoritářskou navazuje teorie sovětská. O.bě teorie tvrdí, ţe 

tisk má slouţit státu, sovětská navíc hlásá vládu proletariátu 

3) Dle teorie libertariánské (liberální) je naopak nutné vyţadovat zcela 

minimální zásah státu do všech sfér politického ţivota. Liberální teorie 

ukázala novou perspektivu humanity, jejím problémem je ovšem selhání 

v poskytnutí přísných norem pro kaţdodenní operace sdělovacích 

prostředků, stabilní vzorec pro rozlišování mezi svobodou a zneuţíváním 

svobody. Výhodami teorie je její flexibilita, přizpůsobivost změnám, důvěra 

ve schopnost zlepšit blahobyt lidské bytosti prostřednictvím důvěry v jedince 

a jeho samosměřování. Úkolem médií podle liberální teorie je informovat, 

bavit a prodávat, ale především pomáhat hledat pravdu a hlídat vládu. 

4) Čtvrtá, nejmodernější koncepce, teorie společenské odpovědnosti se 

snaţí vyřešit sporné otázky teorie liberální. Teorie společenské odpovědnosti 

vznikla jako výsledek pětileté práce Americké komise pro svobodu tisku. 

Rada se ve své závěrečné práci z roku 1947 vyjádřila ostře vůči tisku kvůli 

jeho „častým selháním a za to, že poskytoval jen velmi omezený prostor 

názorovým proudům stojícím mimo okruh privilegované a mocné 

menšiny.“
10

 Základní tezi teorie lze shrnout následovně: svoboda přináší 

zodpovědnost. Úkolem médií je podle této teorie slouţit politickému 

systému poskytováním informací, diskuzí a debat o veřejných záleţitostech. 

Zároveň by dle této koncepce měla média informovat veřejnost do té míry, 

aby byla sama média schopná sebekontroly. Média mají ochránit práva 

jednotlivce, kontrolovat demokracii v zemi (média jako tzv. „hlídací psi 

                                                 
10

 MCQUAIL, Dennis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. Praha : Portál, 2009. 640 s. ISBN 

978-80-7367-574-5. s. 183. 
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demokracie“), být „obecným nositelem veřejného vyjadřování, (...) 

poskytovat reprezentativní obraz skupin, které utvářejí společnost a také 

prezentovat a objasňovat cíle společnosti“.
11

 Média samozřejmě musí 

slouţit ekonomickým zájmů, především pomocí reklamy, ovšem jen do té 

míry, aby byla oproštěná od tlaků zájmů zadavatelů reklamy. Zároveň by 

měla bavit. Nastínění těchto úkolů se objevilo uţ u libertariánské teorie, 

teorie sociální zodpovědnosti tyto návrhy přejímá a v určitém smyslu i 

vylepšuje. 

 

Liberální teorie zastává názor, ţe záleţitosti vlády jsou veřejnými záleţitostmi. 

Právě díky názorům formulovaným v této teorii média tvrdí, ţe mají právo na přístup 

k citlivým informacím o politicích, aby mohli plnit svou povinnost informování občanů 

a mohli uplatnit právo na shromaţďování a sdělování zpráv o vládních aktivitách na 

všech úrovních. Otázkou, na kterou liberální teorie neodpovídá, však zůstává, kdo 

média kontroluje. Teorie sociální odpovědnosti přináší poměrně nejasnou odpověď: 

vlastnictví médií považovala za „určitou formu veřejné věci nebo správcovství.“
12

 Není 

ovšem jasné, jak by taková forma vlastnictví měla být v praxi provedena.  

 

 Mimo nejasné odpovědi na výše zmíněnou otázku přináší teorie společenské 

odpovědnosti i další rozpory, poněvadţ klade na média několik úkolů, které si 

v nejlepším případě navzájem odporují (média musí bavit, ale zároveň být seriózní 

v debatě o veřejných záleţitostech; z logiky věci musí podléhat vlivu zadavatelů 

reklamy a souvisejícího PR tlaku, ne ovšem do té míry, aby o událostech informovala 

zkresleně).  

 

Veřejnost by si dle čtvrté teorie měla všímat moci médií. Lidem v tomto smyslu 

mohou pomoci neziskové organizace, vzdělávací instituce v oboru masové komunikace 

či nezávislé agentury hodnotící výkony tisku. Spoluodpovědnost za média přijatými či 

nepřijatými opatřeními nese i vláda. Teorie společenské zodpovědnosti povaţuje za 

hlavní lidskou svobodu volný přístup k nástrojům na dosaţení vytouţených cílů. 

Svoboda projevu je poskytnuta na základě povinnosti jednotlivce vůči své myšlence a 

                                                 
11

 Tamtéţ. 
12

 MCQUAIL, Dennis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. Praha : Portál, 2009. 640 s. ISBN 

978-80-7367-574-5. s. 184. 
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svému svědomí. Teorie společenské zodpovědnosti odráţí pochyby a otázky (je člověk 

schopný dosáhnout svých cílů, být zodpovědnou součástí společnosti?), které si 

současná sociální věda, jmenovitě například polský sociolog Zygmunt Bauman
13

, klade. 

 

Publikace „Čtyři teorie tisku“ byla významným milníkem pro pochopení 

mediálního systému, ovšem pro současné mediální pole byla rozdělením 

nedostatečným. Denis McQuail se proto pokouší tyto normativní teorie upravit a 

doplnit. V roce 1992 tak přidává další dvě koncepce.
14

 První z nich je „rozvojová teorie 

médií“. Podle ní je hlavní funkcí médií rozvoj jazyka a národní kultury, média tak mají 

zejména socializační a vzdělávací cíle.
15

 Podle teorie demokratické participace by 

neměla existovat centralizovaná kontrola médií. Média by měla podporovat práva 

menšin a jednotlivců. Těm zejména by také měl být umoţněn přístup k médiím. 

 

2.2. Publikum 

 

Důleţitou součástí „Čtyř teorií tisku“ je ovšem i publikum. Jeho klasifikace 

pochopitelně záleţí na faktu, jak kritické stanovisko k mediálním systému ta které teorie 

zaujímá. Teorie společenské odpovědnosti předpokládá aktivní, uvědomělé publikum, 

které si samo cíleně vyhledává informace. Naopak nejstarší koncepce popisuje diváka 

pouze jako pasivního konzumenta. „Za koncepcí tzv. pasivního publika stojí představa, 

že masová média mají na své publikum silný vliv a že publikum je pasivní v příjmu 

mediovaných sdělení, že je v podstatě vydáno médiím na milost a pouze reaguje na 

podněty přicházející z médií.“
16

 Tato teorie chápe média jako agresivní, sociálně 

destruktivní činitele.  

 

Po druhé světové válce se začínají mediální teorie věnovat vztahu médií a 

jednotlivce. V tuto chvíli se tak objevují koncepce publika aktivního. „Tato koncepce 

považuje publikum za aktivní činitel mediální komunikace, jehož členové si sdělení sami 

                                                 
13

 Viz mj. BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Praha : Sociologické nakladatelství, 1995. 

165 s. ISBN 80-85850-12-5. 
14

 JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-

7367-466-3. s. 123. 
15

 Tamtéţ. 
16

 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-

7367-466-3. s. 220. 
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vybírají z předkládané nabídky a nakládají s ním podle vlastního uvážení, dávají mu ve 

svém životě místo a interpretují ho.“
17

  

 

S nástupem nových digitalizovaných médií přichází publikum nové, 

interaktivní.
18

 Publikum si bezpochyby samo obsahy vybírá, méně jednoznačné je 

stanovisko Jiráka a Köpplové o moţnosti aktivního podílení se na konečné podobě 

konzumovaného sdělení. „Podstatným rysem interaktivity je to, že dává uživateli 

možnost prožívat pocit odezvy média, s nímž pracuje a pocit alespoň dílčího ovládání 

takového média.“
19

 Ani v rámci nových médií ovšem neexistuje moţnost přímo se 

podílet na výsledku výstupů
20

, nová média spíše usnadňují komunikaci mezi samotnými 

zástupci publika (např. pomocí diskusí pod článkem, sdílení článků na sociálních sítích 

atp.). Jednosměrný model, ve kterém jsou recipienti sdělení izolování, se posunul ke 

schématu, ve kterém se čtenáři mohou propojit navzájem, nemohou však navázat 

kontakt se samotnými autory sdělení, ţurnalisty.
21

 Poster v tomto smyslu hovoří o tom, 

ţe internet překonává omezení tisku tím, ţe „umožňuje rozhovor mnoha lidí s mnoha 

lidmi.“
22

 

 

Kdyţ mediální vizionář Tomáš Bella v roce 2004 spustil první evropskou 

blogovací sluţbu vlastněnou samotným médiem (blog.sme.sk)
23

, dost moţná tím splnil 

sny o občanském ţurnalismu. Médium ovšem v tomto případě pouze poskytuje prostor 

k seberealizaci na webovém prostoru. Jakkoliv mohou mít blogeři v ojedinělých 

případech vliv na redakční agenda setting
24

, ani v jejich případě nelze mluvit o 

interaktivním publiku, neboť druhá strana – ţurnalisté – na vyvíjenou aktivitu nijak 

nereagují. S příchodem nových médii se prakticky nic nezměnilo a časem upadla do 

                                                 
17 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál , 2009. 413 s. ISBN 978-80-7367-

466-3., s. 223–224 

18 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál , 2009. 413 s. ISBN 978-80-7367-

466-3., s. 228 

19 Tamtéţ. 
20

 Výjimkou je online chat, kdy jsou určité osobě v daný čas pokládány otázky čtenáři daného serveru. 

Pro tento online chat se vyuţívá webové rozhraní samotných médií. 
21

 Toto částečně změnily sociální sítě, viz kapitola 6.1. 

22 POSTER, Mark. Underdetermination. New Media & Society. April 1999, 1, 1, s. 12–17. ISSN 1461-

4448. 
23 

OLIVER, Laura. Journalism.co.uk Editor‘s Blog [online].Mousetrap Media Ltd., July 22nd, 

2010, Updated 05/08/2010 [cit. 2011-05-18]. Are you on the j-list? The leading innovators in journalism 

and media in 2010. Dostupné z WWW: <http://blogs.journalism.co.uk/editors/2010/07/22/are-you-on-

the-j-list-the-leading-innovators-in-journalism-and-media-in-2010/>. 
24

 Viz kapitola 2.2. 
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středního proudu, shrnuje to
25

 Anne Lievrouwá, která se novými médii zabývá ve svých 

pracích dlouhodobě. Dalšími aspekty nových médií se podrobněji budeme zabývat 

v kapitole 6. 

 

2.3. Agenda-setting a moc médií 

 

Vlivu médií na publikum se věnuje i hypotéza „nastolování agendy“ (agenda-

setting). Média, především zpravodajská část, přímo ovlivňují to, co bude publikum 

povaţovat za důleţité a co nikoli. „(...) média ovlivňují to, o čem lidé přemýšlejí, a do 

jisté míry také to, jak o tom uvažují, tím, že některá témata zařazují do svých obsahů, 

jiná nikoli, a tato témata »rámcují«, tj. různými prostředky (např. řazením zpráv) 

signalizují pořadí jejich důležitosti a dalšími prostředky (především signály 

preferovaného čtení) signalizují jejich možnou interpretaci, odkazují k sociálně 

zakotveným předsudkům a stereotypům apod. (...) Teorie nastolování agendy tedy hledá 

odpověď na otázku, proč se některé informace o některých tématech stanou součástí 

veřejné debaty, zatímco jiné zůstanou stranou pozornosti, a proč jsou některá témata 

vnímána veřejností jako závažnější než ostatní.“
26

 

 

S pojmem agenda-setting úzce souvisí i starší pojem „gatekeeping“. 

Gatekeeping označuje proces výběru informací tedy způsob, jakým se subjekt 

disponující mocí tak činit (editor, šéfredaktor, mediální instituce) rozhoduje, které 

informace zveřejní a které nikoli, které jsou hodny publikování a mediálního zájmu a 

které ne. Při tomto procesu se gatekeeper řídí svými subjektivní preferencemi.  

 

K oběma pojmům se váţe i vztah mediovaných obsahů k realitě. Základem 

těchto studií je tradičně porovnat, jaký vztah má mediální realita k sociální skutečnosti, 

do jaké míry se tyto dvě reality shodují, překrývají, doplňují či jak si odporují
27

, 

nicméně Jirák a Köpplová tento přístup podrobují kritice, protoţe sama média jsou 

                                                 
25

 LIEVROUWÁ, Leah Anne. What’s changed about new media?. New Media & Society 6, 1, s. 12–17. 

Dostupný také z WWW: <http://blog.lib.umn.edu/swiss/archive/Lievrouw.pdf.> ISSN 1461-4448. 
26

 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-

7367-466-3. s. 352–353. 
27

 Tamtéţ. 
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součástí sociální reality, svým vlivem do ní vstupují.
28

 Z mnoha hledisek, jak lze tento 

problém nahlíţet, lze vyzvidvihnout jednu otázku: čí pohled na společnost média 

podporují? Jirák a Köpplová nabízí dělení do dvou skupin
29

: 

 

1) Hegemonní model dle něhoţ média podporují stávající uspořádání 

společnosti. „V mediálních produktech vidí projevy světa ekonomicky a 

politicky mocných.“
30

 

2) Pluralitní model zdůrazňuje fakt, ţe si čtenář můţe z obsahů vybrat. 

Svobodná je i interpretace. „Pluralitní model nachází v mediálních 

produktech reprezentaci světa zájmových skupin.“
31

 

 

Na tyto dva modely podpory stávajícího systému navazuje James Curran. 

K podpoře zájmů úřadující moci podněcuje mediální organizace dle Currana
32

 jedenáct 

zásadních vlivů: 

1. Státní cenzura (legální i donucovací prostředky) 

2. Vysoké vstupní náklady (neelitní skupiny populární média vlastnit nemohou) 

3. Koncentrace médií (partnerské dohody mezi jednotlivými médii v kontextu 

expandujících mediálních systémů) 

4. Vlastnictví korporací (vydavatelství jakoţto korporace ovlivňují obsah a cíle 

médií) 

5. Tlaky trhu (trh dává podnět k co nejvyšší maximalizaci publika. Zábavní média 

se na masovém trhu snaţí mířit ke shodě a konvenci) 

6. Nerovnosti konzumentů (převáţná většina provizí z médií – zejména 

v magazínech pro ţeny– je namířena k potřebám majetných, protoţe právě ti na 

chod médií – po inzerentech – doplácejí nejvíce) 

7. Vliv reklamy (reklama je z důvodu potenciálně nejvyššího výnosu spíše 

namířena na bohaté skupiny obyvatelstva) 

8. Vzestup PR (během uplynulých třiceti let prudce narostly výdaje za public 

relations ve vládě i firmách) 

                                                 
28

 Tamtéţ, s. 287. 
29

 Tamtéţ, s. 291. 
30

 Tamtéţ, s. 91. 
31

 Tamtéţ. 
32

 CURRAN, James. Media and Power. London and New York : Routledge, 2002. 308 s. ISBN 0–415–

07739–7.  s. 148-150. 
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9. Zpravodajské zvyky a hodnoty (slabší, hůře organizované instituce, dostávají 

v médiích méně prostoru, protoţe získáváním informací stráví redaktoři více 

času, coţ je neekonomické) 

10. Nerovné zdroje (média jsou formována hodnotami, představami, vysvětlujícími 

rámci a předpoklady, které jsou rozšířeny ve společnosti. Média mají sklon tyto 

postoje nedobrovolně přijímat za vlastní) 

11. Dominantní ideologie (klíčovou ideologií 20. století byl antikomunismus. 

V současné době, po pádu bipolárního světa, je vlivnou ideologií islámský 

terorismus). 

  

Curran sleduje i síly, které na mediální organizace mohou působit v opačném 

směru a média mohou vychýlit k liberálnějším postojům: 

1. Síla kultury (pokud panuje celospolečenský dialog, můţe docházet k obměně 

stávajících postojů). 

2. Zplnomocnění státem (demokratické hodnoty). 

3. Regulace (občané mohou prostřednictvím státu dohlíţet na to, jak jsou média 

regulována). 

4. Síla zdrojů (občané mohou ustanovit odborné instituce, které novináři pouţívají 

jako zdroj informací či komentářů). 

5. Síla zákazníka (ovlivnění alokací času a peněz: o popularitě rozhodují čtenáři). 

6. Síla producentů (nutnost vysokých vstupních nákladů stírá internetové 

prostředí). 

7. Síla zaměstnanců (uvědomění si postavení: novináři slouţí společnosti). 

 

Média podléhají obrovskému tlaku, především ze strany vydavatele, inzertního 

oddělení a inzertních zadavatelů, PR agentur, méně pak státu, alespoň v západních 

demokratických společnostech s tradicí svobodných médií. Proti těmto silám vystupuje 

sedmero mocí, které závisí především na demokratickém uvědomělém publiku. Některé 

z těchto sil (například bod 2. a 3.) ovšem můţeme povaţovat za spíše symbolické, 

v praxi nerealizovatelné ideály. V 90. letech a na počátku 21. století se pak k těmto 

sedmi silám přidal  i vystoupil mediální aktivismus s velmi konkrétními cíli i činy. 
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3. Mediální aktivismus ve světě 
 

Mediální aktivismus je v nejobecnější definici aktivismus, který média pouţívá 

či vyuţívá k prosazení určitých cílů netradičními cestami.
33

 „Základní cíl široce 

pojatého mediálního aktivismu spočívá v tom, aby média »reprezentovala, sloužila a 

vyjadřovala zájmy všech občanů«,“
34

 tvrdí Vít Kouřil, který se jako jeden z mála 

českých teoretiků mediálnímu aktivismu věnoval. Snahou mediálního aktivismu je 

„demokratizovat mediální struktury a praxe.“
35

  

 

Důleţitou součástí mediálního aktivismu je kritika současných mediálních 

systémů. Aktivisté kritizují omezující tlaky, které na redaktory vyvíjejí instituce vnější 

(státu, inzerentů, PR agentur) i vnitřní (vydavatel, finanční oddělení, inzertní oddělení). 

Těmto vlivům jsme se více věnovali v kapitole 2.3. 

 

Lucie Paseková ve své bakalářské práci o mediálním aktivismu
36

 aktivismus 

rozděluje do dvou skupin: 1) aktivismus provozovaný prosazováním agendy uvnitř 

samotných médií a 2) zpětné ovlivňování obsahu médií nestátními nevládními 

organizacemi. V prvním případě slouţí média pouze jako kanál, kterým je sdělení 

vedeno, v druhém případě jsou média účelem i prostředkem. Kouřil
37

 operuje s pojmem 

media watchdogs, naráţejíc na teorii společenské odpovědnosti, v níţ jsou média 

nahlíţena jako hlídací psi demokracie
38

. Nevládní organizace se staví do pozice hlídače 

hlídačů. 

 

                                                 
33

 Viz oddíl 4. 1. 
34

 STEIN, Lucy. 1999. Media and Democratic Action: Introduction. Peace Review, 11, 1. s. 5–8. ISSN 

1040-2659. 
35

 KOUŘIL, Vít. Media watchdogs: dohlíţet a nepřestat. Revue pro média. 2005, 12-13, s. 28. ISSN 

1214-7494. 
36

 PASEKOVÁ, Lucie. Mediální aktivismus: jeho demokratický potenciál a manifestace. Brno, 2009. 77 

s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a 

ţurnalistiky. Vedoucí práce Mgr. Jakub Macek. s 9. 
37

 KOUŘIL, Vít. Media watchdogs: dohlíţet a nepřestat. Revue pro média. 2005, 12-13, s. 26–29. ISSN 

1214-7494. 
38

 Viz kapitola 2. 1. 
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Kořeny mediálního aktivismu leţí dle Kouřila „jak v meziválečném reformním 

hnutí, tak v akcích politických aktivistů prosazujicích participativní demokracii a 

sociální změny v 60. a 70. letech.“
39

  

 

První náznaky můţeme vidět v 60. letech s počínajícími media hoaxingem, kdy 

aktivisté cílenými zesměšňujícími akce podrývají důvěryhodnost médií. (viz kapitola 

3.5.). Avšak „Snahy individuálních nebo organizovaných aktivistů změnit chod médií 

nalezneme hluboko v dějinách moderního tisku. V USA nabíraly mimo jiné podobu 

ostrých reakcí na mediální obsahy ze strany náboženských skupin, bojů o vlastní 

nezávislá periodika dělnických odborů nebo odstranění mediálních bariér pro etnické 

menšiny.“
40

 

 

Jednotlivé podoby mediálního aktivismu na globálním i českém poli si 

představíme pomocí deskriptivní analýzy a případových studií v následujících 

kapitolách. 

3.1. Formy a podoby mediálního aktivismu 

Pro rozdělení různých druhů činností, které spadají pod termín mediální 

aktivismus, vyjdeme z existujícího schématu „typů organizací, intenzivně zasahujících 

do mediálního pole“
41

, které stanovil Kouřil a rovněţ předloţíme vlastní rozdělení. 

 

Kouřilovo schéma
42

 lze zjednodušit následovně: 

1. instituce analyzující chování médií čili mediawatchdogs 

2. grasroots uskupení (hnutí zaloţená na neformálních vazbách) 

3. neziskové organizace s veřejným zájmem a zájmová uskupení prosazující 

do médií určitou agendu 

 

 Protoţe Kouřilovo schéma zcela opomíjí netradiční způsoby vnikání do médií, 

do osnovy přidáváme další typy: 

4. media hoaxing (mediální „balamucení“) 

                                                 
39

 KOUŘIL, Vít. Media watchdogs: dohlíţet a nepřestat. Revue pro média. 2005, 12-13, 

s. 26–29. ISSN 1214-7494. 
40

 Tamtéţ, s. 26. 
41

 Tamtéţ, s. 27. 
42

 Tamtéţ, s. 27. 
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5. kulturní sabotáţ (občansky angaţovaná tvorbou realizovanou ve veřejném 

prostoru) 

6. alternativní publikační systémy 

7. spojení mediálního aktivismu a umění 

8. smart moby 

 

Jednotlivé podoby nejsou striktně odděleny a mohou se navzájem doplňovat či 

překrývat. Platí to především o media hoaxingu a kulturní sabotáţi. V následujících 

částech formy představíme v samostatných podkapitolách. 

 

3.2. Media Watchdogs 

 

Takzvaní media watchdogs, hlídací psi médií, se zaobírají obsahy a mediální 

reprezentací. Problému jsme se dotkli jiţ v kapitole 2.2., Jirák a Köpplová myšlenku 

rozvádějí, „v metodě obsahové analýzy je zakódovaná představa, že v mediálním 

obsahu se nějak obráží skutečnost, která stojí »hotová« a »připravená« k mediální 

prezentaci.“
43

 Jak autoři uvádějí, často je například porovnáván výskyt minority 

v reálné společnosti a její zastoupení v mediálních produktech
44

. Rovněţ se často 

sleduje mediální obraz daných skupin obyvatelstva.  

 

Dle Kouřila, mohou organizace sledující obsahy médií slouţit jako „čidla 

mediálního smogu, čističky mediální špíny.“
45

 Jiţ v roce 1988, a později v revidovaném 

vydání z roku 2002 podali detailní analýzu tohoto smogu Noam Chomsky s Edwardem 

Hermanem, kteří se dlouhodobě zabývají manipulací masmédií. Pro svou publikaci 

pouţili výraz, který poprvé uvedl Walter Lippmann
46

 – výroba souhlasu. V knize 

Chomsky a Herman ustanovují model propagandy, jenţ se snaţí odhalit, proč média 

podporují stávající elity. Média dle této koncepce
47

 fungují na základě pěti různých 

                                                 
43

 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-

7367-466-3. s. 286. 
44

 Tamtéţ. 
45

 KOUŘIL, Vít. Media watchdogs: dohlíţet a nepřestat. Revue pro média. 2005, 12-13, s. 27. ISSN 

1214-7494. 
46

 Viz LIPPMANN, Walter. Public Opinion. New Material This Edition. New Brunswick, New Jersey : 

Transaction Publishers, 1991. 427 s. ISBN 0-88738-861-2. s. 234–248. 
47

 HERMAN, Edward S.; CHOMSKY, Noam. Manufacturing Consent : The Political Economy of the 

Mass Media. New York : Pantheon Books, 2002. 480 s. ISBN 978-0375714498. s. 1–31 
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kritérií, zvaných „filtry“. Některé z těchto hrozeb pro demokracii i svobodná nestranná 

objektivní média jsme popsali jiţ ve druhé kapitole. Zda média zprávu či informaci 

pouţijí záleţí na tom – popisují Chomsky, Herman – zda projde těmito filtry: 

 

1. vlastnictví (zájmy korporací). 

2. reklama (vliv zadavatelů). 

3. výběr zdrojů (novináři napojení na zdroje z vysoké politiky se mohou zdráhat 

psát negativně o politicích). 

4. odezva (negativní zpětná vazba vysokých kruhů). 

5. ideologie (mezi silné ideologie patří antikomunismus či víra v neomezenou moc 

trhu). 

 

Bennet mezi vlivy, které „omezuji kvantitu, kvalitu a diverzitu politického 

obsahu v masových médiích“
48

 řadí i komercializaci zpravodajství. Media watchdogs 

kritizují i bulvarizaci tisku.  

 

Organizací, která média sledují, je celá řada. Ucelený přehled nabízí například 

server Open Directory.
49

 Mezi nejznámější organizace, které se věnují popsaným 

problémům, patří například Fairnerss & Accuracy in Reporting (FAIR)
50

 nebo Accuracy 

in Media
51

. Stejně tak existují projekty, které se věnují faktické přesnosti vyjádření 

politických představitelů (FactCheck.org - Annenberg Political Fact Check
52

) či 

praktikám PR odvětví (PR Watch
53

). Chybami médií se zabývá například Regret the 

Error
54

), etice, především u online médií, se věnue server Stinky Journalism
55

.  

                                                 
48

 BENNETT, W. Lance. New Media Power: The Internet and Global Activism. In CURRAN, James; 

COULDRY, Nick. Contesting Media Power. Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield Publishers, 

2003, s. 17–39. ISBN 0-7425-2385-3. 
49

 Dostupné z WWW: <http://www.dmoz.org/News/Media/Watchdogs/>. 
50

 Dostupné z WWW: <http://www.fair.org/> 
51

 Dostupné z WWW: <http://www.aim.org/> 
52

 Dostupné z WWW: < http://www.factcheck.org/> 
53

 Dostupné z WWW: <http://www.prwatch.org/> 
54

 Dostupné z WWW: <<http://www.regrettheerror.com> 
55

 Dostupné z WWW: <http://www.stinkyjournalism.org/> 
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3.3. Grassroots uskupení 

 

Paseková grassroots hnutí vystihuje lakonicky „řízením aktivit »zdola«. 

Grassroots organizace a jejich aktivity tedy nejsou řízeny podle strukturované 

hierarchie, ale jejich struktura má podobu sítě. Tyto organizace jsou založeny 

spontánně, neobsahují tradiční mocenskou strukturu.“
56

 

 

Pokud se neformální grassroots hnutí pohybují na hranici střetu se zákonem, 

jejich členové těţí ze síly anonymního davu. V souladu s teorií deindividualizace 

(jiţ na konci 60. let prosazoval americký psycholog Philip George Zimbardo) a se 

staršími teoriemi psychologie davu Gustava Le Bona,
57

 které, velice zjednodušeně 

řečeno, tvrdí, ţe jednotlivec se v davu chová podle ostatních, lze u grassroots hnutí 

předpokládat síly, při níţ člověk v davu ztrácí pocit zodpovědnosti ve vztahu k vlastní 

osobě. Toto se ostatně projevuje i u grasroots uskupení Anonymous, kterému se 

podrobněji věnujeme na jiném místě, v kapitole 6.1.1. 

  

3.4. NNO s veřejným zájmem a zájmová uskupení prosazující do 

médií určitou agendu 

 

Vymezení nestátních neziskových organizací (NNO), které lze zároveň zařadit na 

seznam mediálně aktivistických skupin, je nejasné. Základní kritérium – snaha 

upozornit na nepopulární témata, otázky a problémy týkající se politiky, společnosti, 

ekologie, lidských práv, urbanizace a dalších oblastí – je vlastní všem NNO. Kouřil do 

tohoto schématu zahrnuje takzvané media advocacy groups – „v užším smyslu, zájmove 

skupiny prosazující do médii a politiky jistou agendu – např. týkající se veřejného 

zdraví, alkoholismu, drog, násilí atp., např. úspěšná protikuřácká kampaň Americans 

for Non-Smoker‘s Rights a dále public interest groups čili obhájce veřejného zajmu, 

                                                 
56

 PASEKOVÁ, Lucie. Mediální aktivismus: jeho demokratický potenciál a manifestace. Brno, 2009. 77 

s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a 

ţurnalistiky. Vedoucí práce Mgr. Jakub Macek. s 18. 
57

 Viz například LE BON, Gustave. Psychologie davu. Praha : Kra, 1994. 159 s. ISBN 80-901527-8-3. 
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např. poradenské a konzultační organizace jako Center for Media and Democracy nebo 

Media Access Project.
58

  

 

3.5.  Media Hoaxing 

 

Protoţe v České republice dosud fenoménu mediálního „balamucení“ v kontextu 

světového mediálního aktivismu nikdo obšírněji nevěnoval, povaţujeme za zásadní 

věnovat mu alespoň více prostoru neţ předešlým aktivitám spadajícím pod mediální 

aktivismus. 

 

V roce 1959 vytvořil bavič Alan Abel organizaci nazvanou „Society for 

Indecency to Naked Animals“ (doslova Společnost za neslušnost nahých zvířat). Jejím 

účelem bylo propagovat nošení oblečení u zvířat. Jak shrnuje Boyle, tehdejší editor 

magazínu Saturday Evening Post návrh na sepsání článku o této organizaci odmítl, jeho 

reakce ale dávala tušit, ţe si vůbec neuvědomil, ţe by se mohlo jednat o ţert.
59

 Abel 

ustanovil mluvčím i prezidentem organizace svého společníka Bucka Henryho a ještě 

ten samý rok byl Henry mimo jiné hostem pořadu Today Show stanice NBC. O tři roky 

později byl Buck Henry, jako G. Clifford Prout, prezident zmíněné asociace, hostem 

večerních zpráv americké televizní stanice CBS
60

. Teprve aţ v uprostřed tohoto 

televizního vysílání, po třech letech od zahájení činnosti, byla podvod odhalen. Prout, 

tedy ve skutečnosti Buck Henry, byl totiţ zaměstnancem CBS a několik kolegů ve 

vysílání jej poznali.
61

 Kromě záměrů skupiny byl přitom zaráţející i samotný název 

sdruţení: vzhledem k prosazovaným cílům by se skupina měla jmenovat spíše 

„Společnost proti neslušnosti nahých zvířat“, nikoliv „Společnost za neslušnost nahých 

zvířat.“ Co začalo jako nevinný ţert skončilo mimo jiné sérii vydaných tiskových 

prohlášení, které se konzervativním tónem pohoršovaly nad nahými zvířaty a 

obsahovaly hesla jako „Mravnost dnes znamená morálka zítra.“ Účel náročné 

                                                 
58

 KOUŘIL, Vít. Media watchdogs: dohlíţet a nepřestat. Revue pro média. 2005, 12-13, s. 27. ISSN 

1214-7494. 
59

 BOYLE, Patrick. American Journalism Review [online]. April 1992 [cit. 2011-05-04]. WANTED: For 

Media Hoaxing. Dostupné z WWW: <http://www.ajr.org/article.asp?id=1277>. 
60

 Museum of Hoaxes [online]. c2009 [cit. 2011-05-04]. The Society for Indecency to Naked Animals. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.museumofhoaxes.com/hoax/archive/permalink/the_society_for_indecency_to_naked_anima

ls/>. 
61

 Tamtéţ. 
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organizace byl přitom nulový, Abel s ním nechtěl poukázat na ţádný závaţný 

společenský problém, coţ je ovšem zcela v duchu media hoaxingu. 

 

Spíše úsměvný příběh dobře ilustruje přehlíţenou, odvrácenou stranou 

mediálního aktivismu. Cílené podkopávání důvěryhodnosti médií pomocí pokusů o 

uveřejnění falešných zpráv či témat (často se senzačním aţ neskutečným obsahem) se 

sdruţuje pod anglický termín media hoaxing. Některé z akcí či prostředků, které 

k tomuto podkopávání vedou, jsme uţ rovněţ popsali v předchozích kapitolách. 

Hoaxing je šířeji definován jako „vědomě vytvořený podvod vydávaný za pravdu“
62

, 

důleţitým aspektem hoaxingu je ve většině případů satirický či humorný podtón. Je 

ovšem nutné zdůraznit, ţe media hoaxing nemusí slouţit ke změně agenda setting, není 

to ani jeho cílem. Smyslem mnohých smyšlených zpráv je jen přilákat zájem médií, 

autoři hoaxů často zmizí stejně rychle jako se objevili.  

 

Popsaný projekt Alana Abela rozhodně není prvním příkladem media hoaxingu 

v historii médií. Media hoaxing je ve světě médií přítomen od jejich samého počátku. 

Aniţ by to tušila, dopouštěla se ho sama média. První takový hoax, poplašná zpráva se 

datuje aţ k roku 1835, kdy v listu The New York Sun vyšla série šesti článků 

informujících o astronomických objevech, které učinil astronom John Herschel pomocí 

teleskopu. The New York Sun čtenáře informoval o obrovských stádech kopytníků a 

měsíčních lidech spatřených na povrchu měsíce.
63

 Sama média však dodnes čas od času 

dobrovolně uvolňují vlastní smyšlené zprávy. Příkladem můţou být nepravdivé 

informace kolující v masmédiích pravidelně 1. dubna. Záměna falešné zprávy za 

skutečnou však v tomto případě aţ na výjimky nehrozí: zprávy jsou většinou aţ příliš 

nereálné a veřejnosti je známý smysl tohoto data. 

 

Asi nejznámějším šiřitel falešných zpráv vůbec je americký umělec Joey 

Skaggs, který se proslavil více jak dvaceti průniky do médií. Od poloviny sedmdesátých 

let se mu podařilo v různých rolích vystoupit na obrazovkách mnoha amerických (mimo 

                                                 
62

 MACDOUGALL, Curtis D. Hoaxes. 2 edition. [s.l.] : Dover Publications, 1958. 338 s. ISBN 

0486204650. 
63

 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha : Portál, 2003. 208 s. ISBN 80-7178-

697-7. s 31. 
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jiné Fox News, ABC, NBC, WNBC) i britských (Sky News, GMTV
64

) televizních 

stanic. Mezi jeho nejznámější projekty patří Portofess z roku 1992, kdy se vydával za 

církevního duchovního. Skaggs s mobilní zpovědnici jezdil po ulicích New Yorku v 

době, kde zde Demokratická strana volila kandidáta na úřad prezidenta USA. Skaggs 

svůj výstup ironicky komentoval slovy „Církev musí zaujmout agresivnější postoj. 

Církev musí tam, kde jsou hříšníci.“
65

 Skaggs chtěl politikům s mobilní zpovědnicí 

„ulehčit osvobození jejich duší“
66

 – tak aby bylo přiznání hříchů co nejrychlejší a 

nejjednodušší. 

 

Skaggs je povaţován za jednoho ze zakladatelů kulturní sabotáţe (viz 

následující kapitola 3.6.). Akce kulturní sabotáţe mají ovšem zpravidla výrazný vyšší 

smysl v podobě kritiky nadnárodních korporací, či politiky (viz kapitola 2.1.5.), 

Skaggsovy projekty jsou cíleně navrţeny tak, aby přilákaly zájem médií a jejich cílem je 

média zdiskreditovat a zesměšnit.  

 

3.6. Kulturní sabotáţ 

 

Mark Dery nebyl prvním autorem, který fenomén kulturní sabotáţe pojmenoval 

a vymezil, jeho stať „Culture Jamming: Hacking, Slashing, and Sniping in the Empire 

of the Signs
67

 z roku 1992 je ale rozhodně nejcitovanějším příspěvkem o tomto tématu. 

Dery do kulturní sabotáţe řadí cokoliv, v čem se mísí umění, média, parodie a postoj 

outsiderů, a tak se do ní promítají některé druhy mediálního aktivismu (viz kapitoly 4.6. 

aţ 4.8.), které se časem oddělily a dnes tvoří samostatná odvětví. Sabotáţ Dery vidí 

jakou „součást kontinua“, do kterého patří mimo jiné ruský samizdat či politicky 

angaţované protifašistické fotomontáţe z 40. a 50. let 20. století umělce Johna 

Heartfielda.
68

 V dnešních dnech můţeme kulturní sabotáţ definovat spíše jako občansky 

angaţovanou tvorbou realizovanou ve veřejném prostoru. 

                                                 
64

 Dnes se kanál jmenuje ITV Breakfast Limited – Ofcom [online]. Ofcom copyright 2006-11 [cit. 2011-

05-11]. ITV Breakfast Limited (formerly known as GMTV Limited). Dostupné z WWW: 

<http://licensing.ofcom.org.uk/tv-broadcast-licences/current-licensees/channel-3/GMTV/>. 
65

 SKAGGS, Joey. JOEYSKAGGS [online]. New York, New York : July 1992 [cit. 2011-05-11]. 

Portofess. Dostupné z WWW: <http://www.joeyskaggs.com/html/port.html>. 
66

 Tamtéţ. 
67

 DERY, Mark. Jamming : Hacking, Slashing, and Sniping in the Empire of the Signs. Open Magazine 

Pamphlet Series. 1993, 25. Dostupný také z WWW: <http://www.rebelart.net/source/dery.pdf>. 
68

 Tamtéţ. 
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Kulturní sabotáţ se v mnohém prolíná s jiţ výše popsaným media hoaxingem a 

je rovněţ často zaměňována
69

 s její dílčí částí, subvertisingem, zaloţeném na 

výsměšném přetváření reklamních sdělení, především pak korporací s globální 

působnosti. Dery nicméně „antireklamu“ povaţuje za nejtypičtější projev kulturní 

sabotáţe. Nápaditými změnami billboardů se v minulosti proslavila například skupina 

Adbusters,
70

 jeţ je stále aktivní, zaměřuje se ale na vydávání časopisu a na 

antikonzumeristické kampaně s mezinárodním či globálním dopadem. 

 

Naomi Kleinová – jeţ se ve svém bestselleru  „Bez loga“ zaobírá vztahem 

alternativní kultury a značek, které přejímají její styl – poukazuje na to, ţe metody 

kulturní sabotáţe paradoxně úspěšně převzaly korporace, proti kterému byla sabotáţ 

původně namířena.
71

 Guerilla marketing se opravdu po roce 2000 stal legitimní součástí 

takzvané podlinkové (BTL)
72

 reklamy. Guerilla marketing je nejčastěji provozován jako 

ojedinělé akce soustředěné na netradiční místa v ulicích měst, kdy se do akcí snaţí 

zapojovat kolemjdoucí. Můţe samozřejmě probíhat i na webu nebo jinými kanály. 

Levinson
73

 guerilla marketing charakterizuje ve 20 bodech, mezi které patří pouţití 

sdělovacích kanálů, jeţ jsou levné nebo zcela zdarma, cílení na jednotlivce nebo malé 

skupiny či vyuţívaní tzv. memů
74

 namísto korporátní identity.  

 

Často opomíjeným faktem guerillových aktivit, kulturní sabotáţ nevyjímaje, je 

fakt, ţe jejich dopad bývá omezen na marginální, navíc náhodné skupiny obyvatelstva, 

pokud o něm zpětně nereferují média, především masová. 

 

Právě masových sdělovacích prostředků vyuţívá dvojice The Yes Men. 
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3.6.1. The Yes Men 

 

Dvojice The Yes Men se pohybuje na pomezí kulturní sabotáţe a media 

hoaxingu. Přestoţe je toto zřejmě nejznámější mediálně-aktivistickou skupinou vůbec 

budeme jí věnovat spíše menší prostor. Skupina byla jiţ dostatečně popsána v dřívějších 

bakalářských pracích zabývajících se podobnou tematikou.
75

  

 

 Dvojice se proslavila zakoupením domén připomínajících domény zavedených 

oficiálních institucí. Na nově vzniklé webové stránky umisťovali The Yes Men obsah 

připomínající agendu skutečných institucí. Takto dvojice vytvořila podvodné stránky 

Světové obchodní organizace
76

 či tehdejšího prezidenta Spojených států amerických, 

George W. Bushe. Design byl natolik podobný legitimnímu webu, ţe návštěvníci mohli 

uvěřit, ţe se jedná o oficiální stránky – například televizní stanice CNBC poţádala 

prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na stránkách o rozhovor.
77

  

 

V roce 2008 připravili The Yes Men v kooperaci s Anti-Advertising Agency, 

skupiny Steva Lamberta (který se rovněţ dlouhodobě věnuje streetartu a kulturní 

sabotáţi) svou zřejmě nejznámější akci – falešné vydání deníku The New York Times. 

Vzhled podvrhu byl naprosto totoţný se standardním vydáním The New York Times a 

tak kromě nečekaného obsahu nebylo moţné rozeznat rozdíl. Yes Men a Anti-

Advertising Agency do projektu zapojily stovky dobrovolníků, kteří zdarma noviny 

rozdávali. Počet vytištěných kopií přesahoval 1 milion výtisků. 

Deník, který je datován k 4. červnu 2009, zobrazuje utopický svět, ve kterém 

figuruje fungující zdravotní péče, dostatek nerostných zdrojů, progresivní ekonomika, 

dokonce i fondy ropných společností, které financují výzkum změny klimatu. Na titulní 

stránce novin se pak objevila zpráva informující o skončené válce v Iráku. Vznikla 

dokonce i online verze těchto novin.
78

 Andy Bichlbaum, jak si mluvčí skupiny říká, na 
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obrazovce CNN potvrdil, ţe obsah novin měl být především výzvou ke změně pro 

americké občany
79

. 

Dle informací serveru New York Times
80

 se nejedná o první případ vydání 

falešné verze amerického deníku. Tou nejznámější je kopie New York Times, která byla 

vydávána v roce 1978 v době stávky. Falešná verze měla parodický podtext. Prvního 

dubna 1999, tedy na Apríla, pak britský manaţer Richard Branson nechal vytisknout 

100 000 kopií s názvem „Nemohu uvěřit, ţe toto nejsou New York Times.“
81

 

3.7. Alternativní publikační systémy 

 

Vymezení alternativních publikačních systémů je problematické. John Downing, 

který se sociální transformaci a analýze prosazovaní alternativních a opozičních témat 

skrz média věnuje dlouhodobě, definuje alternativní média „jako média, která 

mainstreamové diskusi nabízejí radikální alternativy“
82

.  Downingovy práce shrnuje 

Graham Maikle, který se zaobírá podobnými tématy: „Pokud se podíváme na práce 

John Downinga můžeme vidět několik charakteristik: za prvé, alternativní média jsou 

vlastněna a spravována autonomně; za druhé, předkládají náhledy, které se v nějakém 

smyslu odlišují od stanovisek větších médií a za třetí, se svými čtenáři/diváky udržují 

rovnocenné („horizontální“) vazby, namísto zavedených médií, jejichž schéma je 

založeno na směru toku informací svrchu dolů.“
 83

 Downing zde naráţí na 

charakteristiku masových medií, které jsme se věnovali v kapitole 2. 

 

Meikle odmítá přísné nálepkování a samotné vlastnosti, kterými se alternativní 

média vyznačují, alternativnost, chápe v hranicích určitých tendencí či snah – 

potenciálních přístupů, které můţe pouţít jakékoliv médium. Meikle uvádí příklad 

z roku 1999: „pokrytí tématu geneticky modifikovaných potravin listem The Guardian 
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 YouTube [online]. 14. 11. 2008 [cit. 2011-05-07]. FAKE NY TIMES hoax on CNN (The Yes Men) . 

Dostupné z WWW: <http://youtu.be/dO6Oi3XUYgg>. 

80 CHAN, Sewel. Liberal Pranksters Hand Out Times Spoof. New York Times [online]. 12. 11. 2008,  

[cit. 2011-05-07]. Dostupný z WWW: <http://cityroom.blogs.nytimes.com/2008/11/12/pranksters-spoof-

the-times/?scp=1&sq=new%20york%20times%20spoof&st=cse>. 
81

  Tamtéţ. 
82

 DOWNING, John. Alternative Media and The Boston Tea Party. In DOWNING, John; 

MOHAMMADI, Ali; SREBERNY, Anabelle. Questioning the Media. California : Sage, Thousand Oaks, 

2001. s. 238-256. s. 240. 
83

 MEIKLE, Graham. Future Active: Media Activism and the Internet. 1 edition : Routledge, 2002. 256 s. 

ISBN 9780415943222. s. 60. 



23 

 

v mnohém připomínalo styl alternativních médií: povzbuzení k vytvoření vzájemných 

vazeb mezi čtenáři, volání po přímé akci.“
84

 Redakce britských novin dala podle všeho 

jasně najevo svůj nesouhlasný názor: The Guardian mimo jiné uveřejňoval seznamy 

prodejců organických potravin a podtitulky rubrik jako „Připojte se k protestní 

organizaci“. 

 

Poněvadţ jsou alternativní média natolik širokým pojmem, ţe by vystačily na 

samostatnou diplomovou práci, nebudeme se jim na tomto místě dále věnovat. 

 

3.8. Smart Mobs 

Klíčem k pochopení takzvaných inteligentních či chytrých davů (z anglického 

smart mobs) – které představují novou formu protestu v ulicích – je jejich komunikace. 

Pokud se jedná o smart mob, protesty je svolán výhradně prostřednictvím 

elektronických prostředků, přičemţ účastníci protestu se nemusí znát osobně. Někdy se 

neznají ani z webových portálů, kde se sdruţují, stačí společná idea, jejíţ praktické 

naplnění je díky elektronickým v rychlém čase snadno realizovatelné. 

 

Chytré davy mohou mít razantní dopad na politické události. Například v 

 březnu 2004 se shromáţdilo přes tisíce lidí v ulicích Madridu, aby vyjádřilo nesouhlas 

s vládou v otázce teroristických útoků. Účastnící jako komunikační prostředek pouţívali 

především mobilní telefony (respektive textové zprávy), chat a internetová fóra.
85

   

 

V roce 2005 ve Francii propukla občanská bouře z iniciativy mladých lidí 

muslimské víry. Protestující si schůzky i shromáţdění sjednávali pomocí textových 

zpráv, blogů či emailů.
86
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4. Mediální aktivismus v českém prostředí 

4.1. Formy a podoby mediálního aktivismu v českém prostředí 

Mediální aktivismus můţe nabývat několika zcela rozličných podob, které jsme 

představili v kapitole 4. V následujícím oddíle se budeme věnovat otázce, jak tyto různé 

formy pronikají do českého prostředí.  

4.2. Media Watchdogs 

 

Co se týče hlídacích psů médií, watchdogs, které jsme ve světovém měřítku 

popsali v kapitole 3.2., v České republice ţádná podobná nestátní nezisková organizace 

zaměřená na média nepůsobí. Podobné je to s médii kriticky reflektujícími ţurnalistiku 

a média. Revue pro média
87

, odborný časopis zaloţený v roce 2001 při Fakultě 

sociálních studíí Masarykovy univerzity v Brně, ukončila činnost v roce 2006. Na její 

práci navázal čtvrtletník Mediální studia, projekt Syndikátu novinářů ČR a vybraných 

vysokoškolských pracovišť. Časopis Mediální studia je, alespoň dle posledního čísla 

uveřejněného na webu
88

 neaktivní od roku 2008. Na českém internetu funguje 

s přestávkami od roku 2002 server Mediář.cz
89

, který se od počátku věnuje ţurnalistice, 

marketingu a sociálním sítím. Svou mediální rubriku má časopis Týden, objevují se 

v něm však nejčastěji statistiky sledovanosti/čtenosti. 

4.3. Grassroots uskupení  

 

Ve sledovaném období nebyly zaznamenány ţádné grassroots uskupení které by 

vykazovaly znaky definice mediálního aktivismu z kapitoly 4.1.2. Protoţe i v globálním 

měřítku existuje minimum mediálně-aktivistických grasroots hnutí, domníváme se, ţe 

jejich neexistence je především způsobena malým českým „trhem“. 

 

Co se týče různých aktivistických skupin, jejichţ základna je tvořena 

neformálními vazbami, existuje v České republice řada alternativních levicových skupin 

napojených především na undergroundové časopisy (např. A-Kontra, Hluboká orba, viz 
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kapitola 5.2.5.). Ondřej Císař zmiňuje, ţe počet členů ţádné z českých anarchistických 

platforem nikdy nepřesáhl více jak 100 členů a jejich mobilizační schopnost je nízká.
90

 

 

Přesto můţeme hovořit o spontánní akci na pomezí neformálního grassroots 

hnutí a kulturní sabotáţe, které se v minulém roce na české scéně objevilo. V médiích 

bylo hnutí souhrnně označováno jako „Růţová guerilla“ či „růţová armáda“. 

 

4.3.1. Růţová guerilla 

 

V noci z 2. na 3. října roku 2010 se po celé Praze objevily upravené billboardy. 

Objevily se na nich růţovým písmem vyvedené různé nápisy („Exekuce,“ „Zlo“ nebo 

„Určeno k demolici“), některé billboardy pak byly pouze postříkány růţovou barvou. 

Anonymní aktivisté chtěli v akci, médii křtěné na Růţovou guerillu či růţovou armádu, 

poukázat na zamoření veřejného prostoru politickou a komerční reklamou.  

 

Samo uskupení si říká Armáda růţových snílků a jeho členové se navzájem 

neznají, o datu a podoby akce si dávali vědět prostřednictvím osobního kontaktu.
91

 

Růţové billboardy se objevily v době vrcholících komunálních voleb, proto se oběťmi 

útoky staly především billboardy a citylighty pronajaté politickými stranami (jednalo se 

zejména o ČSSD a ODS, tedy strany s nejvyšším počtem outdoorové reklamy). 

„K uspořádání sprejerského řádění se nepřihlásila žádná skupina a nikdo také veřejně 

nedeklaroval cíle a východiska protestu. Svou formou však akce zjevně odkazuje 

k tradici subvertisingu, se kterým v šedesátých letech minulého století přišli 

situacionisté či hnutí Billboard Liberation Front (BLF) z let sedmdesátých, nebo 

k současným Adbusters. Tyto skupiny poukazují na zamoření ulic a náměstí reklamou, 

snaží se pozměňovat reklamní vzkazy a vybojovat veřejný prostor zpět z rukou 

komerčních subjektů.“
92
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Podobná akce proběhla jiţ v roce 2008, kdy chtěli aktivisté poukázat na mnoţící 

se billboardy u českých dálnic. Růţová armáda tím „chtěla kritizovat fakt, že Česká 

republika je jedna z mála zemí Evropské unie, v níž jsou reklamy kolem dálnic 

povoleny. Většina států EU je zakázala s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Byť 

sdružení vlastníků billboardů tehdy vypsalo odměnu půl milionu korun, členům skupiny 

se podařilo zůstat v utajení.“
93

 

Růţová guerilla, jejíţ akci dle Deníku Referendum tehdy odsoudila mainstreamová 

média jako vandalství
94

, a policie jí klasifikovala jako trestný čin poškození cizí věci, se 

tak opírá zejména o veřejné mínění. Občané podle guerilly nejsou spokojeny se 

zahlcováním veřejného prostoru reklamou. 

Dopad akce z roku 2010 nebyl velký. Reklamní agentury si po první dnech akce 

ţádného poškození nevšimly, zpočátku dokonce mlčela i mainstreamová média. Do 

týdne po růţové akci, byly všechny poškozené billboardy odstraněny, citylighty umyty. 

„V situaci, kdy účastníkům hrozí za tento druh protestu tak tvrdé tresty, objevuje se 

naléhavě otázka, zda se jedná o dostatečně efektní a efektivní strategii. Většina 

veřejnosti akci vůbec nezaznamenala, a pokud si poškozených reklam všimla, nemohla 

je spojit s nějakou konkrétní myšlenkou.,“
95

 psal Filip Pospíšil pro kulturní 

čtrnáctideník. Pomoci rozšířit povědomí o růţové guerille a zároveň i zvýšit její 

podporu by podle A2 mohly samolepky či plakáty s vysvětleným poselstvím akce. 

Jejich vylepování by navíc mohlo být posuzováno jako pouhý přestupek, u něhoţ 

nehrozí tak tvrdé sazby. „Komunikace protireklamních aktivistů s veřejností je ale zcela 

zásadní. Nedá se totiž čekat, že by subvertising ovlivnil praxi reklamních společností 

přímo,“
96

 tvrdí Pospíšil. 
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4.4. NNO s veřejným zájmem a zájmová uskupení prosazující do 

médií určitou agendu 

 

Nestátních neziskových organizací a zájmových hnutí, které prosazují do médií 

svou agendu, je na poli kulturním, politickém, společenském, environmentálním, 

lidskoprávním, charitativním celá řada a jejich přehled přináší například Portál veřejné 

správy České republiky.
97

  

 

Z méně standardnějších  forem zájmového hnutí vybíráme server Praguwatch.cz. 

 

4.4.1. Praguewatch.cz  

 

Server Praguewatch.cz má za cíl kritickým okem sledovat praţské kauzy týkající 

se developerských projektů, spekulací s nemovitostmi, sporných případů radniční 

politiky, památkové péče, dopravy, ovzduší a zeleně. Web zahájil svou činnost 16. 9. 

2010. Na vytváření redakčního obsahu serveru se podílí především občanští aktivisté 

činní v nevládních neziskových organizacích, sociologové a urbanisti
98

. Praguewatch je 

dle vyjádření spoluzakladatelky Michaely Pixové příkladem umírněného aktivismu. 

Ambicí webu je „poskytovat alternativní informace, které se k občanům jinak běžně 

nedostanou, nebo jsou zkreslené.“
99

 V rámci projektu členové ovšem natočili i 

mystifikační reportáţ informující o záměru Hlavního města Prahy na pronajmutí 

Karlova mostu soukromé firmě. Video skupina umistíla na server YouTube, kde si ho 

zhlédnulo 1 650 diváků
100

. Reportáţ nese některé typické znaky televizního 

zpravodajství – jako je např. stand-up nebo anketa v ulicích – jiné (promluvy všech 

zúčastěných stran) ovšem vynechává. Na konci smyšlené reportáţe se ve dvou záběrech 

objeví informace: „Toto se nikdy nestalo. Ale mohlo by.“ 
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 Portál veřejné správy České republiky [online].Ministerstvo vnitra, © 2003-2011 [cit. 2011-05-18]. 
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Kromě zmíněného videa skupina nepodniká diverzifikační akce, zároveň jsou 

ovšem tvůrci webu činní i v jiných projektech, které mohou být na poli mediálního 

aktivismu vnímány jako radikálnější. Zmíněná Michaela Pixová je například členkou 

uskupení Guma Guar a spolupracovala i s Vladimírem Turnerem, o kterých bude 

pojednáno v další kapitole. 

 

Praguewatch vykazuje velkou míru interaktivity, do přispívání se po splněnění 

několika kritérií mohou zapojit i čtenáři. Kritériem k naplnění podstaty kauzy, jak jej 

chápe organizace Praguewatch je to, ţe „daná kauza je konfliktem ohledně využití 

veřejného prostoru, veřejných zdrojů či městských politik, které přinášejí svými 

kritickými postoji občanské iniciativy
101

. Za kauzu povaţuje sdruţení i „různé 

problematické oblasti a (ne)regulace ze strany magistrátu a městských částí, kde se 

nutně žádná organizace neangažuje, ale i tak je členové redakčního okruhu a 

spolupracovníci Praguewatch.cz vnímají kriticky.“
102

 Zájemce můţe kauzu rovnou i 

zpracovat, v textové i fotografické formě. Autor má moţnost dostat za svou práci i 

honorář. Text po přijetí do redakce prochází kontrolou a případnou úpravou. Ze serveru 

vede i odkaz na redakční systém Wordpress, kde uskupení provozuje blog. V současné 

době je na serveru zmapováno a popsáno přes 70 kauz. 

 

 „Určitou podporu máme např. u magazínu Nový Prostor, či A2. Tiskové zprávy 

vydáváme - zejména k veřejným procházkám po kauzách,“ odpovídá Pixová na otázku, 

jak se členům uskupení daří pronikat do médií s tématy, které Praguewatch nastoluje. 

„Vliv na Praguewatch na agenda setting masových médií je nesporný, i když má zatím 

spíše minoritní měřítko. Tento vliv je s úspěchem do velké míry potlačen zcela jinými, 

finančně jistě zajímavějšími agenda settings (sic), ke kterým novináře motivuje asi 

především loajalita vůči systému, který je živí a sponzoruje... To lze jasně vidět na 

prostoru, který je Praguewatch věnován ve srovnání například s ovacemi nad novým 

parčíkem postaveným radnicí nějaké městské části. Pak je už jen na čtenáři jak je 

čtenářsky gramotný a zda dokáže nad informacemi uvažovat kriticky.“
103
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4.5. Media Hoaxing 

 

Fenomén media hoaxing není v Česku příliš rozšířen. Můţeme však jmenovat 

příklad mediálního balamucení provozovaného uvnitř médií. Týdeník Reflex na svém 

webu pravidelně v pondělí přispívá do rubriky „Do ţivého“, ve které se objevují 

smyšlené zprávy reagující na aktuální politickou situaci. Petr Holec v ní 18. 4. 2011 

uveřejnil mystifikační zprávu, která přinesla „nové zjištění“ ve známém incidentu 

z dubna 2011, kdy prezident České republiky, Václav Klaus, ukradl protokolární pero 

na prezidentské návštěvě Chile. Událost se stala mediálním
104

 i internetovým
105

 

fenoménem. Ve zprávě je uvedena citace Václava Klause, kdy se prezident přiznal ke 

kleptomanii.
106

 Slovenská televize JOJ lţivou zprávu nepochopila, neověřila a poté 

odvysílala ve svém zpravodajství
107

. 

 

4.5.1. Hradní partička 

 

Čistě na poli media hoaxingu se v České pohybuje recesistická skupina „Hradní 

partička“
108

, která reflektuje českou politickou scénu, zejména osobu prezidenta 

Václava Klause. Kromě útočných bulvárních článků zaloţených na neexistujících 

podkladech a uveřejněných na vlastním webu (z počátku roku 2011 a konce roku 2010 

jmenujme například článek „Václav Klaus se objeví jak předskokan na turné Justina 

Biebra“
109

, „Dopis prezidenta republiky Robertu Rosenbergovi za udělení Zlaté 

plakety“
110

), se zabývá cíleným balamucením médií. 
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Jednou z nejznámějších aktivit bylo sepsání fiktivního dopis k narozeninám 

Milana Kníţáka od Václava Klause v dubnu 2010. Dopis Hradní partičky se opírá o 

skutečné blahopřání Václava Klause, které partička upravila. V tom mimo jiné uvedli, 

ţe Kniţák, podobně jako Klaus „rád čůrá proti větru.“
111

 Do Národní galerie navíc vnesl 

„zcela nový puch“
112

 Dopis, ke kterému se později skupina přihlásila, otiskl server 

iDnes i Týden. „Recesistická gratulace vyšla s Klausovým podpisem na zmíněném 

webu www.hradniparticka.cz, odkud ji jako skutečnou převzaly některé jiné, ovšem jiţ 

seriózní servery. Třeba informační stránka Parlamentní listy nebo kulturně-hospodářská 

revue Fragmenty.“
113

 Trvalo několik dní, neţ na chybu upozornil prezidentův tajemník 

Emil Jakl. Šéfredaktoři serverů si ničeho nevšimli: „Zdálo se mi milé a vůbec mne 

nenapadlo, ţe by ho někdo zkresloval. Prostě mi to přišlo jako přání příteli,“
114

 uvedla 

Ivana Haslingerová, šéfredaktorka pravicové revue Fragmenty.  

 

Největší mediální zájem získali v září 2010 fiktivním dopisem studenta Jana 

Zedníka, příznivce Václava Klause. Tento dopis uveřejnily právě Fragmenty, které jsou 

prezidentu příznivě nakloněny. Dopis, koncipovaný jako obrana a oslava Klause, byl 

sloţen z nejznámějších a nejkontroverznějších výroku Klause („třeba ,politická 

hyperkorektnost‘, ,samozvaní analytici‘ či ,falešné argumenty’“
115

), navíc se 

pozastavoval nad kritiky prezidenta („Samozvaní analytici a komentátoři, kteří jsou 

placeni z peněz daňových poplatníků, mu zcela otevřeně a nepokrytě neprojevují ani 

základní pokoru, kterou by si profesor Václav Klaus zaslouţil více neţ kdokoliv 

jiný“
116

) i mnoţícím se mediálním útokům na jeho osobu („Co mne nejvíc trápí, je ta 

neuvěřitelná sprostota a arogance, s jakou v poslední době referují naše tendenční média 

o prezidentovi republiky a jeho spolupracovnících.“
117

). Dopis byl opět komentován 
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šéfredaktorkou webu i prezidentova mluvčího Emila Jakla, kteří chválili mladou 

generaci za „správné, tj. pravé názory“
118

.  

 

 Sám prezident Václav Klaus se ke skupině Hradní partička nevyjadřuje. 

 

4.6. Kulturní sabotáţ 

 

Metody kulturní sabotáţe ve svých pracích pouţilo několik českých uměleckých 

skupin či umělců (mimo jiné Ztohoven, Guma Guar či Vladimír Turner), na konkrétních 

příkladech je představíme v následujících oddílech (viz kapitola 4.8.).  

 

4.7. Alternativní publikační systémy 

 

Alternativních publikačních systémů, jak jsou definovány v kapitole 4.1.6. 

existuje v České republice celá řada a pro účely práce není vhodné se jejich mapování 

blíţe věnovat. Téma by vystačilo na samostatnou diplomovou práci. Omezíme se na 

výrok, ţe klasifikaci alternativních časopisů se věnuje server BIGMAG.
119

 Z časopisů, 

které fungují od 90. let aţ dodnes uveďme punkový zine Hluboká Orba, kulturní 

magazín Revolver Revue, dvouměsíčník pro film Cinepur či nepravidelně vycházející 

magazín Ţivel, který se zaobírá technologiemi a kulturou.  

 

4.8. Spojení mediálního aktivismu a umění 

 

 V rámci České republiky došlo k rozvoji především jednoho typu mediálního 

aktivismu: spojení s uměnín, především tím realizovaným ve veřejném prostoru. I ve 

světovém kontextu je počet skupin výjimečný. V Česku jsou umělecké projevy často 

také spojeny se smart moby, které jsou většinou vázány na politické protesty. 

                                                 
118 Tamtéž. 
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 Dostupné z WWW: <http://www.bigmag.cz/> 
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4.8.1. Ztohoven 

Skupina Ztohoven působí na českém uměleckém poli od roku 2003, kdy se do 

povědomí dostala akcí nazvanou Znásilněný podvědomí. Počet členů uskupení – které 

působí v oblasti public art a zabývá se reklamou, médii a politickým aktivismem – je 

nejasný. Mezi přední postavy Ztohoven patří umělec, který tvoří pod pseudonymem 

Roman Týc. Ten na sebe upozornil poprvé v létě roku 2002, kdy se rozvodněnou 

Vltavou plavil na voru, později, v dubnu 2007 realizoval akci ve veřejném prostoru. 

V padesáti praţských semaforech vyměnil signální panáčky se symbolikou „Stůj“ a 

„Jdi“ za vlastní návrhy panáčků (např. panáček o jedné noze, panáček močící atd.). 

Ztohoven se proslavili především přímým zásahem do médií, akcí nazvanou Mediální 

realita, realizovanou v červnu roku 2007. Protoţe byla skupina vyčerpávajícím 

způsobem popsána i v jiných bakalářských pracích
120

, nebudu se jí na tomto místě dále 

věnovat. 

4.8.2. EPOS257 

 

Identita umělce, který tvoří pod pseudonymem EPOS257 není známa. V roce 

2010 realizoval projekt s názvem 50m
2 

veřejného prostoru. EPOS pro svůj projekt 

vyuţil praţské Palackého náměstí, na kterém platí jedinečná vyhláška. Lidé se na tomto 

náměstí, jako na jediném místě v Praze, mohou shromaţďovat bez předchozího ohlášení 

městu.
121

 EPOS257 místo uprostřed náměstí bez povolení oplotil drátěnou konstrukcí, 

jeţ neměla ţádný viditelný účel. Výstupem z tohoto projektu byl čtyřminutový 

videodokument umístěný na serveru YouTube.
122

 EPOS akcí poodhalil nezájem 

běţných občanů o veřejný prostor. Tato konstrukce na náměstí zůstala 54 dní, aniţ by 

představitelé radnice Prahy 2 (na jehoţ území náměstí leţí) nebo úředníci Hlavního 

města Prahy, jakkoli zasáhli. EPOS257 tak ilustroval nejen fakt, jak si lidé bez přičinění 

nechávají zasahovat do svého veřejného i osobního prostoru, ale i nečinnost a nezájem 

úřadů. 
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4.8.3. Guma Guar 

 

Skupina Guma Guar svým radikalismem zastává na české umělecké scéně zcela 

výjimečné postavení. Uskupení, které vzniklo roku 2003, za svou historii uskutečnilo 

více jak tři desítky instalací, výstav či různých projektů realizovaných ve veřejném 

prostoru. 

 

Jejich radikalismus můţe doloţit například výstava z roku 2006, kdy krví na 

sádrokartonu vyvedli velkoformátová loga 4 značek, které jsou tradičně spojovány se 

symbolikou neonacistického hnutí
123, 124

. Guma Guar znázorněním log značek Umbro, 

Fred Perry, Lonsdale a Pitbull krví pravděpodobně chtěli poukázat na násilí páchané 

neonacisty na příslušnících národnostních či etnických menšin. Znázornění těchto 

značek v souvislosti s kritikou neonacismu je ovšem problametické. Značky Lonsdale a 

Fred Perry se od rasistických postojů distancují. Lonsdale v roce 2003 spustila kampaň 

protirasistickou kampaň „Lonsdale Love All Colours“, v propagačních materiálech 

firmy Fred Perry jsou zobrazováni černoši.
125

 Fred Perry, anglický tenista, po kterém je 

značka pojmenovaná, byl navíc příslušníkem ţidovské komunity.
126

 

 

Skupina Guma Guar zastává krajně levicové, aţ anarchistické postoje, coţ 

dokládá řada výstav i prohlášení členů. V roce 2008 dostala skupina příleţitost 

vystavovat v prostoru Staroměstské radnice a Guma Guar se rozhodli výstavu pojmout 

jako obrannou reakci na rozhodnutí Nejvyššího soud, který potvrdil dřívější rozhodnutí 

ministerstva vnitra o zákazu Komunistického svazu mládeţe. 

 

„Považujeme takový zákaz za vážný prohřešek proti právu na svobodu slova. I 

když žádný ze členů skupiny nepatří mezi sympatizanty komunistické ideologie, rozhodli 
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jsme se protestovat proti tomu právě prostřednictvím výstavy,“
127

 komentoval výstavu 

ústřední člen skupiny Milan Mikuláštík. 

 

Ve stejném roce realizovala skupina výstavu i ve veřejném prostoru, v rámci 

projektu Artwall
128

 na praţském Nábřeţí Kapitána Jaroše. „Kolektivní identitou“, jak 

byla výstava nazvaná, se Guma Guar chtěli „kriticky vyslovit k problematice »výroby 

souhlasu« v demokratické společnosti“
129

 

 

Guma Guar reagovali na rozsáhlou kampaň Hlavního města Prahy, která 

propagovala záměr uspořádání olympijských her v Praze mimo jiné heslem „Všichni 

jsme v národním týmu“. Projekt byl kriticky namířen především k faktu, ţe kampaň 

byla financována z veřejného rozpočtu. „Občané si tak v jistém smyslu platí ze svých 

peněz vymytí vlastního mozku. Existuje-li zde například požadavek vládnoucí skupiny na 

vybudování vojenského zařízení a většina obyvatel s tímto krokem nesouhlasí, provede 

se za peníze samotných těchto občanů kampaň, která má za cíl přimět je, aby se stavbou 

zařízení souhlasili. Podobná situace nastala také v případě snahy určité části politické 

reprezentace uspořádat v Praze olympijské hry. Kampaň Všichni jsme v národním týmu 

se pokouší vytvořit v občanech pocit národní sounáležitosti a vědomí společné 

identity.“
130

  

 

4.8.4. Vladimír Turner 

Student Filmové akademie múzických umění Vladimír Turner, který se mimo 

jiné aktivně účastní projektů skupiny Ztohoven, působí ve veřejném prostoru české 

metropole. V roce 2009 vytvořil pro Prahu 24hodinovou městskou performance 

nazvanou UFF Game.
131

 Turner na osmnácti místech v Praze přetvořil vytvořil hrací 

plochy, které kolemjdoucí či ty, kteří se o akci dozvěděli z médií či internetu, vyzývaly 
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 WOHLMUTH, Radek. Aktuálně.cz [online].Centrum holdings, 8.5.2008 [cit. 2011-05-10]. Zničili 

prezentaci zakázaných komunistů Ztohoven?. Dostupné z WWW: 

<http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=604652>. 
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 Artwall [online]. Dostupné z WWW: <http://artwall.cz>. 
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 Artwall [online].Center for Contemporary Arts, Copyright © 2007 [cit. 2011-05-10]. GROUPE 

GUMA GUAR: Kolektivní identita. Dostupné z WWW: 

<http://artwall.cz/index.php?Itemid=102&id=105&option=com_content&task=view>. 
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 Groupe guma guar [online].Gumaguar, 16.05.2008, 12:12:00 [cit. 2011-05-10]. Groupe guma guar. 
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131 Dostupné z WWW <http://www.uff-game.net/>. 
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k interakci.Turnerovým záměrem bylo přetvořit městský prostor do tvaru, ve kterém ho 

lidé v kaţdodenním „provozu“ nepouţívají. Do netradičních míst Turner situoval 

například houpačku (visící z ţelezničního mostu) či posezení (rušná silnice Bubenská). 

V širším kontextu pak kriticky reagoval na rozmáhající se skryté kamery pouţívané 

policií i soukromými společnostmi, uchovávání dat o komunikaci prostřednictvím e-

mailů, přetváření městské krajiny dle zájmů developerů a úbytek veřejného prostoru pro 

běţné obyvatele města.  

 

V říjnu 2010 před komunálními volbami Turner strhal ze sloupů veřejného 

osvětlení plakáty propagující politické strany, které zde byly umístěny nelegálně a 

v prostoru praţského Karlova náměstí je vystavěl do tvaru připomínajícího domeček 

z karet. S těmito a jinými akcemi se Turner zřetelně hlásí k praktikám kulturní sabotáţe, 

působí ale rovněţ jako klasický umělec vystavující v galeriích. 

 

Dva roky po projektu UFF Game navázal Turner na téma veřejného prostoru 

účastí na výstavě Čí je to město.  

 

4.8.5. Čí je to město 

Výstava Čí je to město v Praze probíhala od 2. do 15. března 2011, jejímţ 

záměrem bylo „kriticky reagovat na situaci ohledně architektury a urbanismu 

Prahy“
132

. Výstava probíhala v objektu Karlín Studios (paradoxní je, ţe výstavní 

program Karlín Studios je dle webových stránek Centra současného umění Futura 

podporován granty Hlavního města Prahy
133

. Futura, o.s. je pak jedním z členů 

občanského sdruţení Karlín Studios) a ve veřejném prostoru na několika místech v 

Praze. V rámci této výstavy umělci uspořádali i několik happeningů, skupina Guma 

Guar zorganizovala dva. První happening byl svolán prostřednictvím sociálních sítí 

Nyx.cz
134

 a Facebook.com.
135

 Smart mob byl svolán před Obchodní centrum Palladium 

a skupina jím chtěla upozornit na to, jakým způsobem proběhla přestavba tohoto 

objektu z původních Josefských kasáren na obchodní centrum. Jak popsal server 

                                                 
132 FUTURA - centrum současného umění [online]. 2011 [cit. 2011-04-23]. Čí je to město. Dostupné z 

WWW: <http://www.futuraproject.cz/karlin-studios/vystavy/2011/ci-je-to-mesto/>. 

133 FUTURA - centrum současného umění [online]. 2011 [cit. 2011-04-23]. Čí je to město. Dostupné z 

WWW: <http://www.futuraproject.cz/karlin-studios/vystavy/2011/ci-je-to-mesto/>. 

134 Dostupné z WWW: <http://www.nyx.cz/?l=events;l2=2;id=12255>. 

135 Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/event.php?eid=164945063557610>. 
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Praguewatch.cz, „kromě zdevastování unikátního archeologického naleziště došlo k 

demolici historické budovy stájí a řady hodnotných součástí bývalých kasáren“.
136

 

Videodokumentace z akce je k dispozici na webu Freesam
137

. 

 

O dva dny později, 9. března 2011, stejná skupina obsadila jiţní část letenské 

pláně, kde s přinesenými lopatami vykopala díru. Billboardem „SLAVNOSTNÍ 

ZAHÁJENÍ STAVBY TUNEL SVOBODA“ chtěla skupina ironicky poukázat na 

problémy
138

 týkající se poblíţ vznikajícího tunelového komplexu Blanka a na 

netransparentnost veřejných zakázek. „Poselstvím akce je upozornit na to, že stavbou 

dalších a dalších tunelů se magistrát více a více dostává do peněženek občanů, kteří to 

všechno zaplatí,“
139

 řekla České tiskové kanceláři členka Guma Guar Michaela Pixová.  

Pixová pak s Turnerem spolupracovala i na jednodenním projektu „Praţanům“, 

který formou osobního oslovování náhodných kolemjdoucích v ulicích, reagoval na 

nevyuţité stavby či sporné developerské záměry. Pixová kolemjdoucí oslovovala ze 

stánku s oficiálním logem Hlavního města Prahy, mohla tak budit dojem oficiálního 

zástupce města. Turner celý průběh natáčel a pořídil z něj dva videodokumenty
140

: na 

jednom z nich zaznamenal, ukradení log z oficiálních propagačních materiálů 

k tunelovému komplexu Blanka. Ironický název celé akce odkazuje právě k těmto 

reklamám.  

 

4.9. Smart mobs 

 

V České republice aţ na výjimky (viz akce) nejsou protestní akce svolávány 

výlučně přes elektronické prostředky, především sociální sítě bývají pouze jedním 

z kanálů. V Česku se však ujala varianta smart mobů nazývaná flash moby, kdy se na 

                                                 
136 Praguewatch - Praha pod lupou [online].Ushahidi, 2010 [cit. 2011-04-23]. Místo zahrad obchodní 

dům: Bývalá Josefská kasárna – Palladium. Dostupné z WWW: 

<http://praguewatch.cz/reports/view/153>. 
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 Www.lidovky.cz [online].MAFRA, a.s., 2011, 06.02.2011[cit. 2011-04-23]. Tunel Blanka jako černá 

díra. Spolkne navíc 10 miliard, tvrdí Svoboda. Dostupné z WWW: <http://www.lidovky.cz/tunel-blanka-

jako-cerna-dira-spolkne-navic-10-miliard-tvrdi-svoboda-p92-
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určitém místě sejde větší počet lidí, provede zdánlivě nesmyslnou zábavnou akci 

(polštářová válka, hromadný tanec) a stejně rychle zmizí. 

 

 

 

5. Změny v pojetí mediálního aktivismu s nástupem nových 

médií 

 

Jako novou příleţitost či epochu pro mediální aktivismus i alternativní média a 

témata nahlíţí nová média více autorů. Například Downing tvrdí, ţe „internet je první 

veřejnou sférou, pomocí níž můžou být politické záležitosti řešeny za účasti všech, a to 

jak na regionální, tak na mezinárodní úrovni.
141

“ Diskusní skupiny, blogy, videa, 

online kampaně nestátních nevládních organizací, uţivatelem tvořený obsah (user-

generated content), to vše má ohlas u občanů i u institucí, jimiţ se příspěvky 

produkované či šířené prostřednictvím zmíněných nástrojů zabývají. McQuail soudí, ţe 

„příslušník publika již není součástí masy, ale je buď členem sítě, kterou si zvolil, nebo 

členem zvláštní skupiny publika, nebo je jednotlivcem – jednotlivcem je ale masa. 

Činnost publika se kromě toho přesouvá od prostého přijímání k vyhledávání, 

konzultování a osobnějšímu vzájemnému působení.“
142

 Douglas Morris jej doplňuje: 

„Centralizace korporátních médií vedla k narůstajícímu hromadění moci skrze 

symbolické prostředky. Lidová média na netu dala marginalizovaným komunitám, 

progresivním a tradičním, místo, kde vyjádřit své zájmy.“
143

 

 

Internet mírně změnil i dopad nestátních neziskových organizací s veřejným 

zájmem a zájmových uskupení prosazujících do médií určitou agendu (viz dělení 

kapitola 4.1.). Web umoţňuje různým skupinám dohlíţet nad sdělením a zasáhnout 
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větší počet lidí, účinněji a levněji.
144

 Mluvčí Global Exchange, organizace, jeţ se 

zasazuje o prosazování lidských práv, tvrdí, ţe preferuje webovou prezentaci raději neţ 

filtrované sdělení v médiích – web jim umoţňuje předkládat témata ve formě, jakou si 

sami zvolí.
145

  

 

Kritické soudy z řad některých teoretiků nových médií, které jsou dnes častější 

neţ pozitivní ohlasy na moţnosti nových médií, mají jednoho společného jmenovatele: 

„na nových médiích není nic nové,“ tvrdí. Například Lievrouwová poznamenává, ţe 

„na internetu se dosud neobjevila žádná zásadní aplikace (killer application), bez níž by 

si uživatelé nedokázali představit svou další existenci.“
146

 

 

Meikle s Lievrouwovou nesouhlasí, za killer application povaţuje e-mail.
147

 

Jeho sílu výsledky některých institucí skutečně potvrzují. Například organizace Avaaz, 

která bojuje na poli lidských práv a environmentálních problémů, na masovém 

rozesílání e-mailů odpovědným politickým představitelům postavila celou svou 

komunikaci a nyní má přes 8,9 milionů členů na světě.
148

 

 

E-mail ale dnes poráţí svou rychlostí, masovostí a interaktivností nová killer 

application – sociální sítě. 

 

5.1. Sociální sítě 

Sociální sítě jsou zcela revolučním nástrojem počátku 21. století. Přestoţe se 

mluví o zcela novém způsobu komunikace, sociální sítě vlastně jen kopírují tisíci let 

ověřený způsob komunikace – slovo předávané z jednotlivce na jednotlivce. Sociální 
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sítě změnily podobu tohoto slova, prostředí a způsob v jakém je předáváno a především 

rychlost, se kterou se šíří. 

 

Sociální sítě jsou skutečně masovou záleţitostí. Kdyby byl Facebook, největší 

sociální síť na světě, zemí, v ţebříčcích počtu obyvatel by se umístil na třetím místě za 

Čínou a Indií, počet zaloţených uţivatelských účtů činí více jako 657 milionů.
149

 

Facebook navíc naučil v rámci internetu uţivatele něco zcela nového: Facebook od 

začátku uţivatele nutí vystupovat pod svým vlastním jménem. Do zaloţení Facebooku 

v roce 2004 byli uţivatelé zvyklí vystupovat na internetu pod přezdívkou a svůj osobní 

ţivot spíše tajit. Facebook umoţnil lidem prezentovat svůj osobní ţivot v nebývalé 

míře.Jak dokládají statistiky počtu vytvořených profilů na Facebooku, uţivatelé tuto 

změnu přijali. 

 

Sílu sociálních sítí dnes pochopily i firmy, které na něm ve velké míře zakládají své 

firemní profily a komunikují se stávajícími či potenciálními zákazníky. Demonstrovat 

sílu sociálních sítí můţou události z května roku 2009, kdy byla pouze pomocí 

Facebooku zorganizována akce „Vejce pro Paroubka v kaţdém městě!“ Lidé, kteří se 

dříve neznali se jen pomocí jedné stránky na Facebooku na předvolebních mítincích 

v řadě českých měst sešli, aby vyjádřili své opovrţení nad předsedou České strany 

sociálně demokratické, Jiřím Paroubkem. K protestu se připojilo více jak 42 000 

uţivatelů Facebooku.
150

 Je více neţ jasné, ţe na samotných protestech se nesešla ani 

jedna pětina těchto přihlášených lidí, ČSSD dokonce musela poţádat o policejní 

ochranu.
151

 

 

Mediálním aktivistům přinášejí sociální sítě několik výhod.  
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1. Na sociálních sítích je snazší neţ kde jinde spojit se s názorově 

příbuznými lidmi (kaţdý uţivatel si můţe vyplnit své zájmy, 

diskutovat, přispívat na svou nástěnku) 

2. Sociální sítě umoţňují jednoduše organizovat protesty, ať uţ 

v elektronické či pouliční verzi (zaloţení „akce“, na kterou mohou být 

pozváni další uţivatelé nebo je zcela veřejná je otázkou minut.) 

3. Sociální sítě mohou být místem, kde se veda politická debata 

4. Sociální sítě jako arény politických názorů jsou ideálním místem pro 

tvoření politicky orientovaných skupin (zaloţení protestních skupin je 

otázkou minut) 

5. Sociální sítě umoţňují lepší komunikaci s novináři  

 

U bodu 5 bychom se rádi zastavili. Sociální sítě, především pak Twitter – který 

jako mikroblogovací sluţba vznikl v roce 2006 a uţivatelé v jeho prostředí mohou 

přispívat vlastními zprávami omezenými maximálním počtem 140 znaků – do značné 

míry zvýšil šance na kontakt se samotným novinářem. Díky časové nenáročnosti 

odpovědi (srovnejme s odpovědí na dopis či e-mail) novináři tíhnou ke komunikaci se 

zájemci. 

 

 Twitter je jednou z největších sociálních sítí na světě.
152

 Počet českých 

uţivatelů se pohybuje v řádu tisíců
153

 (na světě se pak počet odhaduje na 200 

milionů
154

) a v Česku je podle několika pramenů
155

 Twitter stále doménou „geeků“ 
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(„nadšenců či expertů především v technologických oborech“
156

). Tuto domněnku 

potvrzuje i počet zástupců z řad médií, kteří jsou na této sociální síti aktivní. Mnoho 

internetových deníků a online suplementů tištěných deníků (např. iDnes.cz
157

 či 

iHNed
158

) má redakční Twitter účet, vyuţívají jej ovšem výhradně k upozorňování na 

nové články. Komunikaci s followery, tedy těmi, kteří odebírají příspěvky od daného 

profilu, ovšem neprovozují. Jen málo samotných českých ţurnalistů navíc v rámci této 

sociální sítě spravuje své osobní profily. Výjimkou jsou právě novináři, kteří se věnují 

IT problematice, je to například Ţivě.cz
159

. Ţivě obsluhuje vlastní Twitter účet, osobní 

profily mají i všichni zástupci redakce a důsledně s lidmi, kteří je osloví, komunikují. 

 

5.2. Participace v politickém procesu 

 

Mohlo by se tak zdát, ţe v éře informačního věku – kdy je v rámci sítě sítí 

(internetu) alespoň teoreticky volně dostupné nepřeberné mnoţství informací, překáţek 

k získání znalostí je minimum a společnost je charakterizována nadvýrobou mediálních 

produktů či „statků s informační úlohou“ – bude velkou roli v politické participaci hrát i 

internet, respektive lidé projevující se na něm. Opak je pravdou. Webster ostatně soudí, 

ţe všechny charakteristiky této údajně „nové éry“ ztroskotávají na faktu, ţe poukazují 

pouze na kvantitu, nikoliv kvalitu informací.
160

 

 

Podle Dijka
161

 je nepopiratelné, ţe je obyvatelstvo o politických rozhodnutích 

informováno mnohem lépe neţ dříve, navíc je prostřednictvím internetových příspěvků 

i e-mailů snazší na opatření úřadů reagovat. Mezi nalezením informace a opravdovým 

vlivem na politické rozhodnutí existuje ovšem mnoho stádií, které je třeba překonat. 

Informační věk přinesl pouze větší „přístupnost“ k politickým reprezentantům, nikoliv 
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skutečnou větší dosaţitelnost
162

. Internet v zásadě nezvyšuje procento lidí, kteří se 

zapojují do politického procesu. Spíše ti, co byli činní jiţ dříve nyní ve větší míře 

vyuţívají nových elektronických prostředků. Uţivatel internetu, ať uţ na něm vystupuje 

jako jakákoliv entita (pod reálným jménem či pod přezdívkou) působící jakýmkoliv 

způsobem, má v tomto prostředí stejnou šanci na „vytváření politiky“ jako občan ve 

světě fyzickém. Nadšení z devadesátých let a počátku 21. století teoretiků jako je 

Howard Rheingold či Nicholas Negroponte musí být, alespoň v této oblasti kroceno. 

Internet není obdobou starořeckého ekklésiá, lidového shromáţdění s prvky přímé 

demokracie. 

 

Počet lidí s připojením k internetu nicméně kontinuálně roste, především 

v rozvojových oblastech. Zatímco v roce 2005 mělo přístup pouze 1,4 % afrického 

obyvatelstva a 7 % Asiatů a obyvatel středního východu
163

, v roce 2010 to bylo 10,9 %, 

respektive 21,5 %
164

. Důleţitějším faktem je, ţe největší růst připojených k internetu 

zaznamenávají oblasti kritické z hlediska demokracie. Během let 2000–2010 vzrostl 

počet připojených uţivatelů v Somálsku, kde od roku 1991 probíhá občanská válka, o 

52 900 %, v Barmě (Myanmaru) o 10 900 %, pro srování například v Indii o 1520 %, v 

Botswaně byl nárůst „jen“ 700procentní
165

. 

 

Přístup k internetu ovšem není rovnoměrný. Ve Spojených státech amerických 

mělo v roce 2002 přístup k internetu pouze 39 % Afroameričanů a 49 % Hispánců – 

v poměru k 56 % bílé populace.
166

 Jak odhalil nedávný výzkum centra Pew
167

, 

Afroameričané a Hispánci k internetu pouţívají mobilní telefony častěji neţ bílí 

Američané.  
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Ovšem v protějším směru, tedy při vtaţení, jeţ iniciativně přichází směrem od 

nejvyšších vládních pater k občanům, můţe být – jak dokazuje kampaň týmu Baracka 

Obamy v amerických prezidentských volbách v roce 2008 – situace přesně opačná. 

Obama, respektive jeho tým, do amerických voleb přinesl opravdovou interakci právě 

prostřednictvím nových médií. Obama vyuţil v té době všechny dostupné nástroje:      

e-maily, weby, blogy, multimediální obsah jako videa i fotky (vytvářený i uţivateli), 

sms zprávy. Klíčové byly pro Obamův tým sociální sítě. Jak uvádí Elšík, který se ve své 

práci zabýval rolí informačních technologií v kampani budoucího prezidenta USA, 

„Barack Obama měl aktivní profily na více než 15 různých sociálních sítích. Navíc byl 

prvním prezidentským kandidátem, který byl i na AsianAve.com, MiGente.com a 

BlackPlanet.com, což jsou vlivné komunitní sítě pro Asiaty, Hispánce a Afro-americkou 

(sic) veřejnost.“
168

 Klíčovou roli přitom sehrál Facebook: „Téměř každá škola a 

univerzita měla na Facebooku vytvořenu svou skupinu odkazující na podporu 

Obamy.“
169

 

  

Elšík mimo jiné zdůrazňuje vliv správné optimalizace webových stránek pro 

vyhledávače (tzv. SEO) a to, jak Obamův štáb vyuţil popularity mobilních telefonů 

v USA „Každý měsíc během volebního roku bylo zasíláno od pěti do dvaceti cílených 

zpráv na mobilní telefony. Navíc na tyto zprávy mohli lidé odpovídat a dokonce psát i 

dotazy, na než dostávali rychlé odpovědi.“
170

 Dalším důležitým aspektem byla možnost 

registrovat se na webu My.BarackObama.com (MyBO.com) a vytvářet zde skupiny a 

participovat na projektech a akcích konajících se v blízkosti bydliště podporovatele.“
171

 

 

Důleţité ovšem bylo především to, ţe Obama dal lidem, potenciálním voličům 

moţnost se do procesu aktivně zapojit a v plné míře vyuţil prostředků, které nabízí web 

2.0. Web 2.0. změnil pojetí celého internetu: oproti dřívějšímu schématu, kdy 

internetový uţivatel weby pasivně prohlíţel a sledoval obsah vytvořený někým jiným, 

můţe nyní obsah sám vytvářet a sdílet s dalšími internetovými uţivateli. 
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Nová média zcela jistě přinesla ovšem jeden specifický fenomén, který se do 

značné míry brání tomuto politickému tlaku a politické participace se účastní pouze 

přímým protestem – je jím hacktivismus. 

5.3. Hacktivismus 

 

Termín hacktivismus je spojením termínů hackerství a aktivismus. Hacker je 

osoba, která za účelem prokázání vlastních schopností či kvůli obohacení vniká do 

počítačových systémů
172

. Termín „hack“ má ovšem různé varianty významů. V širším 

kontextu lze chápat „hack“ jako vyuţití určité technologie inovativním, originálním 

způsobem
173

, rozšířen je ovšem pejorativní význam slova, kdy je hackem rozuměn 

vnikání do počítačů nebo sítí. 

 

Historie vyuţívání hackerství k politickým zájmům sahá dle dnes populárního 

zakladatele platformy WikiLeaks
174

 Juliana Assangeho aţ do roku 1989
175

, kdy byly 

napadeny počítače amerických úřadů NASA a ministerstva energetiky (Department of 

Energy) červem WANK. Tim Jordan a Paul Taylor, autoři knihy Hacktivism and 

Cyberwars, počátky hacktivismu datují aţ do poloviny devadesátých let.
176

 

 

Hacktivismus můţe nabývat mnoha podob, od zesměšňujících zásahů do 

webových stránek, přes spamování
177

, útoky na zaměřené na kradení citlivých údajů aţ 

po spíše symbolické protestní skupiny, které se místo přímých akcí pouze sdruţují na 

sociálních sítích za účelem vyjádření názoru. Dnes nejčastější formou útoků jsou však 

takzvané DoS (z anglického Denial of Service, tedy odmítnutí sluţby), respektive dnes 

jiţ hojněji vyskytující se DDoS (z anglického Distributed Denial of Service tedy 
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distribuované odmítnutí sluţby
178

) útoky. Hackeři přes tisíce aţ statisíce ovládaných 

počítačů na cílové servery vyšlou nadměrné mnoţství poţadavků, čímţ dochází k jejich 

přetíţení. Následně jsou pak webové stránky, které tyto servery vyuţívají, nedostupné či 

je jejich funkce omezena. 

 

Pro DDoS útoky se nejčastěji vyuţívá tzv. botnet, síť počítačů, které jsou 

ovládány dálkově, aniţ by o tom uţivatelé těchto počítačů věděli. Ve většině případů 

jsou tak uţivatelé do těchto útoků vtaţeni nedobrovolně. Po roce 2000 se ovšem na 

internetu začaly šířit i různé DDoS nástroje, které umoţňovaly zapojit se do útoku 

dobrovolně.
179

  

 

Hacktivismus ve virtuální éře můţe slouţit jako pomocný prostředek, který 

zesiluje sílu politického vyjádření či smýšlení. Hacktivismus funguje jako hlásná trouba 

a je obzvlášť atraktivní pro jedince či skupiny, jeţ jsou frustrovány z politické situace a 

jejichţ názor dosud nebyl vyslyšen. Hacktivismus v podobě DDoS útoků je ovšem 

přímou akcí, nikoliv vyjádřením názoru. Můţe být silnější neţ pouliční protest. Webová 

stránka nefungující několik hodin či dní můţe například pro firmu znamenat ztracené 

obchodní příleţitosti a tím pádem i ušlý zisk. Oběti či hmotná údaje můţe být ve 

skutečnosti vyšší neţ v reálném světě, coţ ostatně pochopila i skupina Anonymous.  

 

5.3.1. Anonymous 

 

Platforma Anonymous, která nemá ţádné ústřední vedení ani oficiální webovou 

stránku, pro svou komunikaci vyuţívá sociálně sítě (Facebook a Twitter) i internetová 

fóra (odkud ostatně v roce 2003 vzešla
180

), kolem sebe šíří mysteriózní auru doslova i 

symbolicky. 

 

Počet členů je nejasný, různých útoků se účastní různí lidé, čímţ se kromě 

jiného i sniţuje moţnost dopadení a právních postihů. Anonymous lze tak zařadit mezi 
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volné grasroots sdruţení, zdaleka nejvhodnějším termínem je platforma. Ti, kteří se do 

platformy zapojují, pouţívají vizuální styl převzatý z komiksu V jako Vendeta: pokud 

Anonymous vystupují veřejně mimo internetové prostředí, často se halí do masek, 

kterou pouţívá ústřední postava této knihy, osoba V, která řídí revoluci proti vládnoucí 

totalitní straně. Tato maska má podobu obličeje anglického vojáka Guye Fawkese, který 

se roku 1605 pokusil o spiknutí proti vládnoucí garnituře. 

 

Anonymous téměř výhradně pouţívají DDoS útoky. S pokusy zapojit do útoků 

masy běţných internetových uţivatelů ale uspěli aţ Anonymous v roce 2008. Při svém 

prvním útoku, který získal pozornost médií, proto vyuţili opensource
181

 aplikaci LOIC 

(Low Orbit Ion Cannon), kdy zaútočily na webové stránky scientologické církve. 

 

Zatímco dříve se hacktivističtí stoupenci rekrutovali z řad uzavřené hackerské 

komunity, Anonymous toto schéma jako hnutí působící „zdola“ změnilo - do útoků se 

můţe zapojit jakýkoliv sympatizant. Označení „síťová armáda“, které zmiňuje 

Bennett
182

 pasuje Anonymous dokonale. 

 

Nejčastěji toto neformální uskupení útočí v reakci na přijatá opatření různých 

vlád po celém světě. Jen v letech 2010 a 2011 Anonymous zaútočily na webové stránky 

vládních úřadů v Austrálii, Zimbabwe, Gruzii nebo Estonsku. Na začátku svého 

působení Anonymous útoky odůvodňovali bojem za osobní svobodu v internetovém 

prostředí
183

, útoky na webové stránky tuniských úřadů (nejprve v souvislosti s cenzurou 

dokumentů WikiLeaks, později i na podporu tuniské revoluce z ledna roku 2011
184

) 

však prokázaly, ţe Anonymous bojují za demokracii i ve fyzickém světě.  
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O autorství některých útoků Anonymous se vedou pochybnosti. Vzhledem 

k výše popsané struktuře nelze původ zásahů jednoznačně prokázat. Příslušníci otevřené 

skupiny se při vyhlášení nové diverzifikační akce prezentují pouze prostřednictvím 

jednoduchého obrázku či textu, který se šíří internetem. Vzhledem k neexistenci domácí 

webové stránky tak nelze usuzovat o pravosti prohlášení. 

 

O významu a cílech uskupení je někteří teoretici pochybují. Adrian Chen soudí, 

ţe do útoků se aţ na výjimky nezapojují zkušení hackeři.
185

 Zkušený hacker by totiţ 

práci odvedl „v tichosti“, bez prohlášení, které se masově šíří interntem. Sporné je i 

vyuţití aplikace LOIC, jiţ můţe po zhlédnutí návodu na internetu pouţívat i laik a podle 

stop, které zanechává, lze pachatele lehce dohledat. Navíc uţivatel, který LOIC vyuţije, 

nemá jistotu, ţe jeho počítač, jako součást botnetu, nebude pouţit i k jiným účelům neţ 

organizace tvrdí.  

 

Sílu útoků Anonymous na konci roku 2010 a na začátku roku 2011 poznaly i 

globální finanční instituce jako Visa, Mastercard nebo Paypal. Původně „Operaci 

odplata (Operation Payback) spustili Anonymous jako trest za postihy pro internetové 

piráty, heslo této operace ostatně znělo „Nazýváte to pirátství. My tomu říkáme 

svoboda.“
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6. Vliv mediálního aktivismu na mainstreamová média 
 

Východiska, kterými se média řídí při vytváření obsahu, jsme představili jiţ 

v kapitole 2. Tato část práce by se měla zabývat otázkou, zda k těmto výchozím bodům 

lze připojit i vliv, který má mediální aktivismus ve všech svých podobách popsaných 

v kapitole 4. 

 

Média jako nastolovatelé agendy a gatekeepeři ovlivňují, co se ke čtenáři 

dostane. Cílem všech mediálních aktivistů je i přes jejich značnou kritičnost 

k mediálním systémům, dostat se do povědomí občanů právě skrz média. I kdyţ existují 

guerillové formy, které masových médií nevyuţívají (viz kapitola 4.1.6.), a skupin – 

které z důvodu nepropracovaných PR strategií nebo neochoty „zaprodat se“ mediálním 

společnostem – výstupy v masových médiích odmítají (přestoţe tím přicházejí o 

význačný kanál s masivním zásahem), prosadit se na stránky předních deníků a 

obrazovky televizních stanic, je pro většinu mediálních aktivistů esenciální. Rucht ve 

svém příspěvku o mediálních strategiích protestních hnutí zdůrazňuje slova německého 

politologa Joachima Raschkeho „Hnutí, které se nedostane do médii, neexistuje.“
186

 

 

Nicméně zcela protichůdný postup určité skupiny pouţívají. Hnutí, která své 

výtvory předkládají menšímu publiku cíleně (například kulturní sabotéři, viz kapitola 

4.1.5.) nebo organizace, které agendu přenášejí ve sděleních přímo v kontaktu 

s publikem, tzv. face-to-face, bez média, prostředníka, existují. Byly jimi kupříkladu 

feministická hnutí 70. a 80. let
187

). 

 

Rucht pozoruje tři základní typy mediálních aktivistů ve vztahu k médiím
188

. 

První skupině je reakce médií lhostejná a vzniká samovolně jako vedlejší efekt, nikoli 

přičiněním aktivistů. K této kategorii řadíme především radikalisty, můţou a nemusí do 
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ní patřit grassroots hnutí. Dále můţeme sledovat kategorii aktivistů, jiţ vyvolání reakce 

v médiích mohou vítat, i kdyţ při navrhování akcí nebyl brán zvláštní zřetel na to, aby o 

akci měla média zájem. K této v pořadí druhé kategorii řadíme umělce a hacktivisty. 

Třetím typem jsou skupiny, jeţ po vyvolání vlny mediálního zájmu, za účelem 

zviditelnění problémů či aktérů, touţí. Při navrhování akce tak aktivisté berou v potaz 

otázku, zda je tato akce vhodná pro to, aby prošla mediálními filtry. Do třetí skupiny 

patří media watchdogs a uskupení prosazují do médií určitou agendu. Ovlivnění 

populace pomocí médií pak můţe být hlavním cílem nebo pouze prostředkem 

k zasaţení drţitelů moci, kteří si, alespoň v demokratické společnosti nemohou dovolit 

ignorovat hlas čtenářů-potenciálncíh voličů, tvrdí Rucht.
189

  

 

Dalším typem, který do tohoto Ruchtova rámce můţeme přidat, jsou aktivistické 

akce, které jsou od začátku navrţeny tak, aby svou nesmyslností, vtipem či jiným 

aspektem, přitáhly pozornost médií. Cílem je buď upozornit na problém, u kterého 

například jiné komunikační kanály při přenášení informace neuspěly, nebo jen poukázat 

na fungování médií, jak jsme popsali v kapitole 4.1.4. K této třídě se tedy zcela logicky 

řadí media hoaxeři. 

 

Média se agendě mediálního aktivismu věnují tehdy, pokud projdou jiţ 

zmíněnými mediálními filtry, které jsme popsali v kapitole 2. Média se zaměřují spíše 

na jednotlivé akce aktivistů, nepopisují přitom pozadí problémů. Jedním z nejčastějších 

případů akcí, u kterých média projevují větší náklonnost k pokrytí, jsou akce, jeţ skýtají 

konflikt. Rucht dokládá, ţe aktivity hnutí často přinášejí drama, podívanou, vášně a 

emoce, konflikty a hrozby – aspekty, o které se média zpravidla zajímají.
190

 Sociolog 

Václav Štětka, který se věnuje dopadům médií na společnost, hovoří o velkém významu 

mediální reprezentace výjimečných událostí, „které jsou schopny přitáhnout pozornost 

celého národa, případně i širších komunit“
191

. Obzvlášť pro televizní stanice jsou tedy 

přitaţlivé například střety pravicových a levicových radikálů – jedná se o výjimečnou 

událost, která skýtá potenciální konflikt a emoce na obou znepřátelených stranách. 

Televizní stanice se v tomto případě nejčastěji věnují popisu obou stran, snaţí se 
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odhadnout sociální statut jejich příslušníků., zaměřují se na fyzické útoky a reakce 

policie.  

 

Typickým příkladem takového pokrytí můţe být jen velice nedávná událost 

z Brna, kde byl na 1. května roku 2011 svolán a řádně ohlášen pochod „Dělnické 

mládeţe“, organizace otevřeně sympatizující s neonacistickou „Dělnickou stranou 

sociální spravedlnosti“. Iniciativa „Brno Blokuje“ se rozhodla tento pochod nenásilným 

způsobem znemoţnit. Pro svou akci iniciativa, jeţ se zabývá i mediálními obsahy, ještě 

před akcí získala podporu novinářů, například Erika Taberyho, šéfredaktora týdeníku 

Respekt, či vedoucího domácího zpravodajství České televize Jindřicha Šídla.
192

 

Nicméně byla to právě reportáţ
193

 České televize, kterou později zástupci iniciativy 

kritizovali. Účastníci akce zástupcům České televize zaslali hromadný dopis v němţ se 

ohradili proti vyznění reportáţe a ţádali v něm nápravu. Pod dopis se podepsalo 666 

lidí, stěţovali si v něm především na to, ţe většina času v reportáţi byla věnována 

pochodu ultrapravice, a to včetně vystoupení jejích zástupců přímo před televizními 

kamerami – přestoţe „shromáždění odpůrců bylo několikrát početnější, čímž bylo i 

zpravodajsky významnější.“
194

 Reportáţ navíc mylně uváděla iluzi střetu dvou skupin, 

přitom iniciativa Brno Blokuje dopředu avizovala nenásilnou blokádu, v reportáţi 

dochází i k anulaci obrazového sdělení a mluveného komentáře. Autor reportáţe Luboš 

Rosí komentoval zadrţení pravicových extrémistů, na obrazovce přitom diváci mohli 

sledovat zástupce iniciativy Brno blokuje. V reakci
195

 Rosí kromě vyvracení stanovisek 

podepsaných argumentoval především prostorem, který byl reportáţi přidělen a který „z 

hlediska základních zpravodajských hodnot vynutil referovat opravdu jen o tom, co a 

kde se přesně událo“.
196

 Toto zpravodajské pojetí ještě zostřil server iDNES.cz, který 

vyuţil formátu online reportáţe. IDNES v několikaminutových intervalech informoval 
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o tom, co je obě skupiny právě dělají. Celá reportáţ
197

 tak spíše připomínala sportovní 

zápas, pro které se tento formát u deníků pouţívá často. 

 

Oba příklady dobře ilustrují zjednodušení, kterého se média v referování o 

konfliktech aktivistů dopouštějí. „Zpravodajské pokrytí demonstrací, ať uţ v Evropě 

nebo ve Spojených státech, je často plné násilí a výtrţnictví. Většina zpravodajských 

výstupů nedostatečně popisuje pestrost problematiky a poţadavků daného hnuti – místo 

toho všechna hnuti zahrnuje do jediného ţurnalistického konstruktu „antiglobalizace“. 

 

Eric Louw v knize The Media And Political Press předkládá koncepci, jak média 

fungují ve vztahu k teroristickým skupinám, u nichţ je aspekt konfliktu očividný a 

Louwův postoj lze navíc vztáhnout i na aktivistické skupiny pohybující se na hraně 

zákona nebo za ní. Kdyţ Louw tvrdí, ţe teroristické akce jsou vţdy symbolické a jsou 

zamýšleny jako nositelé politického sdělení
198

, můţeme sledovat zřetelnou paralelu se 

smart moby a jinými přímými akcemi mediálního aktivismu. Louw se mýlí, kdyţ se 

domnívá, ţe „média, jako „potrubí“ symbolismu jsou teroristy využívána podobným 

způsobem, jako je k propagování svých názorů používají konvenčnějšími politickými 

představiteli.“
199

 Teroristé nevydávají tiskové zprávy, nevyuţívají ani jiných praktik 

PR, nemají tiskové mluvčí, nevystupují na veřejnosti s projevy. Teroristé konají. 

Podobné je to i s aktivistickými, například internetovými teroristy Anonymous. 

 

Teroristé věnují médiím zvláštní dávku pozornosti a zkoumají, jak mohou být 

média v jejich boji vyuţita k prezentaci jejich pohledu.
200

 Ne vţdy totiţ důsledné 

mediální pokrytí události autorům akce svědčí.  

 

Louw cituje Schlesingera a kolektiv
201

, kteří v publikaci Televising Terorrism 

uvádějí tři linie, po kterých se mohou média při svém referování o terorismu 

(radikálním aktivismu) vydat. Zástupci takzvané „oficiální linie“ dle Louwa teroristy 

kriminalizují a novináře, kteří se odlišují a ve svých textech terorismus podporují, 
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odsuzují výroky jako „otroci terorismu“. Novináři oficiální linii podporují pomocí 

demonizace teroristů, zdůrazňujíce jejich krutost a zvěrstva. Novináři schvalují 

vojenské a policejní násilí, které je proti teroristům vedeno.
202

  

 

Císař podotýká, ţe anarchisté (a jiní radikálové) postrádají advokační schopnost 

institucionalizovaných nevládních organizací a nesnaţí se do politického procesu ani 

začlenit.
203

 „Získat souhlas [se svými požadavky] od systému, který kritizují, by je 

uvrhlo do klatby,“ cituje Císař Fitzgeraldovou a Rodgersovou.
204

 Stejně tak se 

nepokouší dostat ani do oficiálních masových médií, které jsou v očích anarchistů pouze 

pokračováním politického systému. Radikálové proto téměř výlučně nepouţívají jiné 

metody neţ přímých akcí, ať uţ v offline (anarchisté) či online prostředí (hacktivisté). 

Bez vnějšího tlaku na média ovšem nemůţe přijít ani ţádoucí reakce, a tak tito radikální 

aktivisté ani nemohou do oficiálních médií proniknout jinak neţ reportáţemi 

z demonstrací. 

 

Představitelé druhé perspektivy souhlasí s oficiální linií: teroristické násilí je 

nelegitimní. Tvrdí však, ţe terorismus je následkem sociálních poruch, které se musí 

vylepšit.
205

 Třetí linií je linie „opačné perspektivy“. Ta povaţuje teroristické násilí za 

legitimní boj proti tyranii. Vláda se snaţí počet takto píšících novinářů eliminovat, 

v nejextrémnějších případech k tomu vyuţije cenzuru
206

. 

 

Příkladem neadekvátního mediálního pokrytí, můţe být i skupina Anonymous. 

Skupina je sice revoluční svým zapojením mas lidí, útoky tohoto grassroots hnutí jsou 

ale prováděny amatérsky a jejich výsledkem je jen nedostupnost webových stránek. 

Postiţené instituce z nich nevyvozují ţádné důsledky instituce a ani se k nim nijak 

nevyjadřují. Přesto u Anonymous převládá aura bojovníků za svobodu. Anonymous se 

nijak do médií neprosazují. Kdyţ za Anonymous vystupoval na britských a kanadských 

televizních stanicích samozvaný mluvčí Chris Wood, který si přezdívá Coldblood, 
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zvedla se vlna hlasů zevnitř skupiny
207

 – ţádný mluvčí Anonymous neexistuje, protoţe 

Anonymous není organizace.  

 

Michaela Pixová z umělecké skupiny Guma Guar a spoluzakladatelka serveru 

Praguewatch se domnívá, ţe vliv na agenda setting je značný, ale stále „o dost menší 

než by bylo třeba“.
208
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Závěr 

 

Práce představuje fenomén činností, které – pod souhrnným označením mediální 

aktivismus – směřují k prosazení nepopulární agendy či alternativních náhledů na 

společenské otázky a problémy, a to pro mediální praxi nezvyklými způsoby. Tyto 

netradiční cesty jsme popsali a rozdělili do několika kategorií. Mediální aktivismus 

můţe nabývat mnoha podob, od institucionalizovanějších forem (nestátní nevládní 

organizace zabývající se kritikou mediálních obsahů či instituce prosazující agendu, 

jejíţ řešení je v celospolečenském zájmu), aţ k radikálnějším podobám (záměrné 

podkopávání důvěryhodnosti médií, sabotáţe, vytváření alternativních publikačních 

systému, prosazování agendy pomocí uměleckých prostředků). 

 

Společným jmenovatelem mediálních aktivistů všeho druhu je téměř bez 

výjimky kritika současných mediálních systémů, a to z různých úhlů pohledu. Radikální 

uskupení i umělci a tvůrci alternativních publikačních systémů například kritizují 

„zaprodanost“ politickému systému a korporacím a neschopnost referovat o událostech i 

z alternativních názorových hledisek. Media hoaxeři, kteří do médií vypouštějí falešné 

zprávy nebo se vydávají za představitele oficiálních vládních institucí či korporací, pak 

upozorňují na nedůvěryhodnost médií, které neodhalí ani zjevnou leţ. 

 

Média se i přes tuto kritiku paradoxně nevyhýbají přidělit aktivistům prostor. 

Mediální reprezentace i samotné výstupy jsou ovšem limitovány mnoha omezeními, od 

vlivu politické moci aţ po působení inzerentů. Za předpokladu, ţe aktivisté zesměšňují 

či přímo útočí na konzumerismus, nadnárodní korporace a globalizační prvky obsaţené 

ve společnosti, inzerenti prostřednictvím pohrůţky omezení nákupu inzertních ploch či 

inzertního prostoru médiím nepovolí, aby aktivisté dostali slovo.  

 

Ani většina samotných mediálních aktivistů se přitom paradoxně nezdráhá 

vyuţívat taktik, které jsou často terčem jejich kritiky. Vydávání tiskových zpráv, 

udrţování vztahů s novináři, uzavírání mediálních partnerství, bezplatná inzerce, 

všechny tyto techniky se jiţ dávno staly praxí některých aktivistů. Týká se to především 

nestátních neziskových organizací a uměleckých skupin – nikoliv grassroots hnutí, 

radikálních aktivistů a kulturních sabotérů. Pokud ovšem uváţíme, ţe mediální aktivisté 
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do médií prosazují nepopulární agendu – která se snaţí řešit problémy společenské, 

environmentální, lidskoprávní a další – jejich obojakost odsuzovat nelze, poněvadţ 

pokud chtějí „být vidět“ musí se fungování mediálních systémů přizpůsobit. 

 

Z logiky věci vyplývá, ţe média mají tendenci uchylovat se ke zjednodušování 

problematiky. Ze sledování českých masových médií, především deníků a jejich online 

supplementů, lze vysledovat nezájem věnovat se tématům mediálního aktivismu a 

agendě, kterou aktivisté přinášejí, do hloubky. Zpravodajské pokrytí se soustředí na 

definici znepřátelených stran a jejich konfliktů. I nedostatečné pokrytí ovšem přináší, 

kdyţ nic jiného, alespoň informaci, ţe ve společnosti existuje určité hnutí či ideologický 

proud, který se odlišuje od většinového názoru. Často tradovaný bonmot „I špatná 

reklama je reklama“ můţeme parafrázovat následovně: „I negativní mediální pokrytí je 

stále pokrytí“. Zprávy, které vyznívají negativně mohou být v konečném důsledku 

úspěchem.  

 

Ať uţ hovoříme o alternativních publikačních systémech či smart mobech, čeští 

aktivisté úspěšně vstřebali trendy ze Západu a nijak za ním nezaostávají. Na poli 

českého mediálního aktivismu se prosadilo především spojení aktivismu a umění, 

některé skupiny (Ztohoven, Guma Guar) i jednotlivci (Vladimír Turner) přitom 

vyčnívají i v mezinárodním kontextu. Jiţ méně můţeme v České republice pozorovat 

mediální aktivisty-hoaxery, grassroots hnutí. Media watchdogs (hlídači médií) pak 

v České republice nepůsobí vůbec. 

 

Nová média – ať uţ mobilní telefony či internet a na něm fungující sociální sítě 

– aktivistům umoţnila akce v reálném světě lépe organizovat i prosazovat do médií. 

Moţnosti digitálního světa přispěly do palety nástrojů, které aktivisté vyuţívají. Síla 

akcí prováděných na internetu takzvanými hacktivisty (hackerskými aktivisty) je 

srovnatelná dopadem protestů v reálném světě. 

 

I kdyţ se od 60. let 20. století, kdy můţeme pozorovat první náznaky mediálního 

aktivismu, tento fenomén široce rozvinul ve světě i v České republice, v dlouhodobém 

měřítku nelze pozorovat změnu agenda-setting médií. Média mu stále nevěnují dostatek 

prostoru a tíhnou ke zjednodušenému náhledu na celé hnutí. 
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Summary 

Bachelor's thesis presents plethora of activities which that under comprehensive 

denotation 'media activism' are aimed at promoting unpopular agenda or alternative 

approach to social themes and problems, scilicet in in nontradional ways for media. We 

described these nontraditional mannes and we divided them in specific categories. 

Media activism can be recognized as institutional forms (non-governmental 

organizations which criticise media contents or institutions whom agenda solutions is in 

public interest) or as radical forms (such as intentional undermining of media credibility 

of media hoaxers, sabotages, creating alternative publishing systems, promoting agenda 

via artistic means) 

 

What puts media activists together is almost in all cases criticism of today media 

systems. Especially radical movements and also creators of alternative publishing 

systems citicise selling out to political system, corporations and the incapability for 

reporting accurately – that means also from the alterantive point of view. Media hoaxers 

instead draw attention to untrustworthiness of media. 

 

Even if they are criticised, media do not elude grant activists with space. 

Nevertheless, media representation is limited by a lot of factors, including political 

power and power of advertisers. When activists satirize consumerism, advertisers will 

not allow media to promote activists′ statements. 

 

Even the generatily of media activists paradoxically do not hesitate to use 

techniques which they often criticise. Press releases, media relations, advertising for 

free, it is all used by activists. But when we consider that activist promote unpopular 

agenda to media, their doubleness cannot be judged. 

 

Media tend to simplify the issue. When we look at Czech mass media outputs, we 

can see the lack of interest in context reporting with deep-dyed analysis. News reports 

concetrate on describing the opposing parts. 

 

Czech activist successfully adapted the trends from the West. Especially melting 

of activism and art evolved in the Czech milieu. But there cannot be seen many 
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grassroots movements and media hoaxers in the Czech Republic and there is no media 

watchdogs at all. 

 

New media make for activists to possible to organize events more effectively. 

And new media is valid part of plethora of tools they can use and the power of attacks 

in the Internet is as powerful as attacks in the real world. But what we cannot see is the 

real change in media activism. Media still do not grant activist sufficiency of the space. 
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