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Abstrakt

Tato práce se zabývá mediální reflexí spin doctoringu – činnosti, která se pokouší 

manipulativními zásahy ovlivnit podobu mediálních textů za účelem svého prospěchu – 

ve výběru audiovizuálních děl vzniklých v období od druhé poloviny devadesátých let 

dvacátého století do současnosti (jmenovitě se jedná o filmy Vrtěti psem, Děkujeme, že 

kouříte a seriál House of Cards). Vychází z premisy, že analýzou této reflexe lze poznat,

jakým způsobem vědomí možných zásahů spin doctoringu působí na interpretační 

aktivitu publika a na celý mediálně komunikační proces. V úvodu je nejprve vymezena 

teoretická definice pojmu spin doctoringu, stručně načrtnuta jeho historie a 

prozkoumány styčné body s technikou propagandy. Následuje narativní analýza 

vybraných audiovizuálních titulů a porovnání spindoctorských strategií v nich 

obsažených s existujícími postupy public relation, jakož i konkrétní příklady 

manipulativních zásahů. Závěr je věnovaný rozboru mediální reflexe spin doctoringu z 

pozic tří různých teorií reprezentace, dopadu konceptu sémiotické moci na podobu 

interpretace tušených manipulativních technik a vlivu této problematiky na úroveň 

mediální gramotnosti.

Abstract

This paper is dealing with media reflection (manipulative activity that is trying affect 

form of media texts for its own profit) which is manifesting itself in representative 

selection of audiovisual works. This has arisen in period from second half of the 

ninetieth years of 20th century to present day (namely: movies Wag the Dog, Thank You



for Smoking and serial House of Cards). This paper assumes that through the analysis of

this reflection is possible to learn how knowledge of possible influence of spin 

doctoring effects interpretation activity of audience and whole media communication. In

opening, there is a definition of spin doctoring, brief outline for its history and 

examination of its contact points with a propaganda. After that there is narrative 

analysis of selected audiovisual works, comparison of spin doctor strategies in movies 

with existing methods of public relation and examples of manipulative influences. After

that there is breakdown of media reflection of spin doctoring from position of three 

different theories of representation and final topic of influence of a semiotic power on 

form of interpretation which anticipates manipulative technologies.
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Úvod

Spin  doctoring,  obecně  chápaný  jako  soubor  manipulativních  strategií

ovlivňujících  mediální  obsahy pro  vlastní  prospěch,  se  v  posledních  necelých  třech

dekádách stal zásadním tématem pro novináře i laické publikum. Zejména proto, že ve

své ideální podobě je jako oxid uhelnatý: bezbarvý, bez chuti,  bez zápachu a přitom

prokazatelně  jedovatý.  Profesionálně  provedený  spin  doctoring  je  nezjistitelný  a

nevystopovatelný;  jeho  samou  podstatou  je  popírat  svou  vlastní  existenci,  protože

především  tak  má  největší  účinek.  „Nenápadné,  skryté  ovlivňování.  (…)  Takovéto

ovlivňování má, pokud je úspěšné, proti použití  síly jednu velkou výhodu: nevzniká

problém  s  odporem.“  (TAYLOROVÁ,  Kathleen.  Brainwashing:  Manipulace  s

myšlením. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. s. 293. ISBN 80-7106-773-3.) Je

třeba brát tuto skutečnost v potaz – na druhou stranu, bdělost a neustálá ostražitost před

něčím,  co  lze  jen  velmi  nesnadno  identifikovat,  se  lehce  může  změnit  v  regulérní

mediální paranoiu.

Snad právě proto je problém mediální reflexe spin doctoringu tak zajímavý: Jak

bude účastník mediálního provozu reagovat na něco, co určitým způsobem deformuje

jeho komunikaci, ale on si není jist kdy a jak? Jak se vědomí této nejistoty promítne do

jeho postojů – i do komunikace samotné? A co taková reflexe zprostředkovaně vypoví o

faktu, jakým způsobem chápeme neobjektivní (přestože o objektivitu neustále úporně

usilující) povahu médií?

To jsou otázky, kterým mi téma mediálního obrazu spin doctoringu – konkrétně

jeho audiovizuálně narativní formy – umožnilo se věnovat; otázky, na které bych chtěl v

této práci když už ne najít odpovědi, tedy alespoň určit, ve kterém směru se přibližně

nacházejí.
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1. Teoretická definice jevu spin doctoringu

Populární  termín  „spin  doctoring“  se  jako  označení  specifického  typu

mediálního  jevu  ujal  na  přelomu  osmdesátých  a  devadesátých  let  minulého  století,

přičemž  masově  se  rozšířil  v  průběhu let  devadesátých.  Vlastní  lingvistické  kořeny

tohoto  slova  leží,  dle  názoru  Nicholase  Bagnalla,  jak  jej  prezentoval  ve  svém

pravidelném nedělním etymologickém sloupku v britském deníku Independent v říjnu

1996, v námořnickém folkloru osmnáctého století,  přestože bezprostřední významový

vzor lze spíše nalézt v současnější sportovní terminologii.  „It comes from baseball -

spin-doctor was first used in the States in the 1980s - though here we think of it more in

terms of cricket.  In either case,  deception is  the name of the game.  The bowler (or

pitcher) hopes the batsman (or batter) will forget that the balls he is delivering are not

always the balls he seems to be delivering.“ / „Pochází to z baseballu – označení spin

doctor bylo poprvé použito ve Spojených státech v osmdesátých letech –, i když mi o

něm tady uvažujeme spíše v kriketových souvislostech. Nicméně v obou případech je

klíčovým prvkem klam. Házeč (neboli nadhazovač) doufá, že odpalovač (neboli pálkař)

zapomene, že míč, který k němu letí, nemusí být vždy tím míčem, který vypadá, že k

němu letí.“ (BAGNALL, Nicholas. Words: Spin-doctors. The Independent. [online]. 13.

10. 1996. [vid. 20. 4. 2014]. Dostupné z:  http://www.independent.co.uk/voices/words-

1358202.html).  Přejmutí  tohoto  baseballového  výrazu  má  svou  očividnou  logiku,

spočívající v jasné paralele: jak na sportovním, tak na mediálním poli tu jde o popis

činnosti oborového profesionála, který se pokouší udělit předávanému předmětu určitou

skrytou  rotaci  (možná  lépe  řečeno  „faleš“),  o  níž  se  zároveň  snaží  předstírat,  že

neexistuje. Převedeno do čistě mediální teorie: spin doctoring je mediační taktika, která

spočívá v tom, že mluvčí (ve smyslu Jakobsonova přenosového modelu – JAKOBSON,

Roman. Poetická funkce. Praha : H+H, 1995. s. 77-78. ISBN 80-85787-83-0.) využívá

určitých  inherentních  vlastností  masových  medií  k  tomu,  aby  nezávisle  na  vůli

mediátora  vyvolal  u  publika  takovou  reakci,  která  mu vyhovuje.  „Spin  is  generally

thought of as manipulative or deceptive communications“ / „Spin je v podstatě vnímán

jako idea manipulativní nebo zavádějící komunikace,“ charakterizují tento termín David

Miller a William Dinan ve své knize A Century of Spin: How Public Relations Became

the Cutting Edge of Corporate Power (MILLER, David, DINAN, William. A Century of

Spin: How Public Relations Became the Cutting Edge of Corporate Power. New York :

Pluto Press, 2008. s. 2. ISBN 978-0-7453-2688-7.) a domnívají se, že jednu z nejlepších
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definic  profese  spin  doctora  lze  kupodivu  nalézt  v  beletristickém  textu,  a  sice  v

románovém debutu Kurta Vonneguta Mechanické piano z roku 1952, popisujícím druh

korporátně totalitního společenského zřízení, kde se o povolání nazývaném „úředník pro

styk  s  veřejností“  píše:  „úkolem  této  profese  je  pomocí  aplikované  psychologie  a

prostřednictvím masových sdělovacích prostředků kultivovat  příznivé veřejné mínění

stran sporných otázek a institucí, aniž by přitom byly uráženy významné osobnosti, a se

zřetelem  k  primárnímu  cíli,  kterým  je  trvalá  stabilita  ekonomiky  a  společnosti“

(VONNEGUT, Kurt, Jr. Mechanické piano. Praha : Odeon, 1987. s. 236-237.). George

Pitcher se ve své knize The Death of Spin domnívá, že označení „spin-doctor“ bylo v

mediálním významu poprvé použito v deníku The Guardian v lednu 1988 Michaelem

Whitem a Alexem Brummerem (PITCHER, George.  The Death of Spin. Chichester :

John Wiley & Sons Ltd., 2003. s 3. ISBN 0-470-85048-5.) a že prvními významnými

představiteli  takto  pojmenované  profese,  kteří  tento  název  vnesli  do  povědomí

veřejnosti, byli Tim Bell, jeden z mediálních poradců Margaret Tchatcherové, a Alastair

Campbell,  „ředitel  pro  komunikaci  a  strategii“  britského  premiéra  Tonyho  Blaira.

Každopádně během několika málo let se tento výraz rozšířil tak, že „has become the

ubiqitous term for public relations tacticts“ / „se stal ubikvitním termínem pro taktiky

public relation“ (MILLER, David, DINAN, William.  A Century of Spin: How Public

Relations Became the Cutting Edge of Corporate Power. New York : Pluto Press, 2008.

s.  2.  ISBN  978-0-7453-2688-7.)  -  přestože  činnost,  kterou  označuje,  se  rozhodně

nezrodila v osmdesátých letech dvacátého století, ale mnohem dříve.

1.1 Historický kontext spin doctoringu

Využití masových komunikačních prostředků k ovlivňování veřejného mínění se

datuje už od samého počátku vzniku masového tisku. Dalo by se dokonce říct, že je

zakotveno  v  samotné  existenci  masových  médií,  neboť  vychází  z  povahy  jejich

percepce příjemcem textu – neboli, jak to formulovala Kathleen Taylorová ve své knize

Brainwashing:  „Nekritické spoléhání  na média je nutnost.  Nemáme zkrátka možnost

ověřit si každé jejich prohlášení, a tak jim buď důvěřujeme, nebo, pokud je tato důvěra

zpochybněna,  reagujeme  s  cynismem,  který  je  často  jen  povrchní  (pokud  bychom

skutečně  ničemu  nevěřili,  nemohli  bychom dost  dobře  fungovat).“  (TAYLOROVÁ,

Kathleen. Brainwashing: Manipulace s myšlením. Praha : Nakladatelství Lidové noviny,

2004.  s.  290.  ISBN 80-7106-773-3.)  Příklady jako je  působení  New York Journalu
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Williama Randolpha Hearsta během kubánsko-španělské války (PROKOP, Dieter.  Boj

o  média. Praha  :  Karolinum,  2005.  s.  219.  ISBN  80-246-0618-6.)  nebo  činnost

northcliffovského tisku za první světové války („Buržoazní anglický tisk, podobně jako

tisk  dalších  evropských  zemí,  překypoval  nacionalismem  a  válečnou  hysterií.“  -

KÖPPLOVÁ, Barbara, VOJTEK, Juraj. Stručný přehled vývoje britského tisku od druhé

poloviny 19.  století  do 70.  let  20.  století. Praha :  Státní  pedagogické  nakladatelství,

1977. s. 22.) navíc jednoznačně ukazují, že nejvíce se manipulativní tendence rozvíjejí

právě za válek – v logické návaznosti na prudký vzestup válečné propagandy (o jejichž

společných rysech se spin doctoringem bude řeč později).

1.1.1 Edward L. Bernays, „otec spin doctoringu“

Poměrně  významnou  roli  v  transformaci  válečné  propagandy  v  to,  co  dnes

označujeme jako spin doctoring,  sehrál Edward Bernays,  synovec Sigmunda Freuda,

který  se  podílel  –  spolu  např.  s  Walterem  Lippmanem  –  na  propagandistických

operacích Spojených států během první světové války; včetně závěrečné asistence po

boku prezidenta Woodrowa Wilsona na mírové konferenci ve Versailles, po níž Bernays

prohlásil:  „When I  came back to  the United States,  I  decided that if  you could use

propaganda for war, you could certainly use it  for peace.“ / Když jsem se vrátil  do

Spojených států, dospěl jsem k názoru, že pokud můžete využít propagandu ve válce,

rozhodně ji můžete využít i v míru.“ (MILLER, David, DINAN, William. A Century of

Spin: How Public Relations Became the Cutting Edge of Corporate Power. New York :

Pluto  Press,  2008.  s.  15.  ISBN  978-0-7453-2688-7.). Bernays  svá  stanoviska

jednoznačně formuloval ve svých knihách Crystallizing Public Opinion a Propaganda,

které  vydal  roku  1923,  respektive  1928,  a  ve  kterých  rozvíjí  teze  již  zmiňovaného

vlivného mediálního teoretika Waltera Lippmana (vyjádřené v jeho zásadní práci Public

Opinion z roku 1923).  Bernays  ve své knize Propaganda přesvědčeně tvrdí,  že  „the

conscious  and  intelligent  manipulation  of  the  organised  habits  and  opinions  of  the

masses  is  an  important  element  in  democratic  society.“  /  „úmyslná  a  inteligentní

manipulace organizovaných návyků a názorů mas je důležitým prvkem demokratické

společnosti.“ (BERNAYS, Edward. Propaganda. New York : Horace Liveright, 1930.

s.  9.)  (Vzhledem k těmto  názorům jistě  nepřekvapí,  že  Bernays  při  svých závěrech

kromě Lippmana extenzivně vycházel i ze studií francouzského sociologa Gustava Le

Bona, především z jeho mimořádně vlivné – a v nacistickém kontextu poněkud smutně
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proslulé – publikace Psychologie davu.) Toto přesvědčení se odrazilo na Bernaysových

pozdějších kariérních rozhodnutích, které směřovaly k práci pro firemní korporace úzce

propojené s některými značně agresivními politickými rozhodnutími – například jeho

PR  působení  pro  společnost  United  Fruit  v  době,  kdy  tato  byla  silně  finančně

zainteresovaná  na  tzv.  Operaci  PBSUCCESS,  což  byl  zpravodajskou  službou  CIA

organizovaný vojenský převrat  v Guatemale  roku 1954 (TYE, Larry.  The Father of

Spin:  Edward  L.  Bernays  and  the  Birth  of  Public  Relations.  New  York  :  Crown

Publishers, 2002. s. 177. ISBN 978-0805067897.).

Podíl PR agentur na mediální prezentaci ožehavých politických rozhodnutích se

v  průběhu  následujících  dekád  ostatně  stal  poměrně  častým  jevem.  Za  všechny  je

možno uvést příklad firmy Burson-Marsteller, jedné z největších společností zaměřující

se na globální public relation, která se specializuje především na krizový management –

a  kromě  očekávatelných  klientů  jako  je  Phillip  Morris,  Shell,  ExxonMobil,

GlaxoSmithKline, Blackwater USA či Johnson & Johnson (experti z Burson-Marsteller

řídili krizovou mediální komunikaci během tzv. tylenolové otravy v září 1982, kdy v

Chicagu zemřelo sedm lidí  po požití  kyanidu,  jenž se dostal  do tylenolových tablet;

činnost těchto odborníků je dodnes považována za „golden standard in crisis control“ /

„zlatý standard v krizové kontrole“ – YANG, Jia Lynn. Getting a handle on scandal.

Fortune.  [online].  22.  5.  2007.  [vid.  21.  4.  2014].  Dostupné  z:

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2007/05/28/100033741/index.

htm) se mezi  nimi  nacházejí  např.  i  vojenská junta argentinského diktátora  Jorgeho

Rafaela  Videla,  angolská  UNITA či  rumunská  státní  správa  za  dob vlády Nicolaea

Ceausescua.

1.1.2 Globální vzestup PR: osmdesátá léta dvacátého století

Zásadní vzestup pro firmy zabývající se public relation se udál v osmdesátých

letech dvacátého století:  Miller  a Dinan citují statistiky Public Relations Consultants

Associations,  podle nichž jen ve Velké Británii  bylo  v osmdesátých letech založeno

tolik PR agentur jako v šedesátých a sedmdesátých letech dohromady. V roce 1967 bylo

v britském království registrováno 46 společností,  které se zabývaly tímto oborem; v

roce 1993 jich bylo 1300. (MILLER, David, DINAN, William. A Century of Spin: How

Public  Relations  Became the Cutting  Edge of  Corporate  Power. New York :  Pluto
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Press, 2008. s. 103. ISBN 978-0-7453-2688-7.) Podle Millera s Dinanem je příčinou

neoliberální posun, k němuž došlo ve Velké Británii za vlády Margaret Tchatcherové a

ve  Spojených  státech  během  prezidentské  období  Rolanda  Reagana  a  který  hojně

používal  strategie  public  relation  (a  z  něho  vycházejícího  spin  doctoringu)  ke

komunikaci  svých  často  nepopulárních  politických  rozhodnutí.  (MILLER,  David,

DINAN, William. A Century of Spin: How Public Relations Became the Cutting Edge

of Corporate Power. New York :  Pluto Press,  2008. s.  102-103. ISBN 978-0-7453-

2688-7.)  Takto  nastartovaný  růst  pokračoval  –  v  roce  2001  přesahoval  příjem pěti

celosvětově největších společností zabývajících se PR (Weber Shandwick Worldwide,

Fleishman-Hillard, Hill  & Knowlton, Incepta, Burson-Marsteller) jeden a půl miliardy

dolarů. (MILLER, David, DINAN, William. A Century of Spin: How Public Relations

Became the Cutting Edge of Corporate Power. New York : Pluto Press, 2008. s. 112.

ISBN 978-0-7453-2688-7.)

Další  změna,  která  se  odehrála  v  osmdesátých  letech  a  která  přispěla  k

výraznému nárůstu vlivu agentur zaměřujících se na public relation, se týkala proměny

stavu anglosaské žurnalistiky (pokud hovoříme o její ovlivnitelnosti PR technikami). „If

an  early  factor  in  making  media  spinnable  was  bourgeois  and  sociological,  it  was

followed by another that was brutally commercial.“ / „Jestliže rané faktory, které činily

média  snadněji  manipulovatelnými  spinem,  byly  buržoazní  a  sociologické,  byly

následovány dalším faktorem, který byl brutálně komerční,“ všímá si George Pitcher ve

své knize Death of Spin oslabení  médií,  které bylo vedlejším efektem jejich prudké

komercionalizace v osmdesátých letech. „The Fleet Street diaspora in the Eighties made

its  own  contribution  to  the  PR  supply  industry  that  was  growing  around  the  new

journalistic  prosperity.“  /  „Diaspora  na  Fleet  Street  v  osmdesátých  letech  svým

způsobem  přispěla  k  růstu  PR  odvětví,  které  bujelo  všude  kolem  tohoto  nového

žurnalistického blahobytu,“ poukazuje Pitcher na neodmyslitelnou provázanost těchto

těchto  dvou  oborů,  jejímž  výsledkem  byl  logický  stav:  „Journalism  became

spinnable.“  /  „Žurnalistika  se  stala  ovlivnitelná  spinem.“  (PITCHER,  George.  The

Death of Spin. Chichester : John Wiley & Sons Ltd., 2003. s 20-23. ISBN 0-470-85048-

5.) Neodmyslitelnými součástmi komercionalizace se pak stala popularizace (formování

úrovně mediálního  textu podle principu společného jmenovatele  – KLOSKOWSKÁ,

Antonina.  Masová  kultura:  kritika  a  obhajoba. Praha  :  Svoboda,  1967.  s.  192.)  a

racionalizace médií – přičemž „the latter makes them more vulnerable to spin-culture,
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while  the  former  makes  them more  valuable  tool  of  it.“  /  „to  druhé  média  učinilo

zranitelnějšími ze strany spinové kultury, zatímco to první z nich udělalo o to cennější

nástroj.“ (PITCHER, George. The Death of Spin. Chichester : John Wiley & Sons Ltd.,

2003. s 32. ISBN 0-470-85048-5.) Kromě toho začalo od počátku devadesátých let hrát

roli  i  to,  co  Bernard  Goldberg  ve  své  knize  Jak  novináři  manipulují  označil  jako

„liberální zaujatost, která prostupuje americkými médii.“ (GOLDBERG, Bernard.  Jak

novináři manipulují. Praha : Ideál, 2005. s. 17. ISBN 80-901017-8-X.) Princip je jasný:

v momentě, kdy má žurnalistická komunita nějakou bias, se přímo nabízí PR postup, při

němž  zprávu,  kterou  skrz  média  máte  v  úmyslu  komunikovat,  upravíte  do  takové

podoby,  aby vyhovovala  zmíněné  zaujatosti  –  a  tím zvýšíte  pravděpodobnost  jejího

zveřejnění.

1.2 Styčné body spin doctoringu a propagandy

David Miller a William Dinan používají často ve své knize A Century of Spin

označení „propaganda“ (či „korporátní propaganda“) jako synonymum termínu „spin“,

což zdůvodňují tím, že „spin might suggest distortion and misinformation, but it does

not really capture the strategic use of information intended to undermine the morale of

opponents“  /  „spin  naznačuje  překroucení  nebo  dezinformaci,  ale  plně  nevystihuje

strategické použití informací zamýšlených k podkopání protivníkovy morálky“, přičemž

podle nich obě komunikační techniky spojuje především to, že jde o „communication

for  a  purpose“  /  „účelovou komunikaci“.  Citují  také  samotného  Edwarda  Bernayse,

který prohlásil: „Propaganda got to be a bad word because of the Germans using it. So

what I did to try find some other words. So we found the words Counsel on Public

Relations.“ / „Propaganda bylo špatné slovo, protože ho používali Němci. Takže jsem

se snažil najít nové slovo. A přišli jsme s označením konzultace pro styk s veřejností.“

(MILLER, David, DINAN, William. A Century of Spin: How Public Relations Became

the Cutting Edge of Corporate Power. New York : Pluto Press, 2008. s. 4-5. ISBN 978-

0-7453-2688-7.) Ale je tomu tak skutečně? Je spin doctoring (public relation) jen jinak

označenou propagandou?

Tou  nejobecnější  charakteristikou  je  možno  říct,  že  propaganda  je  „záměrná

činnost  pro  získávání  stoupenců“,  konkrétněji  pak  „posilování  prestiže  státu  a

politických ideologií, jež tyto státy zastávají, pracujíce přitom všemi prostředky, jimiž
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lze  působiti  na  lidského  ducha.“  (FUCHS,  Alfred.  Propaganda  v  demokracii  a

diktaturách. Praha  :  František  Borový,  1938.  s.  3-4.)  Na  této  obecné  rovině  je

samozřejmě shoda propagandy se spin doctoringem absolutní (byť se nemůžeme zbavit

pocitu,  že  se  v  podstatě  jedná  jen  o  definici  ilokučního  aktu,  jehož  záměrem  je

dosáhnout specifického perlokučního aktu - JIRÁK, Jan, NEKVAPIL, Jiří, ŠOLTYS,

Otakar.  Jazyk ve společenském kontextu. Praha : Karolinum, 1996. s. 67. ISBN: 80-

7184-210-9.). Tento trend bude pokračovat, i když sestoupíme z této obecné roviny o

úroveň  níž  a  začneme  se  tázat  po  prostředcích,  kterými  svých  cílů  obě  strategie

dosahují.  Pakliže  totiž  tyto  prostředky  identifikujeme  především  jako  symboly  (ve

shodě s reprezentačním systémem, kdy používáme symboly „to stand for or a represent

to other people our concepts, ideas and feelings“ / „aby zastupovaly či reprezentovaly

jiným  lidem  naše  koncepty,  myšlenky  a  pocity.“  -  HALL,  Stuart.  Introduction. In

HALL, Stuart (ed.). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.

London : SAGE Publications, 1997. s. 1. ISBN 0-7619-5432-5.), lze přitakat i tomu, že

prohlášení „Význam symbolu jest v tom, že soustřeďuje myšlenky určitým směrem, ale

přitom je přece heslo i symbol dost nejasné, aby si kromě toho, co vyjadřují, každý do

nich  mohl  vložit  svoje  osobní  přání  a  tužby.  Tak  při  stejné  formulaci  docházejí

uspokojení  nejrůznější  touhy,  city  a  pocity.“  (FUCHS,  Alfred.  Propaganda  v

demokracii  a  diktaturách. Praha  :  František  Borový,  1938.  s.  15.)  platí  jak  pro

propagandu, tak pro public relation.

Hannah Arendtová ve své zásadní  práci  Původ totalitarismu vidí  shodu mezi

propagandou  a  metodami  „americké  obchodní  reklamy“  především  v  tom,  že  obě

kladou důraz na dojem „vědeckosti“, přičemž „jak u obchodní reklamy, tak u totalitní

propagandy je věda očividně jen náhražkou moci.“  (ARENDTOVÁ, Hannah.  Původ

totalitarismu I-III. Praha : Oikoymenh, 2000. s. 478. ISBN 80-86005-13-5.) „Tím ale

také  končí  tyto  často  přeceňované  podobnosti  mezi  masovou  reklamou  a  masovou

propagandou,“ dodává Arendtová a nepochybně má pravdu. Nicméně nezapomeňme, že

za a) hovoří o propagandě totalitní, což je jen jedna část tohoto mediálně persvazivního

odvětví (a rozhodně ne ta, kterou měli na mysli Miller s Dinanem), a za b) zmiňuje se

pouze  o  „americké  obchodní  reklamě“,  kdežto  public  relation  zahrnuje  i  jiné

komunikační techniky.
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Domnívám  se,  že  klíč  k  rozhodnutí,  zda  vůbec  existuje  rozdíl  mezi  spin

doctoringem  (nebo  public  relation  obecně)  a  propagandou,  jak  ji  chápou  Miller  s

Dinanem, leží tam, kde ho nalezla Hana Srpová ve své stati Manipulace a persvaze –

janusovské dilema: „Rozdíl mezi manipulací a persvazí tkví ve svobodě rozhodování:

při manipulaci je adresátovi ponechána jen zdánlivě. Tento proces totiž není interaktivní

– nedává adresátovi opravdovou, reálnou možnost výběru, jak bude reagovat, jak změní

své chování. K manipulaci slouží obdobné prostředky jako k persvazi, ale kromě nich je

využívána  např.  lež,  záměrně  nepravdivé  tvrzení  nebo  záměrné  zamlčení  některých

informací,  které  jsou  pro  zdroj  a  jeho  cíl  nepříznivé.  Z  toho  důvodu  je  svoboda

rozhodování omezena.“ (SRPOVÁ, Hana. Manipulace a persvaze – janusovské dilema.

In Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostrava: OU, 2005. s. 203.

ISBN 80-7368-101-3.) Lež,  nepravdivé tvrzení nebo zamlčení některých informací – to

všechno  jsou  techniky,  které  má  spin  doctoring  rozhodně  ve  svém  repertoáru;

domnívám se tedy, že jeho označení termínem „propaganda“ je oprávněné.

Dalším (a možná ještě pádnějším) argumentem pro tuto shodu je skutečnost, že

spin  doctoring  při  svém  působení  přesně,  nekompromisně  a  důsledně  útočí  na  tu

vlastnost  publika,  kterou  tak  pregnantně  pojmenovala  Arendtová,  když  napsala,  že

propaganda „ukazuje jednu z nejdůležitějších charakteristik moderních mas. Nevěří v

nic viditelného, v realitu vlastní zkušenosti; nevěří svým očím a uším, věří jen svým

představám,  upoutávaným čímkoli,  co je  univerzální  a  zároveň vnitřně  konzistentní.

Masy nepřesvědčují fakta, dokonce ani vymyšlená fakta,  nýbrž konzistence systému,

jehož  součástí  podle  všeho  jsou.  (…)  To,  co  masy  odmítají  uznat,  je,  že  realitu

prostupuje náhodnost. Jsou náchylné ke všem ideologiím, neboť ty vysvětlují fakta jako

pouhé příklady zákonů a vylučují náhodné shody okolností vymýšlením všeobjímající

všemohoucnosti,  která  je  údajně  základní  příčinou  každé  nepředvídané  události.  V

tomto prostředí úniku z reality do fikce, od náhodné shody k důsledné souvislosti, se

totalitní propagandě daří.“  (ARENDTOVÁ, Hannah.  Původ totalitarismu I-III. Praha :

Oikoymenh, 2000. s. 486. ISBN 80-86005-13-5.) Tato definice je pro téma,  jímž se

zabýváme,  tak  výstižná  především  proto,  že  nahradit  realitu  fikčně  modulovanou

fabrikací výhodnou pro původce sdělení je nejen cílem, ale přímo základní funkcí spin

doctoringu; je to samým důvodem jeho existence.
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2. Podoba spin doctoringu ve zkoumaných 

audiovizuálních dílech – základní vymezení narativního 

rámce

Tři  zkoumaná  audiovizuální  díla  posledních  patnácti  let  byla  vybrána  podle

jednoduchého klíče: muselo se jednat o filmy (seriály), které mají spin doctoring jako

ústřední téma, současně se snaží nějakým způsobem narativně popsat jeho koexistenci s

mediální percepcí v kontextu naší společnosti a v neposlední řadě zkoumají jeho vliv a

dopad jak na publikum, tak na samotný proces mediace. Z důvodu slabé přítomnosti

nebo přímo absence těchto parametrů jsem tedy nezařadil snímky jako Den zrady (Den

zrady [Ides of March]  [film].  Režie George CLOONEY. USA, 2011.),  Zítřek nikdy

neumírá  (Zítřek  nikdy  neumírá [Tomorrow  Never  Dies]  [film].  Režie  Roger

SPOTTISWOODE. USA, 1997.) nebo Iron Man 3 (Iron Man 3 [Iron Man Three] [film].

Režie  Shane  BLACK.  USA,  2013.),  kde  jsou  prvky  mediální  manipulace  pouze

vedlejšími podpůrnými zápletkami, či filmy typu Iron Sky (Iron Sky [film]. Režie Timo

VUORENSOLA. Finsko, 2012.) a Běžící muž (Běžící muž [The Running Man] [film].

Režie Paul Michael GLASER. USA, 1987.), v nichž je spin doctoring pouze exploatační

záminkou k dalšímu ději.

Narativní  analýza  vybraných  snímků  se  mi  pak  jevila  jako  nezbytná  pro

identifikaci základních vyprávěcích postupů uplatněných v tom kterém díle – protože

jen při jejich jasném určení je možno přistoupit  k dalšímu kroku, jímž je porovnání

spindoctoringových  metod  použitých  v  audiovizuálních  dílech  se  strategiemi,  které

public relation reálně využívá při své manipulaci s publikem (a ke kterému se dostanu

ve třetí kapitole této práce).

 

2.1 Vrtěti psem (1997)

Film Vrtěti  psem (Wag the Dog) vznikl roku 1997 jako výsledek spolupráce

žánrově  všestranného  amerického  filmaře  Barryho  Levinsona  (natočil  např.

autobiografické retro Bistro,  do jisté míry „mediální“  pohled na vietnamský konflikt

Dobré ráno, Vietname, psychologické melodrama Rain Man a další filmy) a scenáristů
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Hillary  Henkinové  a  známého  divadelního  dramatika  a  filmového  teoretika  Davida

Mameta (za svůj scénář byli nominováni na ocenění Zlatý glóbus i na cenu americké

Akademie  filmového  umění  v  kategorii  „adaptovaný  scénář“;  film  také  získal

Stříbrného  medvěda  na  48.  Berlínském  mezinárodním  filmovém  festivalu  –

Internationale Filmfestspiele Berlin: Prizes & Honours 1998. [online]. 22. 2. 1998. [vid.

18.  4.  2014].  Dostupné  z:

http://www.berlinale.de/en/archiv/jahresarchive/1998/03_preistr_ger_1998/03_Preistrae

ger_1998.html).  Scénář  byl  Henkinovou  volně  adaptován  z  knihy  American  Hero

Larryho  Beinharta  a  posléze  –  po  angažování  Levinsona  na  režijní  post  –  přepsán

Mametem do realizované podoby. Snímek popisuje vlivovou mediální operaci vedenou

specialistou na spin doctoring Conradem Breanem (Robert De Niro), který má za úkol

bezprostředně  před  volbami  odvrátit  pozornost  médií  od  sexuálního  skandálu

amerického  prezidenta.  Brean  se  tedy  rozhodne  stvořit  ad  hoc  mediálně  daleko

atraktivnější téma, a protože společně s Umbertem Ecem ví, že „mít nepřítele je důležité

nejen k tomu, abychom vymezili  vlastní identitu,  ale i k tomu, abychom si obstarali

překážku,  na  níž  můžeme  poměřovat  svůj  systém  hodnot  a  na  níž  při  konfrontaci

můžeme předvést svou hodnotu. Chybí-li tudíž nepřítel, je potřeba si ho vykonstruovat.“

(ECO, Umberto. Vytváření nepřítele a jiné příležitostné texty. Praha : Argo, 2013. s. 8.

ISBN  978-80-257-0825-5.),  angažuje  hollywoodského  producenta  Stanleyho  Motsse

(Dustin Hoffman) a nechá ho za pomoci typicky blockbusterových postupů (pověstná

tříaktová  struktura,  vizuálně  marketingové  strategie,  kostýmní  stylizace,  tematický

soundtrack)  vytvořit  mediální  iluzi  války  Spojených  států  s  náhodně  vybraným,

politicky nepodstatným státem – v tomto případě s Albánií.  Přes různé neočekávané

komplikace (z uměle zkonstruovaného hrdiny „albánské války“ seržanta Schumanna –

Woody Harrelson – se vyklube nepoužitelný psychopat) se projekt podaří dotáhnout do

úspěšného konce – z čehož se ovšem stane kámen úrazu, neboť producent Motss je na

své  mistrovské  dílo  natolik  hrdý,  že  nedokáže  potlačit  touhu za  něj  veřejně  sklízet

zásluhy, a je proto na Breanův příkaz preventivně zlikvidován tajnými službami.

Zajímavý  kontextuální  rámec  dodává  filmu  skutečnost,  že  předloha  snímku,

román  American  Hero,  byl  sice  Beinhartem  napsán  coby  parodie  na  konspirační

thrillery a jeho ústřední zápletkou je premisa, že prezident George H. W. Bush nařídil

Operaci  Pouštní  bouři,  aby si  zajistil  znovuzvolení  do  úřadu – ale  film byl  při  své

premiéře daleko více spojován se skandálem jiného prezidenta. Vrtěti psem bylo totiž
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uvedeno do kin v době, kdy kulminovala aféra Billa Clintona s Monikou Lewinskou, a

postupně se začaly objevovat další shodné prvky: podobně jako v Levinsonově příběhu i

v realitě bylo prezidentovo sexuální faux pas následováno zásahem americké armády, v

tomto případě konkrétně raketovým útokem na súdánskou farmaceutickou továrnu Al-

Shifta v srpnu 1998 (stojí za pozornost, že se touto teorií – dokonce označenou jménem

filmu  –  zabývala  ve  své  zprávě  i  Národní  komise  pro  terorismus,  když  zkoumala

souvislosti a příčiny, které předcházely teroristickému útoku 11. září 2001, a odmítla ji

–  The 9/11 Comission Report: Final Report of  the National Comission on Terrorist

Attacks Upon the United States. Washington : U. S. Government Printing Office, 2004.

s. 117-118. ISBN 0-16-072304-3.).

Skutečnost,  že  je  možné  koncept  Vrtěti  psem (intencionálně  vyvolaná  válka

coby forma prezidentského PR) naroubovat hned na dva prezidentské případy nedávné

historie,  může  být  pro  konspirační  teoretiky  jasným důkazem,  že  jde  o  cosi,  co  se

opravdu běžně děje – nicméně pro mediálního participanta s určitým stupněm kritického

myšlení by to měl být spíš signál, že se stal svědkem politicko-mediálních procesů s

natolik  výraznými  narativními  rysy,  že  se  tyto  samy  o  sobě  stávají  jistým druhem

„otevřeného  textu“,  který  mohou  jejich  čtenáři  interpretovat  bez  ohledu na  původní

intence  autora  (ať  už  autorem v  tomto  případě  rozumíme  ty,  kdo  dotyčné  události

vykonali, anebo ty, kdo o nich v médiích referovali). Na poli takto nastolené neomezené

semiózy se pak snímek typu Vrtěti psem stává čímsi na způsob vlivového faktoru, který

(přes svou přiznávanou komediální nadsázku) může pro některé čtenáře posunout určitý

druh interpretace z kategorie „kontextuálně nelegitimní“ do kategorie „privilegovaný“.

Jak píše Umberto Eco: „V jistých momentech se může 'zábavná hra' (play of musement)

na  chvíli  zastavit  tím,  že  vyprodukuje  konsenzuální  soud.  Symboly  rostou,  leč

nezůstávají prázdné.“ (ECO, Umberto.  Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2005. s.

49. ISBN: 80-246-0740-9.)

2.1.1 Satira jako komentář k povaze infotainmentu

Jak už z výše nastíněného děje zřejmé, v případě snímku Vrtěti psem máme co

do činění se satirou; nikoli ovšem se satirou narativní (PALMERI, Frank. Narrative as

Historical  Argument from Mandeville  to Malthus (and Foulcaut).  Narrative,  January

2006, Vol. 14, no. 1, s. 64-84.), která se v případě filmového vyprávění sama nabízí (a o
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níž bude ještě řeč v části věnované snímku Děkujeme, že kouříte). Stejně tak nejde o

satiru politickou ve striktním slova smyslu (politický problém amerického prezidenta,

který  se  pouhých  pár  týdnů  před  volbami  nechá  nachytat  při  pohlavním  styku  s

nezletilou  skautkou  v  Oválné  pracovně,  je  pouze  záminkou,  spouštěčem  celé

spindoctoringové operace) – i když je nutno přiznat, že jedním z klíčových vyprávěcích

postupů  je  zde  důsledné  uplatnění  základního  principu  politické  satiry  zvaného

„karnevalizace“: „Carnivalisation of life is the loss of the boundary between what is

serious and what is performance.“ / „Karnevalizace života je setření hraniční čáry mezi

tím, co je myšlené vážně, a tím, co je pouze hrané.“ (ECO, Umberto. Don't smile when

you  say  that.  The Guardian.  [online].  22.  6.  2002.  [vid.  16.  4.  2014].  Dostupné z:

http://www.theguardian.com/books/2002/jun/22/umbertoeco).  Vrtěti  psem  je  satira,

jejímž  základním  komediálním  principem  je  právě  takováto  karnevalizace  –  čili  v

podstatě  hyperbolizované  a  ad  absurdum  vygradované  postupy  infotainmentu:

zprostředkovávání  zpravodajství  za  pomocí  prostředků  lehké  zábavy.  Není  jistě

náhodou,  že Vrtěti  psem (a to  jak románová předloha,  tak  scénář  i  film)  vzniklo  v

devadesátých  letech,  která  jsou  považována  za  dobu  nástupu  entertainizace

zpravodajských médií („An historic moment in the encroachment of entertainment into

news was the infamous 1995 O. J. Simpson story.“ / „Historickým momentem vpádu

zábavnosti  do  zpravodajství  se  stal  roku  1995  neslavný  příběh  O.  J.  Simpsona.“

THUSSU,  Daya  Kishan.  News  as  Entertainment:  The  Rise  of  Global  Infotainment.

Thousand Oaks :  SAGE Publications  Ltd.,  2007. s.  28.  ISBN: 978-0-7619-6878-8.).

Románová předloha American Hero přímo reaguje na proměnu války ve zboží mediální

produkce (Thussu pro tento druh produktu používá termín „militainment“ - THUSSU,

Daya  Kishan.  News  as  Entertainment:  The  Rise  of  Global  Infotainment. Thousand

Oaks : SAGE Publications Ltd., 2007. s. 126. ISBN: 978-0-7619-6878-8.), k níž došlo

během operace Pouštní bouře („CNN's coverage of the Gulf War, for the first time in

history,  brought  military conflict  into  living  rooms across  the  globe.“  /  „CNN díky

svému pokrytí války v Zálivu poprvé v historii přineslo válečný konflikt do obývacích

pokojů celé zeměkoule.“ THUSSU, Daya Kishan. News as Entertainment: The Rise of

Global Infotainment. Thousand Oaks : SAGE Publications Ltd., 2007. s. 116. ISBN:

978-0-7619-6878-8.), a film, který z ní vzešel, tuto myšlenku ještě rozvíjí a prohlubuje,

když  si  všímá  symbiotické,  vzájemně  se  ovlivňující  povahy  vztahu  politiky  a

infotainmentu  a  jeho  indoktrinačního  dopadu  („The  ability  for  instantenous  media

coverage of events across the globe has brought to the fore the role television can play
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in  the  conduct  and  implementation  of  foreign  policy,  and  the  US  has  been  very

successful  in  deploying  24/7  news  networks  in  its  image  diplomacy  to  promote  a

televised  version  of  its  foreign  invasions  to  international  publics.“  /  „Schopnost

okamžitého mediálního pokrytí událostí na jakémkoliv místě planety vnesla do popředí

zájmu roli, jakou může hrát televize v řízení a zavádění zahraniční politiky, a Spojené

státy  byly  velmi  úspěšné  ve  své  snaze  učinit  čtyřiadvacetihodinové  zpravodajství

součástí své PR diplomacie, aby mohly propagovat televizní verzi svých zahraničních

invazí mezinárodnímu publiku.“ THUSSU, Daya Kishan. News as Entertainment: The

Rise of Global Infotainment. Thousand Oaks : SAGE Publications Ltd., 2007. s. 131.

ISBN: 978-0-7619-6878-8.). Tím, že válku (přesněji řečeno její mediální obraz) staví na

úroveň  libovolného  hollywoodského  blockbusteru,  jehož  účinnost  musí  být

marketingově  vypočítána  (a  samozřejmě  především  tím,  že  popisuje  válku  reálně

neexistující,  mediálně  virtuální)  Vrtěti  psem  zdůrazňuje  (a  tím  zároveň  i  určitým

způsobem  „znepatřičňuje“)  zábavnostní  aspekty  tohoto  druhu  mediální  produkce  a

všímá si efektu, který má taková entertainizace na publikum. „The dominant television

news discourse does not to seem intersted in deeper analysis  of geo-political  issuse.

Instead,  in what amounts  to an extremely skilful  and generally successful diversion,

wars are presented as high-tech infotainment spectacles, undertaken for just and moral

causes and thus help to create a  'feel-good factor'  among western publics.“ / „Debaty

převažující  v  televizním  zpravodajství  se  příliš  nezajímají  o  hlubší  analýzy

geopolitických problémů. Místo toho jsou nám války za pomoci velmi zručného a v

podstatě  úspěšného  rozptýlení  pozornosti  ukazované  jako  infotainmentová

dobrodružství špičkové techniky vykonávaná ze spravedlivých a morálních přičin, díky

čemuž pomáhají vytvářet v západním publiku dobrý pocit.“ (THUSSU, Daya Kishan.

News  as  Entertainment:  The  Rise  of  Global  Infotainment. Thousand  Oaks  :  SAGE

Publications Ltd., 2007. s. 132. ISBN: 978-0-7619-6878-8.)

V souhrnu by se tedy dalo říct, že film pomocí komediální hyperboly popisuje

postupy  karnevalizace  a  z  něj  vycházející  infotainment  –  a  současně  tyto  postupy

organicky zapojuje do své vlastní fabule a využívá je k výstavbě konkrétních topiků

(ECO,  Umberto. Lector  in  Fabula:  Role  čtenáře  aneb  interpretační  kooperace  v

narativních textech. Praha : Nakladatelství Academia, 2010. s. 107. ISBN 978-80-200-

1828-1.). Nazíráno tímto prizmatem je Vrtěti psem názornou demonstrací základních

procesů entertainizace – a současně i jeho komentářem.
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2.1.2 Úloha typu v procedurální satiře

Jak  už  bylo  řečeno  výše,  nejedná  se  v  případě  filmu  Vrtěti  psem  o  satiru

narativního  druhu.  Nevnímáme  příběh  skrz  jeho  protagonisty  –  v  tom  smyslu,  že

bychom spolu s nimi příběh prožívali, že bychom do nich emocionálně investovali, že

by nám na nich záleželo; všechny hlavní postavy, které se v ději vyskytují (spin doctor

Brean, producent Motss, prezidentova specialistka na PR Winifred Amesová a další)

slouží  pouze jako vysoce  funkční  nositelé  určitých  vlastností  nezbytných  pro posun

zápletky, která s procedurálním zaujetím popisuje ústřední spindoctoringovou operaci.

Tyto  postavy  nám  nejsou  nijak  emocionálně  přiblíženy,  jejich  pocity,  soukromí,

minulost či povahové vlastnosti nesouvisející s fabulí tu nehrají roli; není nám ukázáno

nic, co by je nějak zlidštilo či co by nám je zesympatičtilo (pokud tedy za takovou věc

nepovažujeme jejich schopnost řešit krizové situace, zapálení pro svou práci či vědoucí

cynismus - „Who killed Kennedy?“ / „Kdo zabil Kennedyho?“ komentuje v jedné chvíli

Conrad Brean vztah reality a její mediální reprezentace. „I read the first draft of the

Warren report. It said he was killed by a drunk driver.“ / „Četl jsem první verzi zprávy

Warrenovy komise. Tvrdilo se tam, že ho zabil opilý řidič.“ Vrtěti psem [Wag the Dog]

[film]. Režie Barry LEVINSON. USA, 1997.). Jsou to do jisté míry „pojmové abstrakce

s pomocí obrazu“, které mají co nejčitelněji znázornit morálně ambivalentní manipulaci

s různými polohami reality;  jsou to symbolické šifry,  „postavy heraldické,  emblémy,

možná i abstrakce, které však zkonkrétněly do stylizovaného, původního obrazu“ (ECO,

Umberto.  Skeptikové  a těšitelé.  Praha :  Argo,  2006. s.  182.  ISBN: 80-7203-706-4.).

Jejich typizovanost a určitá osobnostní zredukovanost je dána jejich účelovostí:  mají

nám  svými  činy  co  nejnázorněji  zprostředkovat  ideovou  strukturu  textu  a  veškeré

osobnostní  vlastnosti,  kterými  disponují,  jsou  tomuto  účelu  podřízeny  (například

několikrát zmíněná marnivost Stanleyho Motsse, která se nakonec stane příčinou jeho

smrti). Jsou vystavěny tak, aby svou existencí neodváděly pozornost od hlavní atrakce

snímku, jíž je procedurálnost: detailní popis procesu, pomocí něhož se na první pohled

bizarní nápad (vymyslet válku, aby se odvrátila pozornost od sexuálního skandálu) stává

před našima očima krok za krokem skutečností.  V tomto smyslu jsou tyto postavy a

jejich fungování v izotopii dokonalými nástroji procedurální satiry.
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2.1.3 Aktanční struktury a jejich důraz na intenzionální rovinu

V úvodní kapitole věnované snímku Vrtěti psem jsem se zmínil o souvislostech,

které fikční svět předmětného díla propojily se skutečnými událostmi odehrávajícími se

ve volebním období dvou amerických prezidentů; v podobě románové došlo ke spojení

s Georgem H. W. Bushem a v podobě adaptované zase s Billem Clintonem. Není tedy

jistě nijak překvapivé, že v díle, které už svou samou izotopií klade takový důraz na

komplexnější ideologické struktury, hraje tento faktor nemalou roli. Snímek sám o sobě

silně akcentuje (jak jsem zmínil v předcházející kapitole, i na úkor plastičnosti postav)

hloubkovou rovinu extenzionální (ECO, Umberto. Lector in Fabula: Role čtenáře aneb

interpretační kooperace v narativních textech. Praha : Nakladatelství Academia, 2010.

s. 220-222. ISBN 978-80-200-1828-1.): v rovině diskurzivních struktur věnuje velký

prostor logické koherenci předestíraných makropropozic. Činí tak ze dvou důvodů. Za

a) právě v realistickém rozvíjení na první pohled absurdního nápadu (respektive v jeho

permanentní  oscilaci  se  skutečností)  spočívá  hlavní  komický  náboj  filmu,  za  b)

snižování  míry  kooperativní  činnosti  Modelového  Čtenáře,  neboli  to,  že  se  zde  tak

extenzivně omezuje pojem „možného světa“ na úkor „světa reálného“, je taktikou díla,

jak ve čtenáři stimulovat víru v text v kontextu hloubkové roviny intenzionální (ECO,

Umberto. Lector in Fabula: Role čtenáře aneb interpretační kooperace v narativních

textech. Praha : Nakladatelství Academia, 2010. s. 220-222. ISBN 978-80-200-1828-1.).

Spojíme-li  tento  záměr  s  výše  zmíněnými  souvislostmi  s  existujícími  americkými

politiky,  hloubková intenzionální struktura (konkrétně řečeno matrice světa vytvořená

takto strukturovanou fabulí)  nabývá pak takové povahy,  že se její efekt na intuitivní

čtenáře může velmi snadno materializovat v podobě  konsenzuálního soudu, o němž

jsme hovořili na začátku části věnované tomuto filmu.

   

2.2 Děkujeme, že kouříte (2005)

Snímek Děkujeme, že kouříte (Thank You for Smoking) natočil roku 2005 coby

svůj celovečerní debut pokračovatel filmařského rodu Jason Reitman (jeho otec Ivan byl

producentem raných filmů Davida Cronenberga a režíroval mj. známé Krotitele duchů)

podle  vlastního  scénáře  adaptovaného  ze  stejnojmenného  románu  Christophera

Buckleyho.  Hlavní  postavou  příběhu  (vzhledem  k  satiricky  ambivalentnímu  tónu

vyprávění lze jen těžko použít termín „hrdina“ v tradičním slova smyslu) je navenek

bezskrupulózní  Nick  Naylor,  mediálně  velmi  zdatný  lobbista  obhajující  zájmy  tzv.
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Velké  tabákové  trojky  (firmy  Philip  Morris,  Reynolds  American,  Lorillard),  hlasitě

vystupující především proti argumentům o škodlivosti kouření („I earn a living fronting

an organization that kills 1200 people a day.“ / „Živím se tím, že obhajuji organizaci,

které zabíjí 1200 lidí denně.“ - Děkujeme, že kouříte [Thank You for Smoking] [film].

Režie Jason REITMAN. USA, 2005.). Děj se odvíjí především ve dvou rovinách: jedna

je  pracovní  a  Naylor  se  v  ní  musí  potýkat  s  často  bizarními  problémy,  které  jeho

kontroverzní povolání generuje (např. je unesen antitabákovými aktivisty, kteří na něj

spáchají  atentát  předávkováním  nikotinovými  náplastmi,  sveden  investigativní

novinářkou,  jež  pak  zveřejní  všechny  důvěrné  informace,  které  jí  neprozřetelně

prozradil, následně pak vyhozen z práce atd.), druhá rovina je pak soukromě rodičovská

a  Naylor  se  v  ní  paradoxně  snaží  být  morálním  vzorem  pro  svého  syna.  Zcela  v

satirickém duchu filmu se nese závěr, v němž hlavní protagonista nejenže v kontrastu k

tradičním příběhovým strukturám (a tudíž  divákově propozičnímu postoji)  neprozře,

neuvědomí  si  svou  morální  pochybenost  a  nepolepší  se,  ale  místo  toho  v  ironicky

subverzivním „soudním“ finále obhájí při veřejném slyšení před komisí uvědomělého

senátora Finistirrea svůj pohled na věc a získá tak slávu, uznání veřejnosti i obdiv svého

potomka.

2.2.1 Narativní satira: narušená izotopie, metatext a mýtus

Základním prvkem narativní interpretace filmu Děkujeme, že kouříte je postulát,

že před sebou máme zástupce žánru narativní satiry – tedy satiry,  jejíž osten je (dle

definice Franka Palmeriho – PALMERI, Frank. Narrative as Historical Argument from

Mandeville to Malthus (and Foulcaut).  Narrative, January 2006, Vol. 14, no. 1, s. 64-

84.) zprostředkován publiku výhradně skrz subjektivní pohled ústředního protagonisty.

Snímek Děkujeme, že kouříte tuto premisu naplňuje: ať už způsobem vyprávění, který

nám  sugeruje,  abychom  všechny  emoce  vycházející  z  dějových  peripetií  prožívali

prostřednictvím  Nicka  Naylora,  absencí  „objektivního“  hodnotícího  komentáře  či

samotným typem postavy. Narativní satira tu tedy ve formě známé, mnohokrát viděné

fabule „rétor bojuje za svou pravdu“ používá prostředky uzavřeného, represivního textu

(ECO,  Umberto. Lector  in  Fabula:  Role  čtenáře  aneb  interpretační  kooperace  v

narativních textech. Praha : Nakladatelství Academia, 2010. s. 73. ISBN 978-80-200-

1828-1.), do něhož ovšem – v podobě rétorovy neexistující  morálky (ostatně Naylor

sám přiznává: „My job requires a certain...  moral flexibility.“  / „Má práce vyžaduje
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jistou...  morální  pružnost.“  -  Děkujeme, že kouříte [Thank You for Smoking]  [film].

Režie Jason REITMAN. USA, 2005.) – vkládá podvratný, ideově nesourodě opoziční

prvek,  který  s  tímto  typem  příběhu  obvykle  spojované  poselství  nejen  neguje,  ale

dokonce zrcadlově převrací a činí z něj tak text otevřený. (Je zde tedy použita vyprávěcí

technika antiteze - VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. Praha : Nakladatelství

AMU,  2005.  s.  40-41.  ISBN  80-7331-039-2.)  Topiky  (ECO,  Umberto. Lector  in

Fabula:  Role  čtenáře  aneb  interpretační  kooperace  v  narativních  textech. Praha  :

Nakladatelství  Academia,  2010.  s.  107.  ISBN  978-80-200-1828-1.)  tak  sice  v

diskurzivní  rovině  fungují,  ale  díky  satirickému  přístupu  se  zásadním  způsobem

narušuje  izotopie  (pokud  ji  shodně  s  Umbertem  Ecem  definujeme  jako  „celek

redundantních  sémantických  kategorií  umožňující  uniformní  čtení  příběhu“  -  ECO,

Umberto. Lector in Fabula: Role čtenáře aneb interpretační kooperace v narativních

textech. Praha : Nakladatelství Academia, 2010. s. 113. ISBN 978-80-200-1828-1.). A

nejen to: v samotnému závěru, v již zmiňovaném „soudním“ finále, kdy Naylor před

senátorskou  komisí  přesvědčivě  obhájí  svou  životní  filozofii,  vidění  světa  a  své

hodnoty, se otevřený text stává dokonce metatextem (ECO, Umberto. Lector in Fabula:

Role čtenáře aneb interpretační kooperace v narativních textech. Praha : Nakladatelství

Academia, 2010. s. 235. ISBN 978-80-200-1828-1.). Naylor totiž svou obhajobu nevede

v  rovině  verbálního  ohňostroje  demagogických  dedukcí,  kterými  operoval  ve  filmu

doposud, ale proti na první pohled nezpochybnitelné hodnotě ochrany zdraví a života

jedince před bezohlednými praktikami tabákových společností,  jejichž zájmem je jen

zisk  (i  za  cenu  smrti  zákazníka),  postaví  hodnoty  stejného,  ne-li  vyššího  kalibru:

rodičovskou odpovědnost a svobodnou vůli. V podstatě tak odmítne narýsovaný rámec

diskuse konstatováním, že vliv rodičů na výchovu dítěte je větší než vliv tabákových

společností a pokud je vůči jedinci uplatněna odpovědná výchova, měl by být schopen

rozeznat,  co mu škodí a co ne. A pokud se přesto na základě dostupných informací

rozhodne  kouřit  –  je  to  jeho  svobodná  volba,  do  které  je  nepřípustné  zasahovat

(„Gentlemen, it's called education. It doesn't come off the side of a cigarette carton. It

comes from our teachers, and more importantly our parents. It is the job of every parent

to warn their children of all the dangers of the world, including cigarettes, so that one

day when they get  older  they can  choose for  themselves.“  /  „Pánové,  tomu se říká

vzdělání. A to nenajdete na krabičce cigaret. To pochází od našich učitelů a především

našich rodičů. Je jejich povinností, aby varovali své děti před nebezpečími tohoto světa,

cigarety z toho nevyjímaje. Aby si tyto děti jednoho dne, až dospějí, mohly svobodně
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vybrat.“  -  Děkujeme,  že  kouříte [Thank  You  for  Smoking]  [film].  Režie  Jason

REITMAN.  USA,  2005.).  Nejenže  tak  Naylor  proti  sobě  (pokud  bychom  scénu

interpretovali pomoci politologického klíče) staví princip ochranářského státu a princip

osobní odpovědnosti, v rámci metatextu proti sobě staví i to, co je za těmito principy

ukryté: což jsou de facto dva mýty.

V obou případech se jedná o mýty etiologické – tedy mýty, které nás poučují o

příčinách, původu a podstatě různých předmětů, zvyků a jevů (BUDIL, Ivo T.  Mýtus,

jazyk a kulturní antropologie. Praha : Triton, 1999. s. 201. ISBN 80-7254-001-7); v

tomto  konkrétním  případě  o  podstatě  fungování  společnosti  založené  na  principu

demokratické diskuse, o testování principů a mezí této společnosti (i diskuse samé) na

bázi  rozdílných  přístupů  a  úhlů  pohledu.  Nick  Naylor  v  takto  definovaném

mytologickém  střetu  představuje  zároveň  archetyp  Persony  (jež  hledá  hranice  své

individuality  a  svobodné  vůle)  a  současně  Stínu  (obojí  dle  definice  Gotthilfa  von

Schuberta a Carla Gustava Junga - BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie.

Praha  :  Triton,  1999.  s.  119-120.  ISBN  80-7254-001-7),  neboli  tzv.  Trickstera

(Podvodníka)  (LULE, Jack.  Daily  News,  Eternal  Stories:  The Mythological  Role  of

Journalism. New York : The Guilford Press, 2001. s. 21-25. ISBN 1-57230-606-8.),

přesně dle  Bettelheimovy definice „myths  project ideal  personalities  who act on the

basis of their superego demands“ / „mýty projektují ideální osobnosti, které jednají na

základě  požadavků  svých  supereg“  (BERGER,  Arthur  Asa.  Narratives  in  Popular

Culture, Media and Everyday Life. Thousand Oaks : SAGE Publications, 1997. s. 88.

ISBN:  0-7619-0345-3.)  -  zatímco  stát  (personifikovaný  senátorem  Finistirrem)  tu

vystupuje v podobě Moudrého starce, který se nabízí (nebo spíš vnucuje), že z jedince

sejme břímě únavné samostatné volby a bude rozhodovat za něj. Vtipem je ovšem to, že

vzájemná  debata  těchto  dvou  mýtů  (z  nichž  každý  se  sám  o  sobě  jeví  být  tím

„správným“  výkladem událostí  a  návodem k jednání)  je  z  argumentačního  hlediska

pouze zdánlivá. Sice se tu navenek předvádí názorový střet dvou pohledů na svět, ale

rádoby  racionální  průběh  tohoto  souboje  je  pouze  simulovaný.  Neboť  nerozhodují

prezentované argumenty (byť to tak má vypadat),  ale emoce svázané s jednotlivými

zastoupenými mýty a  archetypálními figurami. Jinak to ani není možné, protože mýtus

sám o sobě „ruší  složitost  lidských činů,  dodává jim jednoduchost  esencí,  potlačuje

veškerou dialektiku,  (…) uspořádává  svět,  v  němž  chybí  kontradikce“  (BARTHES,

Roland. Mytologie. Praha : Dokořán, 2004. s. 141. ISBN 80-86569-73-X.).
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2.2.2 Infikace ideologické struktury

Při vzájemném střetu obou zmíněných mýtů se nám teprve naplno odkrývá účel

použité narativní struktury a razantně se manifestuje vlastní ideologická struktura textu

–  „aktanční  osnova  je  pověřena  hodnotovými  soudy  a  role  vehikulují  axiologické

opozice“ (ECO, Umberto. Lector in Fabula: Role čtenáře aneb interpretační kooperace

v narativních textech. Praha : Nakladatelství Academia, 2010. s. 212. ISBN 978-80-200-

1828-1.).  V této chvíli  divák – v závislosti  na svých ideologických kompetencích –

aktualizuje hloubkové struktury textu a rozhoduje se, kterým hodnotám přidá marker

pozitivnosti a kterým marker negativnosti: jestli pečovatelské, protektorské roli vyšší

státní  síly  nebo  osobní  odpovědnosti  s  veškerou  její  domnělou  volností  a

nebezpečenstvími.  Je  zajímavé,  že  princip  narativní  satiry  zde  v  podstatě  s  téměř

absolutní důsledností brání aberantní dekodifikaci (ECO, Umberto. Lector in Fabula:

Role čtenáře aneb interpretační kooperace v narativních textech. Praha : Nakladatelství

Academia,  2010.  s.  213.  ISBN  978-80-200-1828-1.)  ze  strany  diváka:  není  možné

zaujmout opačné stanovisko vůči autorovým intencím, protože jednoduše nevíme, jaké

tyto intence jsou – text se dá legitimně chápat obojím (a to vzájemně protikladným)

způsobem. Paradoxně to není způsobeno tím, že by v „ideologii průsvitu“ docházelo k

rozporu mezi (převrácenou) diskurzivní a ideologickou strukturou – ale tím, že jsou obě

tyto  roviny  v  dokonalém  souladu.  Ironické  zpochybnění,  které  bylo  díky  satiře

implicitně přítomno v celé fabuli, tak v závěru infikuje i samotné „poselství“ filmu a jím

prezentované (za jiných okolností nezpochybnitelné) hodnoty.

Obecně by se tento mechanismus narativního působení dal zařadit do jevu, který

Edward Branigan nazývá „separation of material and structure“ / „oddělení materiálu a

struktury“ a jenž podle něj vychází z postulátu, že „narrative and narration are critically

dependent upon top-down cognitive processes and are not determined by the formal

boundaries  of  the  material  on screen“  /  „narativ  a  narace  jsou kritickým způsobem

závislé  na nejvyšších  kognitivních  procesech a  nejsou určovány formálními  mezemi

zobrazovaného materiálu“ (BRANIGAN, Edward. Narrative Comprehension and Film.

New York : Routledge, 2001. s.141. ISBN 0-415-07512-2.).
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2.2.3 Otázka použití uzávorkované extenze

Pokud se podrobněji zaměříme na vlastní proces,  kterým divák zpracovává a

průběžně  interpretuje  to,  co  jsme  v  předcházejícím  textu  nazvali  „nesourodým

opozičním  prvkem“  či  „narušením  izotopie“  (čímž  je  myšlena  přiznaná  amorálnost

hlavní postavy kontrastně zasazená do narace „hrdinského“ typu – v podstatě neustálá

oscilace mezi archetypy Persony a Podvodníka), zákonitě se musíme dostat k otázce,

jakým způsobem divák v průběhu sledování snímku (tedy ještě před závěrečnou plnou

manifestací  ideologické  struktury)  s  tímto  jevem  nakládá;  konkrétně  řečeno,  proč

nevnímá Nicka Naylora, jehož charakter a skutky jsou v tak zásadním rozporu s široce

akceptovanými  hodnotami  naší  společnosti,  jako  zápornou  postavu  –  proč  se  o  něj

vůbec  emocionálně  zajímá  a  proč  s  ním sympatizuje  (protože  kdyby  se  tak  nedělo,

„hrdinsky“ odvíjená narace by pozbyla funkčnosti a film by přestal na diváka jakkoliv

působit).

Domnívám se,  že  -  vedle  toho,  že  zde  zásadním způsobem působí  premisa,

kterou formuloval Robert McKee: „The protagonist must be empathetic; he may or may

not  be  sympatethic.“  /  „Protagonista  musí  být  empatický;  může,  ale  nemusí  být

sympatický.“  (McKEE, Robert.  The Story. New York :  HarperCollins,  1997. s. 141.

ISBN 978-0-06-039168-3.) - tu hraje významnou úlohu proces uzávorkované extenze.

Neboli:  „Jestliže  během aktualizace  vyjdou  na  povrch  rozpory  mezi  světem vlastní

zkušenosti a světem sdělení, čtenář vykonává extenzionální operace komplexnější. (…)

Rozpoznání  světa  vloží  do  závorek  tak,  že  dočasně  odloží  svou  důvěřivost  (či

nedůvěřivost, což je totéž) a čeká na další stopy v úrovni diskurzivních struktur, které

by ho přivedly k rozpoznání typu lingvistického aktu, jímž se právě zabývá.“ (ECO,

Umberto. Lector in Fabula: Role čtenáře aneb interpretační kooperace v narativních

textech. Praha  :  Nakladatelství  Academia,  2010.  s.  95.  ISBN  978-80-200-1828-1.).

Umberto  Eco sice vztahuje tento příklad  uzávěrkové extenze  především k distribuci

informací v průběhu vlastní narace a jejich ověřování čtenářem, mám ale za to, že se

tento  postup  „odložení  víry“  dá  vztáhnout  i  na  percepci  morální  problematičnosti

ústředního  protagonisty.  Divák  sice  vidí  Naylorovo  bezskrupulózní  chování  a

vyhodnocuje ho ve shodě se svým hodnotovým systémem jako závadné, ale v rámci

aktivace svých intertextových scénářů (ECO, Umberto. Lector in Fabula: Role čtenáře

aneb interpretační kooperace v narativních textech. Praha : Nakladatelství Academia,
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2010. s. 144. ISBN 978-80-200-1828-1.) odkládá svůj soud na později  – protože se

kupříkladu  může  domnívat,  že  postava  bude  za  své  jednání  nějakým  způsobem

potrestána  (do  přímo  se  nabízejících  intertextových  scénářů  můžeme  zařadit  třeba

Kubrickův Mechanický pomeranč nebo do jisté míry nedávného Vlka z Wall  Street

Martina Scorseseho).

Uzávorkovaná extenze je podle mě prvním z klíčových důvodů, proč divák k

Nicku Naylorovi nepocítí hned od začátku intuitivní antipatii. Druhým je bezpochyby

přítomnost sarkastického humoru (jak by se koneckonců u satiry dalo očekávat), který

hlavní postava používá ke komentování situací kolem sebe (i sebe samotného). Třetím

důležitým momentem je pak otázka typu.

  

2.2.4 Typ a jeho symbolická funkce

Pokud bychom měli  definovat,  co pro potřeby této práce rozumíme termínem

„typ“, musíme nejprve vyjít z toho, že typičnost nepovažujeme za objektivní inherentní

vlastnost  postavy,  ale  proměnnou  hodnotu,  jejíž  velikost  stanovuje  vzájemný  vztah

postavy se čtenářem - „je to poznání (nebo projekce), které čtenář v postavě realizuje“

(ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha : Argo, 2006. s. 185. ISBN: 80-7203-706-

4.). Aby k tomuto procesu došlo, je nezbytné, aby postava splňovala určité parametry –

aby byla (do jisté míry) plastická, věrohodná a individuální; jinými slovy plnohodnotná.

Taková postava pak „díky organičnosti vyprávění, jež ji vytvořilo, získává kompletní

fyziognomii,  a  to  nejenom  vnější,  ale  i  intelektuální  a  morální“  (ECO,  Umberto.

Skeptikové a těšitelé. Praha : Argo, 2006. s. 188. ISBN: 80-7203-706-4.).

Dá se říct, že takovou postavu se (s ohledem na formát žánru) ve figuře Nicka

Naylora  vytvořit  podařilo:  intelektuální  fyziognomie  je  znázorněna  jeho  vysoce

nadstandardními  diskutérskými  schopnostmi  (byť  jejich  drtivá  úspěšnost  vděčí  za

mnohé hojně zastoupeným demagogickým chvatům,  zejména  masivnímu porušování

Griceových  maxim  kvality  a  relevance  -  JIRÁK,  Jan,  NEKVAPIL,  Jiří,  ŠOLTYS,

Otakar. Jazyk ve společenském kontextu. Praha : Karolinum, 1996. s. 65-66. ISBN: 80-

7184-210-9.), morální fyziognomii je také věnovaný dostatek prostoru (zejména její, už

výše  zmiňované,  pozoruhodné  elastičnosti).  Vnější  fyziognomie  je  pak  vytvářena

projevem a vzezřením herce Aarona Eckharta, kalifornského rodáka příkladně heroicky
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ušlechtilého zjevu (hrál například nezkorumpovatelného prokurátora Harveyho Denta

ve snímku Christophera Nolana Temný rytíř) – je  zde tedy promyšleně pracováno s

principem hrdinského toposu (ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha : Argo, 2006.

s.  200. ISBN: 80-7203-706-4.).  A právě tento zjev a současně nemalý  osobní  šarm,

který  Eckhart  své  postavě  propůjčil,  tvoří  spolu  se  zmiňovanými  intelektuálními

schopnostmi  (a  prezentovanými  citovými  vazbami  k  synovi)  hlavní  faktory  klíčové

nejen  pro  oslabení  divákových  antipatií,  o  kterých  bylo  pojednáváno  výše,  ale

především úspěšného vytvoření „typu“. Typu dokonce natolik výrazně vystavěného, že

ho lze v klíčových situacích filmu považovat i za „symbol“ (pokud v tomto případě jako

symbol  vnímáme  „význam velice  partikulárního  znaku,  který  není  konzumován  při

nahlédnutí toho, co jím bylo označeno, ale vnímán a hodnocen zároveň s ním“ - ECO,

Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha : Argo, 2006. s. 194. ISBN: 80-7203-706-4.). Tuto

symbolickou funkci typ nabývá především v situacích akcentujících Naylorův morální

oportunismus.

Co se týče  občas  satiricky stylizovaných  (a  tím pádem poněkud nereálných)

situací,  do nichž se Naylor  v průběhu děje dostává (především únos antitabákovými

aktivisty a Naylorovo předávkování nikotinovými náplastmi), nedochází jimi k narušení

výše zmiňované „věrohodnosti“ v první řadě díky tomu, že Naylorovo chování zůstává

konzistentní  a  uvěřitelné  vzhledem k typu  postavy – a  z  Naylorových  plakátových,

nereálných (ačkoliv symbolických) protivníků se tak v prostředí narativní satiry stává

prostředek, který „může mnohem lépe shrnout v hloubce uložená data určité situace, než

by  to  dokázala  postava  vybudovaná  s  pomocí  trpělivé  a  otrocky  imitující  mozaiky

skutečnosti“ (ECO, Umberto.  Skeptikové a těšitelé. Praha : Argo, 2006. s. 184. ISBN:

80-7203-706-4.).

2.2.5 Proces interpretace v „tekuté“ ambivalenci narativní satiry

U textu, který tak klame ideologickou strukturou a cíleně narušuje vyznění série

narativních  makropropozic  (ECO,  Umberto. Lector  in  Fabula:  Role  čtenáře  aneb

interpretační kooperace v narativních textech. Praha : Nakladatelství Academia, 2010.

s. 126. ISBN 978-80-200-1828-1.), je při interpretaci nutno postupovat velmi opatrně,

aby nedošlo k efektu, o němž hovoří Umberto Eco: „Co se však stane, jestliže čtenář při

identifikování hloubkových struktur vynese na světlo něco, co autor neměl v úmyslu
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tvrdit a co text jakoby s naprostou zřejmostí předkládá? Očividně se dotýkáme velice

křehké  meze,  oddělující  interpretační  kooperaci  od  hermeneutiky.“  (ECO,  Umberto.

Lector  in  Fabula:  Role čtenáře  aneb interpretační  kooperace  v  narativních  textech.

Praha  :  Nakladatelství  Academia,  2010.  s.  213.  ISBN 978-80-200-1828-1.)  Je  tedy

zapotřebí  se vyvarovat  jevu, kdy pohled interpretujících,  jak to metaforicky vyjádřil

Richard Rotry „stlouká text do tvaru, jenž bude sloužit jejich cílům“ (ECO, Umberto.

Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2005. s. 50. ISBN: 80-246-0740-9.).

S tímto faktem na paměti si na základě předcházejících kapitol dovolím vyslovit

hypotézu,  že  sémantická  interpretace  (za  předpokladu,  že  ji  chápeme  jako výsledek

„procesu,  v němž adresát  stojí  před lineární  manifestací  textu  a vyplňuje  ji  určitým

významem“ - ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2005. s. 64. ISBN:

80-246-0740-9.),  kterou  provádí  divák  při  vnímání  snímku  Děkujeme,  že  kouříte,

prochází v průběhu sledování několika fázemi. Nejdříve přichází uvědomění si žánru

narativní satiry, zaujmutí postoje k hlavnímu protagonistovi (v němž hraje zásadní roli

typ a uzávorkovaná extenze) a s tím související aktivace intertextových scénářů: divák

zaujme propoziční postoj, v jehož rámci vnímá film coby text s uzavřenou fabulí (která

verifikuje a vylučuje anticipace - ECO, Umberto. Lector in Fabula: Role čtenáře aneb

interpretační kooperace v narativních textech. Praha : Nakladatelství Academia, 2010.

s.  147.  ISBN  978-80-200-1828-1.),  satiricky  mravoučnou  historku  o  amorálním

cynikovi, okouzleném vlastními verbálními schopnostmi, který po právu dostane lekci z

pravých životních  hodnot.  Tato interpretace je podporována scénami,  kdy se Naylor

nepokrytě holedbá svou morální relativitou – ať už na schůzkách s ostatními lobbisty

obhajujícími  podobně  eticky  problematické  obory  jako  obchod  s  alkoholem  a  se

zbraněmi (na svých pravidelných schůzkách o sobě s hrdým nihilismem hovoří jako o

Obchodnících se smrtí) nebo ve scéně s vlastním synem, kdy se mu snaží vysvětlit, jak

za každou cenu vyhrát debatu. Použije k tomu  modelový případ, při němž ho vyzve,

aby se pokusil obhájit čokoládovou zmrzlinu proti jeho vanilkové: nejdřív syna nechá,

aby urputně prosazoval čokoládovou zmrzlinu, a pak odvětí, že odmítá jeho čokoládový

diktát a věří ve volný výběr zmrzlin a tudíž věří ve svobodu. „But you didn't prove that

vanilla was the best.“ / „Ale tím jsi nedokázal, že vanilková je lepší,“ namítá jeho syn.

„I didn't have to.“ / „Nemusel jsem,“ odpovídá Naylor. „I proved that you're wrong, and

if you're wrong I'm right.“ / „Dokázal jsem, že nemáš pravdu a když ji nemáš ty, mám ji
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já.“ (Děkujeme, že kouříte [Thank You for Smoking]  [film]. Režie Jason REITMAN.

USA, 2005.). 

V závěru, kdy se naplno aktualizuje pravá, do této chvíle latentní ideologická

struktura, přichází druhá fáze sémantické interpretace. Naylor ve svém proslovu před

senátní komisí odhalí, že přece jen nějaký hodnotový systém má a že je založený na

absolutním respektování svobodné vůle – a odchází jako vítěz. V této chvíli musí divák

svou interpretaci  zásadně přehodnotit:  to,  co sledoval,  nebyl  příběh vzestupu a pádu

pomýleného oportunisty, to, co sledoval, je možné díky závěrečnému vyznění vykládat

jako ad absurdum dotažený modelový příklad padlého anděla svobodné vůle; anděla,

jehož nebezpečnost nespočívá v tom, že by chtěl naši svobodnou vůli omezit, ale v tom,

že je na diskusi a tím pádem na to, aby nás přesvědčil o svém názoru, argumentačně

lépe vybaven než my,  a pokud se na střet  s ním nepřipravíme, tak mu podlehneme.

Dochází  zde tedy k jevu, který Umberto Eco nazval „ideologická revize kódu“ - na

scénu vstoupilo  nové sdělení,  které  sémanticky  restrukturalizovalo  kód a  předložilo

nové poziční hodnoty (ECO, Umberto.  Teorie sémiotiky. Brno : Janáčkova akademie

múzických umění, 2004. s. 324. ISBN: 80-85429-99-3.).

Pokud  se  nyní  přesuneme  na  pole  metajazykových  aktivit  a  opustíme

sémantickou  interpretaci  ve  prospěch  interpretace  kritické  (ECO,  Umberto.  Meze

interpretace. Praha : Karolinum, 2005. s.  64.  ISBN: 80-246-0740-9.),  můžeme tento

proces  vyhodnotit  tak,  že  divák,  který  očekával,  jak v souboji  mýtických  archetypů

Persony  a  Podvodníka,  mezi  nimiž  Naylor  neustále,  scénu  od  scény,  těká,  zvítězí

Persona,  dostane místo toho absolutní  vítězství  Podvodníka.  Ten se ovšem v závěru

ještě navíc profiluje jako divákův přímý oponent, neboť přímo útočí na jeho momentální

stav  verbálních  schopností  a  pomocí  zastřené  konfrontace  ho  vyzývá,  aby  provedl

soukromou revizi, jak by asi proti Naylorovi obstál on sám – dokázal by proti rétorovi

podobného kalibru přesvědčivě obhájit své názory? (Zde už částečně opouštíme pole

interpretace a překrýváme se s principem „použití“ - ECO, Umberto. Meze interpretace.

Praha : Karolinum, 2005. s. 66. ISBN: 80-246-0740-9.) Film Děkujeme, že kouříte se

tak spíš než výše citovanému Vlku z Wall Street podobá jinému životopisnému snímku,

a sice filmu Lid versus Larry Flynt Miloše Formana: především tím, že ukazuje princip

fungování  základních  svobod  naší  společnosti  na  lidech,  kteří  nepokrytě  těží  z

odvrácené strany těchto svobod. A tím, jak dedukuje, že řešením není činnost těchto lidí
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jakýmkoliv způsobem omezovat (protože to by pak přestala platit ona proklamovaná

svoboda), plní de facto svého druhu edukativní poslání, neboť dovozuje, že jediné řešení

spočívá v jasně vyprofilovaném a především vnitřně dobře vyargumentovaném názoru,

na jehož základě je jedinec schopen odolat  spindoctoringovým manipulacím a konat

podle své vůle.

Pochopitelně  –  vzhledem  k  „tekuté“  povaze  narativní  satiry  –  nesmí  být

opominuta ani další interpretace závěru filmu: totiž, že Nick Naylor je ve skutečnosti

opravdu  cynik  do  morku  kosti  a  argument  „svobodné vůle  a  osobní  odpovědnosti“

použil jen jako další ze svých demagogických triků, aniž by v něj ve skutečnosti věřil –

a udělal to jen proto, aby zvítězil nad senátorem Finistirrem a získal přízeň svého syna.

Vyznění  snímku  se  pak  pochopitelně  v  tomto  případě  přiklání  k  čirému  nihilismu.

Nicméně i  tento  možný výklad je cenný v tom,  jak nám připomíná nesamozřejmou

skutečnost, že každé empirické čtení je do jisté míry pouze nekvantifikovatelnou směsí

abstraktních  teoretických  přístupů  (ECO,  Umberto.  Meze  interpretace. Praha  :

Karolinum,  2005. s.  72.  ISBN: 80-246-0740-9.)  a  že ani  jasně dokazatelné  příklady

misinterpretace nezmění nic na premise, podle níž si každý člověk zaplňuje nevyřčená

místa v textu nestejným a výsostně individuálním způsobem (BERGER, Arthur Asa.

Narratives  in  Popular  Culture,  Media  and  Everyday  Life. Thousand  Oaks  :  SAGE

Publications, 1997. s. 12. ISBN: 0-7619-0345-3.).

2.3 House of Cards (2013-2014)

House  of  Cards  se  od  obou  výše  prezentovaných  případů  (Vrtěti  psem  a

Děkujeme, že kouříte) liší hned v několika aspektech. Za prvé to není celovečerní film,

ale  seriál  (a  úmyslně  nepoužívám termín  „televizní  seriál“,  neboť  toto  označení  by

vzhledem  k  formátu  díla  bylo  poměrně  problematické  –  jak  bude  dále  podrobněji

rozebráno), a za druhé na rozdíl od zmiňovaných snímků nejde o komedii a satiru, ale

žánrově se jedná o politický thriller.

Seriál  House of Cards (zatím byly veřejnosti  zpřístupněny dvě řady,  první 1.

února  2013,  druhá  14.  února  2014)  popisuje  osudy  Francise  Underwooda  (Kevin

Spacey), demokrata zvoleného do Kongresu za Jižní Karolinu, který se poté, co se v

rozporu se slibem nového prezidenta (jehož zvolení svými zákulisními tahy významně
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napomohl)  nestane  ministrem  zahraničních  věcí,  rozhodne  pomstít  všem,  kdo  ho

„zradili“:  zcela  přestane  respektovat  stranické  i  státní  zájmy  a  vloží  veškerý  svůj

politický um do služeb bezohledného prosazování osobních ambicí. Což se mu – přes

neustále se kupící překážky – ve výsledku daří  více než úspěšně: na začátku seriálu

zastává  funkci  označovanou  jako  „House  Majority  Whip“  (oficiální  titul  zní  „party

leader of the United States House of Representatives” / „předseda strany ve Sněmovně

reprezentantů“), úvodem druhé řady se už stává viceprezidentem Spojených států („One

heartbeat away from the presidency and not the single vote caste in my name.“ / „Na

dosah od prezidentského úřadu a přitom pro mě nehlasoval jediný volič,“ komentuje to

Underwood  při  skládání  viceprezidentského  slibu.  „Democracy  is  so  overrated.“  /

„Demokracie  se  přeceňuje.“  -  House  of  Cards. Řada  2,  díl  2,  Chapter  15.  Beau

WILLIMON, Carl FRANKLIN. Netflix, 14. 2. 2014. Minutáž: 2:24.), aby pak v závěru

té samé série dosáhl na post nejvyšší a stal se prezidentem Spojených států amerických. 

K  dosažení  svých  cílů  používá  Underwood  učebnicově  machiavellistické

zákulisní praktiky, kdy je slogan „účel světí prostředky“ povýšen na úroveň erbovního

motta. Jediné, co je pro něj podstatné, je výsledný zisk v rozehrané mocenské partii – v

jeho zájmu neváhá obětovat či přímo zradit nejoddanější spolupracovníky a spojence,

porušit jakoukoliv dohodu nebo čestné slovo, zmanipulovat a využít kohokoliv, kdo mu

k tomu momentálně přijde vhodný. V práci věnované mediální reflexi spin doctoringu

se ovšem House of Cards ocitl především proto, že kromě zákulisního politikaření a

postupů evokujících špionážní thrillery je důležitou součástí Underwoodovy strategie i

práce  s  médii;  během první  série  naváže  důvěrný  vztah  s  mladou  novinářkou  The

Washington Heraldu (později vlivného internetového portálu Slugline) Zoe Barnesovou

(Kate Marová), pomocí níž vypouští do veřejného prostoru takové insiderské zprávy,

které mu umožňují v klíčových okamžicích vyvíjet tlak na protivníky. Ale Underwood

nezůstává jen u jedné novinářky (vzhledem k nastíněným antihrdinským povahovým

vlastnostem  asi  nepřekvapí,  že  se  v  průběhu  seriálu  stává  dvojnásobným  vrahem;

přičemž jednou z jeho obětí  je právě Zoe Barnesová – čili  už ji pak příliš  využívat

nemůže) a snaží se manipulovat médii i dalšími prostředky, které má k dispozici: ať už

je  to  volba  správného  komunikačního  kanálu  ve  správný  čas  či  použití  správných

prostředků (například své vlastní manželky Claire – Robin Wrightová), které vyvolají u

publika správnou emoci.
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Seriál  vznikl  pod  producentským  dohledem  samotného  Kevina  Spaceyho  a

respektovaného filmového režiséra Davida Finchera (snímky Sedm, Klub rváčů, Zodiac,

Podivuhodný případ Benjamina Buttona, Muži, kteří nenávidí ženy) podle stejnojmenné

anglické televizní minisérie, která byla natočena na motivy románu bývalého britského

konzervativního politika Michaela Dobbse. Americký remake byl ovšem vytvořen za

poměrně neobvyklých podmínek. Jednalo se totiž o první pokus na poli původní tvorby

americké  internetové  streamovací  služby  Netflix,  což  ovlivnilo  i  způsob  jeho

publikování. Seriál tak nejenže nebyl vysílán na pokračování v žádné televizi, ale byl

poskytnut internetovým divákům ke shlédnutí najednou a vcelku, vždy po celé jedné

řadě, která obsahovala třináct dílů (první řada byla zveřejněna 1. února 2013, druhá 14.

února 2014). Distribuční taktika Netflixu,  která podle některých recenzentů televizní

tvorby  doslova  stavěla  na  hlavu  princip  seriálovosti  a  které  byl  předpovídám

spektakulární  krach,  nakonec  slavila  úspěchy a  nezřídka  docházelo  k  tomu,  že  titíž

filmoví publicisté, kteří ještě před několika dny pevně zastávali své televizně seriálové

konzervativní pozice, museli ve velmi chvatném kvapu přehodnocovat svůj pohled na

publikum nových médií („World of W. W. W.  Viewers want 'What they want', and they

want it 'When they want it',  and they want it 'Where they want It.'  WWW Viewing.“ /

„Svět webových diváků chce 'to, co chce' a chce to 'kdy to chce' a chce to 'kdekoliv to

chce'.  Webové diváctví.“  - ROSENBAUM, Steven. Why I was wrong about Netflix

„House of Cards“.  Forbes, 2013  [online].  18. 2. 2013 [vid. 18. 4. 2014].  Dostupné z

http://www.forbes.com/sites/stevenrosenbaum/2013/02/18/why-i-was-wrong-about-

netflix-house-of-cards).  Aby  byl  obraz  tohoto  do  jisté  míry  revolučního  způsobu

seriálové distribuce kompletní, je nutno ovšem dodat, že na druhou stranu tato strategie

selhala  na  poli,  kde  do  ní  byly  vkládány  nemalé  naděje:  neměla  totiž  významně

omezující vliv na masivní internetové pirátství; podle magazínu Variety (SPANGLER,

Todd. Netflix's „House of Cards“ Falls Prey to Piracy. Variety, 2013 [online]. 4. 4. 2013

[vid. 18.  4.  2014].  Dostupné  z  http://variety.com/2013/digital/news/pirates-swarm-

netflixs-house-of-cards-1200333171/) největší  světová  databáze  torrentů,  švédská

webová  stránka  The  Pirate  Bay,  evidovala  přes  dvacet  tisíc  nelegálních  stáhnutí.

(Podotýkám,  že  tento  fakt  zde  nezmiňuji  samoúčelně;  bude  hrát  roli  v  kapitole

pojednávající o významu selektivity publika.)
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2.3.1 Postavení antihrdiny v otevřeném textu

Na rozdíl od protagonistů filmu Vrtěti psem, kteří jsou osobnostně neutrálními

řešiteli problémů, a Nicka Naylora, který především díky své životní filozofii a vztahu k

synovi obratně balancuje na hranici divácké ambivalence, jsou v případě hlavní postavy

seriálu House of Cards takříkajíc karty více než jasně rozdány: Francis Underwood je

antihrdina se vším všudy.

Pokud se ve snaze Underwoodovu charakteristiku přesněji vymezit  podrobněji

zaměříme na definici antihrdiny z literárně vědních pozic, dozvíme se, že je to „taková

postava fabulovaného literárního díla (epického i dramatického), která je zbavena nejen

všech  hrdinských,  nýbrž  také  dokonce  všech  aktivních  charakterových  rysů  a  proti

událostem je postavena pouze ve své pasivitě“ (VLAŠÍN, Štěpán (red). Slovník literární

teorie. Praha  :  Československý  spisovatel,  1984.  s.  25.)  V  takto  úzce  vymezeném

smyslu ovšemže Underwood antihrdinou není; je vším možným, jen ne figurou pasivní.

Naopak, je to on, kdo většinou aktivně posouvá zápletku kupředu a na jehož činy ostatní

postavy reagují. Underwoodovo antihrdinství spočívá v absolutní opozici vůči ostatním

typicky  hrdinským  vlastnostem:  vůči  nezištnosti,  vůči  konání  dobrých  skutků,  ze

kterých  má  prospěch  mé  okolí,  ale  nikoliv  nutně  já,  vůči  chování  se  čestně,  vůči

neporušování  daného  slova  a  především  vůči  neubližování  nevinným  osobám  z

osobních zištných důvodů (a to jak morálně, tak fyzicky).  Domnívám se, že všechny

tyto  důvody  jsou  více  než  dostatečnými  oprávněními,  proč  používat  označení

„antihrdina“ i nadále, zvláště ve světle toho, že se tento pojem v narativním (zejména

žánrovém) kontextu v posledních desetiletích značně rozšířil.  (Což ostatně dokládá i

současná definice Oxfordského slovníku, která antihrdinu už označuje pouze jako „a

central character in a story, film, or drama who lacks conventional heroic attributes“ /

„ústřední postavu v příběhu, filmu nebo dramatu,  která postrádá konvenční hrdinské

vlastnosti“  -  Oxford  Dictionaries [online]. [vid.  23.  4.  2014].  Dostupné z

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/anti-hero.  A  to  Francis

Underwood nepochybně postrádá.)

Underwoodovo  antihrdinství  je  zároveň  poměrně  podstatným  komponentem

ovlivňujícím  (a  současně  demonstrujícím)  textovou  strategii  díla  coby  jednoznačně

otevřeného textu (ECO, Umberto. Lector in Fabula: Role čtenáře aneb interpretační
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kooperace v narativních textech. Praha : Nakladatelství Academia, 2010. s. 74-75. ISBN

978-80-200-1828-1.). Na rozdíl od snímku Děkujeme, že kouříte, kde se kvůli čtenářově

akceptaci otevřený text po větší část děje vydává za text uzavřený, je v House of Cards

otevřenost jasně postulována už od první scény prvního dílu, kdy Francis Underwood s

chladnokrevnou uvážlivostí zlomí vaz trpícímu psovi. Jiná textová strategie ostatně není

ani  možná – přijmout  koncepci  textu uzavřeného není  možné vzhledem k zásadním

kontradikcím v prezentované izotopii. Sledujeme příběh úspěchu muže, který uvážlivě,

programově, systematicky (a s nemalým potěšením) porušuje všechny zásady obecně

přijímaného  hodnotového  systému  (a  to  jak  sociálního,  mravního,  tak  i  např.

sexuálního)  –  a  fabule  nám svým syžetem  (jehož  podstatnou  součástí  jsou  typicky

seriálové signály narativního napětí -  ECO, Umberto. Lector in Fabula: Role čtenáře

aneb interpretační kooperace v narativních textech. Praha : Nakladatelství Academia,

2010.  s.  138.  ISBN  978-80-200-1828-1.)  sugeruje,  že  bychom  měli  na  jeho  osudu

zájmově  participovat.  To  ostatně  jasně  dokladuje  i  ne  tak  často  používaný  rys

lexematického povrchu – Francis  Underwood se během děje v jednotlivých scénách

přímo  obrací  na  diváka  a  hovoří  na  něj  do  kamery.  Toto  „bourání  čtvrté  zdi“

pochopitelně není žádné revoluční novum (bylo extenzivně využito např. v tak známých

filmech jako Alfie nebo Volný den Ferrise Buellera) a navíc je převzaté z anglické verze

seriálu,  ale  v  rámci  izotopie  seriálu  tvoří  vysoce  funkční  postup.  V  kontextu

Underwoodova antihrdinství jde totiž o prostředek, pomocí něhož postava, ke které by

jinak divák zaujal rezervovaný přístup, navazuje s příjemcem textu důvěrný kontakt. „I

love the idea of taking you under his wing and saying, 'Wanna see how this works?'“ /

„Líbila se mi myšlenka,  že vás vezme pod křídlo a řekne vám 'Chceš ukázat, jak to

funguje?'“ přibližuje tuto techniku režisér David Fincher (JEFFERY, Morgan. David

Fincher  'House  of  Cards'  Q&A:  'Kevin  Spacey  is  just  naughty'.  Digital  Spy,  2013

[online].  26.  1.  2013  [vid. 22.  4.  2014].  Dostupné  z

http://www.digitalspy.co.uk/ustv/s233/house-of-cards/interviews/a453286/david-

fincher-house-of-cards-qa-kevin-spacey-is-just-naughty.html#~oC8CBnYv9DjqQa).  Z

postavy,  s  jejímž  postoji  divák  zásadně  nesouhlasí,  se  tak  stává  něco  na  způsob

neutrálnější  figury  –  jakéhosi  ochotného  průvodce  politickým zákulisím  (z  kteréžto

pozice už zbývá jen pár nenápadných, v rozsáhlém časovém úseku seriálu neuspěchaně

rozložených kroků, kterými se Underwood přesune do daleko intimnějšího postavení

divákova důvěrníka). Hraje tu totiž roli další faktor: zákulisí vysoké politiky je nám tu

prezentováno prizmatem,  jakým je ho laický,  intuitivní  čtenář  zvyklý  vnímat  – jako
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prostředí plné lží, manipulací, zákeřných bojů o moc, sobeckých ambicí a malicherností.

A čtenářská rozkoš pramení nemalou měrou právě z faktu, že do toho prostředí vstupuje

postava, která je inteligentnější, zkušenější a kompetentnější než většina ostatních figur

(pochopitelně ne vždy a ne absolutně, protože to by se z díla vytratilo napětí) a všechny

prohřešky  proti  tomu,  jak  by  idealistická  politika  měla  v  divákových  představách

vypadat, náležitě ztrestá. A tím, že tak učiní jejich vlastnímu zbraněmi (čímž ještě víc

potvrdí divákovu pochmurnou anticipaci „politika je svinstvo“) tuto rozkoš paradoxně

ještě násobí.

2.3.2 Selektivita publika jako nástroj pochopení uspokojení z 

antihrdinské ságy

Pokud  se  pokusíme  problematiku  uspokojení  z  antihrdinství  hlavního

protagonisty nazřít ještě z jiné strany, můžeme si logicky položit otázku, nakolik v ní

hraje roli už dříve naznačovaná selektivita publika (McQUAIL, Denis. Úvod do teorie

masové komunikace. Praha :  Portál,  2009. s. 426. ISBN 978-807367-574-5.).  Jak už

jsem zmínil, seriál House of Cards nikdy nebyl publikován v televizním vysílání, vždy

byl  k  dispozici  pouze  prostřednictvím  kvadrátních  médií  (ať  už  přes  zmiňovanou

streamovací službu Netflix či jinými kanály) – což samo o sobě indikuje předpoklad

velmi aktivního publika, které programově diferencuje svou pozornost a média využívá

se značnou plánovitostí. V případě publika ságy House of Cards se tedy nedá hovořit o

onom typu „pasivního recipování“ (ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha : Argo,

2006. s. 320. ISBN: 80-7203-706-4.), který bývá znakem publika typicky televizního –

a pokud přijmeme hypotézu, že si tvůrci tohoto druhu publika formovaného způsobem

distribuce byli od počátku produkce vědomi, můžeme se i domnívat, že se díky tomu ve

fabuli mohly majoritně manifestovat některé narativní struktury určené pro nemasové

publikum.

Mám tím na mysli zejména posílení „představ o moci a síle, jaké obyčejný občan

v sobě sice chová, ale v žádném případě nemůže ukojit“ (ECO, Umberto. Skeptikové a

těšitelé. Praha : Argo, 2006. s. 218. ISBN: 80-7203-706-4.) na úkor morálky (ostatně v

díle už beztak marginalizované, jak jsme si řekli v předcházející kapitole, „špinavým“

prostředím politiky). Čtenář takto modulovaného textu pak nachází uspokojení v čisté,

navýsost  logické  pragmatičnosti  činů  ústředního protagonisty,  která  nebere  zřetel  na
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morální aspekty naší existence – které jsou samozřejmě nezbytné, jak čtenář rozumově

chápe i cítí, ale které jsou často při řešení problémů únavné, na obtíž a věci komplikují.

Nebylo  by  uspokojivě  jednoduché,  ptá  se  čtenář  při  sledování  chladnokrevně

amorálních tahů Francise Underwooda, kdyby člověk mohl prostě problém jenom řešit

– bez ohledu na všechny ostatní  společenské náležitosti,  na které obvykle musí brát

ohled?

Takto  asociální  přístup  protagonisty  pochopitelně  může  být  ze  strany diváka

akceptován pouze pokud je postava zasazena do prostředí, které je ještě horší než ona

sama.  Dochází  pak  k  efektu,  který  výstižně  popsal  oceňovaný  autor  detektivních

románů  Dennis  Lehane  (Černá  nenávist,  Dotek  temnoty,  Sbohem,  baby)  ve  své

předmluvě k jedné z knih Richarda Starka (jeden z mnoha pseudonymů Donalda E.

Westlakea)  ze  série  o  Parkerovi.  Parker  (křestní  jméno  není  v  rámci  odlidštěnosti

postavy  nikdy  prozrazeno)  je  profesionální  zločinec  v  mnoha  ohledech  podobný

Francisi Underwoodovi: stejně jako on vyznává absolutní účelnost a postrádá veřejností

akceptovaný druh morálky. A stejně jako on vykazuje jisté sociopatické rysy a při svém

konání  projevuje  neemocionální,  neosobní  robotičnost.  Lehane  o  Parkerovi  ve  své

předmluvě k vydání z roku 2010 napsal: „Why do we root for him? (…) I suspect we all

recognize the Lie, even as we wrap our arms around it and hug it tight to keep us warm.

The Lie is the illusion that we are safe, that we are watched over, that we will go gently

anf that the night is good. Not so, says Richard Stark. Not so, says Parker.“ / „Proč mu

tedy fandíme? (...) Mám podezření, že my všichni jsme si vědomi Lži, i když ji rádi

objímáme a tiskneme ji  k  sobě,  aby nás  zahřála.  A Lež  spočívá  v iluzi,  že  jsme v

bezpečí, že na nás někdo dohlíží, že umřeme v klidu a že noc je dobrá. Není to tak, říká

Richard Stark. Není to tak, říká Parker.“ (LEHANE, Dennis.  Foreword. In. STARK,

Richard.  The Green Eagle Score. Chicago : The University of Chicago Press, 2010. s.

ix. ISBN 978-0:226-77108-3.)

V  případě,  že  bychom  takto  formulovanou  hypotézu  přijali,  nabízí  se

interpretace,  že  antihrdinství  Francise  Underwooda  (a  podobných  postav)  pro  nás

představuje znak pro určitou ideu (ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. Brno : Janáčkova

akademie  múzických  umění,  2004.  s.  191.  ISBN:  80-85429-99-3.),  symbolické

vyjádření  nepříjemných  skutečností  života,  se  kterými  se  neumíme  nebo  nechceme

přímo vyrovnat a tak se s nimi vypořádáme náhražkovým způsobem prostřednictvím
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takto prezentovaného narativu – což by takto nazíráno opět demonstrovalo „the power

that narratives have to dramatize and give concrete  form to a society's attitudes and

beliefs and to help people find meaning in their lives.“ / „sílu, kterou narace disponuje,

aby dramatizovala a do konkrétní podoby zhmotnila nálady a přesvědčení společnosti a

pomohla  lidem  nalézt  smysl  jejich  životů.“  (BERGER,  Arthur  Asa.  Narratives  in

Popular Culture, Media and Everyday Life. Thousand Oaks : SAGE Publications, 1997.

s. 159. ISBN: 0-7619-0345-3.).

2.3.3 Falešný požadavek kooperace – základní předpoklad 

inteligenčně superiorní figury

Zaměříme-li  se  na otázku fabule,  která  byla  tvůrci  House of  Cards v seriálu

uplatněna, zjistíme, že její podoba je poměrně zásadním způsobem formována faktory,

které byly rozebírány v předchozích kapitolách. Vzhledem k tomu, že tvůrci s ohledem

na Underwoodovo antihrdinství nemohou tolik spoléhat na tradiční seriálovou zbraň,

dlouhodobé emocionální pouto mezi postavou a divákem, je nutné zájem (o děj i hlavní

postavu)  podchytit  právě  fabulačními  prostředky.  Ve  shodě  s  prezentací  Francise

Underwooda  coby  nejkompetentnějšího  a  nejzkušenějšího  politického  matadora  na

scéně (který během dosavadního děje zatím jen párkrát narazil na soupeře své váhové

kategorie) je nutné neustále posilovat dojem jeho inteligenční superiority – a to jak nad

jeho protivníky, tak i nad divákem. A k tomu právě slouží postup, který Umberto Eco

nazývá „falešným požadavkem kooperace“ a který uvádí jako třetí možnost k variantám

otevřené a uzavřené fabule. „Text poskytuje indicie, které mají čtenáře zmást, vést ho

cestou  vytváření  předpokladů,  které  on  sám nikdy  nepřijme,  aby  je  ověřil.“  (ECO,

Umberto. Lector in Fabula: Role čtenáře aneb interpretační kooperace v narativních

textech. Praha  :  Nakladatelství  Academia,  2010.  s.  147.  ISBN 978-80-200-1828-1.)

Jinými  slovy,  tvůrci  seriálu  permanentně  kladou  před  čtenáře  falešné  stopy  řešení

různých problémů,  kterým je  Francis  Underwood (nebo jeho žena  Claire  nebo jeho

spolupracovníci či dočasní spojenci) vystavován, přičemž si dávají záležet, aby řešení,

které  se  snaží  divákovi  naznačit  a  které  čtenář  přijme coby svou prefiguraci  (ECO,

Umberto. Lector in Fabula: Role čtenáře aneb interpretační kooperace v narativních

textech. Praha  :  Nakladatelství  Academia,  2010.  s.  139.  ISBN 978-80-200-1828-1.),

bylo vždy triviálnější a kvalitativně horší než to, se kterým se pak Underwood vytasí –

aby  pak  o  to  víc  vynikla  jeho  mazanost.  (Tento  postup  pochopitelně  není  nijak
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novátorský, spíš naopak; je to velmi tradiční technika používaná zejména v detektivních

příbězích s postavou tzv. Velkého Detektiva – stačí si jen vzpomenout na Sherlocka

Holmese  a  jeho doktora  Watsona,  tento  nepřetržitý  jednomužný generátor  falešných

kooperativních požadavků.)

3. Porovnání mediálního obrazu spin doctoringu v 

daných audiovizuálních dílech s existujícími 

strategiemi

Účelem této části není klást vedle sebe imaginární triky fiktivních spin doctorů s

dokladovanými  příklady  mediální  manipulace  a  poměřovat,  nakolik  jsou  reálné  a

nakolik  nepravděpodobné;  to  by  potřebám  této  práce  ničím  neposloužilo.  Je  totiž

evidentní,  že  strategie  černého  PR  prezentované  v  audiovizuálních  dílech  byly

zkonstruovány primárně s ohledem na jejich pozici v narativních strukturách dotyčných

děl;  jsou  to  součástky,  jejichž  tvar  byl  navržen  s  ohledem  na  funkčnost  celého

narativního  stroje  a  jejich  vytrháváním z  kontextu  bychom ničeho  nedosáhli.  Proto

raději využijeme tuto jejich vlastnost (tvar designovaný pro potřeby celku), aby nám

pomohla osvětlit volbu použitých narativních taktik z druhé strany, než ze které jsme k

otázce narace přistupovali do této chvíle – a  ideálně tak doplnila předcházející kapitolu

pohledem z jiného směru.

3.1 Vrtěti psem (1997)

Jak již bylo zmíněno výše, mediální strategie použitá ve snímku Vrtěti psem má

své  kořeny  v  historických  událostech:  během  války  o  Falklandy  se  propadající  se

popularita  Margaret  Tchatcherové  ve  volebních  průzkumech  rázem  zastavila,  k

podobnému efektu došlo i v případě oblíbenosti George H. W. Bushe v letech 1990-

1991 v průběhu války v Zálivu (tam ovšem šlo jen o krátkodobý efekt, neboť G. W. H.

Bush svůj post ve druhém termínu nakonec neobhájil) (PITCHER, George. The Death

of  Spin. Chichester  :  John  Wiley  &  Sons  Ltd.,  2003.  s.  4.  ISBN 0-470-85048-5.).

Satirický nápad spočívající  v záměně příčin a následků, kterým se z tohoto souběhu
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stane  pragmatický  mediální  postup,  sice  na  první  pohled  staví  skutečné  události  na

hlavu, nicméně samotné techniky mediální manipulace, které ve filmu upotřebil Conrad

Brean a jeho tým, mají své kořeny pevně zapuštěné v realitě.

Základní spindoctoringová strategie Conrada Breana je v podstatě velmi prostá:

odvrácení pozornosti. (Nejvýstižnějším příkladem této techniky je neslavně proslulý e-

mail labouristické poradkyně Jo Mooreové, která 11. září 2001 vyzývala své kolegy, že

„dnes je dobrý den na pohřbení špatné zprávy“ - MILLER, David, DINAN, William. A

Century of Spin: How Public Relations Became the Cutting Edge of Corporate Power.

New York : Pluto Press, 2008. s. 101. ISBN 978-0-7453-2688-7.). Pokud bychom chtěli

být konkrétnější, jde o násilný agenda setting za pomoci mediální fabrikace, které byly

uměle přidělené obzvláště atraktivní parametry zpravodajských hodnot; konkrétně jde

zejména o negativitu, jednoznačnost, překvapení, kontinuitu (se zvláštním důrazem na

vlastní  naraci  zprávy)  a  vztah  k elitním národům (GALTUNG, Johan,  RUGEOVÁ,

Holmboe  Mari,  The  Structure  of  Foreign  News.  Journal  of  Peace  Research.  Sage

Publication, 1965, roč. 2, č. 1.). (Dá se říci, že Conrad Brean tak udělal přesný opak

toho, co doporučuje „čistá“ podoba public relation [možná by se po vzoru magie dalo

použít označení „bílá“] v případě krizové komunikace: „Pravda sebenepříjemnější, ale

přiznaná, je polovičním úspěchem u veřejnosti.“ - VĚRČÁK, Vladimír, GIRGAŠOVÁ,

Jana, LIŠKAŘOVÁ, Renata. Media Relations není manipulace. Praha : Ekopress, 2004.

s. 96. ISBN 80-86119-43-2.) Z hlediska pragmatické lingvistiky porušil Conrad Brean

(v kontextu probíhající mediální debaty o prezidentově sexuálním skandálu) Griceovu

kooperační maximu kvality náhlou změnou tématu – a pochopitelně především lží, čímž

tuto maximu zcela negoval. (MACHOVÁ, Svatava, ŠVEHLOVÁ, Milena. Sémantika a

pragmatická lingvistika. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2001. s. 94-

95. ISBN 80-7290-061-7.)  Za povšimnutí  stojí  důraz Stanleyho  Motsse na narativní

stránku celé spindoctoringové operace – protože Motss ví, že určitým způsobem vedená

narace  vyvolává  emoce  a  emoce  jsou  nekritické.  „Jejich  schopnost  zaplavit  mozek,

vyvolat  změny  v  mnoha  navzájem souvisejících  oblastech  mozkové  kůry a  podkoří

(subkortextu)  je  spojena  s  jejich  relativní  setrvačností.  Pocity  přetrvávají,  zatímco

myšlenky  ne.“  (TAYLOROVÁ,  Kathleen.  Brainwashing:  Manipulace  s  myšlením.

Praha  :  Nakladatelství  Lidové  noviny,  2004.  s.  271.  ISBN  80-7106-773-3.)  Z

perspektivy  argumentačních  klamů  byly  využity  figury  zvané  „úhybný  manévr“  a
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„zdání klame“ - kde roli „zdání“ zastupuje především Stanleym Motssem produkovaný

vizuální materiál určený pro televizi.

 

Pokud  se  vztáhneme  k  existující  spindoctorské  praxi,  využití  vizuálního

televizního materiálu (často maskovaného jako „dokument“) pro dezinformační účely

není  ve  světě  reálných  propagandistických  operací  nikterak  neobvyklou  záležitostí.

Bývalý  zástupce  náčelníka  dezinformačního  odboru  československého  ministerstva

vnitra Ladislav Bittman (který po srpnu 1968 emigroval do Spojených států) popisuje ve

své knize Mezinárodní dezinformace akci KGB namířenou proti Andreji Sacharovovi,

kterého  agenti  několikrát  násilím  donutili  ukončit  hladovku,  přičemž  jeho

rekonvalescenční  proces  byl  skrytě  filmován.  Z  těchto  záběrů  pak  vznikl  patřičně

sestříhaný  „dokument“,  jenž  byl  dodán  západním  médiím  s  úmyslem  přesvědčit

světovou veřejnost, že Sacharov je zdráv a žije poklidný život plný procházek v parku a

zdravého cvičení – a že veškeré zprávy o jeho protestech, hladovkách a nevalném zdraví

byly  pouhými  propagandistickými  výmysly  druhé  strany.  (BITTMAN,  Ladislav.

Mezinárodní dezinformace:  černá propaganda, aktivní  opatření  a tajné akce. Praha:

Mladá fronta, 2000. s. 122. ISBN 80-204-0843-6.)

Ve  výsledku  by  se  tedy  dalo  říct,  že  principy  spindoctoringových  technik

ukázaných ve snímku Vrtěti psem jsou založeny na existujících strategiích. Jsou pouze

(aby patřičně posloužily narativu procedurální satiry,  o němž jsme hovořili  ve druhé

kapitole)  úmyslně  zasazeny  do  absurdně  přehnaného  kontextu.  Přičemž  je  to  právě

rozpoznatelná reálnost existujících praktik, která tuto satiru spojuje s naší skutečností,

zabraňuje jejímu zvrhnutí se v samoúčelnou komediální exhibici a zajišťuje její sociálně

kritickou funkčnost.

  

3.2 Děkujeme, že kouříte (2005)

Nick Naylor, ústřední protagonista filmu Děkujeme, že kouříte, je orientovaný

téměř výhradně verbálně. Ve svých projevech používá tu nejširší škálu manipulačních

technik (což mu – jak je v snímku zmíněno – v Newsweeku vyneslo přezdívku „Sultán

spinu“).  V dialogu s protistranou porušuje Griecovy maximy kvantity,  relevantnosti,

způsobu i kvality (např. jeho argument před senátní komisí při diskusi o varování na

krabičkách  cigaret:  „Well,  the  real  demonstrated  number  one  killer  in  America  is
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cholesterol.  And here  comes  Senator  Finistirre  whose  fine  state  is,  I  regret  to  say,

clogging  the  nation's  arteries  with  Vermont  Cheddar  Cheese.  If  we  want  to  talk

numbers, how about the millions of people dying of heart attacks? Perhaps Vermont

Cheddar should come with a skull and crossbones.“ / „Dokázanou příčinou smrti číslo

jedna je v Americe cholesterol. A tady máme senátora Finistirrea, jehož domovský stát,

jak  musím  s  politováním  konstatovat,  ucpává  tepny  tohoto  národa  vermontským

čedarem. Jestli chceme hovořit o číslech, proč nemluvit o miliónech lidí, kteří zemřeli

na srdeční zástavu? Možná by se měl vermontský čedar prodávat s nálepkou lebky se

skříženými hnáty.“). V jeho repertoáru jsou argumentační klamy od prostého argumentu

ad hominem (když na upozornění otčíma svého syna, aby vytvořil pro dítě odpovídající

nekuřácké prostředí, odpoví: „Brad, I'm his father. You're the guy fucking his mom.“ /

„Jsem jeho otec, Brade. Ty jsi jenom chlápek, co píchá jeho matku.“) až po převrácené

použití argumentu ad verecundiam (při diskusi ve škole dětem sdělí: „My point is that

you have to think for yourself. If your parents told you that chocolate was dangerous

would you take their word for it?“ / „Chci tím říct, že byste měly myslet samy za sebe.

Kdyby vám rodiče řekli,  že čokoláda je nebezpečná,  také byste  je slepě poslechly?“

Děti: „No!“ / „Ne!“ Naylor: „Exactly! So perhaps instead of acting like sheep when it

comes to cigarettes you should find out for yourself.“ / „Přesně! Takže byste se možná

měly přestat chovat jako ovce a zjistit si v otázce cigaret pravdu samy.“ - Děkujeme, že

kouříte [Thank You for Smoking]  [film].  Režie Jason REITMAN. USA, 2005.),  při

němž  naopak  odvrhne  odvolávání  se  na  autoritu  a  apeluje  na  samostatný  úsudek  a

vlastní  rozum – což by samozřejmě bylo  správné,  kdyby tak  neudělal  jen proto,  že

oslovuje děti, u nichž ví, že díky věku u nich tyto schopnosti nejsou ještě plně rozvinuté.

I když se film – na rozdíl od děl Vrtěti psem a House of Cards – programově

nezaměřuje  na  popis  Naylorových  metod,  jimiž  se  snaží  ovlivnit  veřejnost,  a

soustřeďuje se spíše na jeho privátní sféru, z děje implicitně vysvítá,  že Naylorovou

hlavní  prací  není  plánování  velkých  kampaní  či  řízení  globálních  komunikačních

strategií, ale prosté osobní objevování se v médiích a verbální argumentace. Vidíme ho

vystupovat  v televizních  talk  show, poskytovat  rozhovory novinářům,  vypovídat  (za

značné  pozornosti  médií)  před  senátní  komisí.  Díky  tomu  by  se  mohlo  zdát,  že

Naylorovy techniky jsou spíše komorní a ne tak efektivní (nebo že tvůrci jejich dopadu

nevěnovali dostatečnou pozornost) – ale provázanost jeho argumentace s ideologickou

strukturou evokuje podobné, reálně existující PR akce: například tu, kterou roku 1929
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zorganizoval sám Edward Bernays, jenž – stejně jako Naylor – pracoval pro tabákový

průmysl.  Aby rozšířil počet potenciálních klientů, rozhodl se tehdy Bernays prolomit

tabu žen kouřících na veřejnosti a angažoval deset modelek z časopisu Vogue, aby na

velikonoční neděli roku 1929 pochodovaly newyorskou Pátou avenue s hrdě zapálenými

cigaretami  (pochopitelně  za  přítomnosti  Barneysem  najatého  fotografa).  Pořízené

snímky pak Berneys rozšířil do médií pod ideologickou záminkou tehdy probíhajícího

emancipačního  boje  (přičemž  cigarety  nazval  „Torches  of  Freedom“  /  „Pochodně

svobody“)  -  a  svázal  tak  probíhající  společenskou  diskusi  s  konkrétním komerčním

produktem.  (MILLER,  David,  DINAN,  William.  A  Century  of  Spin:  How  Public

Relations Became the Cutting Edge of Corporate Power. New York : Pluto Press, 2008.

s. 14-15. ISBN 978-0-7453-2688-7.)

Film Děkujeme, že kouříte neklade důraz na podrobnou procedurální deskripci

manipulativních  postupů  –  to  ale  neznamená,  že  by  na  rozbor  spindoktorského

ovlivňování rezignoval, používá jen jinou vypravěčskou strategii. Tím, že volí metodu

přímé konfrontace diváka s konkrétní podobou jednotlivých argumentačních klamů (z

pohledu narativních principů byla tato metoda popsána v kapitole o procesu interpretace

v nestálém prostředí narativní satiry), které navíc divák okamžitě rozeznává, neboť se s

nimi  v  masové  (ale  i  interpersonální  či  skupinové)  komunikaci  setkává  každý  den,

dociluje snímek toho, že publikum je nuceno si takříkajíc v „přímém přenosu“ (i když

nanečisto) otestovat svou odolnost proti podobným praktikám; a následně pak samo pro

sebe vyhodnotit svou osobní percepcí těchto jevů.

3.3 House of Cards (2013-2014)

Pravděpodobně  největší  rozdíl  mezi  Francisem  Underwoodem  a  jeho  výše

zmíněnými kolegy spočívá v tom, že Underwood není profesionální spin doctor,  ale

politik (a to navíc politik toho druhu, který si svou momentální oblíbeností u voličů

příliš hlavu neláme, protože ví, že pár týdnů před volbami je vždy čas to změnit),  a

ovlivňování  veřejnosti  pro  něj  tak  často  nepředstavuje  cíl,  ale  pouhý  prostředek  v

komplikovanější mocenské hře.

Hned dva příklady takového postupu se nacházejí  ve druhém díle  první řady

seriálu.  V  pilotu  Underwood  využil  toho,  že  koncept  rozpočtu  školství  (na  němž

40



prezidentovi velmi záleží) jeho kolegy Blytha má výrazně levicové tendence a obratem

ho přes  svou spřízněnou novinářku Zoe Barnesovou vypustil  do médií  („Far  left  of

center.“  /  „Hodně  nalevo  od  středu,“  odpoví  Zoe,  když  je  šéfredaktorem  The

Washington  Heraldu  požádána,  aby  rozpočet  charakterizovala  pěti  slovy.  „That's

four.“ / „To jsou čtyři,“ podotkne šéfredaktor a Zoe mu tedy vyhoví: „Very far left of

center.“ / „Opravdu hodně nalevo od středu.“ - House of Cards. Řada 1, díl 1, Chapter

1.  Beau WILLIMON, David  FINCHER. Netflix,  1.  2.  2013.  Minutáž:  47:47.).  Tím

Underwood vytvoří  tlak na prezidenta  a vyvolá  krizi,  která Blytha  okamžitě  odstaví

mimo hru. Vzápětí sám vstoupí na scénu jako spasitel: nechá partu internistů, aby za

týden napsala  nový rozpočet,  který  pomocí  svých kontaktů  protlačí  hlasováním –  a

získá tak obratem prezidentovu vděčnost a s tím spojenou výhodnější  pozici.  Druhý

příklad spočívá v Underwoodově akci, při níž – opět s pomocí Zoe Barnesové – propojí

coloradského  senátora  Kerna  s  dávným  antiizraelským  článkem  ve  studentských

novinách,  s  využitím  mladého  ambiciózního  politika  Petera  Russoa  vyprodukuje

důkazy, že Kern je skutečným autorem zmíněného článku. Následnou tiskovou kampaní

pak odstaví Kerna z aktivní politiky a otevře jeho senátorskou pozici pro své vlastní

taktické cíle.

Oba  tyto  příklady  jsou  poměrně  typickými  modely  toho,  jakým  způsobem

Underwood  operuje:  využívá  ovlivňování  médií  k  vyvolání  požadovaných  nálad

veřejnosti proti svým oponentům. Jeho celkové strategie do jisté míry evokují postupy

použité v tzv. modelovém případě Mohawk Valley (označované též jako „The Mohawk

Valley  formula“),  které  se  skládají  z  devíti  kroků:  1.  označit  oponenty  negativním

termínem,  který  je  diskredituje,  2.  zaštítit  se  sloganem o  „právu  a  pořádku“,  který

později umožní nasazení státní moci (zde se konkrétně myslí policejní síly, ale obecně

jde o záminku k nasazení exekutivy), 3. svolat veřejné shromáždění, kterým se obrátí

veřejnost proti oponentům, 4. zastrašit oponenta státní mocí (zde policejními silami), 5.

vyvíjet  na  oponenty  psychologický  tlak  pomocí  nastrčených  figurantů,  kteří  je

přesvědčují,  že  jejich  boj  je  beznadějný,  6.  získat  tolik  podpory  veřejnosti,  aby  to

ospravedlnilo  zahájení  protiakce  (v  případě  Mohawk  Valley,  kde  šlo  o  zásah  proti

stávkujícím odborům, to bylo znovuotevření továrny), 7. udělat to s patřičnou mediální

teatrálností,  8.  využít  silovou  převahu  k  vytvoření  permanentně  demoralizující

společenské atmosféry, 9. a závěrem přesvědčit veřejnost, že vše je v pořádku, zpátky v

původním stavu a že oponenti  jsou jen minoritní  skupina kverulantů,  která už nemá
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žádný  vliv.  (MILLER,  David,  DINAN,  William.  A  Century  of  Spin:  How  Public

Relations Became the Cutting Edge of Corporate Power. New York : Pluto Press, 2008.

s. 53. ISBN 978-0-7453-2688-7.)

Jeden z mála případů, kdy se Underwood musí zajímat o veřejné mínění samo o

sobě, nastane v deváté epizodě druhé sezóny House of Cards, kdy jeho oponenti vypustí

do  tisku  fotografie  Claire  Underwoodové,  které  kdysi  pořídil  její  milenec  Adam

Galloway, profesionální fotograf. Reakce Underwoodových (kterým tentokrát pomáhají

oba jejich tiskoví mluvčí se spindoktorskou specializací) je rychlá a promyšlená (tento

profesionální pár ví, že existuje něco jako „okno pro příležitost – časové okno, kdy je

možné  dostat  krizi  pod  kontrolu“  -  VĚRČÁK,  Vladimír,  GIRGAŠOVÁ,  Jana,

LIŠKAŘOVÁ, Renata. Media Relations není manipulace. Praha : Ekopress, 2004. s. 97.

ISBN 80-86119-43-2.): Claire nejdřív přesvědčí svého bývalého milence Adama, aby

popřel, že tyto  snímky pořídil.  Jakmile  to udělá,  okamžitě  sama vystoupí  na tiskové

konferenci, naopak potvrdí pravost snímků, zdůrazní, že byly pořízeny pro charitativní

účely,  a  oznámí,  že nechápe,  proč se od nich Galloway distancoval.  Tím ukázkově

odkloní  tlak  tisku  ze  sebe  na  Gallowaye.  Tomu  nakonec  nezbude  nic  jiného,  než

vystoupit  s  prohlášením,  že  to  celé  byla  jen  jeho snaha  připoutat  na  sebe  mediální

pozornost  (přestože  to  není  pravda).  Mediální  poradce  Underwoodových  zároveň

narychlo vyrobí  s anonymní  modelkou falešné snímky podobné těm Gallowayovým,

aby zpochybnil jejich pravost. Čili kdybychom to měli shrnout: popsaná kontrastrategie

Underwoodových v sobě v podstatě zahrnuje všechny postupy zmíněné v dosavadních

kapitolách  o House of Cards; naprosté  porušování maxim kooperace i  argumentační

klamy.

Nelze se zbavit dojmu, že ze všech tří zkoumaných audiovizuálních děl se tahy

mediální manipulace, jak jsou ukázané v House of Cards, blíží nejvíce realitě (a to i přes

vraždění novinářek budoucím prezidentem Spojených států) – což je samozřejmě dané

tím,  že  seriál  žánrově  nespadá  do  komedie,  tudíž  v  něm  nejsou  uměle  nasilovány

paradoxní prvky. Podobně jako reální politici, i Francis Underwood ve vztahu k médiím

porušuje především maxima kvantity  a  relevantnosti  –  a  maximum kvality  porušuje

vyloženou lží, jen když opravdu není zbytí (a většinou to nedělá osobně, zpravidla za

sebe někoho nastrčí). Na druhou stranu by divák seriálu ovšem neměl ztrácet z paměti,

že typ  takto vylíčené  mediální  symbiózy je vždy podřízen ideové struktuře díla  – v
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tomto případě snaze zobrazit politickou scénu jako prostředí, v němž se nejlépe daří

bezskrupulózním oportunistům s výrazně machiavellistickou životní filozofií  – a že i

zmiňovaná „blízkost realitě“ je tedy součástí hloubkových struktur díla.

4. Otázka mediálního obrazu spin doctoringu jakožto 

intuitivní reflexe masových médií

V předcházejících částech této práce jsme se zabývali otázkami souvisejícími s

mediálně narativní reprezentací oboru spin doctoringu, konkrétně rozdíly mezi obrazem

a existujícími skutečnostmi, jakož i samotnými narativními technikami, pomocí nichž

byl  spin  doctoring  v  nejvýznamnějších  audiovizuálních  dílech  poslední  doby

prezentován.  Logickým  závěrečným  krokem,  který  by  měl  za  těmito  dvěma

uskutečněnými následovat, je zaměření se na to, co vlastně takto vymezený rozdíl mezi

realitou a její mediální reflexí znamená, proč byly identifikované narativy zformovány

právě do takovéto podoby – neboli co nám odhalený mediální obraz říká o pohledu,

jakým  publikum  techniku  spin  doctoringu  vnímá.  (Neboť:  „Média  tvoří  hlavní

mechanismus,  jímž  společnost  posiluje  svůj  vlastní  sebeobraz.“  -  TAYLOROVÁ,

Kathleen. Brainwashing: Manipulace s myšlením. Praha : Nakladatelství Lidové noviny,

2004.  s.  291.  ISBN  80-7106-773-3.) Vycházíme  přitom  z  předpokladu,  že  takto

analyzovaný mediální obraz by nám mohl zprostředkovaně indikovat co si publikum

myslí samo o sobě ve vztahu k mediální ovlivnitelnosti – čili jak percipuje samo sebe

coby  participanta  na  komunikačním  procesu,  jehož  tušeným  cílem  je  „zneužití

persvazivních  metod  a  prostředků  s  cílem  adresáta  oklamat,  podvést,  zneužít  jeho

důvěry.“ (SRPOVÁ, Hana. Manipulace a persvaze – janusovské dilema. In Metody a

prostředky přesvědčování v masových médiích.  Ostrava: OU, 2005. s. 202. ISBN 80-

7368-101-3.)

Z  vyjádřeného  požadavku  vyplývá,  že  už  v  samotné  premise  takového

analytického  postupu  je  inherentně  obsažena  teorie  kulturálních  studií  o  aktivním

publiku (HALL, Stuart.  Encoding, decoding. In DURING, Simon (ed.).  The Cutural

Studies Reader. New York : Routledge, 2007. s. 507-517. ISBN 978-0415374132.) -

kdybychom  totiž  vycházeli  z  předpokladu  publika  pasivního,  nečinně  a  fatalisticky
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bombardovaného  mediálními  obrazy  manipulativních  sdělení,  nebyla  by  splněna

podmínka  interpretace  („This  is  to  pose  our  activity  (…)  as  an  active  process  of

decoding or interpretation, not simply passive process of 'reception' or 'consumption' of

messages.“  /  „Představuje  to  naši  aktivitu  jako  aktivní  proces  dekódování  či

interpretace,  nikoliv  pasivní  proces  'recepce' či  'konzumace' vzkazů.“  -  MORLEY,

David.  Television,  Audiences  &  Cultural  Studies. London :  Routledge,  1992.  s.  76.

ISBN 0-415-05445-1.),  která  se v tomto případě jeví nezbytnou.  Je možná zbytečné

zdůrazňovat,  jak  je  dispozice  aktivního  publika  pro  vyhodnocovací  proces  klíčová,

protože  už  sama  existence  rozebíraných  mediálních  obrazů  jevu  spin  doctoringu  s

reflexí  publika  implicitně  počítá  (čili  tento  předpoklad  byl  od  počátku  obsažen  v

základním východisku této  práce),  ale  přesto  považuji  za  důležité  tento  fakt  čitelně

pojmenovat, aby z něj bylo možno dále vycházet.

Podobnou zatím nevyřčenou, přestože automaticky implikovanou skutečností je

postřeh,  že takováto interpretace  publika bude z  převážné části  intuitivní,  laická,  až

spontánní – a to i v případech, kdy by mohla zahrnovat takové typy aktivit jako jsou

vztaženost, kritický odstup či intencionalitu (BIOCCA, Frank A. Opposing conceptions

of the audience: The active and passive hemispheres of mass communication theory. In

ANDERSON, James  A.  (ed.). Communication  yearbook 11.  Thousand Oaks  :  Sage

Publications. s. 51-80. ISBN 978-0415876926.).

Dalším  z  faktorů  zásadně  formujících  sémiotickou  moc  publika  je  v  tomto

konkrétním případě vědomí vlastní ovlivnitelnosti.  I když publikum nemá v průběhu

dobře  připravené  a  zexekutované  spindoctoringové  akce  konkrétní  poznatky,  že  je

vystaveno záměrnému klamu ze strany zdroje, má pochopitelně obecnou povědomost o

existenci mediálních manipulačních technik jako takových – a to se přirozeně odráží v

jeho  interpretačním  procesu.  „Na  reklamy  pohlížejí  se  zdravou  skepsí,  pečlivě

poslouchají  argumenty politiků a nevěří  většině toho, co čtou v novinách. Někde ve

skrytu  duše  si  uvědomují  motivy  manipulátorů  a  díky  tomu  zůstávají  ostražití.“

(TAYLOROVÁ,  Kathleen.  Brainwashing:  Manipulace  s  myšlením. Praha  :

Nakladatelství Lidové noviny, 2004. s. 81. ISBN 80-7106-773-3.)

Posledním poměrně  zřejmým konstatováním (které nicméně opět  považuji  za

nutné  zdůraznit)  je,  že  následující  závěry  jsou  činěny  pouze  na  základě  narativní
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analýzy tří audiovizuálních děl (jakkoliv reprezentativních), takže místo na uzavřené,

jasně  postulované  konkluze  by  na  ně  mělo  být  pohlíženo  spíše  jako  na  nastolené

hypotézy  či  náměty,  které  ukazují  směr  možných,  daleko  extenzivněji  a

reprezentativněji vedených výzkumů.

4.1 Percepce mediálního obrazu spin doctoringu 

charakterizovaná narací a zjištěnými rozdíly

V  této  části  je  třeba  si  položit  klíčovou  otázku:  Když  vezmeme  penzum

informací obsažené v kapitolách o identifikovaných narativních postupech a v částech o

rozdílech  mezi  fiktivním  obrazem  a  existujícími  skutečnostmi,  jaké  závěry  z  nich

dokážeme vyvodit?  Jak tvůrci  (v interpretační  symbióze se svým publikem) vnímají

proces zneužití persvazivních prostředků v masové komunikaci? Jak vlastně vidí spin

doctory?

Za prvé je vidí jako velmi inteligentní, zkušené, a co se týče znalostí o fungování

masových médií a persvazivních procesů, odborně na výši; ve své specializaci značně

kreativní a imaginativní. Conrad Brean, Nick Naylor, Francis Underwood – nikoho z

nich  byste  ani  náhodou nemohli  považovat  za  prostého,  tupého dělníka  propagandy

systému (tedy typ, jaký například symbolizuje postava Jacka Linta v antiutopii Terryho

Gilliama Brazil nebo sira Alistaira Dormandyho v retro komedii Richarda Curtise Piráti

na vlnách). Můžeme polemizovat o tom, nakolik je to nezbytná součást jejich typu, kdy

je nutné dotyčným figurám přidělit alespoň nějakou kladně vnímanou vlastnost, nebo

nakolik je to záležitost jejich postavení v narativní struktuře, neboť zatímco v příběhu

plní roli protagonistů, směrem k divákovi zaujímají do jisté míry roli antagonistů a musí

ho tedy (inteligenčně, argumentačně) atakovat (exemplárním příkladem tohoto postupu

je doktor Hannibal Lecter z Mlčení jehňátek) – nicméně výsledkem stále zůstává, že po

profesní stránce jsou tyto podstavy mimořádně zdatné. Publikum, tak jak je ukázané ve

zmiňovaných  audiovizuálních  dílech,  pro  ně  není  žádný  soupeř,  stejně  jako  jejich

(především v Naylorově a Underwoodově případě) profesní oponenti. Otázka novinářů

jako  logických  protivníků  (jakýchsi  vyšších  forem zástupců  publika,  které  je  nutno

zmanipulovat jako první) je v tomto ohledu zajímavější: ve Vrtěti psem nehrají de facto

žádnou  významnou  roli  a  jsou  jen  ochotně  spolupracujícími  „užitečnými  idioty“,  v
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Děkujeme, že kouříte se sice (především v podobě reportérky Heather Hollowayové)

pokusí veřejně rozkrýt Naylorovou manipulativní strategii, ale jsou (hlavně díky svým

profesně  nedostatečným technikám)  potřeni.  Nejrovnocennější  roli  hrají  v  House  of

Cards, kde jsou nejdříve představeni jako v podstatě (ze zištných motivů) symbiotické

bytosti,  aby  byli  později  poraženi  nikoliv  inteligentnějším  plánem,  ale  nátlakem  z

pozice moci, psychologickým tlakem a hrubým násilím (což je v případě novinářky Zoe

Barnesové hozené pod kola přijíždějící soupravy metra ještě stále značný eufemismus).

Je  evidentní,  že  reflexe  povolání  žurnalisty  je  v  tomto  případě  jednoznačně

determinovaná jejich pozicí  v hierarchii  příběhu (kdyby byl  hlavní postavou hrdinný

novinář bojující  proti  mediální  konspiraci,  nepochybně by měl  přidělené jiné typové

charakteristiky).  Každopádně  i  toto  účelné  využití  vedlejších  figur  pro  posílení

profesionálně  zdatného  dojmu  z  ústředních  protagonistů  dokládá,  že  jsou  výše

zmiňované centrální charaktery prezentované tak, že jsou v podstatě hodny divákova

obdivu. S čímž je ovšem v (programovém) kontrastu druhý bod. 

Za  druhé  je  totiž  divák  vidí  jako morálně  dysfunkční  osobnosti.  U Conrada

Breana, který je nám představován z pozic nehodnotícího (protože satirického) odstupu,

se  jeho  svědomí  vůbec  neřeší,  ale  u  Nicka  Naylora  (především  ve  vztahu  k  jeho

nezletilému synovi) a Francise Underwooda se morální stránka manipulace prezentuje

velmi  extenzivně;  a  pokaždé  ve  formě  variace  na  otázku  „Světí  opravdu  účel

prostředky?“ - na kterýžto dotaz nám díla nabízejí nepřímé, mírně nejednoznačné, ale

stále poměrně jasně čitelné „Ne.“

Nejednoznačnost onoho „ne“ je vytvářena především tím, že nejenže žádný ze tří

morálně  problematických  hrdinů nedopadne v  závěru  špatně  a  není  nám tak  vyslán

explicitní,  didaktický signál o závadnosti takovéhoto konání (jistě, producent Stanley

Motts je ve finále Vrtěti psem zavražděn, ale to je následek jeho pýchy, nikoliv skutků,

kterých se dopustil) - ale navíc všichni tři završí děj maximálním úspěchem (v případě

House of Cards vzhledem k formátu seriálu prozatím dočasným): Conrad Brean má na

kontě další povedenou, mimořádně náročnou spindoctorskou operaci, Nick Naylor je

očištěn ze všech nařčení a provozuje vlivnou soukromou poradenskou firmu, Francis

Underwood se stává prezidentem Spojených států. Bylo by ale příliš doslovné chápat

taková vyústění jako vzkaz typu „lhát a manipulovat se vyplácí“ - jednak vzhledem ke

kontextu žánrového univerza,  v němž některé figury existují  (satira  v případě Vrtěti
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psem  a  Děkujeme,  že kouříte),  a  jednak  vzhledem  ke  komplexnosti  narativního

komunikátu (ve kterém je zdánlivá opozice kódů ve skutečnosti harmonií - BIGNELL,

Jonathan. Media Semiotics: An Introduction. Manchester : Manchester University Press,

2002. 241 s. ISBN 978-0719062056.). To vše nás spíše než výsledek nutí brát v potaz

cestu, kterou postavy urazily, věci, které pro svůj cíl musely obětovat, a nechává tak na

našem vlastním zvážení, jestli to všechno za dosažený úspěch stálo.

Pakliže vyjdeme z již postulované teze, že ze strany médií existují „assumptions

about  us  as  audience,  and  these  assumptions  need  to  be  made  visible  if  we are  to

understand the implicit 'messages' which programme may transmit over and above what

is explicitly said in it.“ / „předpoklady o nás coby o publiku a pokud máme porozumět

implicitním vzkazům, které program může vysílat přes to a pod tím, co explicitně říká,

musíme  tyto  předpoklady  zviditelnit.“  (MORLEY,  David.  Television,  Audiences  &

Cultural Studies. London : Routledge, 1992. s. 84. ISBN 0-415-05445-1.), tak základní

předpoklad o našich názorech, který k nám vysílají tři zkoumaná audiovizuální díla, je

poměrně  zřetelný.  Podle  nich  si  myslíme,  že  média  jsou  nespolehlivá  a  snadno

ovlivnitelná.  Myslíme  si,  že  díky  své  lehce  oklamatelné  povaze  nám  neposkytují

pravdivý obraz  skutečnosti  (neboť součástí  intuitivní  percepce  médií,  o  niž  jsem se

zmiňoval výše, je představa, že nějaký pravdivý obraz skutečnosti existuje). Podle nich

nedůvěřujeme  svým  vlastním  informačním  vstupům  a  bojíme  se,  že  jsme  slabí  a

zmanipulovatelní.  Máme strach,  že  data,  která  dostáváme,  neodpovídají  skutečnému

stavu světa a že naše existence v něm je tím pádem iluzorní.

Budu opět citovat slova Hannah Arendtové, která v této práci už jednou zazněla:

(Masy) „nevěří v nic viditelného, v realitu vlastní zkušenosti; nevěří svým očím a uším,

věří jen svým představám, upoutávaným čímkoli, co je univerzální a zároveň vnitřně

konzistentní.“ (ARENDTOVÁ, Hannah. Původ totalitarismu I-III. Praha : Oikoymenh,

2000. s. 486. ISBN 80-86005-13-5.) - i když se po pravdě nemohu zbavit pocitu, že by

adekvátnější bylo citovat cokoliv od P. K. Dicka.

Nyní,  když  jsme  dospěli  k  pádné,  logické,  uspokojivé  (a  svým  způsobem

předpokladatelné) odpovědi na povahu interpretace mediálního obrazu spin doctoringu,

nastal  čas  ji  zpochybnit.  Neboť reprezentace  tohoto  druhu může  mít  několik  podob

(které  znázorňují  tři  teorie:  reflexivní,  intencionální  a  konstrukcionistická)  a  teprve
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jejich  prozkoumáním se  můžeme  přiblížit  představě,  zda  má  hypotéza,  kterou  jsme

nastínili v předcházejících odstavcích, vůbec právo na existenci.

4.1.1 Reflexivní teorie

Základem reflexivní (též „mimetické“) teorie je tvrzení, že význam sám o sobě

„lie in the object, persona, idea or event in the real world and language functions like a

mirror,  to reflect  true meanings  as it  already exists  in the world.“ /  „leží v objektu,

osobě, myšlence či události v reálném světě a jazyk slouží jako zrcadlo, které odráží

pravdivý  smysl,  který  už  ve  světě  existuje.“  (HALL,  Stuart.  The  Work  of

Representation. In HALL, Stuart (ed.).  Representation: Cultural Representations and

Signifying Practices. London : SAGE Publications, 1997. s. 24. ISBN 0-7619-5432-5.)

Pokud bychom tuto teorii aplikovali na naši situaci, znamenala by možnost, že dojem

publika o vlastní zranitelnosti a manipulovatelnosti je pravdivý, že určitým způsobem

zrcadlí skutečný stav, v němž se převážná část příslušníků naší civilizace nachází. Tento

závěr se dá ovšem zpochybnit  už z čistě lingvistického hlediska (HALL, Stuart.  The

Work  of  Representation. In  HALL,  Stuart  (ed.).  Representation:  Cultural

Representations and Signifying Practices. London : SAGE Publications,  1997. s. 24.

ISBN 0-7619-5432-5.): v případě zkoumaných audiovizuálních děl totiž máme co dělat

se  znakem,  symbolem  (přesněji  řečeno  s  komplexním  komunikátem)  a  základní

vlastností znaku je, že vztah označujícího a označovaného je arbitrární (SAUSSURE,

Ferdinand  de.  Kurs  obecné  lingvistiky.  Praha :  Odeon,  1989. s.  101.)  -  i  když

pochopitelně  ne  zcela,  neboť  znak  není  prázdný. Nicméně  určitá  libovůle  přiřazení

jednoznačně stojí  v  cestě  konceptu  úzce reflexivního  vztahu.  Není  tím pochopitelně

řečeno, že mimetická teorie nemůže být v námi zkoumaném případě pravdivá – jen to,

že  vzhledem k vnitřní  arbitrárnosti  znaku  jsou podobně pravděpodobné  i  zcela  jiné

varianty.

4.1.2 Intencionální teorie

Intencionální  přístup  si  z  trojúhelníku zdroj  –  sdělení  –  adresát  vybírá  první

vrchol a jako toho, kdo je původcem významů, označuje zdroj sdělení; tvrdí, že „it is the

speaker,  the  author,  who imposes  his  or  her  unique  meaning  on the  world through

language.  Words mean what  the author  intends they should mean.“ /  „je to  mluvčí,

48



autor, kdo vkládá svůj unikátní pohled na svět do slov. Slova znamenají to, co jimi autor

míní.“  (HALL,  Stuart.  The  Work  of  Representation. In  HALL,  Stuart  (ed.).

Representation:  Cultural  Representations  and Signifying  Practices. London :  SAGE

Publications, 1997. s. 25. ISBN 0-7619-5432-5.) V případě naší mediální reflexe by se

tedy  toto  pojetí  dalo  interpretovat  tak,  že  sám autor  manipulativních  sdělení,  onen

Jediný Velký Spin Doctor, chce, aby si publikum připadalo zranitelné, zmanipulované,

nedůvěřivé  a  plně  vědomo  jeho  existence.  Asi  není  třeba  nijak  dlouze  dokazovat

(zvláště ne po kapitole o propagandě), že to je přesně to poslední, co by si každý spin

doctor  či  propagandista  přál.  Ten  by  naopak  za  nejvhodnější  považoval  takové

publikum,  které samo sebe vnímá jako sebejisté  a emancipované,  přičemž je ovšem

fakticky slepě důvěřivé ke všem sdělením, která se k němu prostřednictvím masových

médií  dostanou,  a  zpravodajství  (včetně  v  něm obsažené  indoktrinace)  přijímá  jako

slovo boží – a o nějaké existenci vlivů, které by mohly zkreslovat podobu mediálních

textů, nemá absolutně žádné ponětí.

Dá se sice pochopit, že variantu nazíranou prostřednictvím intencionální teorie

by právě spin doctoři považovali za vysněnou, ale domnívám se, že stačí jediný pohled

na předestřené argumenty,  aby bylo  zřejmé,  že ani toto pojetí  reprezentace nenabízí

uspokojivý soulad s podobou mediální reflexe spin doctoringu, ke které jsme na základě

našich dat zatím dospěli.

4.1.3 Konstrukcionistická teorie

Konstrukcionistická teorie v sobě má přesně opačný vektor než teorie reflexivní.

Předpokládá, že věci samy o sobě žádný zanořený význam nenesou (a jazyk tudíž nemá

co  reflektovat).  „Things  don't  mean:  we  construct  meaning,  using  representational

systems,  concepts and signs.“  /  „Věci  nemají  význam: význam konstruujeme my za

pomocí  systémů  reprezentace,  konceptů  a  znaků.“  (HALL,  Stuart.  The  Work  of

Representation. In HALL, Stuart (ed.).  Representation: Cultural Representations and

Signifying Practices. London : SAGE Publications, 1997. s. 25. ISBN 0-7619-5432-5.).

Toto pojetí tedy implikuje, že vlastní význam symbolů tvoří až samo publikum – že do

něj projektuje své vědomé i podvědomé motivy, nepřímo obtiskuje části své společné

osobnosti.  Mediální  reflexe  spin  doctoringu  nazíraná  touto  optikou  by  se  tak  před

našima očima proměnila v odraz vnitřní nejistoty publika ohledně pravdivosti vlastních
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vjemů  –  což  si  můžeme  vykládat  (za  použití  některého  z  typu  psychoanalytických

přístupů)  buď  jako  nesebevědomost  publika  (možná  dokonce  jako  až  jistou

zakomplexovanost)  nebo  naopak  jako  jeho  racionální  zdrženlivost,  vycházející  ze

zkušeností, které s masovými médii za více jak dvě století má.

V každém případě, ať už budeme – v závislosti  na použitém přístupu – volit

tento  způsob  interpretace  nebo  nějaký  jiný,  shoda  s  postupy  vedoucími  k  výše

rozebíranému modelu mediálního obrazu naznačuje, že právě konstrukcionistická teorie

reprezentace by mohla být tím rámcem, pomocí něhož spatříme nejpřesnější kontury

probíhající mediální reflexe.

4.2 Sémiotická demokracie coby přirozená imunita vůči vlivu 

spin doctoringu

Když  výklad  konstruktivistické  teorie  reprezentace,  k  němuž  jsme  dospěli  v

předcházející  podkapitole,  za  účelem  induktivního  zasazení  do  kontextu  poněkud

zobecníme, vyplyne z něj poměrně jasně, že vlastně z hlediska dekódování nehovoříme

o ničem jiném, než o sklonu publika číst  text  v rozporu se zamýšlenou dominantně

hegemonickou pozicí (HALL, Stuart.  Encoding, decoding. In DURING, Simon (ed.).

The  Cutural  Studies  Reader. New  York  :  Routledge,  2007.  s.  515.  ISBN  978-

0415374132.). Tato zamýšlená pozice je ze zřejmých důvodů postavením, které si spin

doctoring navykl využívat primárně (i když nikoliv výlučně, jak jsme si na některých

výše zmíněných příkladech ukázali), neboť – pokud zůstaneme v intencích předchozích

pasáží  –  by  pochopitelně  preferoval,  kdyby  bylo  ke  čtení  jím  ovlivněných  textů

přistupováno ze stanovisek pokud možno intencionálních.

Pokud  toto  ignorování  preferovaného  čtení  dáme  do  vztahu  s  tím,  co  o

provázanosti moci a vědomosti píše Stuart Hall („Knowledge linked to power, not only

assumumes  the  authority  of  'the  truth'  but  has  the  power  to  make  itself  true.“  /

„Vědomost  svázaná  s  mocí  si  nejenže  uzurpuje  autoritu  'pravdy',  ale  má  i  moc  se

pravdou stát.“ -  HALL, Stuart.  The Work of Representation. In HALL, Stuart  (ed.).

Representation:  Cultural  Representations  and Signifying  Practices. London :  SAGE

Publications,  1997. s. 25. ISBN 0-7619-5432-5.),  dospějeme k předpokladu, že je to
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právě vědomí existence spin doctoringu, jež spolu s opozičním dekódováním textu tvoří

kořeny zkoumané  mediální  reflexe  a  má  formativní  vliv  na  v  ní  obsažené  přiznání

vlastní manipulovatelnosti. Z akceptace tohoto stavu pak vychází dotyčná „moc“, o níž

se zmiňuje Stuart Hall: v tomto případě moc sémiotická.

Sémiotická  moc  bývá  představiteli  kulturálních  studií  nejčastěji

charakterizována  jako  stav,  kdy  publikum  užívá  vlastní  interpretace  mediovaných

sdělení takovým způsobem, aby uspokojilo své osobní potřeby. „The people can turn

cultural commodities to their own interests and find pleasure in using them to make

their own meanings of their social identities and social relations.“ / „Lidé mohou obrátit

kulturní  statky  ve  svůj  vlastní  prospěch a  nalézt  uspokojení  v  tom,  že  je  využijí  k

vytvoření vlastních významů pro své sociální identity a sociální vztahy.“ (FISKE, John.

Understanding Popular Culture. New York : Routledge, 2009. s. 69. ISBN 978-0-415-

07876-4.) Nezbývá, než si položit zcela se nabízející otázku: platí to i v našem případě?

Dá se takto formulovaný koncept použít i v případě mediálního obrazu spin doctoringu?

Po pravdě řečeno, na první pohled to tak nevypadá. Jaké uspokojení by publikum mohlo

nalézt v konstatování, že se nachází v pozici snadno manipulovatelné oběti?

První aspekt odpovědi je dle mého názoru zřejmý: už samotná artikulace tohoto

faktu poskytuje uspokojení – v tom smyslu, že díky této vědomosti se publikum necítí

tak  bezbranné,  jako  kdyby  si  tuto  skutečnost  vůbec  neuvědomovalo.  Druhý  aspekt

uspokojení  pak  přímo  navazuje  na  ten  první:  díky  tomu,  že  má  tuto  vědomost,  se

publikum  stává  obezřetnějším,  ostražitějším,  citlivějším  na  případné  pokusy  spin

doctoringu ovlivnit mediální tok; kdyby se nejednalo o přístup na čistě intuitivní bázi,

možná  by  se  dokonce  dalo  říct,  že  se  publikum díky  tomu  na  určité  úrovni  stává

mediálně gramotnějším. Takhle se ovšem dle mého soudu dá hovořit pouze o zvýšené

míře mediální senzitivity.

Z  uvedeného  jednoznačně  plyne  možná  nepřekvapivé,  ovšem  zároveň  i

nesamozřejmé  zjištění:  sémiotická  demokracie  (v  konkrétní  podobě  možnosti

opozičního  dekódování  diskurzivní  hegemonie)  je  nejen  základním  předpokladem

existující  mediální reflexe spin doctoringu – ale současně se (a to i praktikovaná na

výsostně intuitivní hladině) může stát funkčním nástrojem, kterým se dá omezit účinek

manipulativních komunikačních technik. Otázkou pochopitelně zůstává její efektivita;
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ale  o tom,  že její  úroveň je daná mírou mediální  gramotnosti  (tentokrát  myšleno té

skutečné, neintuitivní), jistě není třeba pochybovat.

Závěr

Deformace  mediálních  obsahů prostřednictvím  manipulativních  zásahů  je  jev

natolik  organicky  propojený  se  samotným  principem  přenosu  informace,  že  je

neoddělitelnou  součástí  komunikačního  procesu.  V této  práci  jsem se pokusil  nejen

popsat  jeho  nejvýraznější  (a  zřejmě  i  nejkontroverznější)  druh,  tedy  úmyslné

ovlivňování  textů  za  účelem  vytváření  intencionálních  dojmů,  ale  především

analyzovat, jakým způsobem samo vědomí existence možnosti tohoto jednání působí na

naše vnímání médii distribuovaných a interpretovaných zpráv.

Závěry, ke kterým jsem na základě takto nastavených parametrů dospěl, se jeví

jako poměrně zřetelné: vědomí vlastní zranitelnosti (na poli zprostředkovaných vjemů)

činí publikum opatrnějším, nedůvěřivějším,  více pochybujícím – i když rozhodně ne

bázlivějším.  Intuitivní  povaha této reflexe se i nadále projevuje sklonem k výhradně

emocionálním reakcím, unáhleným soudům, ukvapeným názorům a zbrklým akcím; de

facto pouze jiným směrem orientovaným,  než tomu je  v případě  masy bezvýhradně

podléhající  propagandě.  Sémiotická  moc  je  sice  (do  jisté  míry)  účinným nástrojem

kontroly nad interpretací textů, ale její základní princip přesto stále vychází z vnitřních

subjektivních motivů publika,  které se snaží prostřednictvím této moci uspokojit své

potřeby.

Ve  své  podstatě  tak  sémiotická  demokracie  dokonale  naplňuje  obsah  svého

označení. Je to skutečně vláda lidu nad sémiotickým uchopením mediálních textů... což

samo o sobě ještě automaticky neznamená, že to bude vláda věci prospívající, poučená

či racionální. Znamená pouze, že lid bude vládnout; nic víc a nic míň. Stejně jako ve

skutečné demokracii.

52



Summary

The  deformation  of  media  content  by  manipulative  interventions  is  a

phenomenon so organically connected with the very principle of transfer of information,

that it is inseparable component of communication process. Thanks to knowledge of this

effect  and  awareness  of  own  communication  vulnerability,  audience  is  much  more

cautious,  suspicious,  doubtful  –  but  certainly  not  timid.  Intuitive  character  of  this

reflection continues with incline to solely emotionally reactions, precipitate judgements,

hasty opinions and impetuous actions. The semiotic power is an effective instrument to

control a interpretation of texts but basic principle is still has roots in inside subjective

motifs of audience who is trying to satisfy its needs.

And so designation „semiotic democracy“ perfectly fills its own meaning. It is

truly reign of people over semiotic grasp of media texts – but this doesn't mean that

people will be reign beneficial,  knowledgeable or rational. It means only that people

will rule; nothing more and nothing less. Exactly like in a real democracy.
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