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TÉMA A cÍL PRÁCE:

Práce si klade za cíl prohloubit zkoumání alternativních médií v ČR a vůbec přispět
k definování samotného pojmu alternativa v oblasti mediálních studií. Zaměří se na fungování
jednoho vybraného alternativního média, na jeho redakci, pracovní rutiny , hierarchii a
dělbu práce, popíše proces tvorby výsledného mediálního produktu. Zjištěné výsledky
srovná s obecnými principy fungování "korporativních" médií (korporativní média jako
protiklad alternativních médií ve smyslu odlišného modu organizace a produkce) a položí si
otázky, do jaké míry (předpokládaná) odlišnost tohoto procesu a pracovních rutin přispívá ke
zvýšení participace, smazání rozdílu čtenář/tvůrce obsahu, vzniku alternativní veřejné sféry,
prezentaci "hlasu menšin" atd., což jsou atributy často připisované alternativním médiím.
Objektem zkoumání bude redakce (jako kolektiv a jako proces produkce mediálního
obsahu) pražského feministického časopisu Přímá cesta.
Použitou metodou sběru dat bude nezúčastněné pozorování, analýza zápisů
redakčních schůzek, rozbor komunikace mezi členylkami redakce, mezi redakcí a
distribucemi časopisu, mezi redakcí a čtenáři a čtenářkami . Jako doplňující zdroj dat budou
použity hloubkové rozhovory s redaktorylkami časopisu .
Data pak budou analyzována kvalitativními metodami, zvláště za použití postupů
grounded theory.
Úvodní teoretická část bude zahrnovat základní uvedení do problematiky
alternativních médií, jejich definici na základě způsobu produkce (deprofesionalizace,
dekapitalizace, deinstitucionalizace), typologii atd. Dále přinese velmi stručný popis
časopisu (jeho historie, ideologie, charakteristika obsahu). Dotkne se i problematiky vztahu
alternativních médií a sociálních hnutí (Přímou cestu vydává Anarchofeministická skupina) a
genderových otázek.
PŘEDBĚŽNÁ OSNOVA:

1. úvod - základní vymezení a cíle práce
2. teoretická část - alternativní média (definice pojmu, typologie, obecné principy
fungování atd.); pracovní rutiny, analýza komunikátora
3. metodologie - popis a zdůvodnění volby metody sběru dat a analýzy
4. empirická část - stručná charakteristika časopisu, výsledky zkoumání fungování
redakce, porovnání s principy fungování korporativních médií
5. závěr - diskuse otázky, zda zjištěný způsob fungování daného média zaručuje
demokratizaci jeho produkce a přístupu do něj
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Prohlašuji, že diplomovou práci jsem vypracovala sama,
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I. ÚVOD
V posledních desetiletích jsme

svědky

výrazného rozvoje jedné oblasti mediální

produkce. Vznik a další existence subkultur, rozvoj nových sociálních hnutí a příchod nových
médií - to vše vytvořilo vhodnou půdu pro růst takzvaných alternativních médií. Ať už se
jedná o fotbalový fanzin, anarchistický časopis, pirátské rádio nebo osobní online dení ček
(blog) "o by čej né ho" člověka, vymykají se tyto formy mediální komunikace naší běžné
představ ě

uspořádaných

o " médiích", tedy velkých hierarchicky

organizacích, které nám p(r)odávají informace a zábavu
Existenci alternativních médií však
jen v nedávné minulosti.

Ať

můžeme

vytvořené

(tj . mainstreamových)

rutinizovaným

způ s ob em .

vypátrat v mnohem starších dobách než

šlo o samizdat v zemích bývalého

sovětského

bloku

či

o ne-

legální dělnický tisk ve Velké Británii 19. století, vždy zde byla snaha zveřej ňo vat myšlenky,
které se z různých (politických a ekonomických) důvodů do mainstreamových médií
nedostaly.
osobní

Rozšíření relativně

počítač

levných technologií a

však rozmach alternativních médií

přístrojů

jako kopírka, videokamera

či

významně podpořilo .

A s nimi se rozrostly i teoretické úvahy o nich. V 80. letech minulého století se
objevily první pokusy popsat alternativní média (např. Comedia 1984, Downing 1984), ale
teprve na

přelomu

tisíciletí

začalo soustavnější

zkoumání alternativních médií (Duncombe

2001 , Downing 2001 , Atton 2002, Waltz 2005) . Odborné literatury tedy zatím není

příliš,

v českém prostředí je navíc špatně dostupná. Podobně je tomu s literaturou v češtině, zatím
existuje jen

několik diplomových

prací.

Spolu s Abelem (1997) se můžeme ptát: proč alternativní média? Abe1 tvrdí, že jsou
zbytečná,

protože mediální průmysl vychrlí každoročně více mediálních obsahů, než je člověk

schopen kdy pojmout. Politická ekonomie
takto

naivně

(např.

Chomsky a Hermann 2002) snadno vyvrátí

položený argument. Krom toho, alternativní média

prostě

existují, a proto má

smysl klást spíše otázky ,jak a proč existují?", než "měla by?"
Mediální studia by si také měla položit otázku: "proč je zkoumat?" Alternativní média
leží jako šedá zóna vedle mainstreamových médií a často jsou místem, kde se vyjadřují a tříbí
názory

těch,

kdo

(záměrně či nezáměrně)

obývají okrajové sféry

společnosti .

Protože jejich

hlavním cílem není zisk, nemusejí se řídit osvědčenými recepty na úspěch . Jejich tvůrci/-kyně
si mohou dovolit experimentovat - tu s lepším, tu s horším výsledkem. Studium alternativních
médií proto nabízí mnohdy vzrušující setkání s jinakostí v mediální produkci i obsazích.
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Dalším, a

důl ežit ěj ším d ů vod em, pro č

alternativním médiím

věnovat

pozornost, je

jejich sepjetí s otázkami moci. Symbolické moci, moci pojmenovávat, moci konstruovat
sociální realitu.
spadají

V l a st ně

je s podivem, že pro mediální studia, do jejichž

nap říklad opozi čn í

praktiky

čten ářů či

alternativních médií stále spíše okrajová.

studia mají
brát

p ři sp ět

vážně

k promýšlení, jak ze

praktikám ve

společnosti

(a

bojům,

studia alternativních médií je

sp atřována

sféry. Couldry (2001 :21) píše: "Jestliže mediální

so učas né

alternativní média. Musejí

zájmu

hegemonie a kontrahegemonie, je oblast

D ůležitost

veřejn é

také v kontextu krize demokracie a

p ředmětu

krize mediované politiky, pak musej í za č í t

zač í t věnovat

m ediač ním

svou pozornost všem

které leží v jejich základech), ne jen

těm,

které jsou

vnímány jako mainstrearnové." Podle autora tak alternativní média přispívají k decentralizaci
moci médií, rozbíjejí jejich monopol na to

určovat,

kdo je a není (vid ěn), mohou být cestou,

jak se dostat z krize nízké politické participace ob čan ů/sek .. To jsou jistě zásadní
které by mediální studia neměla

p řipomínky ,

přehlí žet.

Tato práce si však klade mnohem skromněj ší cíl. Zaměřuje se na kvalitativní výzkum
organizace práce a rutin v redakci
V teoretické

části

se

současného

soustředí především

anarchofeministického

cesta.

na základní definici a popis alternativních médií.

Druhou složkou teorie je seznámení s rutinami a dalšími faktory
reality v médiích. Empirická část

časop i su Přímá

představuje

ovl ivňujícími

výsledky výzkumu. Jako hlavní

byl zvolen vztah ideologie a praxe tak, jak se utváří

během

konstrukci

explanační

linie

produkce časopisu .

Poznámka k jazykové stránce této práce

Zkoumaná redakce se prohlašuje za anarchofeministickou, a feministická ideologie je
blízká i autorce této práce. Jazyk je pro feministickou teorii významné téma,

ostatně

i sama

Přímá cesta mu věnovala jedno ze svých prvních čísel. Čeština není genderově neutrální

jazyk, jak to dokazuje

třeba

Zejména tyto dva jevy

představovaly

její generické maskulinum a

přechylování

praktický problém při psaní této práce. Rozhodla jsem

se nepoužívat generické maskulinum, ale tvary zdvojovat. To
textu, ale mám za to, že se tak
v jazyce. Taktéž

nepřechyluji

alespoň

jména

ženských příjmení.

poukáže na

žen-teoretiček

může

být na úkor plynulosti

nesamozřejmost nepřítomnosti

žen

a autorek, ale ponechávám je v původním

tvaru. Sdílím názor Libory Oates-Indruchové: ,,[P]oužíváme ženská jména v nesklonném
6

tvaru

angli čtiny

[ ] jméno autorky bylo vždy spjato s identitou spisovatelky, a tím získalo

politický význam [ ]

dopln ění české přípon y

jazyku, ale jde o politický

či n :

s tím, jak si která autorka přála

ženám se
či přej e

není jen p ři způ sob ením cizího jména

p řil ep í

jiná identita, jež

ča sto mů že

českém u

být v rozporu

být vi děna" (Oates-Indruchová 1998:1 2 v poznámce).
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ll. TEORETICKÁ ČÁST
této práce je

před sta vit

základní koncepty a otázky, které jsou

pro danou oblast zkoumání relevantní. Je

rozd ěl ena

na dva základní tematické bloky - na

Cílem teoretické

část i

teorii alternativních médií a na koncepce týkající se organizačních rutin.
V prvních kapitolách se možná až

příli š

zaobírám definicí a popisem alternativních

médií. Je to proto, že při studiu teoretických koncepcí jsem pocítila neexistenci tohoto tématu
v české m

prostředí.

A tak jsem se rozhodla pokusit se poskládat základní obraz alternativních

médií, a uvést tak čtenáře a čtenářky této práce do dané problematiky. Osobní zkušenost totiž
ukázala, že pojem "alternativní média" je v domácím laickém i odborném diskurzu velmi
mlhavý a

neohraničený .

jejich rutinách), je

Aby tedy bylo možné mluvit o alternativních médiích v detailu (o

třeba napřed vystavět

teoretické základy. Těm je vymezena první kapitola,

kde je vyloženo samotné pojmenování, dále definice a popis mnoha stránek alternativních
médií a jejich

komunikační

model.

Alternativní média bývají velmi

často

spojována s veřejnou sférou. To proto, že

v nich jejich teoretici spatřují záchranu v dob ě, kdy mainstreamová mediální krajina podléhá
stále sílícímu tlaku (monopolizace) trhu. Vztah veřejné sféry a alternativních médií bude
proto krátce osvětlen i v této práci (kapitola 2).
Třetí
předmětem

kapitolou teoretického bloku jsou mediální pracovní rutiny, protože ty jsou
empirické

části.

Zde

čerpám

především

z literatury, která zkoumala

mainstreamová média, protože obdobné výzkumy alternativních médií prakticky neexistují.
Nicméně,

rutinizace se objevuje snad v každém typu opakované práce, a tak se dostupné

poznatky s jistým omezením dají aplikovat na oba typy médií.

1. JAK URČIT ALTERNATIVNÍ MÉDIA

1.I.Výchozí body
Na následujících stránkách budu pracovat s dichotomií alternativnílmainstreamová

média. Budu se snažit ukázat, že mezi nimi existuje rozdíl, a
"alternativita" v mediální produkci. Bude
atributy a

přitom

třeba

odpovědět

vymezit oba pojmy a

na otázku, co je to
připsat

jim

n ějaké

je mezi sebou srovnávat.

Analýzu je ale
výzkumy se týkají

třeba

ukotvit ještě jinak. Zaprvé je nutno říci , že zmiňované teorie a

současných

(alternativních) médií.
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Ačkoli

totiž mají alternativní média

bohatou historii, v níž
existence

n ap ř.

desetiletí jsou

často

provázela velké sociální

anglického radikálního tisku 19. století

výraz ně

změny,

socioku lturní podmínky

či českého

odlišné od podmínek našeho sou časn ého

"teď

samizdatu nedávných
a tady."

Ačko li

Adam

Nenadál (2002) vidí punkové fanziny jako jisté p okračován í samizdatu, nalézá zde zároveň i
rozdílné rysy' . Osobně a z vlastní zkušenosti se domnívám, že současné redakce tuzemských
alternativních médií se inspirují spíše v dnešní za h raniční produkci, než minulostí.
Tím se dostávám k druhé

rovin ě

ukotvení -

rovině

badatelky. V alternativních médiích pracuji jako redaktorka a

pozice sebe jako autorky a
grafička

už

n ěkol i k

let a tato

životní zkušenost se postupem času transformovala v potřebu zabývat se alternativními médii
i na úrovni teorie, nejen praxe. Můj postoj k alternativním médiím je tedy p řevážně pozitivní,
oslovují mne zásady jejich fungování. Je mi blízká punková subkultura, proto
p říkladů ,
d ůle žit é

mů že

které zde uvedu, budou

p rávě

větši n a

odsud. Mám za to, že pro jakoukoli práci je velice

artikulovat pozici, z níž autor/ka na objekt zkoumání nahlíží, protože tato pozice

ovlivnit interpretaci získaných dat. Moje znalost prost ředí alternativních médií mi však

přináší

jednu cennou

věc : porozumění

a vhled do

dění

v redakci, které se

výrazně

liší od

chodu " běž ný c h" médií.

1.2. Alternativa? Mainstream?

Slovo alternativa bývá v kontextu kultury spojováno s undergroundem, s n ěčím, co
stojí v opozici, nebo se prostě jen snaží uniknout "mainstreamu".

Probl ematično st

této vágní

definice tkvi ve vztahovosti s pojmem mainstream, tedy v nutnosti i jeho definice. A jak
Downing (2001b:ix) poznamenává na

účet

tolik frekventovaného pojmu "alternativní

média": "... mluvit jednoduše o alternativních médiích je

téměř

oxymoron. Všechno je totiž

v určité situaci alternativou k něčemu jinému." Má tedy vůbec smysl takový pojem používat?
Ano, má, a to i

přes

jeho vágnost a závislost na jeho protipólu - mainstreamu. Je tu

totiž je ště jeden aspekt: praxe, v níž se pojem alternativní média již stal uzancí. Existují ale i
jiná pojmenování: John Downing (1984, 200lb) prosazuje pojem "radikální média" zjiž
zmíněných důvodů

- problém je, že do radikálních médií zahrnuje pouze ta, která jsou

navázána na sociální hnutí, a jsou tudíž
ovšem

vyřazena

velká

část

nějakým způsobem

médií, která nejsou

politicky angažovaná. Tím je

programově

politická. John Hartley

(O' Sullivan a kol.: 1994) mluví o "nezávislých" médiích. "Nezávislost" je ale zanesena
1

"Návaznost tuzemských punkových a hardcorových fanzinů na přcdlistopadový undergroundový samizdat
spíše v udržování linie nezávisl ého tisku a principu samovyd áv ání, než ve v ědom é inspiraci." (Nenadál,

spočívá

2002 :79)
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tolika významy, že pro analýzu se hodí j ešt ě

mén ě,

než "alternativa". Clemencia Rodríguez

(200 1) pak ve své pronikavé analýze nabízí pojmenování "citizens' media" - nejspíše
p řeložen o

občan ská

jako

při náší

otazníku, který

logice binárního

média. Rodríguez se tímto pojmenováním také snaží vyhnout

výraz "alternativní" - tedy "alternativní k čemu ?" . Jde o to uniknout

vi děn í svět a:

propracovat se k mnohem
"Mluvit o

ob čan ských

aktivními zásahy a
zp och yb ň uj í

za

t řetí ,

mocní versus bezmocní, mainstream versus alternativa, a

fluidn ěj š í

koncepci moci a k radikálnímu pojetí demokracie.

médiích zaprvé znamená, že kolektivita vykonává své

prom ěňován ím

obča ns tv í

již ustavené mediální krajiny, zadruhé, že tato média

sociální kódy, legitimizované identity a institucionalizované sociální vztahy, a
ko mu n i k ačn í

že tyto

aktivity podporují zúčastněné komunity do té míry, kde j sou

tyto transformac e a změny možné." (200 1:33)
A nabízí se je ště jedno pojmenování těch to médií: DlY media. Jde o dost krkolomný
a v češtin ě nesklonný název, na druhou stranu ale

pravd ěpodobně

nejlépe popisuje to,

čí m

alternativní média jsou (jak uvidíme dále). Do It Yourself! - heslo kontrakultury posledních
vyj ad řuj e

desetiletí, které
zp ro střed kován í

K

princip ům

jakýsi imperativ utváření vlastní každodennosti svýma rukama, bez

státu, velkých mediálních

koncernů

a

profesionálů

DIY se vrátíme v dalších částech této práce.

Veškerá alternativní média lze vnímat jako výzvu hegemoni i,
politické

zde pracujících.

rovině,

nebo tím, že používají

různ é

druhy

experimentování a transformací existujících rolí, rutin,

nepřím ých
symbol ů

a

ať

už na

exp l icitně

konfrontací ve
znaků

form ě

(Hebdige 1979) .

Proto lze pojem "mainstream" ukotvit v oblasti hegemonie, pojem "alternativa" v oblasti
kontrahegernonie.i

Pro "klasická" média tedy budu používat
v mediálních studiích

původně označoval

dnes je jeho význam značně
jej však

běžně

rozmělněn.

označení

zcela jiný jev

"mainstreamová". Tento termín

(Křeček

in: Reifová et. al 2004) a

Odborná literatura zabývaj ící se alternativními médii

používá a v tomto kontextu má výraz "mainstreamová média"

svůj p řesný

význam. Pojmy "alternativní" a "mainstreamový" stojí ve vztahu protikladu - "mainstream"
je proto tím,

čím

není "alternativa", o níž budu mluvit především.

1.3. Alternativní média: definice
"Porušují něčí pravidla, ačkoli zřídkakdy každé v každém ohledu."
(Downing 2000:xi)
2

Raymond Williams by nesouhlasil. Podle něj se alternativní kulturasnažíjen koexistovat vedle té

hegemonick é, zatímco "o poziční" kultura se tu hegemonickou snaží nahradit (Mcfiuigan 1992).

10

Již bylo
důkladn ěj ší

řeče no,

že

zůstane me

u pojmu alternativní média. Také byla zmí něna

p otřeb a

definice.

Samotná alternativní média se pokusila o sebedefi nování. Chris Atton (2002:13)
nabízí

p říklad

poměrně
zařadit

vymezení, s nímž

při šla

redakce Alternatives in Print v roce 1980. P řiná šejí

jednoduchá kritéria, z nichž musí být

spln ěno alespoň

tři

jedno, aby se médium dalo

mezi alternativu :
" nek o merčn í",

I. Vydavatel musí být

to znamená, že jeho pohnutkou k vydávání

média je zaujetí pro myšlenku, ne pro peníze.
2. Médium by se ve svém obsahu
um ěl ecké vyjád ření ,

m ělo za m ěřovat

na sociální

odpov ědnost č i

anebo obvykle na kombinaci obou.

3. Nakonec ale postačí , když se vydavatelé sami ozna čí za alternativní.

Tato kritéria jsou

zjevně

velmi naivní a problematická, uvádím je však proto, abych

ukázala, jak se úvahy o alternativních médiích vyvíjely. Uvažováním o nich
dospějeme

k mnohem přesněj ší a vhodněj ší definici.

Nejzpochybnitelněj ší
časopis

postupně

pro mládež, který se

je

samozřejm ě třetí

označí

kritérium. Je snadné

představit

si

např.

za alternativní, aby tak pokryl ješt ě neobsazený segment

trhu.
Definice na
odpovědnost

základě

se mohou objevit

objevit pochyby, zda pak
Abel (1997».
být

ve

své

obsahu také stojí vratkých nohách -

Kupříkladu

struktuře

nějaká

téměř

články

v jakémkoli médiu (z toho

apelující na sociální

důvody

se také mohou

alternativní média mají vůbec smysl, jak tvrdí již

socialistická média zaměřená na revoluční sociální

zmíněný

změnu

mohou

hierarchická a nedemokratická, což jsou spíše vlastnosti

mainstreamových médií (Downing 2001b). Duncombe (2001) zase přesvědčivě ukazuje, jak
na

přelomu

80. a 90. let minulého století byly ziny (pojem bude vysvětlen

mainstreamovými médii a jejich specifický formát
aby z dosud neznámé "ztracené generace"

udělal

přesazen

do

prostředí

později)

mediálního trhu,

cílovou skupinu. Potenciálně podvratné

"alternativní" obsahy se najednou ocitaly na stránkáchjinak zcela "komerčních"
Tím se dostáváme k prvnímu kritériu, tedy
účelem,

než je profit, zase do kolonky

objeveny

vydavatelů

" n ekomerčnosti" .

či

časopisů .

Fungování za jiným

alternativních médií

přivádí například

i

charitativní a náboženské organizace a jejich medíální produkty. Ačkoli, jak uvidíme později ,
nekomerčnost skutečně

je významným rysem alternativních médií, nelze ji považovat za

jediné kritérium .
11

Nelze ale ani tvrdit, že alternativní média jsou ta, která se
minority nebo která mají malý náklad. Vskutku, mnohá se

zaměřuj í kupříkladu

zaměřuj í

na úzké

na

spol eč en sk é

skupiny, jiná však ne. A co se týče nákladu, ten je také velmi rozdílný u různých periodik,
krom toho

n ěkd y

bývá obtížné ho zjistit - náklad jednoho

čísla

zinu může jeho vydavatel/ka
čtenářů

navyšovat prakticky v libovolném množství podle zájmu

a navíc v oblasti

alternativních médií funguje anticopyright, což znamená, že

čtenáři/-ky či di stribut o ři/-rky

mohou dále periodikum množit a distribuovat, aniž by

původní

představu

o tom, kolik kopií spatřilo

vydavatelé/-ky

měli

světlo svět a .

Uvedené vlastnosti tedy alternativní médium uspokojivě nedefinují.
Většina
způsobu

autoru se shoduje na tom, že alternativní média je

třeba

vymezit na

základě

jejich produkce neboli jejich pozice v předivu výrobních vztahů .

Novodobější

úvahy, které pocházejí

p římo

z alternativních médií samotných,

poukazují na to, že definice na základě samozvanectví či obsahu
média jakožto specifické instituce: "Být alternativní

nestačí ,

nemůže prostě

ze musí jít o

určení

znamenat to, že redakce

dané instituce se zabývá takovým a takovým tématem. A být alternativní jakožto instituce
určitě

neznamená psát levicové nebo pravicové

musí mít co do

činění

články.

Být alternativní jakožto instituce

s tím, jak je ona instituce organizovaná a jak funguje" (Albert ,

nedatováno). Povaha produkce média bude proto i zde použita za základ definice
alternativních médií.
Podle Alberta se alternativní médium: "nesnaží maximalizovat zisky, neprodává
v první

řadě

své publikum (a tak vyhledává široké a ne-elitní publikum), je

aby podvracelo

společenskou

hierarchii sociálních

vztahů,

uspořádáno

tak,

a svou strukturou je naprosto

odlišné a nezávislé na ostatních velkých sociálních institucích, zejména korporacích.
Alternativní mediální instituce vnímá sebe samu jako
způsobu

součást

organizace médií a sociálních aktivit a zavazuje se

projektu na ustavení nového
naplňovat

tento projekt jako

celek, a ne pouze svou vlastní existenci."
Toto
definujících

poněkud

prvků,

složité a

silně

normativní

vyjádření

je možno

přeložit

do

tří

jak je nabízí Hamilton (2001 , in Atton: 2002). Jde o dekapitalizaci,

deprofesionalizaci a deinstitucionalizaci. To znamená zaprvé, že jde o taková média, která

nejsou

zaměřená

na zisk a která ke svému založení

Zadruhé, že taková média tvoří lidé,

kteří

potřebují

minimální

finanční

náklady.

nemusejí mít profesionální zaškolení, a tato média

tvoří ani ne tak proto, že jsou v nich zaměstnáni, ale proto, že mají potřebu něco sd ělit". A
Profesionalismusje často v alternativních médiích vnímán negativně . Osvojené schopnosti a dovednosti,
respekt ke konvencím daného žánru či obom jsou chápány jako překážka autenticity, která je zde tolik cen ěna .

3
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za třeti ,

že alternativní média vznikají mimo velké mediální instituce a podobné systémy

s jejich

tradi čním

z m i ň uje
z mě ně

rozvržením rolí, pravomocí a o d pověd ností. Posledním požadavkem, který

Albert, je

něco

ve smyslu práce na "nové, lepší budoucnosti", práce na

již dnes. Tato myšlenka i praxe je vlastní

jako prcfigurativní politika, o níž bude j ešt ě
Obecn ě

ant i au toritářským

s p o leče nské

aktivitám a

označuje

řeč .

se dá ř íc i , že redakce alternativních médií usilují o mnohem demo krati čt ěj ší a

vo l nějš í

vnitřní

uplatňuj í

anarchistické principy. Skládá-Ii se redakce z více lidí, jsou tu

organizaci, než jakou nal ezneme u mainstreamových médií.

funkcí, nebývá zvolen žádný šéfredaktor,

n ej vět ší

Intuit i vn ě

často

n ěj nap říklad

váhu má konsensuální rozhodnutí

ačkol iv

se zasazují o sociální

jsou organizována hierarchicky a au toritativně .
Kritérium "alternativních"

z m i ňuj e

či " o pozič ní c h" pro c esů

výroby mediálního produktu

i Hartley (1994) ve své definici "nezávislých" médií. Má tím na mysli

rozvrácení hierarchie a tradi čn ího
Z m í ně n é tři

rozd ělení

konstitutivní charakteristicky alternativních médií opravdu
dů sl edek

obsah.

Al espoň pot enci áln ě

mnohem

svobodněj ší

uplatňo vat

vliv na

tu tedy pro redaktory/-ky alternativních médií vzniká

prostor k vyjádření. Neznamená to jist ě, že by se redakce alternativních

médií nevymezovaly ideologicky - naopak, dost často to

d ělaj í.

těchto

tlaků .

omezení: ta vycházejí z nich samých, ne z vněj ších

Mluvíme-Ii o ideologii, považuji za dobré zmínit se o
O 'Sullivan

přin á šej í

dekapitalizace), politické

strany (deinstitucionalizace) či editora (deprofesional izace), kteří by mohli
redakční

právě

rolí.

nezávislost. Nezávislost na názoru majitele, inzerenta (tj.

médií.

klíčovo u :

média revolu čních socialistických organizací nelze zahrnout do kategorie

alternativních (v jeho terminologii radikálních) médií, protože
zm ěnu ,

se tu

snahy o rotaci

kolektivu apod. Nehierarchickou strukturu redakce považuje Downing (200lb) za
podle

se

(1994) tvrdí, že alternativní

média

Zásadním rozdílem je zdroj

"p ol it i čnosti"
otevřeně

alternativních

vystupují proti

institucionalizované politice a reprezentují politické názory, které jsou v rozporu s
"mainstreamem" (zde

pravděpodobn ě

ve smyslu hegemonie).

Stejně

tak Downing (2001 b)

svá radikální alternativní média staví do protikladu s hegemonií. To však není zcela přesné některá

alternativní média, kam z definice

můžeme řadit

i blogy

či

podomácku

Profesionálovéjsou navíc navázánina mediální trh. To vše znamená omezení svobody vyjádření čí institucionální. VíceDuncombe (200 I).
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ať

vyráb ěné

formální

časo p isy

fa no u šk ů

sci-fi, nejsou ani tro šku "politická", ve svém obsahu

exp licit n ě

nezpochybňují samozřej mo st sociálního uspořádání spole č nosti ."

Pro p říp ad y, kdy se o čekávaná " po l i t i č nost" n ep řekrývá s altemativitou, můžem e uplatn it
ro zd ělení

médií na alternativní a aktivistická . To

v l astně vyřeší

potíž s otázkou "obsa h,

nebo způso b vý roby?" . Waltz (2005 :3) píše: "Je d ůl eži t é si u vědomit, že "alternativní" a
"aktiv istická" neznamenají nutně tut éž věc . Aktivistická média, jak už pojem naznačuj e, se
snaží

čtenáře

podnítit k tomu , aby

začali akti vn ě

usilovat o

společe nskou změ nu .

Mohou

zastáva t jakou koli politickou filosofii, od krajn í levice po krajní pravici - široká defini ce
slova "akt ivistické" by tedy

vl as tně

zahrnova la i média, která obhajuj í napro sto

main streamové aktivity, jako je volit politické
v charitě . "

Některá

aktivistická média,

ač

před stavitel e

produkují podvratné obsahy , mohou vyhledávat

ma sové publikum (což u alternativních médií nebývá tak
( k o m erč ní) distribuční sítě

pos elství , ani ž by trvala na
média budou

zároveň

nebo pracovat jako dobrovolní k

časté)

a používat

i obchodní strategie. Jejich cílem j e

alternativitě

při

tom

b ěžné

m aximálně rozšířit

své

proc esu produkce. Naopak jiná, a mnohá, aktivistická

i alternativní, zatímco

některá

alternati vní média sociální

změ nu

hlásat

nebudou .
Jedním z těchto tří segmentů se už dlouh á léta zabývá John Do wning, jehož kniha

Radical media z roku 1984 byla j edním z prvních teor etických

pohledů

mimo oblast

mainstreamových médií. Do wnin g se zabývá pou ze aktivistick ými alternativním i médii,
která sám označuje za "radikální". Stranou jeho zájmu tak zů stávaj í subkultum ě lad ěn á
média, umělecké časopisy, osobní webcamy či ziny, což mu mnohdy ostatní teo retici vyčí tal i
(např .

Atton 2001).

Osobně

mám za to, že Down ing zvolil tak úzkou definici (radikálních)

altemativních médií proto, aby se vyhnul přílišné vágnosti pojmu , který v té dob ě v akademii
byl

mén ě

znám než dnes .

Základní charakteristiky jeho "radikálních alternativních médií" jsou tyto

čtyři :

,,1. je tu důležitá podpora participace co nejvyššího počtu zúčastněných stran, protože
tak se poukáže na existenci mnohočetných realit sociálního života (útlak, politi cké kultury,
ekonomické situace)
2. radikální média mohou někomu stranit, nikdy by se ale n em ěla stát nástrojem
strany nebo inteligence,
3. radikální média upřednostňují sociální hnut í před institucemi
4 . v organizaci radikálního média se objevuje důraz na prefigurativní politiku"
4

Jako taková jsou součástí populární kultury, která m ů že b ýt například pln ě rasistická nebosexistická. Přes to
všechno něco zpochybňují, a to "patent" mainstreamových médií na šíření mediálních obsah ů.

přese

14

(Downing, 1984: 17)
To tedy v prvních t řech bod ech znamená: d em o k rati čt ěj ší pří stup veřej n o st i do médi í,
zaujatos t a politi ckou anga žo vano st bez vázanos ti na politickou instituci. Downin g tud íž
alte rnativní médi a p řed stavuj e v p od statě jako média nových sociálních hnut í (mírové,
femini st ick é,

radik álně

eko logické , antikapitalistické). Ze

zřetele

mu tak vypadne velká

část

alte rna tivního "k o l áče", která exp l ic it n ě o sociální změ nu neusi luje. V našem přípa dě vš ak
jeho

teori e

není

neplatn á,

prot ože

zkoumaný

ča sop i s

Piim á cesta

se

hlásí

k anarcho feminismu, a spadá tak jak do hnutí feministického, tak antikapitalistického a
anarchistického .

P ře sto

ale nakonec přece jen na soc iální zm ěn u , pro Downinga tolik d ůleži tou , dojd e

v každém

p řípadě .

k sociá lní

změ ně

Jak

ří ká

dochází už samotný m akte m

mal ý náklad nebo jen jedno
z mě ně
tvoří.

Steph en Dun combe (200 I), který studova l americké zi ny,

č ís l o, či

t vo ření

alternat ivního média,

b yť

změny

není

m ělo

dokonce nikdy nevyšlo. Je tomu tak proto, že doch ází ke

pozice autora/-ky zinu ve vztahu k tvorbě mediálního obsahu . Už jen
Dopad této

by

c elosvětový, často

nep řijím á

ani regionální, ale spíše lokální

-

či čist ě

osobní , ale j e významný.
Vraťme

se však ke

politice. Prefigurati vní lze

čtvrtém u

přeloži t

bodu Downingo vy charakter istiky: prcfigurativní

jako vzorový a znamená to, že ideály, za

něž

hnut í bojují,

jsou uskutečňovány již " teď a tady ", n ečeká se na revoluci , která vše vyřeší.
.Prefigurativni politika je základem pro nestranické organi zování v dnešní severní
Americe a
t řicet

E vrop ě .

Pod silným vlivem feminismu a jeho hesla "osobní je politické" už

přes

let aktivisté a aktivistky zdůrazňují, že forma jejich politiky, a dokonce j ejich života,

musí být v souladu s jejich cíly. Ta kže v tak rozptýlen ém, a p řesto reálném světě, který se dá
naz vat " ko ntra" kulturou, se lidé snaží žít ekologicky, chovat se k sobě eticky, vést své
komunity nehierarchicky a politickou z měnu prov ést s co nejmen ším násilím a s co n ej vět š í
radostí" (Gray 2000) .
Prefigurativní politika je vlastní anarchistickému prostředí, ale i jiným hnutím a
or ganizacím, zej ména feministickému a ekolo gick ému hnutí zdol a, která se ostatně
n ěkterými

anarchistickými myšlenkami inspirovala . Za prefigurativní politikou stojí i

představa, že výchova a každodenní revolta jsou podmínkou každ é revoluce, protože vnější
společenská změna je jen krátkodobá, povrchní či zcela nemo žná bez změn v myšlení,

vztahování a organizování lidí. Proto jsou redakce nehierarchické, proto si dávají pozor na
diskriminační chování (zejména na základě genderu, sexuální orientace či rasy), proto
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vytvářej í

volné s ítě

spřátelených

uskupeni, kladou důraz na participaci a solidaritu (konkrétní

rozpracování t ěchto strategií v případ ě médií viz Albert, nedatováno).

1.3.1. Typologie alternativních médií

Mluvila jsem o radikálních médiích, která je možno považovat za specifickou skupinu
v rámci alternativních médií. Ta je však možno d ělit podle mnoha dalších kritérií, která jsou
zhusta podobná

t ěm

aplikovaných na mainstreamová média a jejich produkty,

některé

kategorie jsou zase specifické p řím o pro oblast alternativních médií.
Začn ěm e

tedy těmi

b ěžněj šími :

technologií, periodicitou, lokací, obsahem a ideologií.

1.3.1.1. Technologie

" Každá technologie, kterou aktivisté radikálních médií užívají, se užívá a vždycky
užívala k mainstreamovým, a ne kjejich

ú čelům. "

(Downing 2001b:x)

Alternativní média využívají mnohé technologie, ale mezi n ejčastěj š í
tištěná : oběžníky,

snadno dostupné. Neobvyklej ší jsou

noviny,

č asopi sy

patří

ty levné a

a .z iny", ale

patří

sem i efemérnější média typu nálepky, plakátu, letáku či pohlednice. Často se množí na
kopírkách, protože ty jsou dnes již snadno dosažitelné a
počet

umožňují

kopií. Jsou tak oblíbeným nástrojem malých periodik, pro

v tiskárně byl

neúnosně

v za měst ná ní -

něž

tisknout i velmi malý
by tisk jejich nákladu

drahý. Využívají se placené kopírky, ale i kopírky a tiskárny

přesunutí nákladů

na

zaměstna vatel e

je strategie, která

výrazně

snižuje

finanční náročnost vydávání, ale může být i součástí politického boje proti "systému" .5

Náklady se dále snižují tím, že tvůrci

časopisů

si nakopírované archy skládají a sešívají sami

(Atton 2002).
Alternativní média jsou ale i ta vysílaná jako rozhlasové
nevysílají

třeba

Někd y mů že

či

televizní stanice,

24 hodin denně 7 dní v týdnu nebo se šíří po internetu (z finančním

jít i jen o krátkodobé vysílání při

příležitosti

ačkoli

důvodů) .

velkých událostí (kulturních akcí

či

velkých protestů atd.).
Poměrně

malým

5

nedávno se silnou zbrani alternativních médií stala videokamera. Díky svým

rozměrům

a hmotnosti,

relativně

nízké

pořizovací ceně

O podvratných taktikách vydavatelů zin ů se dočteme u Duncomba (200I).
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a snadnému ovládání se

dostala do rukou ne-profesionálů . A tak se natáčejí dokumenty, záznamy z přím ých akcí6 a
koncertů či

materiály investigativní žurnalistiky. " D ů l eži to st videokamery jakožto nástroje

pro demokratickou televizi je po celém

světě

stále

zjevnější. Dů vod e m

k optimismu je, že

tentýž nadnárodní elektronick ý prům y sl , který živí růst mainstreamové globální televize, také
dal vzniknout

prostředkům ,

jak ho lze

zp o ch y b ň ovat

a jak mu klást odpor" (Dowmunt

1993 :12).

Dalším rychle se rozvíjejícím polem pro alternativní média je
webové stránky, blogy, mailing listy
celém

světě

či

on-line archívy jsou

op ět

prostřed í

nenákladné, dostupné po

a nabízej í prostor pro participaci a interakci. Internet má ale

negativa. Jednou z prvních výtek je to, že

přístup

internetu -

k němu je

glob álně

samozřejm ě

svá

velmi nerovný

(Papacharissi 2000).
Downing (200 lb) mezi alternativní média

řadí

pouli ční

divadlo a performance,

graffitti a ob leče ní a d opl ňky .

1.3.1.2. Periodicita

Periodicita alternativních médií je velmi
(jednor ázov é letáky versus

měs íčn íky či

periodicitu je v podstatě nulový
hodinové

zp ožd ě n í

spíše

časový m,

vděční ,

členové

pravidelné vysílání). Dalším faktorem

ov l ivňujícím

tlak na pravidelnost vydávání média: zatímco

DIY kultury

vědí,

personálním, technologickým či
stěžovali .

než aby si

zodpovědnosti

- je to dáno typem média

byť

ve vydání celostátního mainstreamového deníku by bylo pro jeho

vydavatele katastrofou,
úskalím, ať

vnější

různorodá

za vydávání, což

že

nekomerční

finanč ním,

aktivity

čelí

mnoha

a tudíž jsou za nové vydání

Lidé v alternativních médiích zase cítí pocit osobní

zmiňuje

literatura (Zobl 2004) i mé respondentky a

respondent.
Nap ří klad

redakce

v úvodníku napsala:

českého

"Ničí

freezinu Move Your Ass do svého přel omového 14.

čís la

nás pravidelné uzávěrky, které nás nutí do šíleného tempa - po

vydání čís la a jeho rozeslání máme pár týdnů pauzu a celý kolotoč

běží

víke ndů

volno... Z radosti se stala

6

a nové

číslo

je na

světě.

Tiskárna, rozvážení, pár

týdnů

nanovo. Pár zabitých

Přímá akce je strategie DIY kultury a antikapitalistického hnutí. Jedná se například o připoutání se ke

stromům,

které mají být pokáceny, nebo ke kolejím, po nichž má přejet vlak s radioaktivním nákladem, abych
jmenovala ty znám ěj ší příklady . Jde o účinnější taktiku, kdy se aktivisté účastní přímo situací, kde "o něco jde",
místo aby protestovali před budovou nějaké instituce, kdeje níkdo nevyslechne. Přímou akci prováděj í lidé
zapojení do tzv. afinitní skupiny, cožje malá skupina několika jedinců, která má přesně dohodnut)' postup
aktivit za všech možn ých situací. Nemusí se samozřejmě jednat jen o "násilné" protesty, afinitní skupinkyse
formují i při pacifistických akcích či v "růžových pochodech" (zaměřených na barevnost a zábavu) pro zaji št ěn í
bezpečnosti. Více k afinitním skupinám např. Wikipedia, heslo AffinítyGroup
http://en.wikipedia.org/wiki/Affinity_group.
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povinnost. Z kreativity opruz" (Move Your Ass 2006). Pravidelnost jako by nerespektovala
odlišné, nepravideln é tempo
i ve výzkumu

Přímé

ži votů

lidí, kt eří alternativní média vydávají. Tento rys se ukáže

cesty.

1.3.1.3. Lokace a dosah
Opět

záleží na typu média a jeho technologii.

Nep o chyb ně

je velký rozdíl mezi

webovou stránkou Indymedia (neboli IMC - Independent Media Center,
jediná

globálně

dále).

Nicmén ě ,

fungující

síť

nej zn ám ěj š í

a asi

alternativních médií) a malým osobním zinem (perzinem, viz

díky nestandardním

způsobům

distribuce a praxi odmítající copyright se i

lokální zin může dostat velmi daleko.i
Dalším aspektem
spíše kopírují nerovné
vzdělávací

rozšíření

rozdělení

alternativních médií je to, že i

p řes

svou snahu o opak

sil mezi bohatým Severem a chudým Jihem. Politické,

a ekonomické (tedy i technologické) faktory hrají výraznou roli. Na druhou

stranu, alternativní média se objevují po celém

světě, kupříkladu

Latinská Amerika je toho

zajímavých dokladem (Rodríguez 2001), stejně tak Afrika (Dowmunt 1993).

1.3.1.4. Obsah

Jak už bylo

řečeno,

obsah není

pln ě

proto bude popsán jen jako jeden z jejich

konstitutivní pro definici alternativních médií, a

proměnných atributů . Nicméně,

alternativní média

jsou zhusta odlišná od mainstreamových médií i po obsahové stránce - obsahují jiný pohled
na věci , a

často

"spřátelené"

také pohled najiné

věci

podniky operujících také

(a obvykle chybí reklama, případně jde o reklamu na

uvnitř

DIY kultury). Krom toho obsah a forma se

proJínají: "Definuji alternativní média jak na

základě

často

jejich schopnosti dát vznik ne-

standardním , často ne-zákonným metodám tvorby, výroby a distribuce, tak i na základě jejich
obsahu. Tyto

dvě

stránky lze

v punkové fanzinu je
podněcuje čtenáře

stejně

samozřejmě někdy oddělit

procesem jako produktem.

stěží.

Radikální užití koláže

Podobně

praxe anti-copyrightu

jen

k tomu, aby nakopírovali už existující publikace, a také poskytuje surový

materiál pro další tituly" (Atton 2002: 4).
Atton mluví o koláži - tím se dostáváme ke grafické stránce obsahu. Jak uvidíme
dále, alternativní média mohou používat různé

stupně

deprofesionalizace při

utváření

obsahu.

Děje se to díky neformálním vztahům, sítím spřátelených organizací apod. Mám-li uvést svou zkušenost:
s velkým překvapením jsem zjistila, že zin Bloody Mary, vjehož redakci působím, se dostal k Č ech ů m
v Austrálii či ve Velké Británii. Kromě této "difuze" je samozřejmě ještě vědomá výměna s autorkami/autory
zin ů po celém světě, zasílání výtisků do DIY knihoven a archív ů (např. Zobl 2004).
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Tuto deprofesionalizaci může p řed stavovat absence žurnalistického vzd ě l á ni , " ale i neznalost
(č i

odmítání) lámání textu a práce s grafickými programy. Hartley (1994) poukazuje na
těchto

odlišnou este tiku

Vizuální estetika zejména
zvládnutí

n ěj a k é

obsahují

ru čně či

médií, kam
ti št ěných

řadí

experimentování na úrovni obrazu a narace.

médií (a p ředevším

zinů),

která jsou nejméně

n áročná

technologie, je mnohé dlužná filosofii punku a užití koláže. Ziny

často

na stroji psané texty, provokativní koláže z obrázků nízké kvality,

dokreslované obrázky, to vše nalepené cik-cak, s velkými mezerami, které jsou
ručně

na

vyp ln ěné

malovanými obrázky, klikyháky a čmáranic emi . Estetiku nekvality a zm at ečnos ti však

tvůrci čas to

používají

záměrně . P ů so b í

autenticky, odvolává se ke

kořenům

punku, a

poukazuje za technickou bezchybnost mainstreamových médií.
K specifič nosti obsahu lze př iřad it i samotnou povahu alternativní žurnalist iky (ačko l i
tu lze považovat za proces i jeho výsledek). Alternativní média mají jiné zpravodaj ské
hodnoty a Zpllsoby získávání informací,

čas to

představují

témata a události, které

mainstreamová média nepovažují za vhodné pro vytvoření zpráv (o tom více v kapitole 4).
Alternativní

média

často

sama

zdůrazňují,

že se

zaměřují

v mainstreamových médiích nemají šanci stát se zprávami (nebo

na události,

po zi tivně

které

konstruovanými

zprávami), a často se i vymezují výslovně proti nim." Podle Attona (2002) také obsahují více
investigativní žurnalistiky, již mainstreamová média z finančních

dů vodů

stále více

omezují. 10

Nenadál (2002) si všímá , že autoři fanzinů nevědí , jak "se dělá" rozhovor, což může vést k nekvalit ě a
plytkosti. Tento pohled je ale možné obrátit - kdo určil, že rozhovor "se dě lá" právě takto? Pravidla tohoto
žánru se u č í ve školách - institucích, které připra vuj í budoucí profesioná ly. Alternativní média však na
prof csi o n al it ě nestaví.
9 Děj e se to napřík lad při velkých protestec h proti IŮZIlým institucím ztělesňuj ícím ekonomickou globalizaci
(Seat tle 1999, Praha 2000 , Gcnoa 2001 atd.), kdy se aktivity sociálních hnutí dostávají do středu záj mu
mainstrcamov ých médi í, a a lternativní (radiká lní) média poci ťuj í pot řebu podat zprávy "z druhé stra ny
barikády", a obejít tak onu dilematickou otázku, kterou před ně staví mainstreamov á média: "žádná publicita,
nebo špatná publicita?" (Owens a Palmer 2003). lndymedia , která vznikla právě během protestů v Seattlu, na
svýc h stránkách uváděj í , že mainstreamov á média překrucuj í události, zatímco Indymedia se snaží podávat
odpo vídají cí sv ě dec tv í (l ndymcdia, nedatová no).
10 V souvislosti s obsah em alternativních médií je zajímavý i proces nasto lování agendy. Alternativní média se
ča s t o zabývaj í okrajov ými tématy, která se ale někdy mohou "přelít" do mainstreamov ých médií. Mathcs a
Pfetsc h ( 199 1) ukazuj í, jak se agenda alternativních médií dostala i na stránky "ustavených" (established) médií,
a tento proces nazýv ají efekt přelévání (spill-ove r effect) . Jisté téma se nejp rve se vzestupnou tendencí probíralo
v alternativních médiích, pak bylo převzato především liberálními novinami (mediální agenda). Redaktoři/-rky
alternativníc h médií a člen ové různý ch sociálních hnutí a nátlakových skupin zainteresovan ých na daném
tém atu se najednou stali info rma čn ími zdroji mainstreamov ých médií. Pokrytí tématu v mainstrearnových
médiíc h pak v ko nečné fázi iniciovalo politická rozhodnutí (politická agenda). Celý tento proces však může
p roběhnout jen za určitých podmínek - když například artikulace tématu v alternativním médiu povzbudí
občanské ak tivity (veřejná age nda), což zpětně zvýší zájem média o t ématu psát; téma také musí něj akým
zp ůsobem oslo vovat ideolog ii či zpravodajské hodnoty mainstreamových médií (ve zmíněném výzkumu to byly
otázky občanských svo bod) a přij ít ve vhodný čas (konkurence témat).
8
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Alternativn í média také bývají mnohem blíž zpracováv anému tématu - a to jak
prostorově,

tak porozuměním. Je to před evším díky j ejich deprofesionalizaci - jsou větš i n o u

tvo řena těmi ,

kterých se projednávaná témata bezprostředně týkají, ne novináři , pro n ěž

zájem o téma představuje pracovní úkol. Downing píše o pokrytí protestů v Seattlu v roc e
1999 alternativními a mainstreamovými médii - srovnává "sto anebo j ešt ě víc lid í
s videokamerami na ulicích a uvnitř akce" s "dalším velkým počtem lidí z mainstreamo vých
médií, schovaným za policejním kordonem a s agendou velkou m ěrou už p ředem danou
jejich
blíže

zaměstnavatelem

a typickými rutinami " (200Ia:7). Je zcela jasné, kdo je podl e

n ěj

dění.

1.3.1.5. Ideologie
Souvisí s obsahem. Alternativní média je, jak jsem ji ž zmínila, možno

zařad it

do

rozsáhlé oblasti " kontra-hegemonie" . Zde se pak mohou pohybovat na široké škále, od úpln é
" n ep o l i t i č n o st i"

(viz výše) po

explicitně

vyhláš ený postoj : socialismu s, anarchismus,

feminismus, radikální enviromentalismus, situacionismus, ale i rasismus, nacionalismus,
fašismus a náboženský fundamentalismus apod .(k diskusi této temné stránky alternativních
médií viz Downing 2001b :88-96).

1.3.1.6. Specifické formáty
Alternativní média si vytvořila

některé

v oblasti mainstreamu. Na následujících

své specifické formáty , které nemají obdobu

řádcích

budou popsány

některé

z nich. Jak už to

bývá, hranice jsou nejasné a stanovení definic obtížné. Vzhledem k tomu, že (zatím,
pravděpodobně)

neexistuje žádná

příručka

alternativních médií, která by obsahovala

charakteristiky jednotlivých formátů. Následující definice jsou tedy sebrány z více zdrojů a
nepředstavují vyčerpávající

popis.

Komunitní média (community media) - jednoduše taková média, která

přinášejí

užitečné informace pro členy nějakého společenství. Tato kategorie se blíží např. věstníkům
městských částí,

které obsahují praktické informace pro místně definovanou komunitu,

pokud by ovšem tyto noviny splňovaly definici alternativních médií.
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Pouliční noviny (street papers)'

- alternativní média blízká českému Novému

pros/aru. Prodávají se na ulici a ve veřejnýc h prostorech, prodávající si m ůž e ponechat podíl

z ceny časo p isu

či

novin. Témata jsou různá,

často

se ale zabývají životní situací lidí na ulici.

Ziny - malé, zpravidla subkulturní publikace. Duncombe (2001) jejich
spatřuje
ko řen y

v časo p i sec h

fanou šků

prvopočátek

sci-fi v prvních desetiletích 20. století, jejich opravdové

pak klade do šedesátých let. Slovo zin pochází z anglického "zine" (vyslov .zin"),

tedy zkrácením výrazu "magazine". Ziny jsou specifické tím, že jde o spíše osobní výpověd i
jejich

tv ůrc ů z -ky ň ,

protože zejména v p řípad ě

grafi k e m/-č kou, ti skařem/-kou

jakési

d ení čky,

věnuj í cí

se

zi nů

je tatáž osoba redaktorem/-kou,

i distributorem/-kou. Ziny lze dále

dělit

na čistě osobní ziny,

které se nazývají pe rziny (z "personal zine", Atton 2002) a na fanziny,

kupříkladu

specifickému hudebnímu stylu, literárnímu nebo filmo vému žánru

či

konkrétn ímu mediálnímu produktu' <. Obrovský nárůst v produkce zi nů je spojen se vznikem
punku v sedmdesátých letech 20. století. Tehdy se zformovala zvláštní estetika a
produkce

zi nů,

které jsou pro ziny

sm ěrodatn é

dodnes.

Ješt ě

jednu podskupinu

způsob

zinů tvoří

takzvané fre eziny - jejich odlišnost netkví v jejich obsahu, ale v tom, že se distribuují
zevnitř

dané

je Move Your Ass, který velmi

často

zdarma. Jejich náklady jsou proto pokryty i reklamou
subkultury.

Příkladem

freezinu v českém

prostředí

nějakého

subjektu

obsahuje i CD nebo DVD zdarma.
Dále sem lze

řadit

blogy, alternativní média v elektronickém

kabátě.

Jde o osobní

webové stránky, na nichž jejich autor/ka vystupuje za sebe jakožto osobu (se svou původní

či

zvolenou identitou) a kde publikuje své poznámky k okolnímu dění. Dalo by se říci , že blog
je esencí alternativního média: je
je

tvořen

nekomerční

(a navíc vyžaduje minimální

finanční

náklady),

zdola - žádnou institucí, a je amatérský. (Existují ale také firemn í, komerčn í blogy.)

Některé blogy zůstanou víceméně nepovšimnuty, jiné mají statisícovou n á všt ěvnost. v'
Bloggeři/-rky

obvykle své stránky

prostřednictvím odkazů

ideologicky apod. spřízněnými blogy, čímž
A

konečně

subverzivnl reklama,

vytvářejí

ačkoli

svazují s oblíbenými, tematicky,

hustou horizontální

komunikační síť.

spíš než o obsah v ní jde o proces tvorby.

Subverzivní, to jest podvratná, reklama vychází ze situacionistického detournement, kulturní
praktiky, již je také možno nazvat rekuperace

II

či

podvratné plagiátorství (Downing

Studie včnovaná pouli čním novinám: Howley, Kevin: A poverty ofvoi ces: Street papcrs as communicativc

dcmocracy, Joumalism: Theory, Practiccand Críticism. VoL 4(3): 273-292
12 Celou řadu příkladů z české fanzinové scény předkládá již zmíněná diplomová práce Adama Nenadála
(2002).
13 V nedávné době velmi populární Ostravak ův blog (http://ostrnvak.bloguje.cz) už všakv jistém smyslu
vstoupil do mainstreamové produkce- jeho textyvycházelyv jednom celostátním deníku a pak i knižně v
komer čním vydavatelství.
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2001b:59).14 Jde o vytrhování pů vodně hegemonických symbolů a sdělení z jejich původního
opačn ýc h,

kontextu a zasazování do jiného za vzniku
význa mů .

reklamy

ironických

či

po zm ěn ěnýc h

jinak

Jde o formu plagiátorství, kdy autor subverzivní reklamy použije již existující

n ěj ak é

velké korporace a

jednodušších forem (sprejem

přetvoří

m ůže

ji v opak. Subverzivní reklama

přest ří kan é

billboardy), a

může

nabývat

být i graficky velmi

propracovaná. Z uskupení, která se zabývaj í subverzivní reklamou, jmenujme Adbusters a
Subvert ise. "

1.3.1.7. Vztah k objektu zájmu
Pod tímto snad poněkud nejasným slovním spojením chci uvést

médií, které

představil

d ěl ení

alternativních

dělí

tato média na

Michael Traber (1 985 in: Atton 2002). Traber

média obhajoby (advocacy media) a média zdola (grassroots media). Traber tyto kategorie
vytvořil

v p ři analýze mediálních soustav rozvojových zemí, kde je mediální komunikace

omezená a média

často

vlastní stát. Přesto jde o

děl ení ,

které lze aplikovat i na jiné kulturní

kontexty.
Média obhajoby zastávají jiné zpravodaj ské hodnoty než mainstreamová média16, kdy

relevantními sociálními

činiteli

jsou chudé,

utlačované

a marginalizované skupiny. Média

obhajoby tedy mluví za tyto subjekty a o nich.
Naprot i tomu média zdola jsou

tvořena

hájí. Taková média nevedou profesionální
Trabera

p ředstavují

týmiž lidmi, jimž je

editoři či novináři ,

určena

ale

tu nejryzejší verzi alternativních médií, protože

a jejichž zájmy

"obyčej n í
p římo

lidé". Pro

zapojují

lokálních komunit. V momentě, kdy je mediální produkce v rukou obyčejn ých lidí, se
charakter zpráv, které tak jsou

relevantnější, užitečnější

čle ny
měn í

a přiměřenější pro komunity, v nichž

se tyto zprávy produkují a distribuují.
1.4. Financování
Velkou bolestí alternativních médií je jejich financování. Neschopnost

plánovat a
příčinu

hospodařit

se ziskem je

některými

(či

neochota)

autory považována za základní nedostatek a

neefektivnosti. Výzkumná skupina Comedia (1 984) tvrdí, že proto, aby alternativní

V kontextu kullurálních studií se tento proces nazývá exkorporace (Fiske 1987 ).
Webové stránky: http://www.adbusters.org a http://subvertise.net- vřele doporučuji, jde o příklad velmi
kreativního přístupu v rámci DIY kultury.
16 Pro Trabera jsou alternativní média návratem k "obyčej ným lidem", odklonem od mainstrearnové fascinace
bohatstvím, mocí a luxusem, jde mu o dosažení spravedlivějšího systému, kde byjedinec nebyl redukován na
objekt, ale kde by šlo o jeho naplnění jakožto č l ov ě ka, osoby (Atton 2(02)
14

15
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média byla soběstačná a autonomní, n es m ěj í záviset na externích finančních zdrojích. Proto
by

m ěla začít

využívat takové strategie jako plánování

rozpočtu,

management,

ú četni ctví

anebo výzkum trhu (publika) jako mnohem finančně úsp ěšněj ší mainstreamová média. Tvrdí,
že za

finančn ími

fiasky alternativních médií stojí "slepá místa libertariánské politické

perspektivy" (Comedia 1984:95). Jiní autoři finanční bilanci nepovažují při hodnocení
alternativních médií za hlavní hledisko. "Ekonomická
alternativní hudební scény rozumí

před ev š ím

úspě šnost

(kterou se v podmínkách

návrat investic) není

p rvořad ým

impulsem

k vydávání fanzin ů , " píše Nenadál (2002:74). Každopádně, ve financování, nákladu a
distribuci alternativní média s těmi mainstreamovými nemohou
dobrovolně

Odmítla-li
alespoň

plán

přece

propad ů

neu spějí

-

Krom toho, profesionální manažerské říze ní a detailní finanční

jen nemusejí být vždy zárukou

ekonomických

(Atton 2002).

ekonomické principy kapitalismu, je jen logické, že v něm

měřítek.

podle jeho

soutěži t

úspěchu ,

jak ukazuje Khiabany (2000) na příkladu

a vzestupů socialistického časopi su Red Pepper.

Atton (2002) poznamenává, že kritéria pro hodnocení výkonu alternativních médií
leží

někde

jinde. Jde-Ii o média navázaná na sociální hnutí, pak jim slouží pro

integraci, podporu , zpravodajství a
zdrojů přispívá

mezi

čtenáři

skutečné

ke

vzdělávání

a

obecně

podpo ře

rozvoj.

Důraz

vnitřn í

na volný tok informací a sdílení

marginalizovaných skupin. Horizontální propojení

a autory a mazání hranic mezi těmito rolemi vede ke zvýšené participaci a tedy

sociální

být, interaktivní,

změně
měla

(Atton 2002, Zobl 2004). "Alternativní média jsou, anebo by

by se zajímat o každodenní život a

obyčejné potřeby

lidí, ne

m ěla

či stě

o

peníze" (Atton 2002:51).
Podívejme se nyní na konkrétní
časopisu

je

samotných

několik :
členů

a

způsoby

financování.

tržby z předplatného a z prodeje časopisů,
členek

redakce, zisk z prodeje dalších

pohlednice, nášivky, odznaky) a z benefičních

Zdrojů peněz

pro vydávání

případné

příspěvky

dary,

předmětů (trička,

koncertů, případně

od

nálepky,

z reklamy (Atton 2002) .

"Financování, které nepochází přímo od čtenářů/-ek nebo explicitních přízniců/-kyň
alternativních médií, je nahlíženo s jistým

podezřením"

(Atton 2002:36).

Vztahy s nezávislými distribucemi jsou založeny na neformální dohod ě, což v praxi
znamená, že získat peníze za prodej časopisu či třeba CD může být dost náročné a leckdy
bezvýsledné.
Reklama se v alternativních médiích vyskytuje zřídka. Jednak ji sama alternativní
média často odmítají, případně jen jako přátelskou službu (síť vzájemně se podporujících
médií) či výměnu za něco jiného (poskytnutí materiálů, kopírky či za reklamu na vlastní
produ kt), a jednak inzerenti obvykle nejeví příli š ný zájem o média, která mívají malý náklad,
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neznámé publikum a nejistou budoucnost (Atton 2002). Výjimku tvoří fanziny, kde inzeruji
zejména nezávislá hudební vydavatelství a prodejci subkulturní módy (Nenadál 2002), a kde
výtěžek

z reklamy tvoří podstatný nebo dokonce jediný (v p řípad ě

freezin ů )

zdroj peněz.

1.5. Distribuce

Málokterá alternativní média koupíte na stánku. To
neexistují, nebo že jsou

uzavřena

může

do malého ghetta osobních

alternativní média využívají jen jiné

di stribuční

budit dojem, že žádná

kontak tů ,

ale ve

sk uteč nost i

kanály, kterých rozhodně není málo. Dají se

sehnat ve vybraných kavárnách a knihkupectvích, v alternativních ínfocentrech, na
koncertech,

přednáškách

a demonstracích, v obchodech se subkulturním zbožím, v n ěkterých

knihovnách a v prostorách neziskových organizací apod. Pouli ční noviny se prodávají

přím o

na ulici, a jsou tak možná tou nejviditeln ější podobou alternativních médií.
Nezanedbatelnou funkci mají alternativní distribuce ("distra"), kter é fungují jako
lokální dodavate lé alternativních médií. Často je vede jedna osoba, která může navíc vydávat
vlastní médium, hrát v kapele
komerčním základě,

či

starat se o klub . Tyto distribuce také funguj í na anti-

k cenám od redakcí si

přidávají

minimální

přirážku ,

která slouží na

pobytí provozu (poštovné, tisk seznamu distribuovaných knih, časopisů, hudebních
Principy distribuce se

točí

nosičů) .

kolem odmítání autorských práv a snahy

šířit

kontrahegemonické myšlenky (ne na nich vyd ělat) : "Intelektuální "majetek" se nechová tak
jako materiální majetek. Když ti dám fyzickou věc, už ji asi nebudu moci používat nebo o ní
rozhodovat, a mohu za ni

něco

chtít -

nějakou

platbu nebo nějakou jinou věc . Ale když ti

dám myšlenku, netratím nic. Stále ji mohu po libosti používat. Není třeb a za ni nic žádat"
(Russell, nedatováno) .
P ři

a

distribuci alternativních médií také hraje významnou roli výměn ný obchod: tvůrci

tvůrkyně zi n ů

časo p is,

své produkty

směňují

s podobně smýšlejícími a

za desky, za nášivky... Podstatou

samotná sociální interakce,

vytváření

těchto výměn

tvůrčími

osobami - za jiný

není ani tak jejich

sítí, komunikace s podobně

naladěnými

p řed m ět,

ale

lidmi (Atton

2002).
Je tedy vi dět, že distribuční systém alternativních médií má několik způsobů , jak
médium

doru čit

ke čtenářů mJ-ká m.

Přes to

se ale může stát, že alternativní média se opravdu

dostanou jen k těm, "kteří vědí" - tedy vědí , kam majíjít či co žádat.
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1.5.1. A nti-copyright

Politika odporu proti koncepci autorských práv se nese v duchu p řed stavy, že
myšlenky nejsou zboží. Alternativní média jsou již ze své definice tomuto pří stu pu
n akl on ěna

- ani jejich produkty nejsou zboží, které by m ěl o vydělávat. Cena daného
vy č ís le n í m n áklad ů

mediálního produktu je obvykle jen

na tisk a papír (respektive použití

jiné technologie) - za myšlenky v nich obsažené neplatíte. Jak píše Atton: "Protože základní
charakteristikou mnoha alternativních médií je snaha o co nej větš í
disidentských myšlenek s co nejmenšími náklady,

ro zš í řen í

většina aut orů/-ek

a

neortodoxních,
vy d avatelů/-ek

podporuje volnou distribuci svého materiálu" (2002:42).
Někt eří autoři/-rky pln ě

souhlasí s namnožením, jiní požaduj í, aby byli o dalším

zacházení se svou prací informováni. Ten, kdo daný mediální produkt dále rozmnoží, je
oprávn ěn

nechat si peníze za prodané kopie - pokud je

stej ně

jako

au toři

nepoužil pro

komerční účely .

Stejně

tak je možné využívat

úč e lů m,

k dalším

už mimo jejich

části

mediálních

původní

ob sahů

- texty, obrázky, nahrávky -

kontext. Zde se nám

opět připom íná

téma

detournementu a koláže - o nich však až pozd ěji .

Samotná alternativní média rozlišují d vě strategie v odporu proti autorským právům :
anti-copyright a copy /eJt. Subvertise je popisuje takto: anticopyright "znamená "používejte
vo l ně

k čemukoli " a vychází z před stavy, že autorská práva by
třeba

že neni
šíři la

autorsky chránit

nějakou

neměla vů b ec

existovat nebo

informaci nebo obrázek, když chcete, aby se

volně

a znovu používala" (2000a), kdežto copy/efl jsou v pod statě klasická "autorská práva

s výj imkou užití daného artefaktu neziskovými iniciativami a organizacemi, které jej využijí
pro pozitivní zobrazení toho, pro co byl
vyt vořen ,

vytvořen .

Pokud si nejste jistí, pro co byl původně

musíte se zeptat jeho autora/-ky. Znamená to, že daný obrázek

použít, pokud na

něm nevyd ěláváte

či čl á nek mů žet e

peníze. Pokud ano, musíte k jeho použití mít povolení

autora" (2000b) .

1.5.2.

Otevřená

Otevřená

distribuce

distribuce také vychází z odmítání autorských práv.

Spočívá

v tom, že

redakce nějakého tištěného média poskytne tiskové desky nebo fólie čten ářům ,
distributorům,
uveřejní

či třeba spřáteleným

organizacím, případně na internetových stránkách

plnou verzi dané tiskoviny ve formátu PDP k volnému stažení. lndymedia fungují

tak, že lidem, kteří chtějí vytvořit novou "pobočku", poskytnou software pro vytvoření
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specifických webových stránek, kde mohou čtenáři/-ky vo l ně publikovat své články, obrázky
a nahrávky (více k lndymediím Platon a Deuze 2003).
Radikálním využitím anti-copyrightu a otevřené distribuce v českém prostředí byl zin
Sami-Sobě. Jeho vydávaní rámcově koordinovala litvínovská Aktivita Cabaret Voltaire

(ACV), ale co bude jeho obsahem, jak bude vypadat grafi ka a kolik kusů se namnoží, bylo
věcí jen a pouze těch, kdo jej ve skutečnosti tvořili . Každý mohl vytvořit svůj pří spěvek (byl

daný formát A4), který namnožil a zaslal na adresu ACV. Ta pak všechny příspěvky
zkompletovala, případně dokopírovala na požadovaný počet. Další kopie si pak mohli vzít na
starosti čtenáři/-ky a distributoři/-rky zinu. Sami-Sobě tak představova lo asi nej či stší formu

ti štěného alternativního média s extrémním využitím zmí něných principů v České republice.

1.6. Publika

Výzkum publik alternativních médií je také velmi slabě rozvinutou oblastí. Nedávný
akademický zájem se totiž soustředil na základní definice, na principy fungov ání, obsahy a
na vztah s veřejnou sférou. Publik si však všímá málokdo. A tak jako neexistují akademické
výzkumy, neexistují ani ty komerční - vydavatelé alternativních médií nemají finan ční

prostředky na provedení takového výzkumu, a vlastně o něj ani nemají zájem (ve smyslu
jeho zúročení při oslovení inzerentů) (Downing 2003), což vyplývá ze samotné podstaty
vydávání alternativních médií: jejich autoři či autorky je vydávají, protože sami chtějí, píší o
tom,

co j e

zajímá (Duncombe 2001). Obsah se neřídí

zprostředkovanými

tržním mechanismem

požadavky čtenářstva, výzkum publik a jejich zájmů je proto

nerelevantní i z tohoto důvodu .
Považovat alternativní média za méněcenná proto, že neprovádějí průzkumy svého

čtenářstva, by ovšem znamenalo dívat se na ně optikou mainstreamových médií. Tvůrci/
kyně alternativních médií sice nemohou čerpat z kvantitativních výzkumů , mají ale něco, o
čem se mainstreamovým médiím může jen zdát: přímý kontakt s publikem. Redakce si často
si se svými čtenáři/-kami píši dopisy, osobně se s nimi setkají na koncertech, demonstracích,

přednáškách či zineles/ech (veletrhy zinů), a dostávají tak přímou zpětnou vazbu.
V případě alternativních médií, a zinů obzvláště, se publikum a tvůrci do značné míry

překrývají. Je to způsobeno tím, že je zde kladen důraz na participaci, horizontální
komunikaci mezi čtenáři a autory. Redakce chápou svůj vztah s publikem jako vzájemně
závislý, symbiotický po

informační, ale i finanční stránce (Lewes 2000). Často vyzývají

čtcná ře/-ky, aby přispívali do redakčního obsahu. Často se objevují výzvyjako "obsah tohoto
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it'

časopisu závisí na tobě", "chceme slyšet tvůj názor" a podobně (příklady viz Lewes 2000) .

DIY kultura zdůrazňuje aktivitu, a tak v mnohým zinech najdete návody, jak tvořit vlastní
časopisy , a provolání, že psát zin je rozhodně skvěl é . N apří k l ad první čís lo rakouského

feministického zinu Cuntstunt uvádí na poslední stránce : "Z iny: Měl/a bys nějaký udělat !
Psát zin je prostě ta nejlepší věc na světě ! " Také heslo Indymedia vyzývá k participa ci:
"P řestaňte nenávidět média, staňte se jimi!" (Dont hate the media, become the media!).

Tolik zmiňované stírání hranic mezi tvůrcem a čtenářem v případ ě interaktivních nových
médií je ve světě DIY kultury a alternativních médií samozřejmostí ji ž n ěkolik dekád.
Pisatelé zinů také záměrně vytvářejí sítě kontaktů s ostatn ími tvůrci zinů (a tedy
čt enáři jejich vlastního zinu): "Ziny mohou

být osobním vyj ád ření m, ale jsou také

komunikačním médiem, pomocí něhož ztroskotanci a ztracené existence [tak Duncombe
překřtil původce zinů] mezi sebou kuj í pouta, a vědomě tak vytvářej í sítě - či virtuální

komunity - uvnitř neosobní masové společnosti" (Duncombe nedatov áno) . Zmi ňo vaný zin

Cunstunt jako jeden z hlavních
světa,

kladů

psaní zinu identifikuje komuni kaci s lidmi z cel ého

sdílení zkušeností, výměnu zinů atd. Alternativní média tak neslouží pouze

k p ředávání informací, jejich funkce je mnohem hlubší.
Propojování čtenářstva a tvůrců alternativních médií však může mít i stinné stránky ,
jak ukazuje Nenadál (2002). Na stránkách zinů může docházet k osobn ím sporům, v nichž se
někdo,

kdo je " mimo", nemá naději vyznat. A navíc, pokud je vše založeno na přátelských

svazcích a konexích, je dost

pravděpodobné,

že již

utvořené

klany spolu budou držet (tj.

neobjeví se negativní recenze desky či časopisu, při rozhovoru se nepoloží nepříjemné otázky
apod .) a ti, kdo konexe nemají,

zůstanou

i nadále mimo tento "klub vyvolených".

Zaměříme-li se na vztah publik a mediálních obsahů, zjišťujeme, že publika

alternativních médií nejsou považována za pouze "informovaná" (tedy taková, která přijímají
informaci) či "aktivní" (jak je vnímá Fiske 2004) , ale za mobilizovaná

(Atton 2002,

Downing 2003) . Alternativní média nejenže poskytují prostor pro zprávy a názory, jakkoli
radikální mohou být, ona se snaží mobilizovat čtenáře a přimět je k aktivní part icipaci na
médiu (tvorba, výroba, distribuce) či jiné sociální aktivitě. Tento vliv se zdá být velmi silný
zejména v případě nových čtenářů alternativních médií (Rodríguez 2001).
Alespoň takové jsou zatím předpoklady a dílčí zjištění ohledně těchto publik . Jak už

bylo řečeno, etnografické ani statistické průzkumy prozatím nejsou k dispozici, je proto příliš
riskantní dělat konkrétnější závěry. Lze si jistě představit, že publikum alternativních médi í
netvoří například jen aktivisté či jinak ideově spříznění lidé, ale v případě médií různých
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sociálních hnutí to mohou být i policejní složky. 17 Stej ně tak nejasné je, za jakých okolností,
v jakém prostředí atd. lidé obsahy alternativn ích médií čtou, nebo to, do jaké míry publi kum
alternativních médií konzumuje jiná média a zda vů bec. Zdá se však, že pozornost jim
věnovaná plně
větš í

pozornost mainstreamovým médiím nevytlačí , zejména z dů vodu zpravidla

aktuálnosti a všudypřítomnosti mainstreamových médií.

1.7. DIY kultura: politika a zábava
.Komuni kace je příl iš důležitá na to, abychom ji přenechali profesionállim."

(McQuail 1987:122)
Étos OTY kultury je myšlenkovým podhoubím všech alternativních médií - nebot'
v nich lidé berou tvorbu média do vlastních rukouNež se ale pustím dál, ráda bych
nepříliš

sklonný a zcela

nečeský

název.

přesně

osvětlila, proč

Opět,

"u d ěl ej

minulých dekád v totalitním režimu, tedy popisuje

něco

třeba

téměř

nepříli š

vzhledný,

si sám" mi evokuje spíše kutilství

jiného, než je ona DIY kultura, jejíž

klást spíše do devadesátých let 20. století (McKay 1998). A v neposlední

jsou tu jazykové
nějaký

používám tento

je to v d ůsledku úzu, který se vžil v prostředí

OTY kultury samotné. A je to také proto, že české

rozvoj je

podle hesla: ud ělej si sám/sama.

důvody:

použitelný

"sám" je z hlediska feministické lingvistiky

přívlastek

od hesla

"ud ě l ej

nepřípustn é,

rad ě

a odvodit

si sám", kterým by se dalo nahradit ono DIY, je

nemožné.
DTY kultura tedy vznikla je varianta kontrakultury na počátku 90. let minulého století.

DIY kultura spojená s politickým aktivismem zdola, který v sobě snoubí politický protest (ve
formě přímé

akce) se zábavou (party, koncerty). Ke spojení

těchto

dvou

fenoménů

došlo

v Británii na počátku 90. let (a také v Austrálii, kde se ovšem nazývá "FreeNRG" kultura).
Kromě

toho, že šlo o reakci na ekonomické a sociální dopady kapitalismu, jako mohutný

impuls pro rozvoj DIY kultury posloužil britský Criminal Justice Act (1994), zákon, který
měl

zamezit squatterským a radikálním ekologickým aktivitám, travellerství a spontánním

rave parties (Wikipedia 2005, 2006).
DIY kultura ovšem nevznikla na zelené louce, její kořeny sahají do 60. a zejména pak
70. let dvacátého století, do doby zrodu punku. Stejně jako punk i DIY kultura zahrnují
širokou škálu kulturních praktik, ale hudba v nich má významné místo. V DIY kultuře šlo

17 V ČR se o lakových médiích dozv íme například ve výročních zprávách o extremismu, které si lze stáhnout ze
stránek Ministerstva vnitra ČR (http://www .mvcr.c7Jdokumcnt/indcx.html).
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jednak o punk, a jednak o taneční hudbu (rave, dnes spíše freetekno). Heslem DIY kultury j e
tedy "party and protest" - "protestuj a bav se" (McKay 1998:23). Carey (1998:75) cituje
jihoafrického satirika Peter-Dirka Uyse, aby ozřejmil d ů vod y tohoto svazku: "Politika sama o
so bě

je naprosto nudná. Zábava sama o so bě je naprosto irelevantní".
Jádrem DIY kultury je odmítnutí p řed stavy, že vše, co p otřebuj eme č i chceme, si

musíme koupit. Je to zpoch ybn ění j edin ečno sti odborné znalosti expertů a snaha d ěl at věc i
neinstitucionali zovaným způ sobem - oby čejn í lidé vlastními silami z dostupných pro středků .
A tak sem

krom ě zmíněn é

vlastní produkce hudby a médií

patří n ap říkl ad

gardening" (zakládání zahrad na opu štěn ých pozemcích, v pod statě
"dumpster diving"

(sb ěr

a využívání

věcí

zem ědě lský

vyhozených do popelnic) a

užívání již existujících surovin. Je to tedy hledání

i "guerilla

squatting)

vů bec obecn ě

řešen í p robl émů ,

o

něž

či

znovu-

bychom jinak

museli žádat (a platit) odborníky. Není to však jen otázka p eněz, je to otázka soběst ačn o sti a
nezávislosti na velkých institucích a korporacích, otázka možnosti vyvázat se ze systému
založeném na jediném principu - principu
života i otázka
masově

jedinečnosti

vyt váření

zisku, otázka ekologické udržitelnosti

(ve smyslu nebýt jakýmsi

věšákem

kupované produkty všeho druhu). DIY kultura se tak

anarchistických

principů,

i když málokdy to

vyj ádří explicitně

masově vyráběné

intuiti vně

zin ů :

zinu , " u d ě l ej si sám/sama": tvo ř svou vlastní kulturu a přestaň

co pro tebe vyrobili. V mnoha ohledech je to

právě

vyvíjí na

a

zák l ad ě

(McKay 1998).

Duncombe (nedatováno) píše o vztahu DIY kultury a
st ředobod em

na

tento akt

tvoření

"DIY etika je
sp otřeb ovávat

v rámci

to,

spo leč n o sti

založené na spotřebě, co zřetelně vymezuje politiku z i n ů . Protože právě tak jejich tvůrci/
kyně

redefinuj í

potěšen í

centra do svého vlastního

v konzumní

-

p řesunuj í

jeho realizaci z obchodního

světa ."

Principy DIY kultury
.Koorditeamu" již

společnosti

zmiňovaného

explicitně vyjadřují

i sama alternativní média. 1.,

č le n

x-split zinu Sam i-Sobě, píše:

" S AMI- S OBĚ je časopis "jednoho listu." Startovací bloky, zkušební dráha...
Můžeme

tomu říkat, jak chceme. Každý si může vyzkoušet vydat svůj časopi s za

minimální náklady. Navíc podpořit kolektivního ducha D.l. Y. scény. Ta přeci je
hlavně

o tom "udělej to, tady a te ď' a hned, ruku v ruce, s tímto kráč í idea kooperace,

spolupráce. Jde o náš prostor a vše děláme pro sebe navzájem. Všichni máme přece
co říct. D.l. Y. scéna je alternativou "oficiální kultury", kde je hlavní motiv zisk a až
teprve potom věci jako seberealizace, umění a zábava. To, co baví nás, je pře ci opak.
My jsme tam, kde jsme, právě proto, že "nebaví nás stát a jenom se tak divat..". Jsme
tady, protože chceme být součástí dění. Na to, abychom čekali, co nám kdo nabídne,
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vnutí či prodá, nemusíme být underground. Tvoří me D.I.Y. scénu, protože je naše.
Protože nás to baví a víme, že to děláme pro sebe. [...] Tahle scéna kritizuje konzum a
slepý následování. Nebo aspoň já ji tak chápu. Ztotožňuj i se s tím a snažím se tedy i
já nějak při spět. Fakt by mě nebavilo jen čekat co, kde, kdo vydá nového. Mám svůj
rozum a názory a tím, že se o ně dělím s dalšími, někam postupuji. Když si budu něco
myslet a nezkusím se o tom bavit s ostatními lidmi, můžu si taky myslet pěkný
kraviny. Ale od toho jsem tady. D.LY. scéna je prostor, kde se můžu vyjádřit.
Nepotřebuji k tomu miliony. Stačí chuť a nadšení. Můžu s někým souhlasit nebo taky

ne. O takových

věcech

to je."
(l, Sami-Sobě, listopad 2003 ,10 :2)

1. popisuje základní myšlenky DIY kultury:

důraz

na hodnotu jednotlivce (jeho

tvorbu a názory), a zároveň spolupráci, komunikaci (samotná myšlenka x-split zinu a diskuse
názorů) ,

autenticitu a spontaneitu jako protikladu ke "komerci". S tím souvisí výrazně patrná

snaha o udržení hranice "my versus oni", která má za úkol bránit se kolonizaci kulturním
prumysIem. l l!
o

1.8. Modely alternativní mediální komunikace
Ačkoli
víceméně

jsem se

při

popisu jednotlivých složek alternativní mediální komunikace

držela posloupnosti, kterou nabízí

přenosový

model, na

základ ě

již popsaných

charakteristik alternativních médií vidíme, že pro výklad této komunikace přeno sový model
použít nelze - nebo

alespoň

komunikaci nejsou tak
různě překřížené

přímé

ne bez zásadních modifikací. Vazby v alternativní mediální
a jasné, a zejména ne jen vertikální jako u té masové, jsou

a hranice mezi rolemi jednotlivých

aktérů často

nelze

vůbec

rozeznat.

Publikum tu má navíc mnohem větší možnost zpětné vazby či aktivního podílení se na tvorb ě
média, jeho moc nad obsahem není omezena na vytváření a přetváření
textu

během čtení

komunikačním

který je v podstatě
něj

nabízeného

(jak to vnímá Fiske 2004).

Chris Atton se proto pokusil
na

významů

vytvořit

nový model platný pro alternativní média. Staví

modelu navrženým Robertem Darntonem (1990 in: Atton 2002: 25-27) ,
přenosovým

modelem, ovšem cyklickým a specifickým tím, že jsou do

zahrnuti i další účastníci komunikace jako tiskárny a jejich dodavatelé, distribuční

spol ečnosti ,

knihkupectví, knihovny. V alternativních médiích ovšem takovéto striktní

18 Velmi čtivou a zárove ň hlubokou analýzu DIY kultury, včetně otázek .zaprodání" mainstremu, nebo udržení
si "č i st ot y" , nabízí Duncombe (2001)
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rozd ělení rolí nenalezneme. Atton proto k tomuto model přidává šest prvků, které jsou

charakteristické pro alternativní média.
1. Obsah (politicky radikální, sociálně/kulturně radikální), zpravodajské hodnoty
2 . Forma - grafika, vizuální jazyk, variace v provedení a vazbě, estetika
3. Reprografické inovace/adaptace - použití mi meografů (blány), sazba vytvořená

na počítači, offsetový tisk, kopírky
4 . "Di stribuční

užití"

alternativní di stribuční

(distributive use) -

tajné/neviditelné distribuční

sítě,

místa,

anti-copyright

5. Transformované sociální vztahy, role a zo dpovědnosti - propojení role čtenář

autor, kolektivní organizace, de-profesionalizace

např .

žurnalismu, tisku,

vydávání
6. Transformované komunikační procesy- horizontální vazby, sítě

(Atton 2002:27)

První

tři

prvky se týkají mediálních

produktů ,

druhé

tři komunikačních procesů .

produktů

do té míry, že každá pozice

Prvky a procesy jsou však navzájem provázané:
"Sociální procesy spustí a vtisknou tvar rozvoji
v komunikačním kruhu, jako je
v oblasti

produktů

a

třeba

procesů, zdrojů

ten

Darntonův,

bude

otevřená

radikalizaci

a vztahů . V tomto modelu je pak možné vnímat

každý bod takového kruhu jako dimenzi komunikace, dimenzi sociálního procesu
("psaní", "tisknutí", "distribuování" atd.). "Pozice" se pro
označením, neboť například

mohou
a

překrývat.

vztahů .

ně

stává příli š strnulým

role pisatele, editora, vydavatele a distributora zinu se

Role a odpovědnosti ve smyslu dimenzí tak tvoří soustavu

Radikalitu alternativní publikace tedy

můžeme

dimenzionálním charakteru, což je perspektiva, v níž

či n ností

zkoumat v jejím multi-

přesahy

a

průniky

dimenzí

vystupují do popředí." (Atton 2002: 27)
Jinak

řečeno,

zaprvé: deprofesionalizace výroby (pátý prvek) bude mít vliv konečný

produkt: například "amatérská" grafika (lepení textů a obrázků),
tištěný ; způsob

distribuce

může

časopis

bude kopírovaný, ne

mít vliv na vztahy s publikem (ve smyslu zvýšení jeho

aktivní participace) apod. A zadruhé: jednotlivé funkce nelze chápat jako oddělené, spíše jde
o aktivity, jež

může

vykonávat i jen jedna jediná osoba.

Je důležité mít na paměti, že ne všechna alternativní média budou stejn ě "radikální".
Zmíněné

mohou

dimenze totiž fungují i jako škály: na různých těchto škálách se alternativní média

"u m í sťovat"

v různých pozicích - jak uvidíme, zkoumaný
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časopis Přímá

cesta má

nehierarchickou redakci zdůrazňující kolektivní konsensus, její grafick á úprava je téměř
profesionální, používá alternativní di stribu ční sítě i otevřenou distribuci atd.
Po

prozkoumání

komunikačního

modelu bych ráda přešl a k vyšší úrovni

konceptualizace alternativních médií. K rovině, kde bychom hledali, jaké místo mají
alternativní média na mapě celé mediální krajiny.
Podíváme-Ii se do oblasti normativní teorie médií po něj akém modelu vhodném pro
popis alternativních médií, nalezneme demokrati cko-parti cipa čn í teorii Denise McQuaila
(1 987 a 1999, jednotlivá vydání se liší, starší verze dle mého popisuje tuto teorii lépe).
McQuail tento model vytvořil jako dodatek ke čtyřem teoriím tisku, které však dnes již
dávno nepopisují aktuální charakteristiky mediálních soustav.
"Termín "demokraticko participační" také vyj ad řuj e rozčarován í ze zavedených
politických stran a systému parlamentní demokracie, který se vzdálil svým lidovým
kořenům

a spíše brání podílení se na politickém a sociálním životě, než aby mu

napomáhal. [...] Teorie svobodného tisku selhala, protože ji rozvrátil trh, a teorie
společenské odpovědnosti

se zase

spolčila

s byrokratickým státem a mediálními

organizacemi a profesemi, které se starají jen o
odpovědnost

vysílacích organizací nezabránily

vládnou z mocenských center
potřeby,

svůj prosp ěch .

společnosti

rů stu

Seberegulace tisku a

mediálních institucí, které

a které nedostály svému úkolu naplnit

jež vznikají v každodenním životě občanů . "
(McQuail 1987:122)

Média v této koncepci nesouhlasí se
dominují centralizovaná,
profesionálům

finančně náročná

sou časným

stavem mediální soustavy, jíž

a komercializovaná média, která jsou otevřená jen

a elitám, a trh považují za zcela nevhodné institucionální

pro středí

fungování médií. Podle McQuaila média, která tento model upřednostňuje, jsou

pro

různorod á,

menší, lokální , neinstitucionalizovaná, zaujatá'" a zaměřená na potřeby občanů . Autor dále
mluví o horizontálních komunikačních vazbách, o interakci, o záměně podavatele a příj emce .
McQuail v další své práci (McQuail 2000) ony "plus mínus čtyři teorie tisku"
zavrhuje . Tvrdí, že jsou příliš obecné a nemají žádnou explanatorní sílu. S tím můžeme
souhlasit , a přesto stále jeho demokraticko-participační model v jistém smyslu respektovat.
Ani ne tak jako normativní teorii, ale jako popis některých podstatných rysů specifických

19 "Zaujatost" alternativních médií, o níž McQuaíl (1999) mluví, jako by implikovalaexistenci "nezaujatosti"
mainstreamovýchmédií. Nicmén ě , samotná alternativní média svouzaujatost mohou zdůrazň ovat: prop ~gační
nálepka (podzim 2005) českého anarchistického dvouměsíčníku A-kontra hlásá: "Nevyvážené zpravodajství neobjektivní komentáře - zaujatápublicistika". Toto sdělení se dá číst i takto: "Ano, my přiznáváme svůj úhel
pohledu, za tímco mainstreamová médiasi nasazují fale šnou masku objektivity."
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médií, která v této práci nazývám alternativní. A jako obrácení pozornosti k této opomíjené
oblasti mediální krajiny.
Ideální (ve smyslu normativní) komunikační model aplikovatelný na dnešní situaci
nabízí Curran (2000). Tento pětiprvkový systém (klí čový sektor televize veřejné služby, a
kolem ní soustředěné občanský sektor, profesní sektor, sociálně-tržn í sektor a soukromý
podnikatelský sektory by mě l být skutečně demokratickou a rozmanitou alternativou
so učas ného

stavu. Nabízí se otázka, kam v n ěm

sektoru? Zce la

j istě

- budou sem

patřit

zařadit

alternativní média. Do občanského

aktivistická alternativní média: Curran mluví o
přin ejmen ším

médiích, "k terá j sou napojena na kolektivní organizace, jejichž cílem je,
v principu, oslovit

veřej nost

v její obecnosti a dosáhnout tak širší podpory" (str. 153),

Curran mluví i o stranickém tisku, který nemusí

nutně

být alternativní. Dále sem

subkulturní média (tedy nejspíše fanziny, a mikromédia jako plakáty a letáky), a
organizač n í

média, "která slouží jako
p říkl ad

(str.153) - jako
ačko l iv občanský

ně pří liš
vy dě lat,

komunikační

uvádí zpravodaj místního

sektor v sobě

mů že

zahrnout

ro dičovského

většinu

úzký. Curran totiž své sektory definuje na
sloužit

veřej nosti ...).

kanály mezi

členy určité

b yť

řad í

tzv.

skupiny"

sdružení. Mám za to, že

alternativních médií,

přece

základě, řekněme, cílů

jen je pro

(cíl na médiu

Ovšem v této práci užívaná definice alternativních médií stojí

na způso bec h prod ukce - a skupiny médií podle cíle a podle způsobu produkce se mohou, ale
nemusejí

p řekrýv at.

Lze si

před stav it ,

že alternativní média by se objevila za

podmínek i v profesním sektoru, a možná i
blogy

či

perziny, by se

sociá lně-tržním .

p ravd ěpodobně nezařadi l a vůbec

A

některá,

jako

u rčitý ch

třeba

osobní

nikam. Ziny a další alternativní

média si nejspíše na zařaze ní do něj aké "velké" teoríe budou muset ještě počkat.

1.9. Efektivita alt ernativn ích médií
P řed za početí m nové kapitoly se ještě věnujme efektivitě alternativních médií. Co

svou existencí přinášejí , v če m

spočí vá jejich

smysl?

Díváme-li se na ně optikou mainstreamových médií, pak zcela selhala: nepřinášejí
žádný podstatný fi n anční zisk, dokonce jsou často ve ztrátě, a aby mohla nadále fungovat,
vyžadují externí finanční podporu. Mnohdy vycházejí nepravid el ně a jejich budoucnost je
nejistá. Nereagují citl ivě na poptávku - nejsou k tomu motivována, mohou publikovat, co
zajímá autory/-ky, ne konzumenty/-ky, a to v některých případech ve velmi nízké kvali tě.
Nejsou schopna přitáhnout inzerenty, a prodat tak budoucí pozornost svého publika. Jak už
ale bylo řečeno, motivací vydávat alternativní médium není vydělat peníze, naopak, panuje tu
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"snaha o co nejmenší vliv ekonomických faktorů - v tom smyslu, že ani předpokládaná
n eú sp ěšno st

plánovaného titulu by nem ěla být přek ážkou jeho vydání" (Nenadál 2002:17).

Ani z pohledu politické zm ěny nejsou nijak zvlášť

úsp ěšn á .

Kolik desetiletí,

či

století

už burcují radikální levicové noviny pracující třídu k rozpoutání revoluce - a pod ařil o se jim
to? Bilance je spíše smutná, alespoň ve smyslu nějaké
Nicm éně,
prostřednictvím
proměnám

dochází k sociální

mapy mocenských

z příjemce na

tvůrce

sebe sama/u,

zpochybnění

významná

p řece

alternativní média jsou

proměna .

změn ě,

vztahů

mediálních

sdělení ,

ve

dlouhodob ěj ší proměny.

jenom

v ně čem

úspěšná .

Jejich

k malým, možná banálním a individuálním
společnosti .

Již tolikrát

zm i ňovaná proměna

znovunabytí vlastního hlasu a možnosti mluvit za

autority a relevance mainstreamových médií, to vše je velmi

Pro Duncomba (2001) je i osobní akt

přijetí

sociální transformací, bez ohledu na to, ke kolika lidem se mediální

role

sdě lení

tvůrc e/kyn ě

zinu

dostane. "Může

li být osobní politické, pak osobní může mít sp o l ečenský dopad" (Atton 2001: 14).
Alternativní média hrají svou roli i v konstituci

veřej ných

sfér. O tom už ale

pojednává další kapitola.

Shrnutí:

Tato kapitola přinesla základní definici a popis alternativních médií. Alternativní
média jsou charakterizována způsobem produkce, nikoli svým obsahem, publikem nebo třeba
nákladem. Jejich klíčové vlastnosti představují dekapitalizace, deprofesionalizace a
deinstitucionalizace a důležitou roli v jejich organizaci tvoří prefigurativní politika. Jako
taková jsou

součástí

DIY kultury.

Kapitola se také zabývala modely alternativní mediální komunikace. Zatímco
komunikační model (přenosový se zásadními modifikacemi, podle Attona 2002) se podařílo

nalézt, vhodné konceptualizace alternativních médií v rámci mediální soustavy jako celku
dosud chyběj í.

3

2. ALTERNA T IVN Í MÉDIA A (ALTERNATIVNÍ) VEŘE.JNÁ SFÉ RA
Alternativní média

bývají velmi často diskutována v souvislosti s občanskou

společností a s veřejnou sférou. Je to proto, že fungují jako fóra, kde mohou promluvit i

" ob y čej n í lidé" , aniž by k tomu potřebovali být profesionálními novináři či politiky a dalšími

elitními osobami, které se v mainstreamových médiích spíše mohou objevit. A proto, že
nejsou závislá na státu či jiném politickém a komerčním subjektu. Jako bychom slyšeli
o zvěnu

Habermasovy koncepce veřejné sféry v jejích zlatých po čát cích .

2.1. Koncepce veřejné sféry - a veřejných sfér
Habermasova Strukturální přeměna veřejnosti nabízí model fungování demokracie,
kde má nezastupitelné místo veřejná sféra jako skutečný i pomyslný prostor, kde se politická
participace uskutečňuje pomocí řeči a kde občané a občanky rozhodují o veřej ných
záležitostech. Je to místo pro svobodné vyjadřování a střetávání názorů , z nichž se tříbí
veřejné mínění.

Nezávislá média mají pro utváření tohoto mínění velmi významnou roli.

Podle Habermase taková situace byla na konci 18. století, kdy se k moci dostávala buržoazie.
Habermas si cenil racionality diskuse a toho, že byla oddělená od státu i ekonomické sféry ,
takže bylo možno ji vést
Původní

historických
podtónu

teorie

faktů

svobodně.
veřejné

sféry byla mnohokrát kritizována,

(Curran 1977, Curran a Seaton 1997) nebo za

veřejné sféry

(Fraser 1992), kam

za kontrast zidealizované minulosti a

měli přístup

ať

už za opominutí

přehlédnutí

elitistického

zhusta jen bílí muži ze středních

černočerné přítomnosti

tříd,

a

a budoucnosti.

Habermas později poopravil tvé teze o veřejné sféře s tím, že je tu ještě plebejská
(Harcup 2003, Waltz 2005) , která stojí v protikladu k dominantní, hegemonické buržoazní
veřej né sféře .

"Plebejskou sféru" můžeme označit také za alternativní sféru, v níž operuj í

alternativní média. Rozvolnění koncepce veřejné sféry zastávají i další autoři . Fraser (1992)
mluví o subalternich kontraveřejnostech (subaltern counterpublics), které existují (a vždy
existovaly) vedle té "obecné" a tvoří je lidé na okrajích sociálního spektra. Jde o "paralelní
diskurzní arény, kde členové a členky podřízených sociálních skupin vytvářejí a šíří
kontradiskurzy, a formulují tak opoziční interpretace svých identit, zájmů a potřeb" (Fraser
1992 :123) . Fraser dokonce tvrdí, že není žádoucí a vlastně ani možné, aby existovala jedna
veřejná sféra. Lidé ve stratifikovaných společnostech si nejsou rovni, a pouhé uzávorkování

jejich nerovnosti nezruší , jen zamlčí. A i kdyby si byli rovni, veřejné sféry jsou kromě
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rl

formování
n ějaké

m ín ěn í

také místem formování a manifestace sociálních a kulturních identit, mají

své specifické formy

vyjadřov ání ,

které jsou n ěkterým

proj evům nakl o něné,

jiným ne.

Downey a Fenton (2003 in: Waltz 2005) říkají, že je možné veřejnou sféru vnímat
jako stále se

měnící

entitu

tvořenou

mnoha navzájem se

p řekrývají cími

diskusemi , ne

jednolité, statické fórum. Mainstreamová média možná dominuj í, ale probíhaj í tu i jiné
rozmluvy, a ty se v obdobích změ ny a krize mohou dostat i do masmediálního fóra.
Downing (2001) se připojuje k argumentu o n ěkolika

paral eln ě

existujících veřej nýc h

sférách a poukazuje, že jich v kontextu uvažování mainstream - alternativa existuje více než
dvě

("oficiální" a "alternativní"). Tvrdí také, že komunikace v (alternativní) veřej né

odehrává na mnoha úrovních, ne jen té racionální.

P ři zn ává

část společnosti

požadavek čistě racionálního

mů že

vedení rozpravy

- v tom smyslu, že

být sám o sob ě exkluzivní.

2.2. Demokracie a kapitalistický způsob výroby mediálních obsahů
Ačkoli
subalterní kontraveřejnosti nepochybně existují a funguj í,
pravděpodobně

příliš

se

tak roli emocím, které Habermas

z veřejnosti vykázal, a s nimi v pod statě i velkou
způsobu

sféře

nebude

nadsazené konstatovat s Jamesem GiIIettem, že "v pozdních

industriálních demokraciích ovládla

veřej né

sféry ekonomická a intelektuální elita.

Výsledkem je, že kritické argumenty marginalizovaných a utlačovaných skupin jsou uml čen y
nebo pokřiveny v zájmu reprodukce dominantního sociálního řádu " (Gillett 2001:15).
Mnohé hlasy poukazují na to, jak ekonomické faktory mediální produkce vedou ke
snižování rozmanitosti na trhu a postupnému

směřování

k monopolu. Croteau a Hoynes

(2001) poukazují na základní rozpor mezi cíli kapitalismu a cíly demokracie:
- Trhy fungují na principu "kolik peněz, tolik hlasů ", což je v protikladu k základnímu
ideálu demokracie, že jednotlivci mají nezcizitelnou a rovnou hodnotu, která

ospravedlňuje

jejich základní práva.
- Trhy reprodukují nerovnost.
těm,

kdo již

předem měli nějaké

Hráči

na trh vstupují s nerovnými zdroji a trh pomáhá

výhody.

- Trhy jsou amorální. Trhy nesoudí, co se na nich prodává - prodávají to, po čem j e
poptávka, ať je to vážná hudba nebo dětská pornografie
- Trhy nemusejí naplňovat sociální a demokratické potřeby. Sociální potřeby jako
vzdělávání, a obecně péče o společensky nejslabší a nezranitelnější skupiny jsou málokdy

zajišt'ovány trhem - ve většině případů se o ně musí starat státní instituce nebo neziskový
sektor, protože pro trh jsou nezajímavé.
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Chomsky a Herman (1988) uvád ěj í příklady, jak trh vyvíjí mnohem si lněj ší tlak na
mediální obsahy, než by se to podařilo politické moci. Ekonomické faktory podle nich stojí
za vě tš i no u rozhodnutí a či n nost í b ěhem výroby mediálního obsahu.
Murdock a Golding (2001) rozpor demokracie a kapitalismu vykreslují na odlišných
mocenských cílech: v demokracii se usiluje o rozd ěl en í moci, zatímco v kapitalismu o její
koncentraci.
Ne ní tedy žádnou novinkou, že privatizace a marketizace mediální sféry jsou
v pří mém rozporu s cíly demokracie. Řešení bývá spatřováno v revitalizaci médií veřej né
služby (Curran 2000, Murdock nedatováno) a - v alternativních médiích.
s p o lečen sky

(2005) míní, že

O statně

Waltz

marginalizované skupiny, subkultury, národnostní a politické

menšiny, které z hlediska standardizované mediální produkce obývají liminální prostory,
velmi p ravd ěpodobn ě vyhledaj í alternativní média, a pokudje nenajdou, vytvoří si vlastní.

2.3. Alternativní média a v e řej n os t

V teoretických úvahách o
další

užitečn é

občansk é spol ečno sti , veřej né sféře

koncepce. Murdock (2005) identifi kuje základni

ob čanství člov ěka. Kromě

materiálního

zab ezpeče n í

a médiích nalezneme

předpok lad y

pro plné

jde o kulturní nároky, mezi

n ěž řadí

právo na informace (information rights), právo na výklad (knowledge rights), rozhodovací
právo (deliberative rights), právo na reprezentaci (representation rights) a právo na
participaci (participation rights). Podle Murdocka (ale i
nejsou

komerční

média schopna

konkurenceschopnost. Druhou
profesionalismus, kdy

či

Currana 1997) tato práva

spíše ochotna plnit, protože by to snižovalo jejich

přek ážkou

č t enáři /-ky

např.

jejich

n apl ňov án í

je v médiích

přetrvávaj ící

nejsou konstruováni jako participanti, ale jako pouzí

p říj em ci .

Alternativní média by mohla představovat
není zisk, jde jim

právě

o to dát hlas

těm, kteří

řešen í

této situace. Jejich primárním cílem

hlas v mainstreamových médiích nemaj í

(plnění

práva na reprezentaci). Tím, že jde o média deprofesionalizovaná,

p řeklenem e

druhou

přek ážku,

řečeno , často

již Murdock jmenuje. Alternativní média, jak už bylo

podporují spoluú čast

čtenářstva

i

na produkci, čímž se naplní i právo na participaci.

Murdock však neprosazuje alternativní média, ale média

veřej né

služby

(konkrét n ě

vysílání). Vidí v nich jakýsi univerzální prostor, kde by se mohli setkávat lidé a názory
z různých prostředí a který by byl místem pro "obyčejnou kulturu" (common culture).
Naproti tomu stále se množící specializované mediální produkty (zejména TV kanály) vedou

37

k fragmentaci - je-li zde vůbec nějaká diskuse, je to diskuse jen s těmi, s nimiž už mnohé
sdílím. Některá alternativní média mohou při spí vat k fragmentaci, protože se profil uj í velmi
úzce (např . fanziny zam ěřené na jeden sci-fi seriál), jiná ale přitahuj í velmi široké a
rů znorod é čtenářstvo

Downing (např .

zmíněná

Murdockův

demokratizaci

- to je spíše p řípad radikálních alternativních médií, jak je chápe
lndymedia nebo SchNews).

projekt nové podoby médií veřej né služby se svým důrazem na radikální

přístupu

do médií, podílení se na nich a

tvorb ě

kultury obecně se nakonec

dosti podobá ideálu alternativních médií. Jeho před stava teprve čeká na u sku tečn ěn í , zatímco
alternativní média ji již s větším či menším úspěchem naplňuj í. I
Vraťme
různých autorů

se však

zpět

ke koncepci

veřejn é

sféry, alternativní

svých

sféry. Podle

(Atton 2002, Downing 200 I) jsou alternativní média a potažmo celá

alternativní kultura s jejími institucemi konstitutivní pro alternativní
základě

veřejné

zjištění

veřej nou

sféru. Na

o anti-nukleárním hnutí v Německu John Downing konstatuje:

"alternativní veřejná sféra byla patrná v organizacích hnutí a v záp l avě anti-nukleárních knih,
pamfletů , časopisů

a

letáků,

které v té

době

byly

vob ěhu "

(2001 :29). Druhým

Habermasovy veřejné sféry jsou institucejako kavárny a salóny - alternativní
má také. Jsou jimi
lidí i idejí. Tyto

různá

veřej n á

pilí řem

sféra je

knihkupectví, kavárny, kluby a infocentra, která slouží k setkávání

skutečné

i pomyslné prostory tak

umožňují

veřej nosti

(její

část i)

pojmenovávat a diskutovat otázky politické i sociální (Atton 2002). Downingova radikální
média proto mají nepominutelný význam, protože jako první formulují a šíří témata a otázky

.

relevantní pro dané sociální hnutí.
Zmíněná

teorie se tedy týká médií navázaných na sociální hnutí. Jsou však pro

demokracii a rozvoje

veřejné

sféry

důležitá

i jiná média, která nejsou radikáln í

v Downingově smyslu? Harcup (2003) poukazuje na to, že alternativní média dávají prostor
hlasům, faktům

vytvářejí

a pohledům na věc, které v zorném poli mainstreamových médií nejsou, a tak

arénu pro rozvoj specifických veřejných sfér, které se utkávají s dominantní

verejnou sférou. To ostatně rezonuje s tvrzením Fraser (1992), podle níž jde v paralelně

existujících veřejných sférách i o kulturní vyjádření , o tvorbu identity. Zde proto můžeme
vidět nezastupitelnou úlohu na první pohled "nepolitických" alternativních médií, jako jsou
třeba

rakouské DIY komixy Suppenheldinen nebo český časopis o aggresive in-line skatingu

I Je to samozřejmě podmíněno použitými technologiemi - ty musí být Icvné a snadnodosažitelné. To splňují
zej ména kopírka osobní počítač a přístup na internet. Oproti nimje plán televizníhoa rozhlasového vysílání,
jak si ho představuje Murdock, za hranicemi především finančních a institucionálních možností obyčejn ých lidí.
Nicm én ě nesmíme zapomínat, že i přes svou rozšířenost je přístup k výše zmíněných technologiím omezen na
základě různých socio-ekonomických charakteristik.
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Fired. Rodriguez (2001) je přesvědčena, že možnost vyp rávět svůj vlastní p říb ěh svými

vlastními slovy, konstruovat svou identitu, je pro demokracii

k líčová.

Alternativní média

takovou možnost skýtají.

Shrnutí:

Alternativní média mají svou nezastupitelnou roli pro konstituci veřej né sféry, která
neni chápána jako jediná a jednotná pro celou
paralelně

spol ečnost ,

ale jako mnohovrstevnatá oblast

vedle sebe existujících diskusí. V době, kdy jsme

svědkem

prostoru pod tlakem privatizace a marketizace, se zdají být vhodným
udržení nezávislého prostoru pro diskusi i tvorbu identit.
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eroze

veřejného

prost řed kem

pro

3. ORGANIZAČNÍ RUTINY - ZEJMÉNA MAJNSTREAMDVÝC H MÉDLÍ

"Jestliže zprávy jsou nepředvídatelné, jejich produkce je předvídatelnost sama."
(Golding a ElI iott 1999: 113).
Tato práce vznikla i z potřeby zjistit, zda a nakolik se liší pracovní postupy a
organizace práce v alternativních médiích od médií mainstreamových. Vžd yť

p rávě způsob

produkce média je tím hlavním kritériem jejich odlišnosti. Do výzkumu tedy vstupuji již
s nějakou rámcovou
Přímou cestu

představou

vybrala, ale tato

konkrétnějších tvarů,

k čemuž

o organizaci a produkci, na jejímž
představa

napomůže

zák l adě

jsem si

právě

je velmi hrubá. Cílem výzkumu je ji otesat do

i znalost teorie z této oblasti.

Vraťme se tedy k východisku, že alternativní média jsou jiná: "Žurnalismus

alternativních médií se
má tendenci

skutečně

zvýhodňovat

od mainstreamového žurnalismu liší. Zatímco mainstream

mocné; alternativní média se rozhodla dát slovo bezmocným a

lidem na okraji, rozhodla se nabídnout perspektivu "zdola" a říci "nevyslovené". Alternativní
a mainstreamová média nejen že používají jiné zdroje, ona mají i rozdílné vztahy mezi
a zdroji, přičemž ta alternativní

někdy

tuto hranici rozmazávají" (Harcup 2003 : 371).

Orientace na jistá témata a jisté zdroje je však jen malou
dříve či později

výroby mediálního obsahu. Každá práce si
dělbu

práce, vzniknou
Jsou

cesty.

nějaké

problémům

sou část í

vymíní

celého procesu

nějakou

organizaci a

rutiny - dá se tedy p ředpokládat, že se to stalo v redakci Přímé

pracovní rutiny v alternativních

mainstreamovým? Redakce

tvůrci

přece

médiích jiné,

nebo podobné

těm

musejí čelit stejným, nebo alespoň podobným praktickým

produkce. Proto bylo mým cílem se "vyzbrojit"

který by mi usnadnil pochopit děje v redakci

Přím é cesty

a

nějakým

teoretickým základem,

případně

srovnat a odlišit je od

mainstreamových médií.
Konkrétních výzkumů, které by se věnovaly problematice pracovních a organizačních
rutin alternativních médií, není mnoho, proto si v této části věnované teorii budeme muset
vystačit

s přehledem zjištění ohledně fungování mainstreamových médií, neboť k nim se

váže podstatná část dostupné odborné literatury Jako osnovu pro zevrubněj ší popis
pracovních rutin použiji článek Goldinga a Elliota (1999) Making the News, protože tam je
přehledně popsána struktura výroby mediálního obsahu. Do tohoto základního členění

(plánování, sběr materiálu, selekce a prezentace/produkce) vložím další poznatky a koncepty
jako zpravodajské hodnoty či gatekeeping. Nakonec bych se ráda věnoval a výzkumu
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organizace práce v Indymedia. Než ale k tomu dojde, chci se krátce zmínit o jevu, který
o vli vňuj e

celý proces konstrukce mediálního obsahu.

2.1.

Předpojatost

média

Výběr a zpracování událostí, a tedy bytí či nebytí zprávy, závisí na něčem, co bývá
označováno jako media bias - předpojatost média. "Předpojatosti" mohou být uvědomované

i nezáměrné a mohou působit během celého procesu výběru . Můžeme mluvit o selekčních
p ředpojatostech - aby se událost stala zprávou, musí sp l ňovat jistá kritéria, kterými jsou třeba

níže popisované zpravodajské hodnoty. Stane-li se zprávou, mohou její interpretaci ovlivnit
ještě deskripční předpojatosti .

p řípadem

Tedy to, jakým zp ů so b e m se o ní bude ho vořit. Klasickým

jsou (rasové) nepokoje v anglickém Chapeltownu v roce 1981 (Hall et al. 1978). V

masmediální naraci o narušení a obnovení pořádku byla "původců m n epo koj ů" určen a role
t ěch

špatných, kdežto policie hrála pozitivní roli.

v konstrukci

příběhu

zprávy, ale i ve zvolených

materiálu (Hall 1978,

Křeček

mlu vč ích,

Novináři

skutečný průběh

bias se tedy projevuje

užitém jazyce

či

obrazovém

předbě žná o ček áván í novi nářů

2006). Velkou roli tu hrají

tom, jak se událost bude vyvíjet.
události držet, i když její

De skrip čn í

mají tendenci se svých

očekávání při

o

pokrývání

se může lišit (Reifová et al. 2004)

Jennifer Rauch (2003) ukazuje rozdílný

přístup

dvou zpravodaj ských agentur,

mainstreamové AP a alternativní IPS 1, v pokrytí událostí týkajících se "chudého Jihu".
Zatímco IPS ve svých zprávách o summitu G77 na

Kubě

v roce 2000

zdůrazňova la

spolupráci, dosažené výsledky a cíle, AP zarámovala summit jako plný nej ednoty, odmítání a
kontraverze. IPS se
politické

zaměřila

představitele.

apod.). Podle Rauch

na požadavky a témata projednávaná na summitu, AP na

Agentury používaly jiný jazyk, jiná

představuje

označení

("G77" vs. "Třetí

svět"

"Severocentrický" bias agentury AP záj my americké vlády

a západních kapitalistických médií, kdežto lPS se snaží o pozitivní informování o Jihu.
Zprávy IPS se však do většiny mainstreamových médií v západních zemích nedostanou.
Ve shodě s tím poukazuje McChesney (1995) na to, že kapitalistické hodnoty a
principy jako konzumerismus, trh, třídní nerovnost nebo individualismus jsou brány jako
nezpochybnitelná samozřejmost, kdežto mimosystémová politická aktivita, občansk é
hodnoty a protitržní aktivity jsou marginalizovány a odsuzovány.

1 IPS (Intcr Press Service)je nezisková organizace, financovaná nevládními organizacemi zezápadních zemí.
Rauch ji nazývá "aJLernalivní", ovšem nijaknespecifikuje, co přesně tímto pojmem myslí, takže neníjasné, zda
IPS můžeme zařadil mezi alternativn í média, jak jsemje definovala pro tutopráci.
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,
2.2. Plánování
Při paralelní práci na teoretické a výzkumné části se ukázalo, že plánování témat
článků, vyhledávání zdrojů a podobně jsou v Piim é cestě natolik odlišné od dostupných

informací ohledně mainstreamových médií, že se jevilo jako zbytečné se touto fází právě u
mainstreamových médií zaobírat. Pro naše účely bude stačit ve stručnosti zmí nit, že
plánování je v mainstreamových redakcích systematickou, rutinizovanou či nností : "Ve
skutečnosti se v redakci stráví mnoho času nad tím, jak redukovat nejistotu úkolu vypátrat

události předem a určit, které se stanou zprávou" (Golding a ElI iott 1999:11 2). Do
dlouhodobého plánování spadají obecná témata (a to i v kontextu pokrytí tématu j inými
médii), krátkodobé plánování je konkrétn ěj ší a je blíž každodennim událostem. Kl í č ovou roli
tu hrají záznamy

2.3.

Sběr

Sběr

událostí (deníky) a redakční

schůzky .

materiálu

materiálu pro konstrukci zpráv závisí na několika faktorech - svou roli tu hraj í

sítě

ustálené

očekávaných

zdroj ll, snaha o

důvěryhodnost

média

či

rezonance fungování média

s fungováním byrokraticky organizovaných institucí.
Zdroji pro mainstreamová médiajsou jednak zpravodajské agentury, které v pod stat ě
neustále a

vlastně

na zakázku vyrábějí zprávy, a jednak je to ustálená

podat informace. Koncept zpravodajské
síť naznačuje,
umístěni

že jde

sběrné

sítě

síť kontaktů

ochotných

rozpracovala Tuchman (1978). Samotný pojem

síto s uzly a (různě velkými) oky. Uzly jsou tedy místa, kde jsou

zpravodajové, a kde tudíž vznikají zprávy (a ne naopak). Oka jsou zpravodajsky

nepokrytá místa. Uzly tiskových agentur a samotných médií se

často p řekrývají ,

takže i

"díry" jsou na stále stejných místech. To má samozřejmě dopad na rozmanitost pokrývaných
oblastí. A navíc, uzly bývají v bodech s vysokou koncentrací moci, které může být politická
či

symbolická.
Kontakt v klíčovém

informačním

uzlu může

organizace, expert/ka na danou problematiku

či

představovat politik/-čka, mluvčí nějak é

celebrita. Novináři/-ky si tyto kontakty snaží

udržovat, aby měli zajištěný okamžitý přísun informací, názorů a komentářů (více např.
Fishman 1999). Stává se tak často, že k nějaké otázce se vyjadřují "odborníci/-e", kteří se
však danou oblastí vůbec nezabývají, ale byli osloveni, protože v představě novináře/-ky stojí
nejblíže dané problematice a protože představují zavedený kontakt. V časové tísni m ůže být
obtížné kontaktovat někoho, kdo se věcí "ve skutečnosti" přímo zabývá nebo koho se přímo
týká. Vstupuje sem také otázka důvěryhodnosti - pro média je vytváření dojmu
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d ůvěryhodnosti velmi důležité, protože jim dodává moc, prestiž a zisky. Volba zdrojů tuto
důvěru může posílit či oslabit - máme tendenci věřit těm, kdo mají nějakou (vysokou) funkci

a n ěj aké (vysoké) vzdělání, a tomu, že tito lidé mají vždy ke všemu co říci a že je to kvalitní
a relevantní informace. Naopak, "lidé z ulice" jsou oslovováni spíše vyjí mečně a dost často
jen jako svěd ko vé

n ějaké

katastrofy.

Tato hierarchie důvěryhodno sti odráží struktury moci ve společ nosti . Lidé, kterým
noviná ři

dají slovo, aby jako první zarámovali a interpretovali nějakou skutečnost, jsou

zpravidla politici, zaměstnavatelé, policie, odborníci. Anglická literatura je označuje jako
primary definers (Hall et al. 1978). Tato prvotní interpretace pak stanoví mantinely, v jakých
se bude o věc i dále diskutovat. Novin áři tak dávaj í do rukou společenských elit velkou moc,
zatímco jiné skupiny jsou v mediální
Harcup 2003). Toto
stereotypní a
(nap ř.

další

předsudečné

Hartley 1995
To,

proč

důvod.

zjištění

se

či

realit ě

marginální nebo

úplně

neviditelné (Cottle in

už dávno není žádným překvapen ím - omezený p ří stup do médií,
zobrazování ne-elitních sociálních skupin popisuje mnoho prací

Gross 2001).

novináři

obracejí na zavedené instituce, které odrážejí status quo, má i

Byrokraticky organizované instituce neustále produkuj í informace, a tak jsou

pro mediální organizaci ideálním zdrojem. Mark Fishman (1999: 110) píše: "pod tlakem
denního pemza zpráv a pod tlakem
spolehlivě

každý den

produkují

uzávěrek

do statečné

vzniká

potřeba

množství surového materiálu. Byrokracie jsou

organizovány tak, že jejich systémy produkující záznamy tuto
žádný jiný zdroj informací. [...) Noviny
produkce

záznamů

věrohodné,

nastavená

potřebují

potřebu

uspokojují tak, jako

byrokracie, protože žurnalistický systém

je sám organizován byrokraticky. Zpravodajská organizace

předvídatelné,

přetvořit

mít zdroje informací, které

je

potřebuj e

naprogramované množství surového materiálu, protože je

věrohodným, předvídatelným

a naprogramovaným

způso bem,

aby

vzniknul standardní produkt (noviny) každý den ve stejnou dobu. Jedině dal ší byrokraticky
organizovaný systém produkce záznamu by mohl

vyhovět těmto potřebám

pomocí svých

samo-regulovaných, věrohodných, předvídatelných a naprogramovaných aktivit."
Alternativní média, a zejména ta "politická", pracují se zdroji dosti odlišným
způ sobem

- mnohem častěji tu dostávají slovo právě oni "lidé z ulice", předpokl ad, že cokoli

je dostupné právě přes byrokratické aparáty, tu neobstojí.
Skutečnost , že alternativní média nespolupracují s byrokratickými institucemi, může

být způsobena i menším rozsahem a nižší frekvencí vydávání Gen u některých, samozřej mě)
- není tu tedy tlak zaplnit stránky zprávami za každou cenu, a tudíž nutnost obracet se na
úřady

a tisková

oddělení.
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Krom toho, alternativní média vznikají z potřeby mluvit za sebe, nenechat svou
životní situaci definovat

těmi,

Rodriguez (2001: 4) píše, že

kdo dostávají
tvořit

pravideln ě

slovo v mainstreamových médiích.

alternativní média znamená "mít

příl ežit o st vytvářet

vlastní obrazy sebe sama a svého prostředí , znamená to schopnost rekodifikovat svou identitu
pomocí znaků a kódů, které si sami vybereme, a tak narušit tradi ční souhlas s tím, co nám
bylo

připsáno nějakými vnějšími

zdroji, znamená to být vyp ravěče m svého

nabýt hlasu, znamená to rekonstruovat

vlastnoruční

příb ěhu ,

znovu

portrét své komunity a své kultury."

Alternativní média se také lišivají v představě, co je

klí čovým

tématem

n ěj a ké

události. Harcup (2003), inspirován studií Stuarta Halla Policing the Crisis (1978), ukazuje,
jak se lišilo mediální pokrytí (rasových) nepokojů v Chapeltownu (čtvrť britského Leedsu)
v roce 1981 . Zatímco mainstreamová média konstruovala zprávy jako příběh porušení a
nastolení pořádku, alternativní média se zaměřila na chudobu a rasismus jako příčinu
protestů . Současnější příklad je ze Seattlu roku 1999, kdy zde proběhly velké protesty proti

zasedání Světové obchodní organizace (WTO). T zde alternativní lndymedia převrátil a
klasický rámec zákona a pořádku, a krom toho, že protesty nepojala pouze jako boj e s policí,
ale i jako kreativní aktivitu, kde nestřetávaly zbraně, ale názory, poukazovala na
antidemokratičnost státních represí (Downing 200Ia). K podobným záv ěrům bychom došli
pravděpodobně i v analýzách mainstreamového a alternativního uchopení dalších velkých
protestů jako

například nedávných zejména studentských nepokojů ve Francii či

antikapitalistických akcí u příležitosti konání různ ých summitů mezinárodních fin ančních a
politických institucí.
Právě proto, že mnohá alternativní média (zejména ta radikální) se vymezují proti
"establishmentu", velmi často explicitně vysvětlují své pozice - jejich politika,a a tudíž i
předpojatost,

2.4.

bývá tedy otevřeně přiznána.

Výběr

Výběr se odehrávání na mnoha úrovních a v podstatě po celou dobu výroby média.

Vybíraj í se události (o nichž se stejně redakce n ějak dozvěděla, často od nějaké zpravodajské
agentury) nebo již hotové zprávy. Na to, co se nakonec ve výsledném mediálním produktu
objeví, mají vliv zpravodajské hodnoty a gatekeeping, ale i politika média a použitá
technologie.
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2.4.1. Zpravodajské hodnoty

Zpravodajské hodnoty jsou jedním ze základních p oznat ků mediálních studií a
najdeme je v každé učebnici tohoto oboru, nebudu se jim proto věnovat nijak do hloubky, pro
ú čel y

této práce postačí

vl as t ně

jen jejich vý čet..

Pojem news values poprvé použil Walter Lippmann (1922), ke

sl ávě

jej dovedli

Galtung a Ruge svou studií z roku 1973, koncept sám je však mnohem starší (viz

n ap ř.

Burton, Jirák 2003) . Hezké a přehledné podání nabízí třeb a Hartley (1995).
Zpravodajské hodnoty jsou jakousi nepsanou sadou vlastností, které událost musí mít,
aby byla

" zv eřej ně n í ho d ná"

(newsworthy), aby se z ní stala zpráva. Událost se tedy musí

"strefi t" do před em dané mří žky, a na čí m více mí stech touto mřížkou projde, tím větší je jej í
šance na to být zveřej n ěna.
Klasický seznam (podle Galtunga a Ruge) zpravodajských hodnot t voří osm plus čtyř i
charakteristiky. Prvních osm obecných zahrnujeji'ekvenCŤ (čí m více odpovídá doba pot řebná
k rozvinutí události periodicitě média, tím pravděpodobněji se událost stane zprávou), práh
("velikost" a dramatičnost události), jednoznačnost (událost musí být jasná a spektrum
možných výkladů omezené), smysluplnost (jednak kulturní blízkost - událost musí být
srozumitelná, a jednak relevance - událost musí mít nějaký dopad na "náš" život), souznění
(událost a její pr ůb ěh se předem očekává), překvapení (událost je naopak neočekávaná,
neobvyklá), pokračování (jakmile se o něčem psalo, bude se o tom psát i nadále), kompozice
(velký počet zahraničních zpráv je vyvažován i relativně nevýznamnými zprávami
z domova) (Hartley 1995).
Další čtyři hodnoty jsou platné pro západní svět: vztah k elitním n árodům, vztah
k elitním osobám, personalizace (události jsou vnímány jako důsledky či nnosti j ednotlivců),

negativita.

Kritika užití "tradičních" zpravodajských hodnot vychází z toho, že odrážejí ideologii
euroatlantického kapitalismu. Proto se ve zprávách spíše dozvíme, jaké dopady má stávka
v továrně na její majitele, než jaké jsou důvody dělníků ke stávce, nebo s jakým ziskem

hospodaří velká korporace spíše než každodenní trápení spotřebitelů s výrobky této fi rmy
(Waltz 2005).

Alternativním médiím

se často připisuj e práce s odlišnou sadou

zpravodajských hodnot, i když, jak uvidíme dále, některé jsou společné oběma typům médií.
Atton (1999) zmiňuje, že zpravodajské hodnoty u alternativních médií nejsou spojeny
jen s tím, co vytváří zprávu, ale i s novými přístupy ke sběru a prezentaci zpráv. I další práce
mluví o "alternativních zpravodajských hodnotách", většinou však nejde o konkrétní výčty,
spíšejen o principy. Howley poukazuje na tyto změny ve zpravodajských hodnotách: "posun
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od zpravování o konfliktech k dosahování řešení , posun od pouhého konstatování problému
k hl edání nápravy, a

k o n ečně

posun od stylu zbytečno s ti k podstatné reportáži. Výsledkem je,

že zprávy už nejsou tak bezpečné, předvídatelné a stylizované, tudíž jsou rozl i čněj ší ,
pod statněj ší

a a le sp o ň

pot enciálně relevantn ěj ší

pro širší veřejno st" (2003: 277).

Další alternativní sadu zpravodajských hodnot nabízí britský vzdělávací projekt

Global News, zaměřený na kritický pří stup k médiím a globálním otázkám. Global News
staví proti "konvenčn í m zpravodajským hodnotám" (kam řadí načasování , důl ežitost neboli
dopad na velké množství lidí, blízkost, kontraverznost, neobvyklost) hodnoty alternativní:
,,1. Vyhýbat se katastrofickým obraz ům a místo toho se věnovat kořenů m problému a

vnitřn í m a vnějším okolnostem, které problém (politický, struktumí či ekologický)
zapříči n i l y .

2. Chránit lidskou důstojnost tím, že se budou poskytovat dostatečné informace o
pozadí sociálního, kulturního, ekonomického a environmentálního života lidí, a zdůrazňovat,
co lid í d ělají pro převzetí odpovědnosti sami za sebe.
3. Poskytovat výpovědi dotčených lidí, ne interpretace něj aké třetí strany.
4. Častěj i a pozitivně zobrazovat ženy - tedy ne jen jako bezmocné a závislé oběti .
5. Vyvarovat se všech forem generalizace, stereotypů a diskriminace - na zákl adě
rasy, pohlaví, kultury, náboženství atd." (Global News, nedatováno)

Kromě volání po etičtější novinářské práci tu tedy najdeme opět touhu dát hlas

mediálně marginalizovaným skupinám, at' již jako aktérům zpráv nebo i jakojejím tvůrcům.
Atton (2001) ukazuje, jak zájem alternativních médíí o "okrajová" témata nejednou
vedl k odkrytí politického skandálu nebo k pojmenování nějakého sociálního problému.
Tvrdí, že v situaci, kdy mainstreamová média jsou stále méně a méně ochotná investovat do
hloubkové investigativní žurnalistiky, zůstávají alternativní média kanálem, který nabízí
nové informace a neobvyklé interpretace světa - právě proto, že tu je hlavním motivem volný
tok myšlenek. Dále dodává, že aktivistická filosofie "informace pro akci" podporuje rychlé a

včasné vydávání, a proto jsou alternativní média schopna zabývat se nově vznikajícími
problémy.
Na aktuálnost alternativních mediálních obsahů ale najdeme i naprosto odlišný názor.
Sarah Thornton , která se věnovala médiím raveové scény, naopak tvrdí, že profesionální
média (at' už masová nebo cílená jen na úzký segment trhu) jsou díky svým pravidelným

uzávěrkám mnohem rychlejší a aktuálnější než neplánovaně vydávaná amatérská média.
Podle ní se fanziny zaobíraly věcmi, které se staly měsíce a měsíce před vydáním a svou
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aktuálností siln ě pokulhávaly za mainstreamovým tiskem. Protože zin ůrn nešlo o udržení
publika, nevadilo, že psaly o věcech a scéně, která byla dávno pasé (Thornton 1995).
Tato kritika je jistě oprávněná, ale alternativní média nejsou jen ziny, jsou také blogy
či

letáky, které umo žňují mnohem pru žněj ší reakci na aktuální děn í. Navíc, rozvleklé

vydávání právě podle hodnoty frekvence nahrává psaní o dlouhodoběj ších problémech, o
prostě

sociálních procesech (ne událostech), které se

ze své povahy do centra pozornosti

"rychlých" mainstreamových médií nedostanou.
2.4.2. Gatekeeping
Dalším faktorem v chodu mediální organizace, který

ovlivňuj e

obsah výsledného

produktu, je gatekeeping. Gatekeeper, neboli dveřní k je jednoduše řeče no osoba, která má tu
může

moc, že

kontrolovat tok v informačních kanálech a rozhodovat, které informace

projdou a které nikoli. David Manning White (1999) podává mnoho,
ukázek

důvodů

zadržení informace.

Kromě

často

i

ús měvných,

obsahu (zda hrají svou roli zpravodajské

hodnoty) to

může

být i forma nebo nedostatek místa pro oti štění zprávy či

pro stě

dveřníkova

nelibost. White píše: "Studiem skutečných důvodů pro odmítnutí zprávy od

a jednoduše

tiskové agentury se dovídáme, jak vysoce subj ektivní, založené na " dveřní kově" vlastní
soustavě

zkušeností, postojů a očekávání , sděl o vání "zpráv" skutečně je" (1 999:72).

Podobných dveřníků je na dlouhé cest ě informace mnoho. Pamela Shoemaker (1999)
ukazuje, jak v každé mediální organizaci zapojené v řetězci výroby zprávy existuje několi k
interních i "pohraničních" bran. Například výstup je výrazně ovlivněn kritérii příjemce :
tisková agentura další mediální organizaci nedává to, co .j e", ale to, co si myslí, že tato
organizace bude chtít. Vnitřní gatekeeping je podmíněn organizačními rutinami a vazbami
uvnitř pracovního kolektivu (groupthink\ Gatekeeping se odehrává na několika rovinách -

od individuální (životní zkušenosti, osobnost, typ práce, socializace), přes vnitroorgan izační
(vliv komunikačních rutin a charakteristik organizace) až po nejširší (vliv ideologie a kultury
celého sociálního systému).
Nejviditelnějším dveřn íkem v redakcích jsou editoři/-rky a š é fredaktcři/-rky - osoby,

které mají moc určit, o čem a jak se bude a nebude psát, a které vykonávaj í prvotní a zásadní
Groupthink lze přeložil jako skupinové myšlení. Pojem začal mZ~l americký s~i~lní p~cho~og Irving Janis,
vědeckými fiasky, respektive rozh~nUtimI ~ kterák m.m vedla. ~y, .kdo
učinili špatná rozhodnutí, nepovažoval za hloupé či neschopné, ale za ob~lI b'f~upthinku. TenJe de~n?~~ jako
určitý mód myšlení, který se objevuje u lidí uvni tř nějaké ~e prová~e ~p~~, a .vede k ,tomu, :e jej~ch
touha po jednomyslnosti a vnitřní harmOlůi skupiny přev á ž í nad realistickým zvazenun dalších možností,
Groupthinkvšak nelzc vnímatjako jednoznačně negativní fenomén (Griffin 1997).
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který se zabýval velkýnů politickými či
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kontrolu nad red akčn ím obsahem. Děj e se to výběrem pokrývané události, výběrem reportéra
(a tedy i úhlu pohledu zpracování) a konečně úpravou už napsaného člá nku . Warren Breed
( 1999) píše, že jak reportéři , tak i jejich nad říze ní tvrdí, že cílem úpravy je vylepšit texty po
stylistické stránce, nicméně ve skutečnosti někdy dojde k tomu, že i podstatné aspekty článku
či celé jeho vyzněn í je pozměněno, takže "fakta" zůstanou, ale "o m áčka" je jiná. Takové

zásahy ze strany nad ří zený ch vedou k tomu, že report éři se po stupně nau čí , jak psát člá n ky
tak, aby se do nich už pozd ěji nezasahovalo, a stávají se tak sami také jakýmisi d veřníky.
(Mechanismy vedoucí ke konformitě v redakci se budu zabývat více v další kapitole.)
Gatekeeping v alternativních médiích také zatím stojí stranou akademického zájmu tvo ří vě tš i no u

to však neznamená, že tu žádný neexistuje. Alternativní média
nehierarchické kolektivy, kde nikdo není

pověřen

funkcí editora -

dveř n í k a,

nespolupracují s tiskovými agenturami, které by pro

ně p řipravoval y

P řesto

větší

u vnitř

se

redakcí najdou osoby, které mají

malé a

a obvykle ani

vybranou sadu zpráv.

slovo nad obsahem výsledného

mediálního produktu . Mediální aktivista Chuck Munson si na svém blogu

stěžuje

na

nepojmenovaný gatekeeping uvnitř redakcí Indymedia:
" P řest o,

že to je

otevřen á

a decentralizovaná

síť,

je tu

gatekeepingu, a to jak v hnutí, tak v lokálních IMe. Lidi, kteří mají

pořád

nějaké

kultura

dovednosti

a jsou dlouholetí aktivisti, mají velkou moc. Založit novou IMC buňk u se nedá přímo .
Pokud chceš pracovat na místním IMC,

čast o

narazíš na veterány z IMC, se kterými

pak musíš spolupracovat. V n ěkterých redakcích se hraj e na superstar a zvyšování
ega. Pokud chceme tuhle kulturu
ud ělat:

je jedna

věc,

kterou my veteráni musíme

trávit víc času pomáháním jiným lidem, a ne trávit všechen svůj

skv ě lý m i

ča s

se svými

technickými hračičkami a speciálními proj ekty" (Munson 2005).

Downing (200Ia) na
redakční

z měni t,

příkl adu

IMC ukazuj e, jak horkým tématem je celá otázka

kontroly mediálních obsahů . Otevřeno st Indymedia pro každý p ří spě v ek totiž

znamená i neexistenci bariér pro publikování rasistických, neonacistických nebo sexistických
názor ů .

V debatě o cenzuře těchto přísp ěvků koncem roku 2000 se obj evilo široké spektrum

názorů , ať

to byla obhajoba svobodného proj evu, nebo naopak kritika svobody slova jako

pouhého buržoazního sloganu, anebo názor, že zcenzurované fašistické

p řísp ěvky

by

p řece

jenom někde na webu měly zůstat, pokaždé s uvedením d ů vodu zásahu a se jménem člově ka,
který zásah provedl. Dalším nápadem bylo vytvořit systém řazení č lánků podle toho, jak
vysoko je čtenáři/-ky hodnotí, čímž by se hodnocení příspěvků plně vyvázalo z rukou
redakce. Vidíme, že (alespoň v tomto případ ě) si redakce i čtenáři/-ky alternativních médií
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u věd omují

význam moci u rčovat, co je d ůl eži té a co ne (vždyť často na vlastní ků ži pocítil i,

jak média znev i d i te l ň uj í
Nicm én ě,

n ěkt eré

sociální skupiny a témata), a snaží se ji co nejvíce omezovat.

samotná praktická stránka tvorby mediálních ob sah ů , bez ohledu na " dobré

úmysly", tak č i onak vede k selekci. Vedle v n it řní ho gatekeepingu tu existuje i
mnohastupňová meziorganizačni selekce: třeba praxe, kdy se neuznává copyright a přebíraj í

se čl á n k y č i obrázky z jiných médií, je v jistém smyslu analogická přebírání materiálu od
tiskových agentur.
2.4.2.1. Tyranie bezstrukturovosti

V kontextu gatekeepingu a alternativních médií bych si povšim něme ještě jednoho
Jevu, který sice s výběrem zpráv nesouvisí přímo, ale může dost vypovídat o fungování
nehierarchick ých kolektivů, kterými redakce alternativních médií bezpochyby jsou. Tento
fenomén se nazývá tyranie bezstrukturovosti.
S termínem při šla americká femini stická aktivistka Jo Freeman na počátku roku 1970
a označila jím stav, kdy domněle nehierarchi cké a neorganizované skupiny žen ve
skutečnosti trpěly nevyslovenou mocí neformálních struktur.

Freeman ukazuje, jak radikální odmítnutí jakékoli formy organizace vedlo k tomu, že
ženské aktivity (zejména consciousness raising groups - diskusní kroužky zaměřené na
posilování sebevědomí a solidarity žen) byly brzy ovládnuty elitními skupinkami založených
na přátelsk ých vztazích.
Každá lidská skupina si vytváří struktury a hierarchie, a cestou k demokratickému a
rovnému zacházení se všemi členy skupiny není struktury odmítnout, ale pojmenovat je a
formalizovat. Bez identifikace budou žít ve stínu ideje bezstrukturovosti a budou svádět
k výkonu moci bez zodpovědnosti.
Freeman nabízí několik způsobů, jak "demokraticky strukturovat". Jejich výčet zde
není bezúčelný - v analytické části této práce pomůže odhalit existenci formálních a
neformálních struktur v redakci. Jsou to tyto principy:
,,1. Delegování konkrétní autority na konkrétní jednotlivce pro konkrétní úkoly
demokratickými procedurami . Nechat lidi, aby se ujímali práce nebo úkolů jen

náhodně, znamená, Že se nedělaj í spolehl ivě. Jestli vybereme lidi, aby plnili něj aký
úkol, nejlépe poté, co vyjádří zájem nebo ochotujej vykonávat, přijali závazek, který
nejde jen tak ignorovat.
2. Vyžadování zodpovědnosti od všech, na něž byla delegována autorita, vůči všem,
kdo je vybrali. Takto m ů že skupina kontrolovat lidi na autoritativních postech. [...]
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3. Rozděl ení autority mezi tolik lidí, kolik je rozumně možné. Tak se zabrání
mocenskému monopolu a ti, kdo jsou na autoritati vních postech, jsou b ěh em procesu
výkonu této autority nuceni konzultovat s mnoha dalšími. [...]
4. Rotace úkolů mezi jednotlivci. Povinnosti, které příl i š dlouho zastává jedna osoba
form áln ě,

se jich

nebo neformáln ě jsou nakonec považovány za "vlastnictví" oné osoby, a ta

t ěžko

vzdává, a skupina je může jen těžko kontrolovat. [...]

5. Přid ělování úkolů podle racionálních kritérií. [...] Schopnost, zájem a zo d povědnost
musí být při takovém výběru hlavní. [...]
6. Co

nej čast ěj ší rozši řování

informací všem. Informace znamená moc. [...J

7. Rovný přístup ke zd roj ů m, které skupina potřebuj e. [... J Č lenka, která si nad
nějakým potřebným

zdrojem [... J udržuj e monopol,

může p řesp ř íl i š ov li vňo vat

využívání tohoto zdroje. Dovednosti a informace jsou
čl enek

a informace mohou být rovnou

tehdy, když jsou

členky

měrou

rovněž

zdroj e. Dovednosti

dostupné pro každou

čle nku j ed i ně

ochotné u čit ostatní to, co ví a umí." (Freeman 1970, překla d

Vadim Barák)
Člán ek Freeman je typickým příkladem prefigurativní politiky - autorka se snaží najít

cesty, jak ideály uskutečňovat již nyní.
(Mocenské)

vztahy v redakci podstatným

mediálního produktu a jsou jedním z konstitutivních

způs obem

rysů

určuj í

výsledný obsah

politiky média, o níž pojednávají

další odstavce .

2.4.3. Politika média (policy)
"Každé noviny mají svou politiku, ať už to přiznají , nebo ne" (Breed, 1999:79).

Skutečnost

je taková, že žádné médium nepodává objektivní informace, ale pouze

úhly pohledu, nicméně novináři/-ky sami sebe vnímají v rámci mýtu obj ektivity (Sigelman
1999), proto si málokdy

uvědomují sociali zační

procesy a konformizující tlaky, které se

v redakcích vyskytují. Politika média není jen čistě politická orientace, je to i celá soustava
představ,

,jak se co dělá" , včetně vztahů na pracovišti či specifických zpravodajských

hodnot. Odhalení různých mechanismů, které neviditelně novinářel-ky vybírají a "otesávají"
k obrazu politiky média, dokazuje, že konformita s politikou média není ani automatická, ale
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ani nijak explicitně vynucovaná. Tyto mechanismy působ í jak v redakci, tak už při
p řijímacích

pohovorech pro nové redaktory/-ky.

2.4.3.1. Selektivní nábor
Už přijímací pohovory funguj í jako "politické" síto. Ukázalo se však, že aktivní roli
výběru tu nehraje ani tak mediální organizace sama, jako spíše sami uchazeči/-ky (Sigelman

1999). Prvotní kontakt totiž obvykle provede u chazeč/ka, ne noviny. Lidé navíc větši nou
vědí , jaká je politická orientace listu, a tak levicově orientovaného redaktora či redaktorku

ani nenapadne posílat svůj životopis do pravicového média. Politické názory při pohovoru na
p řetřes nepřicházejí (ostatně, podle našich zákonů by to bylo protiprávní). "Politická kritéria

opravdu hrají významnou roli v náboru nových reportérů - ale jsou to uchaze či/-ky, ne
noviny, kdo tato kritéria uplatňuje" (Sigelman 1999: 90). Ve výzkumu uvidíme, že selektivní
nábor se u alternativních médií projevuje možná j e ště

intenzi vn ěj i.

2.4.3.2. Socializace s politikou média
Socializace tady znamená spíš navedení no váčk a do stylu chodu dané organizace.
Nový redaktor

či

redaktorka se dozví, co si ve své práci

samostatnosti dostane, dále jsou to vice či
představy

tak

m éně

o cílech a metodách té organizace.

nadřízení,

jako spíše

profesně

starší a

skutečně zřetelně

postupem

Klí čovými

osobami pro socializaci nejsou ani

zku šen ěj ší kolegové/-yn ě, kteří ob ecně
referenční

skupinu.

viditelný a pravidla jsou jen

předem

zřídkakdy explicitně

Konflikty v redakcích

samozřejm ě

dána.

Redaktoři/-rky

vznikají, ale mnoho j ich

- jednak je tu selektivní nábor a jednak praxe postupu no vin á ře/-k y

od jednoduchých, technických a administrativních prací k těm
mechanické práce fungují jako
uspějí ,

zastávaj í

proces v redakcích je velmi neformální a rozptýlený, málokdy j e

času prostě "vědí" .

bylo vyřešeno již

dovolit, jakou míru

explicitní návody, jak "se to děl á" , a obecné

hodnoty média a pro nové redaktory/-ky představují
Socializační

může

prověrky

odpovědněj ším .

Tyto spíše

i jako social izační školy pro nováčky . Teprve pokud

mohou se pustit do samostatnější práce. "Probl ematičtěj š í" zprávy se dávají

" bezp eč ný m" novinářům/-kám,

a pokud se přece jen vyskytne zpráva, která se vymyká

z profilu, je pozměněna. Editor/ka několikrát články seškrtá a novin á ři/-ky posléze už sami
píší články tak, aby se v nich škrtat nemuselo. Sigelman podotýká, že právě tato rozptýlenost,
dobrovolnost a decentralizace socializačního procesu pomáhá udržet mýtus svobodného a
nepokřiveného

zpravodajství.
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2.4.3.3. K onformita s politikou
S ocial izační proces je podpořen různý mi tlaky ke kon form itě. Waren Breed (1999)

uvádí hned

několik faktorů .

Je to institucionální autorita vydavatele a hrozba sankcí - vydavatel má z obchodního
hlediska právo zasahovat do obsahu mediálního produktu, a tudíž i složení redakce.
Neposlušný/-á redaktor/ka může být přeřazen/a k podřadněj ší m pracem nebo pro puštěn/a.
Protože však jsou média stále j eště vnímána jako instituce sloužící i veřej nosti, a ne jen
komerčním zájmům,

jsou takovéto zákroky spíše neobvyklé. Nicméně, strach, že by k nim

mohlo dojít, pro udržení konformity

stačí.

Po city povinnosti a úcta k nadří zeným či sl u žebn ě starším ko l egům/-yni m také hrají
svou roli. Jetu jakási

vděčnost

za předání know-how, solidarita uvnitř redakce, osobní vztahy

s kolegy/-němi - Breed tento faktor

označuj e

za

nej siln ěj š í ,

ale také nejvíce

prom ěnl i vý

v závislosti na tom kterém médiu.
Svou roli hraje touha po povýšení; nebo příj emn á povaha
nepostrádá zajímavost

či

A

profese: práce

vzrušení a novinářům/-kám se kro mě platu dostává i jiné o d měny -

získávají zkušenosti, jsou
zodpovědní

nov in ář ské

"při

tom", mají známosti: "dotýkají se moci, aniž by byli

za její užití" (Breed 1999:82).

konečně, společný

cíl, tedy

vytvořeni

každodenní výzvou, která má přednost

před

zprávy,

zap l nění

daného prostoru či

času

je

vším ostatním.

Bylo by však mylné se domnívat, že v redakcích nedochází k jednání, které by
politiku média porušovalo.
zkušení a respektovaní
Pro

redakční

redakce

si ho však mohou dovolit spíše

n adří zení ,

nebo

novináři/-ky .

práci jsou mnohem více

(byť často

novinářské

"Beztrestně"

nejsou nijak

určující

explicitně

pragmatické normy a hodnoty platné

u vni tř

nějaké ob ecněj ší spol ečenské

ideály

dány), než

práce. Podle Breeda (1999) tak kulturní vzorce existující v redakcích plní

demokratické požadavky kladené na média jen
odpovědnější

média jsou možnájen v případě

Podobně

omezeně,

a

prom ěny redakční

svobodněj ší

a

s po leče nsky

politiky.

i Sigelman (1999) uzavírá, že organizační procesy odehrávající se při

výrobě

zpráv, kam spadá vše od náboru nováčků, přes socializaci až po pracovní smlouvy a které
mají za úkol prosadit redakční politiku a vyhnout se potenciálním konfliktům, jsou zdrojem
předpojatosti m édia.'

Zde by se proto zdála být řešení m alternativní média s jejich nehierarchickými
redakcemi, prefigurativní politikou a absencí možných tlaků ze strany vydavatele. To však
3

A zároveň fungují lak, že umožňují udržel mýtus o objektivitě podávaných zpráv.
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neznamená, že socializace či konformita v redakcích takových médií neexistuje,
alternativní média jsou
s l užeb ně

autorita

často

úzké kolektivy přát el , kde
m ů že

starších lidí

m ů že

k oneck o n ců,

fungovat groupthink, a moc a

být velká. Sociální kontrola a tlaky na

při způ soben í

se

mohou být silné. Jak to celé funguje a zda to něj ak ovli vňuj e demokratické fungování média,
by se

m ělo

ukázat v následujícím výzkumu.

2.5. Produkce

Napsan é a

dveřníkem

n ějak seřadit (čím ž

se

určuj e

jednoduchost se omezím na
standardizované
p ředem

části,

vybrané zprávy jsou

dané velikosti sloupce

dalšího zpracování - musí se

jejich významnost) a graficky ztvárnit. Každé

ně)

rubriky.

předm ět em

médium má

rozděle nou

Kupříkl adu články
či

t ištěné

plochu na tematicky i

(pro

rozsahov ě

musí být tak dlouhé, aby se vešly do

stránky. Zprávy se proto již rovnou píší tak, aby je bylo

možno jednodu še od konce krátit. Je-Ii

příli š

mnoho

" dů l ežitých"

n ěj akou

zpráv, na

se už

nemusí dostat místo, je-li jich málo, otisknou noviny i zdánlivou banalitu (zpravodajská
hodnota

kompozice).

Protože

média

JSou

organizace,

s nepředvídatelným a nepravidelným a zpracovávat jej do

před v íd atel né

je editor/ka vybaven/a množstvím drobného materiálu, kterým
finanční náročnosti

které

může

musejí

pracovat

a pravidelné formy,
bez

větš í časo vé

zaplnit stránku. Logicky pak vypadávají delší analytické

člá nky,

a

kter é

vyžadují velké množství zdrojů, rešeršování, času a úvah (Burton Jirák 2003).
Řazení č l á nků může také podporovat přítomná reklamní sdělení.

Vliv na

konečnou

4

podobu má nepochybn ě grafické ztvárněn í - typ fontu, vý běr barev

a obrázk ů .
O alternativních médiích je v této oblasti velmi málo dat,
jejich

produkční

přitom napříkl ad

srovnání

stránky s chodem mainstreamových médií by mohlo být velmi zajímavé. Do

jaké míry tu má vliv prefigurativní politika a do jaké míry si své vynucuje prostá
naplnit str ánky a stihnout to v určený
odpovědět

výzkum Indymedia, o

tématem v empirické

části

čas?

němž

potřeba

Na otázku konfrontace ideologie a praxe se snaží

bude

řeč

v dalším odstavci, a bude to i hlavním

této práce.

Souhru reklamy a redakčních článků v ženských časopisech a obecně vliv inzerentů na obsah časopisu dokládá
například McCmcken(1993)

4
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2.6. Výz kum Indymcdia

V kontextu v n i třn í organizace a fungování alternativních médií je vhodné zmínit
jeden z mála výzku mů za měřených přímo na tuto oblast. Je jím práce Sarah Platon a Marka
Deuze (2003), kteří metodou zúčast něného pozorování po dobu n ěkol i ka měsíců zkoumali
redakce Indymedií na rů zných místech Evropy. Došli k zaj ímavým závěrů m, které alespo ň
trošku dávaj í nahlédnout do zákulisí. Identifikovali čtyři faktory, které ovlivň ují chod
redakce. Je to ideologie (ideology) a praxe (practice), p ří stup (access) a proces (process),
které lze

u spořádat

do přehl edn ého diagramu.

Ideologie

Ideologie
rozhodnutí,
rutiny.

označuje

nehierarchičnost,

Autoři říkají ,

médiím: je tu

střetávají

či

"pravdivé" zprávy atd.), zatímco praxe zahrnuje každodenní

že v tomto ohledu nejsou lndymedia nepodobná mainstreamovýrn

oddělení

veřej nosti,

newsroomu od

zn a č ku, oddělení editorů

fašistických

normativní hodnoty a ideály redakce (konsensem dosahovaná

snaha budovat si

a technického personálu, kritéria

sexistických

příspěvků )

a

podobně.

výběru

nějakou

zpráv

identitu

(např.

či

mazání

Hodnoty a ideje se každý den znovu

s praxí.

Na druhou osu umístili

p řístup

- tedy

veřej ný p ří stup

k produkci a distribuci

mediálního obsahu Indymedia. Patří sem hodnoty a praxe jako transparentnost a
komukoli, oboustranný tok komunikace, sdílení

vědomostí

a dovedností. Proces zahrnuj e

rozhodovací mechanismy - kdo a jak rozhoduje, a snahu udržet
obsahem a jeho kvalitou.
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otevřenost

určitou

kontrolu nad

..

pří stup

Zatímco
vý razně

a ideologie

představují

ideály

otevřené

tvorby zpráv, a tedy se

odlišují od ideologie a politiky mainstreamových médií, proces a praxe se

v mainstreamových médiích

pom ěrn ě

podobají. Zde je však

třeba

mít na

dění

pam ěti ,

že

lndymedia se svou povahou dost liší od jiných alternativních médií. Mnohé redakce.'
publikují zprávy d enně, jedná se o větš í kolektivy s vyšší dělbou práce (technický a redakčn í
personál), používají s ložit ěj ší technologie. Naproti tomu, osobní ziny, která vyjdou jednou za
rok a vydává je jeden
pravděpo do b ně

čl ověk

za použití psacího stroje,

nůžek,

fungovat na dosti jiném zák l adě . Pro obecněj š í

lepidla a kopírky, budou

závěry

o chodu alternativních

médií je proto třeba posbírat a analyzovat co nejvíce materiálu.

Shrnutí:

O

organ izač níc h

rutinách a faktorech o v l i vňujících konstrukci zpráv v alternativních

médiích toho zatím víme málo. Tato kapitola přine sla poznatky o
v mainstreamových médiích, aby tak poskytla odrazový

mů stek

těchto

faktorech zejména

pro jejich konceptualizaci

v následujícím výzkumu. Byl popsán proces tvorby zprávy (plánování, zdroje, selekce,
produkce), a faktory jako zpravodajské hodnoty a gatekeeping. V kontextu
organizace alternativních médií byl

zm í něn

aspektů

i koncept tyranie bezstrukturovosti a analýza

chodu redakce lndymedia.

5 Aktivita a produktivnost lokálních bun ěk Indymedia je velmi rozdílná a může dost záviset na tom, zda se
v daném místě a čase " nčco děje" (což také samozřejmě závisí na definici události). Například v době kolem
zasedání Mezinárodního měnového fondu a Sv ě tov é banky v Praze v roce 2000 vznikla na internetu i česká
odnož Indymedia. Zatímco v době protestů byla živým a okamžitým zdrojem infonn.ací přímo z ulice, dnesjiž
nefunguje. V období protestů se na chodu pražských lndyrnedia podíleli i zahrani č n í aktivisté/-ky, poj ejich
odjezdu projekt lndymedia sko nčil, protože češt í akt ivisté-novi náři/-ky pracuji projiná, lokální média.
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III. IVIETODOLOGICKÉ

1.

Počá tek:

roz

ÁMKY

vstu p

Hlavním kritériem pro výb ěr zkoumané redakce bylo sp l ně ní defini ce alternativního
média tak, jak je popsána v druhé kapitole. S ohledem na uzavřenost
na bázi

přátelských vztahů,

výzkumnice

bylo také nutné vybrat médium, do

zaj i š t ě n ý příst up . Přímá

kolekt i vů ,
n ěh ož

které fungují

budu mít jako

cesta kritériím odpovídala.

Výzkum byl zahájen v listopadu 2005 zasláním prosby o spolupráci na e-mail Přímé
cesty.
Red ak č n í

redakce byl

rada se na nejbližší

n epo ch ybně u sn adn ě n

redakce znám

a les poň vzdá leně .

" N ej o b t í ž n ěj š í

je zkoumat lidi,

a kteří vnímaj í jako
stranu, dostat se do

schůzce

osobními vztahy, protože se s větš i nou

Tato blízkost však m ů že

kteří

samozřejmosti stejné věc i"
uzavřený ch

pracovních

žijí v přesvědče ní (které bývá i

Jedna

n ed ů věři ví

č le n k a

při

Můj

vstup do

čle nů

výzkumu před stavovat

a

č l ene k

přek ážku :

jsou politicky nebo kulturně s výzkumnicí/-kem spřízně n i
(Gans in: Deacon et al. 1999: 262). Na druhou

ko lektivů

V p ro střed í anarchistickýc h aktivit je to o to

jso u proto dost

shodla., že s výzkumem souhlasí.

je bez jistých konexí tém ěř nemožné.

podstatněj ší , neboť

opodstatněné) ,

aktivisté a aktivistky

často

že jsou pod dohledem represivních složek, a

a opatrní na poskytování detailnějších osobních informací.

redakce vystupovala v roli patronky: zvala mne na

redakčn í

rady a další

aktivity organizace apod..
Časový plán výzkumu bylo velmi obtížné vyt vořit, protože redakční rada se scházela
po měrně n epravid eln ě

nebylo

zřej mé,

a ve velkých

kdy celá práce

sko nčí,

časovýc h

kdy bude

rozmezích.

Během

shro mážděn

výzkumu tedy

"dostatek" dat - ve

v lastně

sběru

dat

z pozorování jsem byla do velké míry odkázána na rozhodnutí a časové dispozice č l enů a
č lenek

redakce.

2. Techniky

sběru

dat

Pro zkoumání pracovních a organi začn í ch rutin je vhodnou technikou pozorování, to
však bylo doplněno j eště hloubkovými rozhovory a informacemi z dokumentů (zápisy z
red akčních sch ů zek, prohlášení Anarchofeministické skupiny, která časopis vydává).
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2.1. Pozorován í
po zorování je pro tento typ výzkumu zvlá ště vhodné, protože pracovní rutiny jsou
větši nou nereflektované vzorce chování, které lze objevit často jen pouze na zák ladě pohledu

zvenku. Pozorování je b ezp rostřední, umožňuj e nahlédnout do zákulisí jednání: zjistit motivy
a myšlenky, které za ním stojí; a před stavuj e bohatý zdroj dat k tomu, aby byl výzkum
skutečně d ob ře

empiricky zakotven (Deacon et al. 1999)

Konkrétní použitou variantou bylo n ez ú č as tn ěn é pozorová ní, ačko liv samozřej mě
nebylo metodologicky zcela "čisté" : v malém kolektivu se další, cizí (být známá) osoba
neschová - být pří slovečnou mouchou na zdi je zde nemožné. Ačkoli jsem se snažila do
průb ě h u schůzek nezasahovat (nikdy jsem během nich nemluvila, sedala jsem si na

"zastrčená" místa), občas se objevily ko mentáře jako: "red akční rada teď byla kvůli Jitce."

Tyto poznámky, jakkoli ironické, přece jen dokazují, že má přítomnost byla pociťována .
K zásadním modifikacím průb ěhu schůzek však pravděpodobně nedošlo.
Redakce funguje dosti netypicky - schůzek je málo a nejsou pravidelné, články se píší
doma, redaktcři/-rky nevyjíždějí za nějakou kauzou. Proto bylo příl ežitostí k pozorování
po měrně málo. Periodicita vydávání je nízká, a tak jsem vl astně za rok pozorování byla
svědkem práce jen na jednom čísle časopisu . To může představovat jistá omezení, na která

však v konkr étních případ ech bude v empirické části poukázáno. Celkově je možno
konstatovat, že roční výzkum přin esl pro vybrané téma dostatečné množství dat.

2.2. Rozhovory
"Kvalitativní rozhovor lze považovat za slovní protěj šek zúčastněného pozorování

[...]. Při zúčastněném pozorování se výzkumník/-ice snaží identifikovat se zkoumaným
subje ktem a tak nahlížet svět jeho očima. Kvalitativní rozhovor má tentýž účel. Je však třeba

zdů razn it, že pomocí kvalitativního rozhovoru nelze proniknout do takové hloubky. Nicméně,
základním cílem zůstává uchopení perspektivy zkoumaného subjektu: pochopení jeho
mentálních kategorií, jeho interpretací, vnímání, pocitů a motivů, které stojí za jeho
jednáním" (Corbetta 2003:264).
Hloubkové strukturované rozhovory byly provedeny se všemi členy a členkami
redakce. Rozhovory se odehrávaly na různých místech, ať už v kavárnách či u daných osob
doma. Až na jeden případ, kdy byl rozhovoru přítomen partner a malé dítě respondentky,
probíhaly rozhovory v nerušeném prostředí, bez přítomnosti dalších osob. Základní část
rozhovoru byla fixní. Tvořila ji sada otázek kladených všem dotazovaným. Některé otázky
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byly ale ubrány či přid ány podle toho, jakou fun kci daná osoba v redakci zastává (byť funkce
jsou spíše nerozlišené). To se týkalo těch, kdo v redakci mají na starost grafick é zpracování a
distribuci časo p isu . Další otázky byly doplněny či vynechány na zák ladě už zj iště ných
informací z pozorování č i jiných rozhovorů : někt eré půvo dní otázky se ukázaly jako
nerelevantní, n ěkt eré se zase v dob ě sestavování první osnovy rozhovoru nezdály podstatné.
Rozhovory trvaly \ -2 hodiny, a odehrávaly se v neformálnirn duchu - nad šálkem čaje
nebo s malým
p řepisu

d ít ětem

v náru čí. Byly nahrány na diktafon a poté doslovně

přep sán y .

Proces

se již protínal s prvotní analýzou získaných dat.
P říno s rozhovorů

tkví v tom, že poskytnou dopl ňují cí informace k pozorování, mohou

také odhalit hlubší motivy, významy a myšlenky, které
V neposlední

řadě p řinesly řadu

mů ž e

informací o vývoji redakce a

v minulosti, a které proto nebylo možné

b ěh em časově

pozorovatelka

skutečno stech,

přehlédn out.

které se udály

omezeného pobytu v redakci

zaznamenat.
Zdrojem informací byly i

dod atečné

rozhovory, emaily a setkání s různým i

č l en y

redakce, zejména s "patronkou".
2.3. Dokumenty
Dalším zdrojem dat byly i zápisy ze sch ůzek, které obsahují i rozpisy práce

(plánované/napsané články atd.). Při každé red akční sc hůzce se píše zápis, následně se
rozesílá všem č l e nů m a členk ám redakce emailem.
Zápisy mají velmi individuální formu, často jsou psány v bodech, ale styl velmi záleží
na konkrétní/m pisatelce/-ovi: neformální a rozbíhavý, anebo zase věcný . Nejsou delší než 2
stránky.
Pro výzkum, a zejména pro analýzu ideologické stránky chodu redakce, bylo využito i
prohlášení Anarchofeministické skupiny, které je dostupné najejích webových stránkách.
3. Kombinace metod
Kombinace metod sběru dat umožňuj e porovnávání získaného materiálu. Zdá se, že

takto se dostáváme blíže k pravdě. Nap říklad z pozorování zjistíme, zda lidé v rozhovorech
"lžou" nebo si některé věci nepřesně pamatují. Takový přístup se nazývá triangulace (Denzin
in: Saukko 2003). Jeho přínos tkví v tom, že se sociální realita odhaluj e z více stran zároveň.
To však není neproblematické. Z hlediska ontologie a epistemologie tu totiž pracujeme v čistě
pozitivistickém paradigmatu: existuje jedna pravda, již má daný výzkum za úkol odhalit.
Jenomže, existence neměnných pravd je zpochybnitelná. A navíc, každý zdroj informací
vypovídá o něčem jiném, o jiném aspektu sociální reality (Saukko 2003). Rozhovory a
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redakčn í

dokumenty odrážejí významy a hodnoty respondentů, pozorování zase bude

o vli vn ěno

osobností a názory výzkumnice.

Žádná metoda však není bez podobných otázek, žádná data nej sou dostupná jinak, než
p řes čo čku

zvoleného postupu. Proto kombinaci metod by la použita - s vědo mí m její

probl emati čnosti.

4. Vzorek
Vzorkem bylo šest
z měně n a),

rozhovorů

(llona, Matěj , Jana, Ulrike, Josefi na, Nela - jména byla

nahraných a pak přepsan ých v textovém editoru, pět

polní poznámky z pozorování na p ěti
s rů znými

členy

schůzk ách , dodatečné

redakce, jedna prezentace o

Přím é

zápisů

z redakčních

schůzek

a

informativní rozhovory a emaily

cestě přednesená

na 1. trzích

anarchistických tiskovin v Písku v červnu 2006.
Jako pomocný materiál sloužil j eště samotný časopis -

n apří kl ad některé

otázky pro

rozhovor (ohledně grafické podoby, která se spojena s rozsahem a řazením článků,
s rubrikami, financováním -

počty

stran, atd.) vznikly právě na základě pročítání Přímé cesty .

Výzkum probíhal od listopadu 2005 do listopadu 2006, s různou mírou intenzity.
5. Metoda analýzy dat
Z již popsaných metod sběru dat vyplývá, že pro analýzu byla zvolena kvalitativní

metodika a induktivní přístup . Díky d řívěj ší práci na podobných výzkumech jsem použila i
některé postupy zakotvené teorie (Corbin a Strauss 1999), nicméně nedržela jsem se jí
striktně. Základní rozdíl od přístupu zakotvené teorie tkvěl v teoretických předpokladech . Do

výzkumu jsem nevstupovala jako nepopsaný list papíru, ale s jistou teoretickou vybaveností i
s osobními zku šenostmi z alternativních médií. Dále, cílem nebylo vytvořit teorii, ale spíše
předložit obraz a výklad procesů odehrávajících se v redakci. Pro vytvoření teorie by ostatně

byl potřeba mnohem rozsáhlejší výzkum, a to i jiných alternativních médií. A do třetice sdílím
názor, že kvalitativní metody vznikly jako reakce na příliš standardizované metody
kvantitativní. Přistupovat na požadavky standardi zace znamená do jisté míry popřít základní
myšlenku, která za kvalitativními metodami stojí.
Pro zpracování dat jsem použila software Atlas. Při kódování vzniklo přes 200 kódů,
z nichž pak většinu byla využita pro analýzu redak ční práce.
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V textu hodně využívám citace z rozhovorů' . Neznamená to, že výzkum nevychází
z pozorování. Znamená to pouze, že tam, kde to bylo vhodné, jsem se snažila dát slovo
zúčastněný m.

Shrnutí:

Výzkum pracuje s kvalitativními metodami . Jako hlavní techniky sb ěru dat byly
použity nezúčastněné pozorování a hloubkové rozhovory. Další materiál přinesl y i
organizační dokumenty, časopis sám, dodatečné rozhovory a emaily se členy a čl enkam i

redakce a jedna veřejná prezentace časo p isu . Metoda analýzy je induktivní, ale neřídí
se žádným konkrétním postupem, pouze se jimi inspiruj e.

1 Citacejsem z většiny upravila do spisovné češtiny, vymazala z nich.paraz~tn~,slova typ~ ,jak~" a.
.
zkonsolidovala někdy příliš rozbíhavou větnou stavbu. Tyto úpravy sice ublrajl na autentičnosti, mcmen~ .
usnadňují čtení. Psaný text si vynucuje jinou formu než mluvená řeč. P.řepsané, a pův~~ě ~e~pravovane citace
totiž najednou z respondentů/-ek udělaly hlupáky, kterými rozhodně nejsou. Vysledny prepisj e tedy
kompromisem mezi spisovnou a hovorovou češti nou.
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IV. EMPIRICKÁ ČÁST
1. PŘÍNIÁ CES TA - PORTRÉT ČASOPIS U

Tato kapitolka má za úkol představit Přímou cestu - jak vznikla a jak vypadá. Její
vznik je neoddělitelně spojen s počátkem organizace, kteráji již pět let vydává.
Půjde

jen o krátký a laický popis, protože těži ště této práce je jinde.

1.1. Anarchofcministická skupina
Přímá cesta je časopis vydávaný Anarchofeministickou skupinou. Ta vznikla v Praze

v prosinci 2000 zejména za účelem pořádání happeningu, kterým by se připoj i la ke Globální
stávce žen konané u příležitosti Mezinárodního dne žen (8. březen) . Původní název
organizace zněl Feministická skupina 8. března, což označovalo pravděpodobně jediný pojící
prvek v názorově velmi rozmanité organizaci. Po tom, co akce proběhl a, zmizel společ ný cíl a
mnoho původních členů a členek odešlo. Skupina se začala profilovat směrem
k anarchofeminismu a rozšířila svou činnost na vydávání tištěných periodik, na pořádání
dalších akcí, at' samostatně, či ve spolupráci s dalšími subjekty anarchistického hnutí

(Kolářová 2004) . FS8B se organizačně a "ideově" podílela na akcích platformy AntiNATO
v souvislosti se summitem NATO v Praze 2002,

několik let po sobě organizovala

demonstrace u příležitosti Mezinárodního dne žen, dále protesty proti pro-li fe hnutí a proti
násilí na žená ch.' Z nedávných akcí jmenujme třeba Karneval proti útlaku (1 6.11.2006),
konaný v rámci výročí 1O let antifašistických aktivit v ČR. Skupina pořádal a také veřej né
diskuse a přednášky na různá anarchofeministická témata. V současnosti je nej větším
projektem, na kterém se podílí, Svépomocná univerzita.Í Jedná se o několik kurzů (např.
jazyky, počítačová grafika, výtvarná činnost, veganské vaření) , kde se vyučuje zdarma.
Organizace v roce 2004 změnila svůj název na Anarchofeministická skupina, což lépe
vyjadřuje její ideologické zaměření.

Hned

II

příležitosti prvního Mezinárodního dne žen (rok 2001) vydala Skupina několik

informačních letáků s feministickými tématy. O něco později v témže roce začala publikovat
Více na webu AFS, v sekciProhlášení (http://www.anarchofcminismus.ecn.czJfileslakce.html) a Kdo jsme?
(http://www.anarchofeminismus.ccn.czlfileslwrv.html) [cit. 2006-11-30).
2 Prohlášení Univerzityviz: Svépomocná univerzita (online), poslední aktualizace 3.10.2006, [cit. 2006-11-30).
Dostupné z WWW: <http://www.csaf_stred.estranky.czlclanky/c1anky/svepomocna-univcrzita>
I
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zpravodaj Siréna (7 čísel, poslední v červ enci 2002) a časopi s Piimá cesta) (dosud 8 čísel ,
nevychází p ravid eln ě). Název Přímá cesta byl převzat od stejnojmenného feministického
čas o p isu,

který vycházel v období špa nělské obča nsk é války.

1.2. Přímá cesta

Každé čí s lo Přímé cesty (dále PC) je tematicky zaměřeno (rodina a stát, pornografi e,
feministická

lingvistika,

ženy

vozbrojeném boji,

muži

a

patriarchát,

výchova,

anarchofeminismus, sexualita). K tématu se vždy váže zhruba osm článků (označených jako
"Pod drobnohl edem"), které jsou zpravidla umí stěny v přední části . Časopis dále obsahuje
pravidelné rubriky. Ty se v zásadě d ělí na tři velké skupiny: Kultura, Historie a
Anarchofeminismus. Kulturní rubriku plní rozli čné články jak o současném uměn í a populární

kultuře, tak i o jeho historii (např. Josef Lada, PC 6, Josef Č apek PC 7), samozřej mě
v kontextu anarchismu a feminismu, dále recenze na časopi sy, knihy, fi lmy či výstavy,
rozhovory s kapelami . Poměrně čast é jsou komentáře k sexistickým reklamám (např. PC 1,
PC 4). Rubrika Anarchofeminismus v prvních šesti číslech obsahovala překlady teoretických
prací, sedmé číslo je věnováno přímo tomuto tématu, protože redakce pociťovala potřebu
publikovat původní texty a uceleně představit své ideologické zaměření. Často se také
objevují články o historii anarchistického, anarchofeministického, antifašistického nebo

dělnického hnutí, v číslech 4, S a 7 nalezneme seriál o mateřství ve fašistické Itálii. Pilm á
cesta také otiskuje portréty významných žen.

Jazyk čl ánků je "genderově korektní" - redaktoři a redaktorky odmítají používat
generické maskulinum, a tak používají ženské i mužské tvary ("zaměstnanci/zaměstnankyně",

"dělal i/y", "omezeni/y" ). Stejně tak se nepřechyluj í cizí ženská příjmení. Tato praxe má své
politické důvody, které vysvětluje hned první čí slo časopisu.

Články jsou podepsané, byt' jen křestním jménem, a křestní jména uvádí i tabulka na
2. stránce, kde se dozvíme složení redakční rady. Alternativní média se někdy vzpírají uvádět

skutečná jména autorů a autorek článků, často se užívají přezdívky a pseudonymy nebo jen
křestní jména, takže jen "zasvěcení" vědí, o kohojde.
Po formální a grafické stránce vypadá PC takto: formát A4, barevná obálka, vnitřek

časopisu černobílý, tiskne se na recyklovaný papír. Obálka se sestává z loga časopísu a velké
fotografie a tématu čísla. To jsou v podstatě jedíné jednotící prvky obálky. Styl fotografií,

Všechny materiály lze st áhnout z webových stránek skupiny:
http://anarchofcminismus.ecn.czJfiles/casopisy.html) [cit. 2006-11-30].
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font ů a celkov ého uspořádání obálky se číslo od čísla značně liší. Počet stran se rů zní , od 24

stran ( č .l ) až po 44 (např . č . 7). První a druhé čís lo se graficky liší od t ěch následujících, která
už se "usadila", což je způsobenou i výměnam i na postu grafičky. Fonty a celkové ztvárnění
nadpisů se r ů zni téměř u každého článku, aniž by se však dalo říci, že tato odlišení jsou něj ak

systematizovaná. Co se týče poměru obrázků a textu, jednoznačně vítězí text, obrázky mají
v íce méně jen rozbíjet velké bloky textu, některé stránky však obsahují pouze text. Ost atně,

obrázky a fotografie jsou velkým trápením ti št ěných alternativních médií (alespoň z mé
zkušenosti s těmi českými) - velmi málo z nich je původní ch, větši na se stahuje z internetu
(pří pad ně se skenují již jinde uveřejněn é obrázky), což většinou může za jejich poměrně

nízkou kvalitu. Je to ona praxe anti-copyrightu, v tomto případě jaksi obousm ěrná : my
neuznáváme intelektuální vlastnictví, proto dáváme k dispozici svou práci, ale také si zdarma
bereme práci jiných . Původní jsou obvykle jen fotografie z koncertů, demonstrací a
podobných akcí. To, že je o obrázky nouze, dosvědčí i skutečnost, že tatáž fotografie se v PC
objevila hned dvakrát (PC 3 a 5). Celkově grafi ka působí vážně až suše. Koresponduje tak
s obsahem, který je zaměřen spíše akademicky, zábava tu nemá místo.

Shrnutí:
Přímá cesia je časopis vydávaný Anarchofeministickou skupinou. Vychází od roku

200 I a dosud vyšlo 8 čísel. Jedná se o občasník, který se zaměřuje na historii, teorii a praxi
anarchismu a anarchofeminismu. Každé číslo je věnováno určitému tématu. Celkové vyznění
je vážné až akademické, časopis neobsahuje zábavné prvky.
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2. KONT INUUM IDEOLOGI E A PRAXE

Každé médium má nějakou svou politiku, zastává n ěj akou ideologii. Některé možná
jen i mp l ici tně, ale to není pří pad Piim é cesty. Anarchofemi nismus je patrný jak v obsahu
ča sopis u ,

tak i v organizaci redakce.

S tej ně jako v Indymedia (Platon, Deuze 2003) tu najdeme střetávání ideologie a praxe.

V podstatě by se dalo hovo řit hned o několika rovinách: rovina ideologie ve smyslu obecných
normativních prin cipů a zásad, které členové a člen ky redakce zastávají, dále rovina redakční
politiky, což je v l ast ně jakýsi překl ad ideologie do provozu redakce ve smyslu anglického
"policy", s d ů razem na projevy moci, a rovina rutin, které jsou výrazně ovlivněny praktickými
potře ba m i .

Tyto tři roviny se ve skutečnosti prolínají a není snadné jednoznač ně určit jejich

hranice. Přesto jejich rozlišení považuj i za analyticky nosné. I
Tato část

p řed st avuj e

hlavní zjištění výzkumu.

2.1. IDEOLOGIE: Anarchofeminismus - ana rchismus a feminism us
,,[S]naha o vytváření nových vztahů vyžaduje slučitelnost našeho praktického chování

s našimi teoretickými východisky. Účel nesvětí prostředky. "

Již tato

věta

(prohlášení AFS)

ukazuje, že odděl it teorii a praxi je v případě anarchisticky orientovaných

aktivit nesnadné. Ideály se vždy

přek ládají

do každodennosti, takže ideologická linka se

potáhne v lastně celým tímto textem.
AFS a potažmo redakce PC, zd ů razňuj e
. Anarchofeminismus, tak jak si ho představuje
,
odm ítnuti autority v jakékoliv

formě.

Vychází z tradiční anarchistické kritiky státní moci a

kapitalismu a obohacuje ji o genderový rozměr.
která byla

zp očát ku

Z důrazňuje

mu žů

a žen, zásada,

v anarchistickém hnutí opomíjena. Díky feministické optice je možné

poukázat na další dimenzi toho, jak se ve

spo lečnosti up l at ňuj e

moc. Tady obecně platí, že

mě la

odehrávat v nehierarchicky

všichni lidé jsou si rovni a jejich komunikace by se
u sp o řádaných

se tu rovnost

vztazích. To v praxi znamená, že redakce nemá žádného šéfa, že k rozhodnutím

se dochází na základ ě všeobecného konsenzu Ca ne diktátu většiny) a že všichni nesou stejný
díl zodpovědnosti :

Výzkum poskytl množství materiálu i o dalších aspektech vydávání časopisu: financování, distribuce,
publikum a předpokládané účinky, význam prácev časopise pro jednotlivé členy redakce atd.
Rozhodla jse m se sledovat jenom linku ideologie- praxe, a 10 jen v oblasti čisté redakční práce.
1

p ředpokládané
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" T o, jak ta redakce funguje, to, že to běží tímhle způsobem, je asi hodně založené na
to m, že všichni hodně souhlasí, nebo že všichni si myslí , že když takhle skupina lidí
chce na něč em společně pracovat , tak že tam musej í být spl něné něj ak é základní
podmín ky . Jako práv ě že lidi j sou si navzájem rovni, že tam není nikdo , kdo to
nakonec ro zhodne, jak to bude vy padat, někdo tam nemá slovo, že se tam nehl asuje, že
se o těch věcech diskutuj e a domlouvá, že na závěr by tam měl být konsenzus, sou hlas
všech lidí. Takže když by někdo měl vy l oženě hodně odlišný názor, s něčím by hodn ě
nesouhlasil, tak se to prostě bud e respektovat, i názor toho jedno tlivce." (Ilona)
Jednotli vec a jeho názory se tedy velmi ctí a vždy j e snaha nacházet taková řešení,
,

kte rá budou vy hov ov at všem. Respekt k individualitě ale jde ruku v ruce s očekávání m osobn í

zod povědnost i. Absence autority vede k tomu, že tato osobní zod pověd n os t vůči ko lekti vu a
svému závaz ku je jediným "donucovací m prostředkem" k vykonání něj aké aktivity.

,,[1 ]0, v čem je to free , je to, že tam není žádná represe za to , že to člověk neudělá,
není tam za to žádný trest, žádná sankce, žádný bič, ale to neznamená, že ty lidi to
budou pořád ochotní akceptovat. Je tam to přenesení odpovědnosti na jednotlivce, a to
je na tom někdy to nejtěžší, že musejí sami říct: udělám to, a prostě to uděl ám, anebo
to neudělám , ale už s tím rizikem, že holt - třeba se ta věc kvůl i nim podělá a oni třeb a
holt budou mít pak to špatné svědo mí. Což není cílem - vnucovat lidem špatné

svědomí, ale je to tak)' určitá reflexe toho, ja k se člověk chová . Že to právě pocítí sá m
na sobě." (Ulrike)
Odmítání autority tedy také znamená, že j ediným možn ým způsobem za pojeni Je
zapoje ní dobrovolné. Motivací je tu "potřeba něco dělat" a dělat to neodcizeně, be z
podmínky směnného vztahu "něco za něco". Jde tu tedy o to něco dobrovolně tvořit, mimo
oblast, kde se fungují vztahy směny a hierarchie, a plně za svá rozhodnutí a činy zodpoví dat.
Významnou složkou motivace je i zábavnost. Zábava je jedním ze dvou základníc h
stavebních kamenů DIY kultury, která v sobě nese výrazné anarchistické rysy. Zábavnost

zdůrazňuje prohlášení AFS i jednotliví členové redakce, s nimiž jsem mluvila.

"Tvllrčí

aktivita

člověka by měla především naplňovat jeho potřeby,

uspokojení z života. Proto by

mezi které

patří

i

většina činností měla přinášet lidem i zábavu. Nej de

přeci jen o holé přežití, ale o plnohodnotný život. Spousta činností, které děláme, se d á
změnit nebo vyměnit s dalšími lidmi tak, aby práce nebyla jen nepříj emnou
nezbytností, ale do jisté míry i zábavou. S upřednostňováním efektivity a produktivit y
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se však z práce stala otročina. My se však nechceme obětovat. Ani cizím idejím, ale
ani svým vlastním. Chceme si život užít." (prohlášení AFS)
Zábavnost, záje m a dobrovolnost - to jsou v podstatě jediné důvody něco dělat. Pokud někdo

něco v redakci odmítal, pak se uznával důvod nebaví mě to" nikoliv neide mi to neumím
to " . DIY kultura znamená pokusit se o různé věci, na které si jinak dělaj í nárok
"

,

,,

:J

'

profesionálové.
Feminismus a anarchismus si (alespoň v současné době) shodně všímají symbolické
moci' . Moci, která není viditelná na první pohled a která se uplatňuje a reprodukuje v běžných

oblečení i tělech (např. Bourdieu 2000). A proto tu ka ždod enn ost nabývá
na významu. Důraz feminismu na zdánl ivě banální, osobní záležitosti, jako jsou vztahy
v rodi ně, sexualita, body image a podobně, odpovídá zaměření anarchismu a obohacuje ho.
Přímá cesta i AFS se ve svých článcích a aktivitách také těmto tématům věnuj e.
Zllstaneme-li jen u časopisu, pak se o tom přesvědčíme na tématechjednotlivých čísel: rodina,
jazyk, pornografi e, sexualita, anarchofeminismus (vnímaný právě jako každodenní praxe),

interakcích, jazyce,

chystá se čí s l o o výchově a rodičovstvÍ.
Právě číslo o anarchofeminismu

zdůrazňovalo

pojem revoluce všedního dne. To je

v l astně totéž, co už dříve zm iňovaná prefigurativní politika.
"Dekonstrukce starých struktur a konvencí (např. omezující pohlavní role,

zároveň s konstrukcí nových
měřítku života jedince. Toho

hierarchické vztahy, odcizenost) musí podle nás probíhat

řádů

a

vztahů,

jak v

měřítku

celé

společnosti,

tak i v

dosahujeme pokoušením se o každodenní překračován í zažitých hranic a norem a

vytvářením nových vztahů, budovaných na principech rovnosti a svobody. Tento
princip lze nazvat revolucí všedního dne. Je to dlouhodobé úsilí,

společenské přeměně

směřující

k zásadní

_ sociální revoluci . Smyslem této snahy je zabránit nahrazení

stávajících mocenských struktur jinými formami útlaku, jak už se v minulosti
mnohokrát stalo.
Taková snaha o

vytváření

slučitelnost našeho praktického
chování s našimi teoretickými východisky. Účel nesvětí prostředky. Pokud chceme
vytvářet svobodné a rovné vztahy mezi lidmi, pak musíme svobodně a rovně jednat.
Svobodu nelze vnutit, rovnost se nedá nadiktovat z pozice autority. Slučitelnost
nových

vztahů

vyžaduje

našeho jednání a našich myšlenek se musí promítat i do našeho chápání co je
V českém anarchistickém hnuti se spíšepracuje s podobnou koncepcí Michela Foucaulta, s "biomocí."
Rozpracování bíomoci v kontextu anarchismu viz. BARŠA, Pavel. Biomoc a odpor. A-kontra 4/2005 nebo
SLAČÁLEK, Ondřej. Co dnes znamená být anarchisl(k)Ou? A-kontra 02/2006.
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soukromé-osobní a co veřejné-politi cké. Pokud někd o prosazuje femini stickou
politiku, pak se tak musí chovat i v osobní rovin ě. Obd obně politika není jen činno st
formálních vládních a mocenských struktur, ale je to vše, co děláme, a čí m
ovlivňujeme dění kolem sebe. Ve skutečnosti tedy nechápeme osobní a politické jako
dvě sféry, často ještě rozdělené v rámci d ělby úloh mezi pohlavími, ale jako jednu

integrální sféru v životě jedince a spo lečnosti . " (prohlášení AFS)
Prefigurativní politika, neboli pokus o uskutečňování svých cílů již "tady a te ď" je pro
anarchismus typická .
Odmítání řádu se také výrazně projevuje v neinstitucionalizaci většiny aktivit redakce.
To už se však týká spíše praktičtější stránky tvorby Piim écesty.

Shrnutí:

Ideologie Přímé cesty je tvořena dvěma hlavními myšlenkovými proudy, anarchismem

stru čnosti vyjmenujme základní stavební kameny relevantní pro organizaci
redakce: absence autority, konsensuální rozhodování, důraz na osobní zodpovědnost, zájem o

a feminismem. Ve

každodennost. Zapojení musí být dobrovolné a poskytovat zábavu a
možné shrnout pod pojem preťígurativní politika.
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naplnění.

Celé to je

2.2. REDAKČNÍ POLITLKA: pro j evy II bariéry symbo lické moci
Anarchofeministické principy jsou sice podstatnou, ale příl i š obecnou součástí

fungování redakce. Redakční politika, jak jsem i nazvala tuto kapitolku, znamená konkrétní
utváření , udržování a projevy ideologie. Týká se věcí , jako jsou mocenské struktury,

gatckeeping a utváření konformity s redak ční politikou.
2.2.1. Selektivní nábor II utváření konformi ty s red a kčn í politikou
Práce v mainstreamových médiích může vypadat na první pohled jako zaměstnání jako

každé jiné. Proto je zj i štění, že nábor redaktorů je z hlediska ideologie výrazně selektivní, je
možná překvapující (Sigelman 1999). Nicméně, u tak explicitně politicky vyprofilovaného
média, jako je Přímá cesta, lze očekávat, že do něj budou psát lidé, kterým je anarchismus
blízký. V současné době jsou všichni členové a členky redakce PC zároveň také členy a

členkami AFS. Přímá cesta je přece jenom spíše jednou z aktivit AFS navenek než
samostatným mediálním projektem, což je vidět na personálním propojení a na tom, že se
nedodržuje odd ěl ení redakčních schůzek a schůzek celé organizace.
"Spousta těch věcí se řeší i vyloženě na schůzkách, což třeba jsme se domluvili, že by
se nern ělo, ale stej ně se to dělá, protože to nejde oddělit." (Matěj)

Většina respondentů/-ek neviděla v tom, že by v redakci byl někdo, kdo by současně
nebyl členem AFS, žádnou zásadní překážku. Na druhou stranu však přiznávali, že nikdo
takový se zatím neobjevil, a že si to ani neumějí představit. Do redakce se nový č len/ka
dostává přes AFS _ mechanismus funguje tak, že nejdříve potenciální člen/ka sympatizuje s

potřebu "něco dělat", a teprve pak se rozhoduje, kterým směrem
v rámci AFS tuto potřebu zacílí. A navíc, zpočátku se agenda Přímé cesty probírala na
schllzkách AFS, k oddělení schůzek redakční rady došlo až později pod vlivem toho, jak

anarchofeminismem a cítí

narůstal objem práce spojené s časopisem.

"Ten

nejvýznamnější důvod byl z hlediska zefektivnění práce. Když někoho zrovna

časopis nezajímá, tak aby prostě nemusel tam sedět a účastnit se toho a nějak se k
tomu vyjadřovat, když má preferenci nějakých jiných aktivit, něco jiného ho víc baví,
tak aby se tím řeklo, koho to zajímá, kdo v toni chce být aktivní a kdo ne." (Ilona)

vidět, že Přímá cesta jaksi ontologicky spadá pod AFS a podle toho vypadá i
"nábor" nových členů/-ek redakce. Jednak se nevypisují žádné nabídky práce v redakci - vše
Je tedy
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přece stojí na dobrovolnosti a vlastním zájmu, a jednak to znamená, že politická orientace
členu

a č le n ek reakce je pro stě již dána tím, že sem při šl i z AFS.
Navic, okamžik vstupu do redakce ani do skupiny nelze jednoznačně stanovit podle

něj akého p řijímacího pohovoru, nějakého jasného "ano". Naopak, je to proces, který by se dal
přirovnat k postupnému vrůstání do daného kolektivu. Nikdo ze dotazovaných si nemohl

pořádně vzpomenout na to, kdy a jak do redakce vstoupil. Některé členky byly ještě u vzniku

platformy Feministická skupina 8. března, takže vlastně stály i u zrodu Přímé cesty, dva lidé
ze součas né redakce přišli do Skupiny pozd ěji :
Jana se přistěhovala ze zahraničí, kde byla zapojená do autonomních aktivit, a v Praze
v tom chtěl a pokračovat. Obrátila se proto na AFS, oboustranně si padly do oka a spolupráce
nastala pom ěrně rychle.
Matěj je klasickým případem pozvolného vstupu. Pohyboval se v punkové subku ltuře,
chodil na koncerty a demonstrace, které jsou j edněmi z hlavních prostředků komunikace
undergroundu navenek. Dostal se k anarchistickým myšlenkám a ze všech organizací ho
nejvíce oslovila tehdy ještě FS8B. Stal se členem, začal pracovat i pro Přímou cestu, ale jeho
"vstup do redakce" se vlastně jakoby ani neodehrál v něj aké patrněj ší podobě :
"Už jsem dost psal do PC a normálně jsem byl členem AFS, nebo tehdy ještě FS

8 .března. Myslím, že jsou to třeba 2 roky, 2,5 roku zpátky, co jsem pak vstoupil do
redakce samotné. Máme redakční radu a já jsem na ty schůzky chodil, ale formáln ě
jsem nebyl členem.
JK: Počkej. ale co to znamená:formálně j sem nebyl členem? To znamená, žeŽe jsme se prostě nedomluvili , že budu členem redakční rady a z toho pro mě
nevyplývaly povinnosti [...] já jsem to všechno stej ně dělal, i když jsem nebyl členem,
že vlastně od začátku, co jsem byl ve FS, ale v omezenější míře, a asi z toho
nevyplývala nějaká formální povinnost to dělat. Ale to samozřejmě na takovéhle
úrovni žádná formální povinnost nikdy není a nikoho neváže, ani když je členem
redakční

rady.
JK: Takže co j e ten okamžik, kdyj si se stal členem, co se lam stalo, co se proměnilo?
No, neproměnilo se to prakticky v ničem, kromě toho, že jsem začal možná dělat víc

těch věcí, ale prakticky to znamenalo, že jsem jednou přišel na tu redakční radu a řekl
jsem: "Proč ještě nejsem v redakční

radě?" - "Aha, nojo, vidíš. Tak teď seš v redakční

radě" (smích). Že tam už není žádný takovýhle status, že to je pracovní skupina v
rámci AFS ta redakční rada, a kdo se na ní chce podílet, tak se na ní podílí, [...] a ty
,
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lidi, kt eří j sou v redakční radě, tak jediná asi změna oproti těm, kt eří tam nej sou, je, že
jsou napsaní v Přímé

cestě,

jakože jsou v redakční

radě,

podle mě. "

(Mat ěj)

Lze si snadno představit, že toto vrůstání může znamenat i názorovou konvergenci. A
ani při spěvovatel é nejsou zcela mimo odpovídající ideologický rámec. Málokdy se stane, že
by do redakce poslal článek někdo, koho redakce předtí m neoslovila nebo koho by neznala na
zák l adě dří věj ších osobních vztahů a známostí. Zpravidla se jedná o spřátelené čl eny/

ky jiných ant i au to ritářských organizací nebo neorganizované sympatizanty/-ky.
Dalším faktorem, který má vliv na reprodukci redakční politiky a konformity s ní, jsou
vn itřn í diskuse? V poslední době se v AFS stalo pravidlem, že se střídají schůzky organizace

s "vn itřní m i diskusemi" (ale otevřené veřej nosti) na něj aké téma, které je pro Skupinu
důl ežité. Mů ž e to být třeba komunitní bydl ení, komunikace a agresivita či skloubení

politického a osobního života. Také proběhl a řada diskusí nad tématy Přímé cesty, zvláště
tam, kde Skupina neměla v dané otázce p říli š jasno. Výrazné to bylo třeba u tématu sexuality,
které bylo pro většinu lidí ve Skupině nové. V tom případě diskuse fungují i jako ukazatel
toho, že daná otázka se pravděpodobně dosud příli š netematizovala a bylo by dobré ji otevřít i
na stránkách časopisu. Diskuse odhalí mnoho aspektů probíraného problému, což dotazovaní
hodnotí jako přínos pro sebe obecně, ne jen z hlediska dobrého zpracování tématu.
Výsledkem diskuse jsou tedy jednak náměty na články, a jednak "vytříbení" názorů, byť
něj aká

názorová šíře se objevl.
"Opravdu drtivou část těch článků napíšeme my, k tomu tématu, a to po společných
diskusích a společném vytříbení si těch názoru, takže je pak dost logické, že ty články
jsou dost koherentní, nebo že mají podobnou strukturu a podobný pohled na věc, nebo
na různé problémy v rámci té věci . " (Matěj)
Rozdíl oproti zjištěním z mainstreamových médií je ten, že tu není žádná osoba

nadaná autoritou , která by politiku usměrňovala. Žádný šéfredaktor a žádní žurnalističtí
veteráni. Pokud dochází k názorové konformitě,

děje se to v otevřené disku si všech se všemi.

nerada, aby vznikl dojem, že redakci tvoří lidé,. kteří ~i p:ostč .n~hají n;:cx:~~vat nčjak~u ideologii a
pakji slepě následuj í. Samozřejmě tomu taknení, naopakJde o stlne a kriucky uvazuJI~~ ?sobnosli. l: dna ~e •
prostě jen o to, že je velmi pravděpodobné, že lidé, kteří ~e ~I1i d.ohro~nady na.z:íklad~ JIZtak ~obnych názoru,
spolubudou pod vlivem dlouhodobé spolupráce a intenzlVluch diskusi ve v ě t šin ě Včel souhlasit.

3 Zde bych
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2.2.2. Skryté struktury
Celkové u spořádání redakce a AFS, tedy absence hierarchických struktur, znamená, že
tu neni nikdo, kdo by měl hlavní slovo nad konečný m obsahem Přímé cesty. Jistou mocí je tu
nadána role grafIka či grafičky, ale jak později ukážu, redakce má mechanismy, jak tomu
zabránit - tedy, je-Ii ochotna tomu zabránit.
Jedním z cí l ů pozorování a vedení rozhovoru bylo zjistit, zda nedochází ke vzniku
samozvaných autorit, které by narušily onu poněkud idylickou představu o demokratickém
rozhodování v redakcích alternativních médií. Proklamace a praxe se lišívají. Znovu jsem se
tedy vrátila ke kritériím, které vytyči la Jo Freeman (1970), a srovnala s nimi zjištěnou praxi
v redakci Pilm é ces ty.
V pod stat ě si odpovídaly. Až na d vě.
Freeman píše: "Rotace úkolů mezi jednotlivci. Povinnosti, které příl iš dlouho zastává
jedna osoba formálně nebo neformálně, jsou nakonec považovány za "vlastnictví" oné osoby,
a ta se jich těžko vzdává, a skupina je mů že jen těžko kontrolovat."
V redakci Přímé cesty jsou role rozděleny tak, že se všichni podílejí vymýšlení nového
tématu a konkr étních článků, všichni články píší (s větší či menší intenzitou, což záleží na
jejich momentální vytíženosti a zájmu). Několik z nich dělá korektury, v současnosti je to

víceméně ustálená skupinka, ale není výjimkou, když se korektur ujme i někdo jiný, a třeba i
někdo zcela mimo redakčn.í kolektiv. Dále je potřeba starat se o distribuci, což dělaj í od
počátku tytéž dvě osoby. Distribuci ale budu vnímat jako něco, co přichází až po vytvoření
časopisu, a proto se jí nebudu v tomto ohledu zabývat. A pak zbývá grafika.
Grafika může být jablkem sváru v jinak demokraticky organizovaných médiích.
V době psaní této práce jsem se setkala hned se třemi alternativními médii, kde se tento
problém

alespoň latentně vyskytl. Jde o to, že zatímco psát články může v podstatě každý,

tam, kde se používá ke zlámání textů grafický editor, je už potřeba poměrně velká suma
specializovaných dovedností a odpovídající technické vybavení. Tím však ne každý
disponuje. To už může vytvářet onu tyranii bezstruk1urovosti, o níž mluví Freeman.
Funkce

grafika/grafičky prodělala za dobu existence Přímé

cesty

několik změn. Ty

počáteční byly spojené s bouřlivým obdobím FS8B, kdy se členové a členky organizace
podstatně proměnily a záhy odešla i první grafička. Po dvou číslech se grafiky ujala Josefina
(třetí číslo ze září 2002). Další změna proběhla před vydáním osmé PC (vyšla v únoru 2006),
kterou zpracoval Matěj. Grafika se tedy nepředává v pravidelných intervalech, ale ve chvíli,
kdy původní grafiklčka už roli nechce vykonávat- odchází se Skupiny, anebo ji to prostě už
nebaví. To s sebou samozřejmě nese jistá úskalí:
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"Je to dl ouhod obě, ale když tě to přestane bavit - není tam striktně dané, že to
fluktuuj e po půl roce nebo po roce, to ne. Dokud tě to baví, tak to děláš, když tě to
nebaví, tak to p řestaneš děl at, nebo tě to dlouhodobě nebaví, a nikdo jiný to nechce

d ělat (smíc h). A ty máš tu morální povinno st to dělat dál (smích) . [...] chceš, aby to
vyc házelo, a víš, že nikdo jiný než ty to prostě dělat nebude." (Jose fina)

Náročné role a funkce prostě na někoho "spadnou" (po tom, co si je dobrovolně
vybral/a, už mu/jí zůstanou) a není jednoduché je někomu předat. V Přímé cestě vždy šlo o
neprofesionální grafiky , a tak převzetí této funkce znamenalo naučit se ovládat grafický edito r
a další

věci

obrázků, přípravu časopisu do tisku apod. To není ani snadný, an i
tak rotace funkce grafika/grafičky pro redakci rozhodně nepředstavuj e

jako úpravu

krátkodobý proces, a
banální personální

výměnu.

Protože ve chvíli, kdy stávající

grafička řekne, že už svou funkci

dále zastávat nechce, ale v redak ce není nikdo s odpovídajícími dovedno stmi, obrací se výzva

vlastně na všechny. Někdo z nich se musí rozhodnout přejmout na sebe velký díl práce a
zodpovědnosti, a také věnovat podstatnou část svého času tomu, aby se naučil praco vat
s grafi ckým editorem.
" M yslím si, že to

obecně chce něj akou překlenovací dobu, než ten člověk se to naučí

nebo si na to zvykne, co teda všec hno musí
konkrétní, jsem tu grafiku dot ed'

dělala

já,

dělat. Ačkoli teďka, když bych měla být
a to poslední číslo dělal někdo jin ý, tak

mám pocit, že jsem nad tím strávila zhruba

stejně času jako ten nový člověk."

(Josefina)

výměny funkcí
("děláš to , dokud tě to baví"), je pro grafika, který už svou roli vykonávat nechce, poměrně
obtížné převést tíhu této práce na někoho jiného . Zejmé na v rozhovoru s Josefinou bylo
patrn é, že dlouho trvalo, než její volání , že grafiku už dál nechce dělat, někdo vyslyšel. Podle
ostatních však ke změně došlo víceméně nkamžitě" po tom, co řekla, že grafiku dál odmítá
Protože v redakci neexistují

d ělat.

Grafika je tedy

většina
4

nějaké

institucionalizované mechanismy

břemeno. Je to ale také moc? Data z výzkumu naznačuj í, že ano, i když

dotazovaných to popírala. Freeman tvrdí, že problém s mocí vzniká tehdy, když si

"Okamžitě" tady ale může znamenati celé měsíce, protože Přímá cesta vychází s nčkolikaměsíčlllllů intervaly.
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někdo fu nkci " při vl astní" , funk ce už k němu "p atří" a tato osoba má tendenci si j i podržet.
Josefina mluví o tom, že i když už zalomení časopisu předala Matějovi, stále se o některé
záležitosti stará:

"T rošičku tad y to mám s tou přípravou do tisku, [...] že jsem si ji stá, že to něj ak je a že
to tam odje lo a že to pořád ve mě trošku přetrvává, že mám pocit, že jedině já to
ud ěl ám dost dobře ." (Josefina)

Na rážíme zde na probl ém vytváření "intelektuální elity". Vzhledem k tomu, že
výzkum probíhal v tom to pro grafiku

přelomovém období, není jasné, zda absence pravideln é

a formalizované rotace funkcí povede k
v současné

něj .

přivlastnění funkce i u dalšího grafika. Každopádně

době v sobě tato funkce obsahuje velký podíl práce na časopise i zodpovědnosti za

Nee xistují cí pravid elná rotac e fu nkcí a kumulace zodpovědnosti v rukou jedné osoby jsou

představují pom yslná otevřená vrátka pro tyranii bezstru kturovostí.
Co se týče grafické "šablony" stránky časopisu, je věcí každého grafika. Josefina

faktory, které

vytvořila

Přímé cesty a Matěj si zase vytváří svou grafickou koncepci. Je
pak na dobré vůl i grafikal-čky, aby své návrhy představil a nechal schválit ostatním. Matěj i
Josefina to udělali a shodují se na tom , že zbytek redakce koncepci vždy schválí, protože dosavadní vz hled

s nadsázkou - " to mu nero zumí a je rád, že to je."

"T akže [to je] možná to privilegiu m toho, že ta

chtěl

Přímá cesta vypadá

nebo jak jsem to vymyslel. Ale to si nemyslím, že je zase

tak, jak bych j á

nějaký terno (smích) ."

(Matěj)

Grafik/-čka má kromě celko vého vzhledu časopisu také vliv na řazení článků. Stabi lní
místo má pouze "úvodní článek", což je text, kde redakce nastiňuje základní bo dy
zpracovávaného tématu a své názory na něj . Úvodní článek je vždy hned na první stránce za
obálkou, ale další pořadí závisí na grafik ovi.
Dost často se také stává, že grafik/-čka shání obrázky k
dohoda, že

autoři článků

by

měli

č l á nkům.

Platí nepsaná

dodat i odpovídající grafický materiál, ale ne vždy se to

dodržuje , a zej ména ne u extern ích

přispěvovatelů/-ek.
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To pak ovšem znamená, že grafik by

m ěl znát obsah všech článků, aby mohl nalézt vhodné obrázky.' Dopl něný vizuální kód j i st ě

má vliv na celkové

vyzně n í člá nku

a časopi su .

" P ro stě vesměs to zbylo na mě, to hledání těch obrázků, což mě zas ani tak n ějak extra

nevadilo, proto že zas jsem si našel obrázky, které třeba velikostí se k tomu daly dát
anebo k tomu se nějak hodily. Je pravda, že to je privilegium toho grafika, udělat tu
stránku, tu grafickou - může to dělat relativně nezávisle na všech ostatních.' ( Matěj)
Ostatní čl enky redakce uznávají, že grafika je náročná práce, a když ji samy ještě
ztěžuj í tím, že neodvedou svůj úkol stoprocentně, má grafik úpl ně "krytá záda." Svá

rozhodnutí vždy m ů že obhájit tím, že toho měl příl i š, protože musel dodělávat i práci za
ostatní. Je tohle skrytá moc? Ano, i ne, protože její vznik v podstatě zapříčiňují ti, kdo jsou
její primární obětí , a to svou nezod povědností, a kdykoli tedy mohou stav věci změnil.
"Tohle není věc, o které je potřeba diskutovat jako o problému moci vzniknuvší náhle
v redakci, ale je to vždycky o tom, aby ten každý člověk sám, co tam ty články strká, a
co je v redakci, aby si uvědomi l, z čeho to vzniká, což je nasnadě úplně, a předešel
tomu [...l: (Ulrike)
Dotazovaní si to uvědomuj í - říkají, že je pozitivní, že došlo k rotaci na postu grafika,
a že nechtějí, aby z grafiky vznikla poloprofesionální a nedobytná funkce. Stej ně tak

přiznávají, že by mohli být odpovědněj ší, aby se tak rozhodnutí o výsledné podobě časopisu
nenechávala pln ě na grafi kov i/-čce .
Další možností kontroly moci grafikaJ-čky jsou zásahy do již zlámaného textu. To se

děje při druhém kole korektur, které se dělají už do vytištěných archů. Zde lze potom ještě
provést nějaké změny - i když to se většinou nestává.
"Te d' se to dělalo, asi poslední dvě čísla kvůli těm druhým korekturám, že to bylo
podruh é celé vytištěné. Ale mám pocit, že to ani moc ty lidi nezajímá. A ani ne moc ve
zlém. Ono to vypadá dost podobně, a jestli zrovna tady je ten obrázek vpravo nebo
vlevo, a j eště když tomu z toho gratického hlediska ti lidi moc nerozuměj í, tak ani

5

Obrázky se větši nou přebíraj í z j iných zdrojů, zpravidla z internetu. Více v následující kapitole.
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"chyby", kde m ě se zdá, že by něco mohlo být jinak a vidím to, tak to třeba ani ti lidí
nevidí. Tak si myslím, že o to ani zas tak moc nestojí." (Josefina)
Neznalost (absence dovedností nutných pro grafickou prácí) a nezod povědnost čí
nezájem ostatníc h opět vedou k převedení mnohých rozhodnutí na grafika/-čku.
Vrat'me se však k Jo Freeman a jejímu výčtu mechani smů pro udržení neautoritářské
struktury organizace. Najdeme zde i zásadu "Co nej častěj ší rozšiřování informací všem.
Informace znamená moc." Dotazovaní v rozhovorech často říkal i : o tomhle já nevím, to je věc
té a té osoby. Tý kalo specializovaných či n ností jako je distribuce (a komunikace se čtenáři),
ti nancování a grafika včetně zařízení tisku. Do nedávné doby tyto tří fu nkce, které spolu
ostatně po měrně úzce souvisejí, zastávala jedna osoba, takže odpadla i čistě praktická nutnost

předávat si o nich informace. Otázky na náklad, počet stránek, typy distribucí, ohlasy od
čtenářů nebo finanční bilanci časopisu pak v mnoha případech ústily v odpověď typu: ,já to
na starost nemám, takže to nevím přesně, zeptej se Josefiny." Ta v tom vidí pohodlnost
zbytku redakce:
"A všichni už dostali jenom takhle tu Přímou cestu. Krom toho, jak jsem říkala, že mě
to začalo štvát, že jsem si fakt říkala [naštvaně]: doprčic, kdybych to neudělala já, tak
vám je to úplně jedno! Není jedno, ale že jsem cítila tu pohodlnost těch ostatních lidí a
i tu zneuznanost sebe sama, že ty lidi vlastně ani nevědí, co všechno já dělám ."
Na schůzkách se o technických záležitostech typu náklad, finance nebo nové

d istribuční místo mluví - ti, kdo je mají na starosti, ostatní informuj í. Pak ale pravděpodobně
dojde k tomu, že ti, kdo se o danou věc starat nemusejí, prostě informaci zapomenou k ničemu ji nepotřebuj í. A důvěřuj í "pověřeným osobám". Není třeba se zajímat, dokud vše

běží tak, jak má. Tento systém je velmi zranitelný, protože v něm existuje minimum

mechanismů proti něčí svévoli. Na druhou stranu, AFS je anarchistická organizace složená z
osob, které kladou důraz na rozdělení moci i odpovědnosti, a také malá skupinka, kde se
každý zná s každým a kde pravděpodobně funguje jistá míra sociální kontroly.

Při pozorování během schůzek se mělo také ukázat, zda se zde nevyskytuje vůdčí

měrou ovlivňovaly chod redakce. Pole mého zájmu byla dvě 
ovládnutí diskuse během schůzky a pak vliv na volbu tématu příštího čísla. Na schůzích a
diskuzích se většinou všichni vyjadřovali se stejnou intenzitou. Nedochází tu k tomu, že si by
jeden či dva "křiklouni" vzali slovo a zbytek by jen poslouchal. Svou roli tu může hrát i to, že
AFS klade velký důraz na komunikační dovednosti - pořádá diskuse, kde si zúčastnění trénuj í

osobnosti, které by významnou
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různé Zpllsoby vedení rozmluvy, učí se znaky rukou"; několikrát také proběhly "hrací
víkendy" zaměřen é na rozvoj těchto dovedností. Při pozorování jsem došla k závěru, že
v redakci i Skup i ně jsou dvě výraznější, "vůdčí" osobnosti (Josefina a Ilona), které o něco
více než ostat ní pracují na společných úkolech. Zastávají více funkcí, při brainstormingu o
možných článcích v novém čísle navrhují témata a podobně. Byly to také ony dvě, kdo přijel
prezentovat Pilmou cestu na "trh" anarchistických médií v Písku v červnu 2006. Ostatně
Josefina byla done dávna nejvýznamněj ší osobností v redakci, alespoň co se technického

zabezpečen í vydává ní časopisu týče. Psala málo článků, ale starala se o grafi ku, korektury i
tisk a distribuci časop isu .
Prosazení tématu čísla představuje další potenciální prostor pro uplatnění symbolické
moci .. Hlavní téma jednotlivých

čísel časopisu se projednává na schůzkách a rozhodnutí o

něm je, jak redakce tvrdí, konsensuální. Z rozhovorů vyplynulo, že cest, jak se přijde na nové
téma, je několik. Často jde o něco, co představuj e důl ežité téma pro celou AFS - ostatně
téma časopisu se vždycky dohaduje na celoorganizační schůzce, ne jen v rámci redakce. Tak
to třeba bylo s tématem sedmého čísla - Anarchofeminismus v každodenním životě, stej ně tak
jako u čísla šest - Výchova a vzdělávání. Obě jsou spojeny s prefigurativní politikou, důrazem
na každodennost, který je ve Skupině hodně silný. Jiné to bylo třeba s tématem sexuality -

přišla s ním jedna osoba, pro niž bylo významné, kdežto pro ostatní tolik ne. Téma prošlo až
po dlouhých diskusích. Plánované další číslo se chce věnovat rodičovství, a vychází jednak
z už nastoupené linie podobných témat, a jednak z toho, že několik členek redakce v nedávné
době založilo rodinu, a toto téma je pro ně obzvl á šť důležité. Zvolené téma tedy může
vycházet z něčích záj mů nebo životních zkušeností, ale nikdy nejde o individuální rozhodnutí.
Celkově je možno říci, redakce Přímé cesty balancuje mezi rovnostářským kolektivem
a

nakročením

ke vzniku neviditelných mocenských struktur. Redakce nemá vypracované

mechanismy, jak zabránit tyranii bezstrukturovosti. Spoléhá se na osobní

čestnost

svých

členů/vek.

zodpovědnost a

Avšak vzhledem k tomu, že právě symbolická moc je tím, co AFS

kritizuje, a vzhledem k tomu, že organizuje workshopy, jak jí čelit, je pravděpodobné, že si na
ni bude dávat pozor i ve vlastních

řadách.

V tomto ohledu by bylo vhodné provést

dlouhodobý výzkum, který by se zaměřil na vznik a vývoj formálnich a neformálních struktur,

Znaky rukou se používají v diskusíchve větš ím počtu lidí, často s facilitátorernJ-koll. Znamcna~í třeba ,,~11l
poznámku do diskuse", "souhlasím", "zcela nesouhlasím", "technická poznámka" a podobně. DIskuse se díky
nim zpřehlední a zefektivní, nejen proto, že lidé si neskáčou do řeči. Více například na st~nkách Ecotopic,
http://www.ecotopia2006.orglvar/ecotopia2006/storagelinmgeslmedialimageslconseususslgns!396-I-eng-
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2.2.3 . Gatckeeping a faktory agendotvorností
P ředchozí řádky už částečně předznamenal y další téma, kterým je gatekeeping. Co,

kdo a jak ovli vňuj e čl án ky? Za jakých podmínek se pří spěvek objeví v časo pise? Funguje tu

vůbec nějaký gatekeeping? A když, pak - potom, co jsme zjistili o strukturách v redakci - kdo
je d veřníkem ?
Nejprve se zaměřme na to, jaké jsou požadavky na č lánky a zásady psaní do Přímé
cesty.

Obsah časo pisu se dělí na dvě části : téma a rubriky. Tématické články jsou grafi cky

označeny hlavičkou "Pod drobnohledem" , ostatní články spadají do základních rubrik
Anarchofeminismus, Kultura, Historie, které se mohou rozpadat do podrubrik jako Recenze
nebo Ženské odborové hnutí. Tyto podrubriky nejsou nijak stabilní, spíše vznikají až podle
konkrétního materiálu.
Obsah čís la je pak výsledkem rovnice mezi dodanými články tematickými a
netematickými a mezi plochou neboli počtem stran, přičemž ani jedna složka této rovnice
není nem ěnn á . Tematické články napíše většinou redakce, do rubrik historie a teorie
anarchofeminismu se hodně překládá. Dále se zde objevují články od externích

přispěvovatelů/-ek, různé kratší a aktuálnější články, jako jsou recenze na filmy a výstavy. Do

čísla se vždy dostanou všechny napsané tematické články, stej ně tak je tu snaha obsadit
pravidelné rubriky. Pokud se nedostává místo, je možné dlouhý teoretický článek rozdělit na

pokračování. Volné místo se naopak zaplňuje krátkými útvary, které je možné v případě
potřeby v rychlosti dopsat, nebo reklamami na spřízněné aktivity, časopisy nebo vlastní
" p ro p agač n í p ředm ěty" .

Zatím v redakci neexistuje praxe, že článek, který přijde po uzávěrce, nebude otištěn.

O zvláštním

zacházení s časem,

které je poměrně odlišné od zjištění

ohledně

mainstreamových médií, se zmíním později. Pro tuto chvíli stačí říct, že termíny uzávěrek se

příli š nedodržují, a na tematické články, které jsou v daném čísle tím nejdůležitěj ším, se čeká,
dokud je autor/ka nedodá. Samozřejmě to zpožd'uje celé číslo, a tak se vždy objeví snahy být
"pří s něj š í" a opozdilcům nedat šanci.

"A my jsm e se třeba snažili si říct: tak, a teď to zpřísníme, kdo to do toho termínu
neodevzdá, tak má smůlu a prostě se ten časopis vytiskne. Jenže pak třeba byl ten
termín, a ten článek jsme tam měli jeden [smích]." (Jana)
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Ovšem pro redakci je předněj š í vydat číslo v té celistvé podobě, na jaké se dohodli, a
ne stihnout uz á v ěrku, a tak je pravděpodobné, že ani v budoucnu nezískají uzávěrky větší
respekt.

Počet stran, ačkoliv se obvykle pohybuje kolem 44, není nijak fixně dán. Samozřejmě
je tu otázka peněz, každá další stránka znamená větší výdaje. Přímá cesta ale nefunguje za

účelem zisku, nepracuje se tu s přesnými rozpočty . Pokud se redakce rozhodne, že chce mít o

čtyři stránky více, pak se jednotliví členové a členky v krajním případě na doplatek složí.

počet stran se říd í podle množství materiálu, ne naopak. Proto deváté číslo na téma
Komunikace/Moc a autorita bude mít pravděpodobně poloviční počet stran oproti ostatním

číslů m, protože redakce právě prochází "tvůrčí krizí" a není schopná jej naplnit.

Přitom neexistují žádná ustálená pravidla pro to, kdy zvýšit počet stran a kdy
odmítnout článek. Všechno se řeší ad hoc, "operativně" .
"My nem áme danou nějakou normu, takže ten počet stránek vyj de podle toho, jak se
sejdou články, a potom když už teda vidíme, že to je hodně a ještě bychom měli

nějaký další velký [netematický] článek, tak si řekneme ne, to necháme na další číslo."
(Jana)

Většina těchto "velkých" článků, což jsou zpravidla odborné eseje či historické sondy,
je nadčasová, proto se dá odsunout na další číslo, které může vyjít za půl roku i pozděj i. To se

děje zejména v případech, kdy by daná rubrika měla být obsazena dvěma a více články, a na
oněch obvyklých 44 stranách by už nezbývalo místo.

Počet stran může také ovlivnit grafik/-čka - může přidat a ubrat nebo zvětšit a zmenšit

obrázky nebo již

zmíněné

reklamy. Zacházení s reklamami jako s "vatou" k vyplnění

úsměvné. Tam totiž bývá za "vatu"
považován spíše redakční obsah, zatímco reklamy jsou důvodem, proč médium vydávat (např.

prázdného místa je v kontextu praxe

McCracken 1993).
Požadavky na

komerčních

médií

články téměř neexistují. Není předem dána jejich délka (kromě

úvodního _ na stránku), ani žánr či styl psaní. Autoři a autorky v tomto ohledu mají naprostou
svobodu _

někteří

píší své osobní prožitky,

někteří

jsou zvyklí psát

vědecké články.

Objektivita či subjektivita nepředstavuj í relevantní otázku.
Redakce nedělá zásadní úpravy článků, aby se autoři metodou pokus-omyl nauči li psát
z hlediska žurnalistiky správně, tak jak to pozoroval např. Sigelman (1999).
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Jediný limit představuj e téma celého čísla, a ani to není nijak striktní, protože
v každém čísle se objeví články, které nezapadaj í ani do tématu, ani do rubriky. To se stává
hlav ně na straně externích při sp ě vovatel ů /-ek - někdo jednoduše měl něj aký článek a redakci

ho poslal.
Další omezení je pochopitelně ideologické. Přímá cesta je aktivistické médium a razí
jistou ideologii. Politika v redakci se ale prosazuj e nenásilně, jak už bylo řečeno - především
selektivním nábor em a diskusemi.
"A vl astně ani to nefunguje tak, že by se nějak ty články, které do Přímé cesty jdou, se
něj ak [upravovaly] - že by je redakční rada posuzovala, jestli se tam mají dát nebo

nemají dát. Tam nefunguje žádná "kontrola" ani kvality, ani názorová příliš. Jo, umím
si představit, že by při šel článek, s kterým v hodně ohledech nebudeme souhlasit, tak
že o tom budeme víc uvažovat, jestli tam ten článek zrovna zařadit, kdo ho napsal,
proč ho takhle napsal, jestli si to ten člověk opravdu takhle myslí." (Ilona)

Ono "umím si představit" tu ale znamená, že k případům, kdy do redakce dorazí

názorově zcela odlišný příspěvek, většinou nedochází. Výzkum odhalil jen jeden výrazněj ší
příklad explicit ního gatekeepingu. Šlo o článek, který do redakce poslal unitaristický farář a
který pojednávalo tom, že Ježíš byl feminista. Článek nebyl otištěn, a ani o něm neproběhla
větš í

diskuse v redakci.
"Já si myslím, že jedna věc je, že u hodně lidí v naší skupin ě je opravdu hodn ě silná
averze vůči náboženství obecně, tudíž principielně něco takového by pro ně bylo

nepředstavitelné. Ono ani se neobj evilo vůbec to, že bychom řeši li, že to teda vůbec
otisknout. To spíš byla taková samozřejmo st." (Jana)
O tomto článku věděli jen někteří lidé z redakce. Ostatní buď zapomněli, anebo prostě

někdo rozhodl za ně, že odmítnutí z ideologických důvodů je samozřej mé, a není třeba o tom
diskutovat a ptát se ostatních:
"A nikdy se nám nestalo, že by nám někdo poslal takový článek, který by byl mimo.
To je taková bezprecendentní záležitost. Myslím si, že by to bylo docela zajímavé,
kdyby nám poslal třeba nějaký neonacista článek [smích] o patriarchátu, jestli bychom
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ho otiskli nebo neotiskli, to si myslím, že by byla docela zajímavá diskuse na to téma.'<
(Matěj)

N ic rn é ně, větš i na respo nde n tů/-ek

se shoduje na tom, že kdyby do redakce

při šel

ideologicky sporný č lá nek, v p řípad ě uveřejn ění by ho zarámoval nějak ý úvod nebo reakce,
které by vysvětl ova l y stanovisko redakce.
Podobné p řípady gatekeepingu je velice těžké zkoumat, a to zejm éna z důvodu
výrazné neinstitucionalizace redakce (blíže se o ní pojednává v další kapítole). Př e č te-l i si ten,
kdo má na starosti poštu, email s ideologicky "nevhodným" obsahem u sebe doma či v práci
(protože neexistuje nic jako kancel ář redakce) a rozhodne se jej neuveřejn it či smazat, je
téměř nemožné takový čin zjistit. A to jak pro pozorovatelku, tak pro ostatní z redakce.

Další bránu pro vstup čl ánku do časopisu představuj í hodnoty, které jsem nazvala
antiakademismus a antiprofesionalismus. Obě naznačuj í "nízkoprahovost" časopi su.
Antiprofesionalismus znamená, že redakce toleruje a snad i vítá jisté neumětel ství ve

psaní č lánků . Podle nich má mít každý, kdo chce něco vyjádřit, příležitost, aby dostal slovo, a
nem ěl by být omezován nějakými stylistickými kritérii. Zásahy do stylu ničí autenticitu
vý p o věd i .

Autenticita je ceněnou hodnotou.

"Snažím se fakt i věty, které mě se stylisticky nelíbí, ale jsou gramaticky dobře,
nechávat většinou tak, jak jsou, protože prostě se mě zdá lepší, aby ten čl ánek byl co
nejvíc toho člověka, jak ho napsal." (Josefina)
Je tu snaha dodat odvahu lidem, kteří se zdráhají psát, aby nedůvěru v sebe sama

překonali a začali tvořit. Koneckonců, ani redakce není složena z profesionálů .
,,[Jeden z důvodů časopis vydávat] byl takový ten vnitřní sebevzdělávací. Většina z
nás si říkal a, že na to moc nemáme psát, a něj ak jsme se necítili přispívat třeba do
jiných časopisů, což samozřejmě taky byla možnost. Tak jsme si říkali, že když si to
takhle všechny nebo všichni řekneme, že nám to moc nejde, tak na sebe nebudeme mít
takové nároky, a třeba se spíš odvážíme vyjít s něj akými články ven. Protože ten

časopis ještě neměl žádnou reputaci, nebylo co zkazit. Bylo akorát spíš co budovat."
(Ulrike)
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K l íčové kritérium pro hodnocení č lánků je srozumitelnost. Pokud není větám rozumět

(jsou třeba příli š "pu nkově psané" (Jana)), korektoři a korektorky navrhují úpravy. Větší
zásahy (ne však gra matické a interpu nkč ní chyby) se ale vždy konzultují a autorem/-kou
č lán ku .

Kdybyc hom si tedy před stavil i kritéria pro články jako laťky, které ukazují, které
články budou přij aty a otištěny a které ne, pak antiprofesionalismus znamená odstranění laťky

na dolní straně spekt ra. Antiakademismus je naopak horní l aťka, která má zabránit tomu, aby
se v časop ise objevily příli š odborné a čtenářsky náročné články. Přímá cesta nechce
oslovovat Genom) vzděl aneckou elitu', a tak se autoři/-rky snaží o pří stupnost.
"A záměrně se snažíme vyhýbat takovým příli š teoretizujícím článkům, to tam
nechceme vesměs záměrně. Nebo - "nechceme" - nechceme, aby tam bylo víc než
jeden článek, kterému bych - nerozu měla [smích]." (Josefina)
"Zjednodušujll. Nechci, aby to prostě byly [vědecké články]. Ale to mě přij de obecně,
že tako vým tro šku nedostatkem článků i těch vědeckých je, že se každý za každou
cenu snaží psát strašně kompl ikovaně, jako kdyby v tom byla ta kvalita. To
neznamená, že by to šlo na úkor kvality, když se něco řekne jednoduše, srozumitelně.
Tak že určitě se to snažím nějak při způsobovat, aby to nebylo samý odborný termín.
Aby to bylo přístupné . " (Jana)
Antiakadernismus se možná zdůrazňuj e tolik proto, že všichni členové redakce studují

nebo vystudovali vysokou školu. V drtivé většině jde o studentky sociálních a humanitních

věd, kde se píše hodně odborných seminárních prací. To má pravděpodobně vliv na styl psaní,
v článcích se objevuje zdrojování, práce s odbornou literaturou, důkladný poznámkový aparát,
užívání termínů apod . Krom toho, že samotná redakce patří mezi inteligenci, i články od
externích přispěvatelů/-ek často původně byly seminární prací či referátem. A naopak, nikdo
z redakce nemá žurnalistické vzdělání, kde by si osvojil zásady, ,j ak se píše do médií" Přímá

cesta tedy i přes svou snahu o přístupnost spíše připomíná populárně naučnou revue o teorii
anarchofeminismu.

V tomto ohledu by bylo zajímavé zjistil, kdo vlastně Přímou cesiu čt~. ~čkoliv je t~ hodn~ta anti~k.'l?emi~mu,
přece jen jsou to články intelektuálně náročné. Lidé z redakce n.evěděh přesně, k?o SI čaS~PIS kupuJe,.I kd~

7

rámcovou představu měli . Podle nichjsou to dvě základní skupiny- fenlll1lstlcká akademie a sympat17llI1tl

anarchistického/antikapitalistického hnuti.
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podívejme se j eště na faktory agendotvornosti, tedy kritéria ovlivňující výběr tématu
8

či události ke zpracování v článek . O těchto faktorech u alternativnich médií by se dala

napsat celá další diplomová práce, zde proto budou popsány jenom na ty, které se objevi ly při
výzkumu chodu redakce. Proto nejde o hloubkový výzkum těchto faktorů, spíše jen o někol ik
poznámek na okraj.
Nejzřej mější faktorem je frekvence. Ta zde nabývá poněkud odlišné podoby od

zpravodajské hodnoty frekvence. Protože časopis vychází maximáln ě dvakrát do roka,
obsahuje jen velmi málo "rychlých" událostí. Technické i personální problémy všeho druhu
mo hou kdykoli způ sob it zpoždění, a tak i recenze na několik měsíců trvající výstavu bude
dávno neaktuální.
,,[N]apsat n ějakou recenzi netrvá zas tak dlouho a může se to udělat těsně před tím,
než je ta uzávěrka a už máme všechny články a j eště je potřeba napsat nějakou recenzi,
tak se napíše nějaká recenze. S tímhle by nebyl problém, kdyby fakt do měsíce ta

Přímá cesta vyšla, nebo do 14 dnů, protože ono to mi ň nebude, než se to dostane do
tiskárny, než se udělají ty souborné korektury a tak dále, to by se opravdu nedalo

udělat rychleji než třeba za 3 týdny. Takže už i takováhle [věc], kdyby byla nějaká
aktuální záležitost, tak už i tohle by stačilo na to, aby to aktuální nebylo." (Matěj)
Nízká frekvence vydávání média tedy spíše nahrává dlouhodobým problémům,

obecnějším tématům a sociálním procesům. Jak bylo zmíněno výše, u některých článků vůbec
nevadí, když vyjdou o půl roku později. Ona Attonem (2001 ) vychvalovaná investigativní
žurnalistika by při takové periodicitě byla většinou dosti bezzubá a neefektivní. Přímá cesta je
tak v jistém smyslu odtržená od reality, od konkrétního "tady a teď".
Další už popsaným faktorem je kompozice (obsazení rubrik - pokud je hodně č l á nků,
a je

potřeba šetřit místem, nebude obsazena jedna rubrika dvěma dlouhými články). Také tu

figuruje faktor blízkosti. Ovšem vzhledem k tomu, že redakce příliš nebere ohledy na to, co
chce její publikum, a spíše Přímou cestu vydává z vlastní potřeby šířit své myšlenky , váže se
tato blízkost na redaktory a redaktorky, ne na předpokládané publikum. Témata celého

čísla a
č l á nků se vybírají tak, aby o nich autoři/-rky už alespoň něco věděli . Zde pochopitelně hraje

Tyto faktory se podobají zpravodajsk)'ID hodnotám. KOllk"Tétni faktory jsou zd~ do~oncc shodně Fjmeno~'lÍIlY
(frekvence, kompozice), ale celkově jsou označeny jakofak/ory agendo/vornos/J. Piim ácesta nepředstavuje
zpravodajský typ média, a proto nelze mluvit o zpravodajskjd l hodnotách.

8
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roli to,

CO

redak1:oři a redakto rky studují, a množství času, které jsou ochotni věnovat

dobrovolnické akti vitě.
"A zároveň taky další věc je j eště, že někdo nestíhá napsat třeba deset článků, že třeba
i se na to téma dalo najít. Když by se člověk do toho mohl opravdu ponořit a mohl
týden chodit po knihovnách a číst si knížky, tak by třeba na to téma něco napsal. Ale
do toho přistupuje ten faktor, že na to nemáme moc čas. Takže je to o tom, že bych

chtěl napsat těch článků pět, ale vím, že napíšu jenom tenhle, protože o tom už nějaké
informace mám a bude mi stačit, když se podívám do téhle knížky, kterou jsem četl,
z které mi

přijdou zajímavé informace, a něco si najdu na internetu a bude to pro mě

záležitost na x hodin třeba jenom. Ale víc už toho asi nebudu stíhat, protože je spousta
dalších věcí , které člověk musí ud ěl at." (Matěj)

Napřík lad současné číslo o komunikaci/moci a autoritě nevychází tak dlouho i z toho
důvodu, že téma komunikace je pro většinu členů/-ck redakce příliš těžké, příliš cizí. A
naopak, téma příštího čísla, rodičovství, je blízké hned několika z nich.

Přímá cesta
otevírat otázky, kter é se v jiným médiích nepokládají, a když, tak v jiném světle.
Z dalších

faktorů

tu nalezneme

d ůraz

na novost tématu -

"Ti Muži v patriarchátu, to si vzpomínám, že jsem

hrozně

vyloženě přišla

se snaží

s tím, že už

mě

vůbec neproblematizují muži. A my jsme se o tom bavili, to
nebyla ani žádná schůzka, to jsme někde byli a nějak jsme se o tom bavili. Vyplynulo
z toho, že by to bylo dobré nějakým způsobem to začít tematizovat, otvírat, že tohle je
důvod, proč psát Přímou cestl/ o Nějakým způsobem otvírat témata, o kt erých jsme

měli

štvalo, že se

dojem, že otvíraná nejsou

dostatečně

nebo

způsobem,

který nám

úplně

nevyhovoval, a chtěli jsme třeba na to ukázatjiný pohled a tak dále." (Nela)

Při podrobnějším

zkoumání

časopisu

bychom

jistě

objevili i další faktory jako

souznění (pokrývání očekávané akce - například se píše o táboře a dalších aktivitách, které
AFS pořádá) a pokračování (anarchistická média obecně mají své evergreeny, jakým je třeba
Zapatistické povstání v Mexiku). To už však přesahuje rámec tohoto výzkumu. Nicméně, bylo
by určitě zajímavé se faktory agendotvornosti a zpravodajskými hodnotamí valternatívních
médiích zabývat, protože už jen jiný způsob produkce a jiný motiv médium vydávat může
kritéria pro to, co to je

zveřejněníhodné, významně ovlivnit.
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Pi im á cesta tedy zjevně má své bias, svou předpoj atost. Ideologické nastaveni,

gatekeeping a faktory agendotvomosti fungují jako síto, kterým projdou jen specifické články
a témata. Zejména ideologická předpoj atost je silná. Jde o aktivistické médium, které svou
politiku neskrývá za objektivitu. Č l ánky neobsahuji ideologii impl i citně, ony pří mo svou
ideologii kážou, snaží se čtenáře/-ku k něčemu p řimět. Přímá cesta je alternativní médium,
jejím cílem je sociální změna, ne žurnalistika. Asi právě proto působila otázka, zda se cítí být
spíš žurnalistou/-kou, nebo aktivistou/-kou, dotazovaným takové potíže. Nikdy se za

novi náře/-ky nepovažovali, a ani Přímá cesta pro ně není médium jako takové, ale jen jeden
p i líř jejich

aktivismu .

Shrnutí:

Kapitola o redakční police mimo jiné ukázala střetávání ideologie a objevujících se

(mocenských) struktur vztahů v redakci. Pro udržování ideologie média je důležitý selektivní
nábor členů redakce, který může probíhat formou jakéhosi vrůstání do struktur organizace.
Konformita s politikou média se dále dosahuj e i společnými diskusemi. Velkou část kapitoly
zabrala otázka, zda v redakci vznikají skryté mocenské struktury. Jejich vznik je umožněn
kumulací

funkci, mocí grafika/-čky,

neinformovaností ostatních členů/-ek i jejich

nezodpovědností. Nezdá se však, že by ve skutečnosti tyto struktury nějak výrazně
dominovaly. Dalším tématem byl gatekeeping, kritéria pro články a faktory agendotvomosti.
Nároky na články nejsou nijak striktně vymezené (svoboda autorů/-ek co se týče tématu,
délky či stylu článku), objevuje se však faktor antiakademismu a antiprofesionalismu.
Důležitá je ideologická stránka obsahu, nad níž se uplatňuj e nejsilněj ší kontrola.
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2.3. RUTINY : h l avně žádno u pravidelnost!

"Ono je to spíš takové samovolné a samospád né." (Nela)

S dekonstrukcí struktur a konvencí, o níž se mluví v manifestu AFS, ale i s reálnou
situací

časo p isu

d ěl an ého

v provizornich podmínkách souvisí jedna

pozoruhodná

charakteristika fungo vání redakce Pii m é cesty - výrazná neinstitucionalizace. Nejedná se
deinstitucionalizaci ve smyslu nezávislosti na nějaké instituci či organizaci, o níž byla řeč
v teoretické části , ale o neexistenci něj akých ustáleněj ších forem organizace práce (tedy o
instituci ve smyslu "jak se něco děl á") . Nic není předem příl i š jasné, všechno se domlouvá
v podstatě ad hoc. Tato chaotičnost se projevuje například tak, že schůzky redakční rady jsou
nepravidelné; není určeno žádné stálé místo jejich konání; redakce je organizována velmi

vo l ně; uzávěrky se posouvají; časopi s nemá pevně daný počet stran; do chodu redakce každý
zasahuje podle svýc h momentálních možností, neexistuje žádný plán, ať publikační či

finanční atd. Tuto neinstitucionalizaci ji stě zapříčiňují i praktické důvody, jako to, že PC
všichni dělají dobrovolně a ve svém volném čase, ale vychází to i z ideologického rámce.
"Tak řekla bych, že to probíhá vždycky velice spontánně a vulkanicky a neřízeně, ale
vždycky je to takov ý proces, který se nakonec nějak vždycky vyvrbi. Nakonec to
vždycky to dopadn e, ten časopis se dá dohromady." (Jana)
Tato kapitola se bude věnovat rutinám, tedy těm nejběžněj ším procesům, které vedou
ke konečnému mediálnímu produktu s názvem Piim ácesta a které spíše vycházejí z praktické
nutnosti _

nicméně, uvidíme, že ani ideologie tu rozhodně neztrácí vliv. Řeč bude zejména o

dvou základních tématech: o neinstitucionalizaci a o čase.
2.3.1. Neinstltuclonalízace - tvůrčí chaos
Redakce Přímé cesty se dá lokalizovat jen sociálně - jako skupina lidí, kteří pracuj í na

společném projektu . Ne však místně. Přímá cesta nemá žádné kanceláře, žádné fyzické
zázemí. To má samozřejmě velký dopad na podobu redakčních schůzek i samotný proces
psaní čl ánku a dostupné zdroje.
Redakce se schází na rozličných místech - mohou to být

"obyčejné"
malým

kavárny (v

současnosti

je navíc

důležité,

různé pro-aktivistické i

aby prostory byly

nekuřácké - kvůli

dětem členek redakce), momentálně se většinou odehrávaj í u někoho doma a

atmosféra je velmi neformální.
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Takových společných schůzek k danému čí sl u je poměrně málo, těži ště je
v samostatné práci redaktorů/-ek. Roli tu hrají i schůzky AFS (také nijak výrazně
institucionalizované), kde se řeší drobnosti v příp ravě časopisu ..
"Je to větš i nou tak, že ty redakční rady na začátku tvorby toho tématu jsou třeba dvě,
tři v rozmezí třeba 14 dnů . Pak je delší pauza, kde se to tvoří a pak bývaj í ty poslední
schůzky zhruba k té uzávěrce, kde už se spíš to dol aďuj e, řeší se, jestli teda všechny ty

člá nky jsou, nejsou, co je potřeba ještě dodělat a dopsat, jestli tam vyloženě nějaký
článek hodně chybí, že by ho někdo mohl j ešt ě dopsat a tak dál." (llona)

"Red ak čn í rada nefunguje nikd y samostatně, bez nějaké zpětné reflexe Skupiny, takže

pak to může vypadat, že redakční rady jsou tři, ale ono ve finále by jich bylo víc,
kdybychom se nevídali i jindy na těch normálních schůzkách. Když někdo vidí, že

něco nestíhá, nebo že něco nenapíše, nebo že naopak sehnal někoho, kdo něco napíše,
tak prostě to řekne na normální schůzce a nedělá se kvůli tomu nějaká speciální
redakční

rada." (Josefina)

Povaha schůzek redakce se mění v závislosti na stádiu práce na daném čísle . Na

začátku se vymýšlí téma čísla a témata jednotlivých článků, během zhruba dvou dalších
schůzek se podoba čísla dále vyjasňuj e, a nakonec, po delší pauze na vlastní práci, je
"popoháněcí" schůzka kolem uzávěrky. Pak se zařizují technické věci, grafické zpracování,
tisk a distribuce, ale tyto činnosti běží jakoby nezávisle na redakční radě, a někteří
respondenti/-ky je vlastně ani jako součást redakce nevnímají. Po tom, co časopis vyjde, se

nezačíná pracovat ihned na dalším čísle, je tu nějaký čas na oddech nebo jiné aktivity.

Nicméně, číslo na téma Komunikace/ Moc a autorita v tomto ohledu bylo trochu jiné schůzky k němu se odehrávaly ještě před dokončením předchozího čísla, protože u něj se
zpozdila technická realizace, a redakce měla snahu zamezit další časové prodlevě (což se
nepodařilo ).

Termínů schůzek se domlouvají v podstatě náhodně, nej sou tu žádné pravidelné

termíny typu "každé druhé pondělí v šest".

schůzky nejsou úplně pravidelné. Vždycky se řekne, že je potřeba svolat redakční
radu tak se svolá redakční rada. Ten problém je, že všichni máme dost málo volného
,

"Ty
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času, takže aby se sešli všichni lidi a m ěl i čas, tak ono jenom tohle vždycky zabere

dost [úsilí]." (Nela)
Tato nepravidelnost je ale kompenzována již zmíněnou relativní pravidelností schůzek
AFS.

Jak to vypadá, když se redakční rada rozejde a každý už má představu o tom, co bude
psát? Jak už bylo řečeno, redakce nemá kanceláře, proto každý pracuje tam, kde má možnost
_ doma, ve škole, v zaměstnání. Znamená to, že ne všichni mají stejné podmínky pro tvorbu
čl ánku. Někdo nem á vlastní počítač nebo internetové připojení a musí využívat dostupné

zdroje jinde.
Většina článků je "od stolu". Jsou to více či méně odborné kompilace sekundárních

zdroj ů (odborné knihy a články, webové stránky), sku tečná žurnalistická práce v terénu a
s živými lidmi se tu, kromě poměrně častých rozhovorů, téměř nevyskytuje. Jako důvod je
možno označit několik faktorů. Zaprvé, nikdo z redakce nemá žurnalistické vzdělání , tudíž
nezná pravidla, ,j ak se píše do novin", to ale není cílem časopisu. Zadruhé, jde o

volnočasovou ak-tivitu - a sednout si k počítači a vyhledat vhodné zdroje online nebo knížky
v knihovně je vždy časově úsporněj ší, než namáhavě hledat vhodného informátora v
"reálném" světě. Tím však redakce do značné míry uniká pasti, do níž padají mainstreamová
média _ pasti závislosti na byrokratizovaných organizacích, jako je policie a státní úřady.

Třetím důvodem pro tuto jinou "žurnalistiku" budou i omezené materiální zdroje. Neexistuje
tu nic jako firemní telefon, databáze obrázků nebo tisková agentura, která by dodávala
materiál. To může práci značně ztěžovat:
"Je to taky

strašně úmorné v tom, jak člověk pořád ty věci musí dělat co nejlevněji. Že

to není o tom, že je telefon, kterým se dá neustále telefonovat, a že člověk vyřeší věci
ve chvíli, kdy se je rozhodne vyřešit, ale vždycky čeká, až bude levnější tarif, nebo až

půjde do práce a bude volat ze služebního telefonu. Tyhle věci jsou úplně hrozně
namáhavé, a já neříkám, že bych chtěla, abychom měli prostě šílené prachy. Taky by
to třeba bylo o něčem jiném, a někdy by si třeba člověk hrozně přál, aby měl tu
kancelář a měl to technické zázemí a nemusel vždycky složitě zařizovat, kdo
nakopíruje letáky, a ted' rozhazovat

sítě

po

těch

známých, a pak to k nim chodit

vyzvedávat. Že vlastně sebemenší výstup navenek stojí takovéhle úsilí. To není ani tak
o tom

čase, fyzicky, který člověk stráví tím konkrétním činem, ale tím, jak to má v
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hl avě, jak si říká : j eště musím tohle, a pořád plánuje, jakými cestičkami se k tomu

dostat." (Ulrike)

probl émům s nedostatkem (materiálních) zdrojů se čelí i případě ilustračních obrázků.
Tam, kde se jedná o reportáž z něj aké vlastní akce, je to poměrně jednoduché - fotografie
vdigitálním formátu se už dnes sežene snadno. Pro zbytek, a to je drtivá většina, článků se
obrázky přebírají - obvykle se stahují z internetu. Oba dotazovaní, kteří dělali grafiku, si

uvědomují problematičnost shánění obrázků. Překážkou je už samotná obecnost a teoretíčnost
č l á nků:

,,[My] bychom tam chtěli víc těch obrázků, jenomže pak zjistíme, že téma je
Anarchismus v každodenním životě, a na to se obrázky hledaj í dost těžko." (Matěj)
Svou roli hraje ale i to, že online zdroje, které nabízejí tematické obrázky, nejsou

nevyčerpatelné. K tomu se přidává i fakt, že přesunou-li ostatní na grafika/-čku povinnost

č l á nků m nějaký obrazový materiál, grafikJ-čka pravděpodobně využije své

sehnat k
osvědčené

zdroje.

"Dost o tom bavili s Josefinou - a bylo to jasné, protože ona fakt dělala hrozně moc

věcí a nern ěla na to čas -, že v dost těch Přímých cestách bylo spousta takových těch

obrázků,

takových

těch odznáčků a různých kreslených, "zprofanovaných" obrázků,

relativně často, co se opakuj í nebo co už někde byly. Já jsem se toho
chtěl co nejvíc vyvarovat a snažil se ke každému tomu článku najít nějaký osobitý

co se objevují

obrázek." (Matěj)

Řešením problémů s nedostatkem obrázků by se zdála být původní tvorba. Časopis,
který zdúrazňuje antiprofesionalismus, by mohl být ideálním místem pro zveřejňování DIY
grafiky. K tomu však nedochází. Nikdo z redakce žádné obrázky nemaluje, a s externími
přispěvateli to bývá obtížné.

,,[V]ím, že jsou lidi, kteří kreslí hezky - je to škoda, ale já prostě s tím bojuju už hodně

některý lidi, aby něco nakreslili. S jedním klukem jsem to řešila
dlouho. On studuje nějakou uměleckou školou, a vím, že i kreslí a že j em po něm
něco chtěla, a on mi to slíbil, ale vzhledem k tomu, že je z Moravy a nemá ani mobilní

dlouho, a prosím
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telefon, natož mail, tak to prostě nedopadlo. Mám pocit, že ty lidi zas nestojí moc o to,
aby ty jejich obrázky v těch médiích byly, a mě už to prostě unavuje [se doprošovat]."
(Josefi na)
Přímá cesta nevydává žádné veřejné výzvy jako "hledáme kreslíře, kreslířku," vše se

děje jen na úrovni osobních vztahů a známostí. Funguje to tak i v případě dalších č inno st í jako

jsou korektury, i ji ž zmíněné psaní článků - dobrovolná a nezisková činno st ale anijiné vztahy

neumožňuje. A málokdy se vyvine něj aký stálý vztah, spolupráce třeba trvá jedno nebo dvě
čísl a, a pak skončí. Permanentní ne-jistota v zabezpečení produkce časopisu znamená, že se

prakticky kdykoli může vynořit nějaká komplikace, která může celý proces nabourat a
zpomalit. Na druhou stranu, redakce si obstarává většinu práce sama, iniciativa od lidí
"mimo" se spíše bere jako bonus. 9

Viděl i jsme, že práce v Přímé cestě je poměrně dost málo rutinizovaná, ačkoli základní

scénáře tu existují. Tato neinstitucionalizace vyplývá jednak z toho, že chybí materiální
zázemí, a jednak jde o dobrovolnou činnost, která, ač je pro členy redakce důležitá, bude vždy
stát až za studijní mi a pracovními povinnostmi.
2.3.2. Čas a "osob o-čas"
Philip Schlesinger ( 1999) ukazuje, jak jsou novináři přímo posedlí časem. Včasnost,

bezprostřednost, okamžitost, produkce výstupu v pravidelných časových intervalech - to vše
ho vede k tomu, aby mluvilo novinářském feti šismu času, Redakce Přímé cesty se na první
pohled zdá být na hony vzdálena takovému spěchu a fixací na termíny. Avšak, jak se zejména
v rozhovorech ukázalo, téma času a dodržování uzávěrek patří k těm nej palčivěj ší m a
(

• v

v ' v,

nejzmmo vanejsun.

řečeno, Přimá cesta vychází zhruba dvakrát do roka - nebo alespoň takové
je přání redakce. Nejsou ale stanoveny žádné konkrétní terminy, všeje jen velmi přibližné.
Jak už bylo

spočívá v tom, že se řekne: hele, tak už máme uzávěrku tohohle, tak jaké
bude téma další Přímé cesty? Spíš takhle to funguje. Když se udělá uzávěrka, a vlastně

"Periodicita

to číslo už je na tom grafikovi, tak se řekne: tak co budeme psát dál?" (Nela)

9

K prolínání rolí tvůrce - příjemce tedy příliš často nedochází.
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V posledn í d ob ě se ale vzhledem k různým probl émů m a změně priorit v činnostech

AfS intervaly mezi jedn otli vými čí s ly stá le zvyšovaly, až na osm, devět měsíců . Na devátém
čísle, které stále j e ště nevyšlo, se zač í n al o v redakci pracovat právě před rokem.

Na vině je nedostat ek "osobo-času". Tak jsem se rozhodla označit fakt, že do tvorby
časop isu výrazně zasahuj í další, zejména pracovní, studijní a rodinné povinnosti jednotlivých
č lenů a členek redakce, že čas tady není něj aká samostatná objektívní veličina, ale že je

výrazně so ci ál ně váz án. Ke slovu "osobo-čas" m ě při vedl Matěj , když mluvil o " nápado-

čase" , kterého nemá dost natolik, aby se moh l plně věnovat novému grafickému zpracování
časo p i su. V této části se proto budu zab ývat nejen časem, ale i vztahem práce v redakci a

osobního života, protože tyto dvě stránky jsou úzce provázané.
Protože práce na časop i se se odehrává v běžném sociálním prostředí každého člena a

členky redakce, je velmi obtí žné určit, kolik času nad Piimou cestou vlastně stráví. Kdyby
existovala nějaká kancelář, nějaká fyzická redakce, dalo by se to bezpochyby snáz spočítat.

J oseťína například dělá korektury už zláma ného textu při cestování městskou hromadnou
dopra vou , distribuci ve volných chvilkách mezi jinou prací doma. Bohužel, protože
pozoro vání takovýchto časově a mí stně předem nelokalizovatelných aktivit je nernožné,
musím e se spokojit jen s vlastními výpov ě ďm i č l enů/-ek redakce. Nikdo v podstatě neměl
přesnou představu , kolik mu práce nad jedn ím čís lem zabere času .

"T o nedokážu vůbec [vyčíslit]. Chodím na ty schůzky, případě jestli do toho chceš
zahrnout přípravu literatury nebo dělání těch rozhovorů ... a potom to samotné psaní.
No, ale kolik to je, to je relativní. To je podle toho, kolik jednak ty máš času, kolik

času můžeš vůbec věnovat, podle toho, co cítíš, že to chceš psát, jako tu tematiku . To
všechno závisí na těchhle věcech . " (Nela)
Ti, kdo jen píší články, mluvili řádově o dnech, nicméně v rozpětí třeba měsíce.
Grafika zabere mnohem více

času, v celkovém součtu týdny až měsíc. Stejně tak je časově

náročnější distribuce, která je trvalejšího rázu.

"T o je takové, že

měsíc nedělám vůbec nic, a pak strávím

X,

třeba deset hodin psan ím

nějakých člá nků, pak zase měsíc, nebo ne měsíc, ale nějaký čas jakoby nic, mezi tím

člověk

nad

stráví , J'

á

něčím přemýšlí,

jak by to mohlo vypadat nebo tak, a pak

prostě nárazově

nevím , několik hodin denně pod dobu 14 dnů, 3 týdnů tou samotnou

grafickou prací." (Matěj)
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Vidíme tedy, že práce v redakci neprobíhá kontinuálně, nýbrž v křivkách, které
odrážejí relativní klid po vydání čísl a a před započetí m práce na dalším. Těsně před
u závěrkou se pak pracuje nejint enzi vněj i, protože větši na redaktorůl-ek má tendenci úkoly

spojené s Přímou cestou odkládat na dobu, kdy už budou opravdu "hořet", a zatím se věnovat
jiné práci. Období klidu se tu střídají s napětím a shonem stej ně jako v mainstreamových
médiích. Dvě věci jsou tu ale jiné.
Zaprvé, v Přímé cestě nevznikají " případy pohotovosti", které by měl y svou pří činu
mimo produkci média, tedy v okolním světě. Jak už bylo řečeno, redakce si vybírá témata
podle své vn i třn í potřeby. Neřídí se aktuálním dění m ve světě, které přitahuj e pozornost
mainstreamových médií, ačkoli i u těch větši na spěchu a stresu vzniká z vnitřní logiky jejich
fungování, z termínů a uzávěrek (Schlesinger 1999). Fáze plánování (podle Goldinga a
Elliotta 1999) tu tedy funguje jinak: protože se médium neorientuje na aktuální události (a ani

nemůže), plánování je spíše dlouhodobé - a nij ak propracované. Neexistují žádné přesné
výhledové plány, témata čísel se stanovují v podstatě ad hoc, stejně jako jsou neplánované a
nenaplánovatelné příspěvky externích autoru a autorek.
Druhou odlišností je, že ani uzávěrky tu nakonec nejsou něčím definitivním. Už
v pasáži o gatekeepingu bylo zmíněno, že prioritní není termin uzávěrky, ale napsání všech
(tematických) článků. Proto se uzávěrky neberou příliš vážně, nebo aspoň ne ta první
stanovená. Většina lidí "nestíhá", takže ti, kdo mají svou práci splněnu k datu první uzávěrky,
platí spíše za světlé výjimky. Ostatní členové redakce je obdivují, uznávají, že sami to
nezvládli - a určí novou uzávěrku .
,,[p]rotože všichni to nechávají na poslední chvíli, tak se to na poslední chvíli nestihne,
všichni si řeknou: nikdo stejně nic neposlal, tak já taky to nemusím ještě poslat.
Takové to převedení na kolektivní vinu. Takže žádný problém [smích]." (Matěj)
Tato pružnost uzávěrek spolu s dlouhými intervaly mezi jednotlivými čísly by mohla

naznačovat, že redakce má na napsání článků spoustu času. Opak je ale pravdou, tedy alespoň
v jistém smyslu. To, že psaní do Přímé cesty konkurují další d ů ležit é životní aktivity, kde
ovšem uzávěrky platí neúprosně, znamená, že pro psaní článků pro časopis je vymezenjen ten
nejnutnější čas, a často na poslední chvíli. Proto i zde najdeme práci v limitovaném časovém

m ůže využívat jen omezené množství informačních zdrojů. To potvrzují
citovaná Matějova slova: ,,[...] je to o tom, že bych chtěl napsat těch článků pět, ale

rozmezí, práci, která
už jednou
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vím, že napíšu jenom tenhle, protože o tom už něj aké informace mám a bude mi stači t, když
se podívám do téhle knížky, kterou jsem čet l, [...] a něco si najdu na internetu a bude to pro
mě záležitost na x hodin třeba jenom."

P ři práci na novém čís le se vlastně už od začátku vymezí, kdy zhruba by měly být

všechny č lánky napsány. Intervaly mezi prvním stanovením tématu a termínem uzávěrky
nejsou nijak pravidelné, vždy se při jejich stanovování započítává i to, jak kdo z redakce bude
a nebude mít v následujícím období onen "osobo-čas", ať je čekají státnice, cesta do zahraničí
nebo narození dít ěte .
Uzávěrek je několik i z hlediska u rčité práce - psaní č lá nků, korektury, grafika.

Jakmile se zpozdí dodání článků , strhne to s sebou i návazné či nnosti. V případě, že se vše
posune natolik, že se mine období, kdy má čas grafik/ čka, může se vydání časopisu výrazně
opozdit.
Všichni z redakce jsou s periodicitou časopisu nespokojení. Přímá cesta by podle nich

m ěl a vycházet častěj i, ale nejsou si jisti, zda by mohla. Jiné aktivity, ať už je to práce nebo
škola, rodina nebo další projekty AFS, soutěží o jejich pozornost a úsilí. A tak si stěžují si na
to, jak sami nejsou schopni dodržet termín uzávěrek. Popisuj í, jak se snaží si dávat první

uzávěrku už hodně brzo, aby na ně něco tlačilo, ale zároveň se zas tak nic nestalo, když ji
nedodrží (protože oni ji nedodrží). Mluví o tom, jak je nutné zpřísnit pravidla a opožděné

články už jednoduše dodatečně nepřij ímat. Svou roli tu hraje skutečná vytíženost lidí
v redakci a to, že k dodržení termínu je nutí jen a jen vnitřní pocit zodpovědnosti vůči
ostatním a vůči časopisu. Když někdo svůj závazek nesplnil, ostatní ho urgují, zároveň je tu
vždy možnost "beztrestně" práci nedodat.
"Ted' poslední dobou toho mám opravdu hodně, ale ono to u nás tak i fu nguje, že jsou
životní fáze, kdy to prostě někdo z nás opravdu nestíhá a nemá čas. A tak se trošku
stáhne, a ve chvíli, kdy zas se to uklidní, tak se zas víc zapojí. Někdy prostě člověk
musí něco odříct, že už to nejde stíhat." (Jana)

"Měl i bychom být rychlejší v častějším vydávání časopisu. Ale já mám pocit, že

obecně jsme vesměs docela odpovědní lidi, že když si to nějak stanovíme, tak to třeba
nevyjde nikdy, ale [v tom případě] chápu nějak ty důvody. Anebo někdy třeba i mám
pocit, že někdo to podělal, že někdo se na to vykašlal, ale to opravdu málokdy."
(Josefina)
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Abse nce autority a sankcí, propojení politiky a osobního života, osobní zodpovědnost
jako jediná záruka - tím už jsme se jednou zabývali. Jde přece o konkrétní projevy
anarchismu v praxi. A tak se zase kruhem vracíme zpět k úvodním pasážím o ideologii.
Prcfigurati vní politika tu opravdu hraje výraznou roli. Přímá cesta není jen médium, je
to jeden z proj ektů AFS, jeden z prostředků, jak šířit své myšlenky a zároveň si jejich platnost
a funkčnost ověřovat v praxi. I proto Přímá cesta nefunguje jako běžný časopis se svými
ustálenými rutinami , hierarchiemi a termíny. Propojování osobního života s aktivismem, jímž
psaní do časopisu bezesporu je, ústí v neinstitucionalizaci a jistou nepředvídatelnost, protože i
osobní život je nepředvídatelný.

Shrnutí:
Běžný chod redakce je charakterizován neinstitucionalizací, tedy absencí výraznějších

vzorců

práce.

Sch ůzky

jsou nepravidelné, periodicita

časopisu

není

pevně

dána. Ani vztahy

ničím stálým. Přímá cesta také disponuje velmi omezenými
materiálním zdroji (jako je kancelář, telefon, počítače, zdroje obrázků). Tato pennanentní
nejistota zabraňuje ustavení výraznějších rutin, ačkoli obecné scénáře postupu při tvorbě čísla

s "externisty/-kami" nejsou

tu existují. To , že redakce funguje na principu dobrovolnosti, znamená, že do jejího chodu

významně zasahuje osobní život jejích členů a členek. propojení práce v redakci a osobního
života významně proměňuje zacházení s časem, který je jinak v mainstreamových médiích až
"fetišizován". Přesné načasování a termíny se v Přímé cestě nerespektují a uzávěrky se
odsouvají, i když to neznamená, že by pro redakci byly bezvýznamné. Jejich významnost je
však menší než významnost dalších aktivit. Nedodržení
ale nepadají za

něj

žádné sankce. Z roviny

nejběžnější

termínů je

praxe se tak dostáváme zpět k rovině

ideologie _ žádná autorita, žádné sankce, dobrovolnost a zábava.
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vnímáno jako negativní,

V. ZÁVĚR
Tato práce

m ěl a

za úkol popsat organizaci práce ve vybraném alternativním médiu,

anarchofeministickém časo p ise Piim á cesta. Výzkumnou fázi, která to zj iš ťovala, ale
p řed cháze la

a doprovázela práce teoretická. Ta se převážně za měřovala na nalezení sk u tečně

fu nkč n í definice alternativních médií, která v českém prostředí podle mínění autorky dosud
chy běl a .

Alternativní média byla v této práci definována na základě tří součas ně se

vyskytujících charakteristik: dekapitalizace, deinstitucionalizace a deprofesionalizace. Práce
dále p řin esla základní popis alternativních médií v mnoha rovinách (formáty, obsah,
distribuce, publika, komunikační model). Z míněn byl i vztah alternativních médií a
(alternativní) veřejné sféry. Další podstatnou kapitolu tvořil přehled vybraných faktoru
ovlivilujících konstrukci zpráv zejména v mainstreamových médiích.
Výzkum probíhal od listopadu 2005 do listopadu 2006. Zdrojem dat byly hloubkové
rozhovory se členem a členkami redakce, nezúčastněné pozorování a analýza dokumentů .
Data byla zpracována kvalitativní metodou. Výsledkem výzkumu bylo několik následujících
zj i št ěn í.

Ukázalo se, jak se v alternativních médiích proměňují pracovní postupy, které známe
z výzku m ů médií mainstreamových. Zj ištěné postupy a principy byly vyloženy jako prvky
kontinua ideologie a praxe, které je možno rozdělit na tři základní oblasti: ideologii (ve
smyslu normativních principů), redakční politiku (ve smyslu "policy") a rutiny (ve smyslu

běžného provozu redakce). Některé pracovní postupy jsou podobné těm užívaným
v mainstreamový ch médiích, jiné se výrazně odlišují.
Výrazný vliv na chod redakce Přímé cesty má ideologie anarchofeminismu, na jehož
základech vlastně stojí celá "mateřská organizace" Přímé cesty, Anarchofeministická skupina
(AfS ). Důraz anarchismu na absenci autority a donucovacích prostředků, jeho vyzdvihování
dobrovolnosti a osobní zodpovědnosti, to vše se promítá do organizace redakční práce. Proto
redakce nerná žádné šéfy, a k rozhodování dochází pomocí konsensu.
Rovina redakční politiky se zaměřila na mechanismy selekce a na mocenské
struktury uvnitř redakce. Existuje tu selektivní nábor členů/sek, v některých ohledech ještě

výrazněj i než u mainstreamových médií, protože jedinou motivaci pracovat dobrovo lně
v takto politickém médiu je ona politika sama. Uplatňuje se tu gatekeeping, ale v kolektivnější

formě,

protože neexistuje jedna

pověřená

osoba, která by byla vybavena rozhodovací

pravomocí srovnatelnou se "strážci brány", jakými jsou

např. editoři/-rky nebo vedoucí
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vydání v mainstreamových médiích. Neexistence formálních struktur však umožňuje, aby byl
gatekeeping vykonáván i

skrytě .

Tyto pří p ad y lze však zkoumat velmi

obtížně .

Redakce také

nemá vypracovaný systém rotace specializovaných funkcí, jako je distribuce a grafika

("dělá

to, dokud tě to baví"). V takovém p řípad ě mů že docházet k nezpochyb ň o van é rnu propojení

funkce-osoba. Specifická funkce gra fika/-čky je ostatně nadána výraznou mocí, ať rotuje či
ne. D ěj e se to zejména v p říp ad ě

n ezo d p ověd nost i či

nezájmu ostatních.

Selekce a úprava č l á nk ů probíhá podle velmi volných m ěřít ek. Objevily se i některé
fa ktory agenclotvornosti jako frekvence či blízkost, ale i specifick é zásady jako
antiakademismus a antiprofesionalismus.
Podstatným rysem běžného provozu redakce je neinstitucionalizace. Máloco běží
v zaběh lých kolejích, většina věcí, ať jsou to termíny a místa schůzek, uzávěrky nebo síť
přispěvatelů , se mění od čísla k číslu . Redakce také disponuje velmi omezenými zdroji,

zejména materiálními, což má na produkci časopisu výrazný vliv. Neinstitucionalizace je tak
silným faktorem, který pracuje proti ustavení ru tin.
Odlišné je i zacházení s časem . Periodicita je jen velmi při b ližná, uzávěrky se pří li š
nerespektují. Nenajdeme tu tedy onu pověstnou posedlost časem jako to poslední kritérium
pro žurnalistickou práci. Avšak i tak je správné načasování pro č leny/-ky redakce Přímé cesty
důležité, i když spíše ve formě nedostižné mety. Velkou roli tu hrají jejich osobní životy,

které někdy čas pro práci v redakci poskytnou, někdy z něj ubírají. Pojetí času tu je výrazně
sociál n ě vázáno, nazvala jsem ho proto "osobo-čas" .

Na tomto míst ě si dovolím úvahu, která už překračuj e za rámec zj ištěných fakt. Přímá

cesta je magazínem "zájmového kroužku" zvaného AFS, kt erý vychází jen z jeho vnitřní

potřeby. Mainstreamová média jsou ale jiná: fungují jako byrokratické organizace, které se
musejí vypořádávat s proměnlivostí a chaotičností světa, který pokrývají. Vnitřní fungování je
proto rutini zovan é a předpokládatelné, každý tu má svou přesně vymezenou fu nkci . Jejich
produktem je pravidelný, standardizovaný výstup. Přímá cesIa se na chaotičnost světa

nezaměřuj e. Naopak, to, co si vybere, je mnohem stálejší. Je to nějaké velké téma, něj aký
sociální jev, něj aká otázka. Ne krátkodobý proces, který náhle vznikl a náhle zmizí. Zaměřuj e
se na nadčasová, jakoby nehybná témata. Aktuálnost je znemožněna neinstitucionali zací.
Frekvence je nízká a nepravidelná, produkce média se řeší vždy "operativně". Kdyby se

časopis chtěl věnovat více oné chaotičnosti světa, musel by pravděpodobně výrazně
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ft

zredukovat svou vn itřní c haoti čnost . ' Otázky prefi gurativni politiky a anarchistických zásad
by pravd ěpo dob ně potom vystoupily do popředí. Efektivitu jsme přece jen zvyklí očekávat u
vý raz ně

hierarchických organizací s tuhou disciplínou.

Takové otázky by ale nejlépe zod pověděl další výzkum, který by se zaměřil na
mtini zovaněj ší alternativní médium - výsledky tohoto výzkumu přece jen nejsou zobecnitelné

na každé alternativní médium. Z českých by se pro takové zkoumání hodila např. A-kontra,
která také stojí na anarchistických principech, nicméně narozdíl od Přímé cesty se prodává na
stáncích a vychází v pravidelných intervalech.
Další výzkumy by se mohly zaměřit na di stribuční sítě, zpravodajské hodnoty nebo
publika alternati vních médií. Možností je vskutku mnoho, protože alternativní média jsou
jakýmsi paralelním světem mainstreamových médií. Jsou zde všechny tradičně vydělované
oblasti, od médií jako organizací, přes mediální produkt, po publika a účinky, ale nedají se na

ně uplatnit úplně stejná zj ištění. Dále jsou to otázky veřej né sféry, přístupu čtenářůJ-ek do
médií či vztahu alternativních médií a fragmentizace publik. Do oblasti zájmu kulturálnich
studií zase spadá problematika vztahu subkultury, alternativních médií a jejich inkorporace a
komodifi kace. Studium alternativních médií otevírá vzrušující svět inovativních a
neokoukaných formátů a postupů, které by ve standardizovaném světě mainstreamu sotva
m ěl y

šanci.
Otázka větší demokratičnosti fungování alternativního média, jejíž diskusi zamýšlel

p ů vodní projekt této práce, během výzkumu nevyvstala jako zásadní moment. Spolu s autory
a autorkami uvedenými již v teoretické části lze tvrdit, že alternativní média jsou

demokratičtěj ší jednoduše proto, že je může tvořit kdokoli, bez požadavku vstupního kapitálu

či žurnalistických dovedností a znalostí. To je ostatně i případ redakce Piim é cesty . Ve

části se ukázalo, že by členové/-ky redakce uvítali větší participaci dalších autorů/
ek, nicméně za předpokladu elementárního ideologického souznění. Bariéru intenzivněj šího
zapojení do této aktivity mohou představovat přátelské (či "soudmžské", jak je označovali
repondenti/-ky) vztahy v kolektivu redakce, které navenek mohou působit exkluzivně.
V rovině předpokladů participace tedy lze konstatovat, že alternativní média jsou otevřenější a
ve svém fungování demokratičtější (ostatně tak je mnozí autoři definuj í, např. Downing

výzkumné

2001b). Na otázku

I

příčin reálné úrovně participace výzkum neodpověděl, a ve světle zpětných

To však nutně neznamená přistoupení na argument výzkumné ~~piny Com.edia (1984), kte~ tvrdila, ~e
altcmativní média (ta, která vystoupí z "ghetta") musí phJlIlout organizačnl a ekonomIcké strategie

úspěšná

mainstreamových médií.

96

úvah vlast ně ani nemohl, protože na to byl zaměřen příliš úzce. Přinesl však množství nových
poznat kll o zatím n ep říli š probádané oblasti mediální sféry.
Ale zpět k Piim é cestě. V době, kdy píšu poslední řádky této práce, prožívá časopis
pra vd ěpo dobně svou nej větš í krizi. D voj čí s lo za měřené na komunikaci a moc a autoritu se
při p ravuje

už rok a vyjde, pokud

vů bec,

jen s po l ov ič n í m

počtem

stran, než na jaký

č tenáři/

ky byli u Prlm é cesty zvyklí. V ětší na respond entů/- ek mluvila o tvůrčí krizi a o krizi
zo d pověd no sti.

kolektivní

V podobných aktivitách se angažují

vy hoře ní.

Svou roli tu

může

několik

hrát pro tuto chvíli

let, možná na

nevhodně

cesty však pro tuto chvíli není znám.
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začátku

dolehlo

zvolené téma, i to, že

AFS je ze svých "starých" aktivit unavená a hledá nový impuls. Ten, zdá se,
Svépomocné univerzity, jejíž kurzy probíhají od

ně

přišel

v podobě

podzimu 2006. Další osud Přímé

>

VI. ENGLISH SUlVIMARY
ORG ANIZ ATIONAL RO T I
Id eology and pr-actice of the editoria l board of Piinui cesta m

The study of the alternative media has been an underdeveloped branch of the zech
media studies. This thesis aims both to introduce a functional definition and description of
alternative media in general and to contribute to research in this area. The research is focused
on organizational routines of the alternative media. The fieldwork \ as conducted among the
editors of Ptima cesta (Direct path), an anarchaferninist magazine based in Prague.
In the first part (chapter 2), theoretical framework is set. It consists of definition and
description of basic principles of the alternative media. After exploring various definitions,
Hamilton' s (in Atton 2002) criteria are used: any alternative media must be decapitalized,
deinstitutionalized and deprofessionalized at the same time. Alternative media are understood
as an opposite to the mainstream media (i.e. capitalized, institutionalized, professionalized
media organizations).
To introduce the reader to this rather unknown sphere of media production, a further
description of alternative media is given in terms of their content, finance, distribution, and
audience. A communication model of the alternative media is described as well.
The third chapter deals briefly with a frequent topic: alternative media and the public
sphere. The nature of public sphere and the alternative media's role in its generation are
discussed. It is argued that market-oriented media cannot meet the needs of the public, and
therefore the alternative media can be an appropriate device for the sustenance of the public
sphere.
Another important theoretical background in this thesis constitutes of basic description
of (mainstream) media production routines and other factors that influence the manufacturing
of the media content. It is divided into several blocks focused on various processes at \ ork in
the consequent phases of planning, gathering, selecting and producing.

oncepts as

gatekeeping, media bias, and news values are added, as well as the concept of tyranny of
structurelessness. Whereas the former come from research of the mainstream media, the latter
was developed in context of non-hierarchical collectives and is useful for detection of hidden
power structures in non-authoritati ve groups.
The introduced terms are used in the empirical body of the thesis.
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The research was conducted during the time span of one year, from November 2005 to
November 2006. The data was collected by conducting six structured interview with all
editors of Prima cesta, non-participant observation, and additional analysis of various
editorial documents. To analyse the empirical material, an inductive, qualitative method was
used.
From the findings of the research, an " ideology-practice continuum" was chosen as
the leading explanatory line. It was divided into three parts: first, ideology, focused on the
main features of prefigurative politics that stand behind and form the production of Prima

cesta. The magazine is a product of an anarchafeminist collective and therefore the influence
of the group's politics is very strong. The production is influenced by such elements of
prefigurative politics as emphasis on non-hierarchical organizing and decision-making
(consensus), personal responsibility, concern with everyday life, voluntary participation, and
"having fun".
Second is the editorial policy that includes selective recruitment and conformity with
the policy, and power structures within the editorial board. The policy can be traced in the
process of gatekeeping and selection of material, as well. The ideology (anarchafeminism)
serves as a powerful gear to sort editors-to-be as well as contributions from other authors
outside the editori al board. The relations within the board suggest that unspoken power
structures may emerge, especially concerning the role of graphic designer. On the other hand,
the board puts emphasis on equality and employs a few mechanisms to limit someone's power
(consensus, rotation of roles - though this mechanism is not very elaborated at present).
Third, the very practical level of routines. The conclusion of this part is that there are
very few routine s and that the production processes are rather uninstitutionalized. The board
is provided by a very limited amount of resources, be it material (an office, a telephone),
informational (press agencies, internet access, image bank) or temporal resources (voluntary
work for Prima cesta is done in parallel with job, study, and family). The permanent lack of
resources creates an insecure environment where the possibility to establish routines is
confi ned. Specific understanding of time is also noted. Unlike the mainstream media
journalists who fetishize time (Schlesinger 1999), PNmG cesta' s editors do not work within
precisely set time frame. The duration of work on the magazine and frequency of publication
is not an independent quality. Quite the contrary, it varies accordingly to personal lives and
dispositions of members of the board.
The research has brought an insight into the processes of production of an alternative
magazine. It has shown that though some features (gatekeeping, agenda-forming factors) may
99

be similar to those of mainstream media, some arc highly influenced by prefigurative politics
(no hierarchy, no punishments, the common practice of deadline delay, poor resources etc.).
However, to be able to speak about alternative media routines in general, more research work
has to be done as the alternative media constitute a very heterogeneous area of media
production.
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