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1. Úvod 
 

 Výzkum publik a způsobů recepce mediálních obsahů různými druhy publika je, podle 

Moorese1, jednou z nejrychleji rostoucích oblastí výzkumu v mediálních studiích. Více než 

zajímavý soubor snad všech možných interakcí s mediálními texty, ve kterém bylo možné 

pozorovat ustanovování, proměny a dohadování přístupů k novému druhu obsahu v českém 

televizním diskurzu, poskytla vlna reality TV2, která do Česka s maximální razancí dorazila 

s koncem léta 2006. Uniknout interakci s televizními pořady, jejichž míra intertextualizace3 

byla do té doby nevídaná, nebylo prakticky nemožné. Hodnocení (stranou zatím ponechme 

jakého druhu) těchto pořadů a odhady, jak případná recepce těchto textů může ovlivnit 

psychiku, případně volní jednání jednotlivce, nejenže oživily již desetiletí překonané teorie 

zázračné střely, ale také poskytly unikátní možnost porovnat, případně posoudit možné vztahy 

mezi názory „mediálních odborníků“ a „laické veřejnosti“. Oba termíny zatím ponechme 

v uvozovkách, které naznačují jejich prozatímnost a skutečnost, že v dalších částech naší 

práce je řádně definičně upřesníme. 

 Maximalizace záporných reakcí jak v řadách „odborníků,“ kteří se k pořadům reality 

TV vyjadřovali, a téměř totožné opovržlivé reakce z řad „laiků“ v kombinaci s obrovským 

diváckým zájem o tyto pořady nás dovedly k zamyšlení nad možnými relacemi, respektive 

možným překrýváním způsobů a druhů hodnocení mediálních obsahů v těchto skupinách 

recipientů.  

 Náš hlavní zájem se ve výzkumu, který jsme provedli a budeme popisovat, soustředil 

na získání vzorku, popis a interpretování určité verbální výbavy recipientů, která se vztahuje 

k intertextualizaci obecně záporně hodnocených televizních obsahů. Zároveň jsme naší prací 

chtěli získat obecnější představu o způsobu, jakým je sledování těchto obsahů realizováno a 

jak je jejich recepce začleňována do žité každodennosti. 

 Pro účely naší práce jsme se rozhodli uvažovat specifický druh publika, tedy skupinu 

recipientů pracovně pojmenovaných „kvalifikovaní diváci“, které bychom mohli vnímat jako 

výše zmíněné „odborníky“ vyjadřující se k určitým mediálním obsahům a spoluvytvářející 

televizní diskurz. Jako další kategorii publika jsme chtěli rozlišovat skupinu recipientů 

                                                 
1 Moores S. Interpreting Audience; The Etnography of Mesia Consumption. London: Sage, 1993. str. 1 
2 „Televizní žánr postavený na znázorňování reálných situací – prezentuje dokumentární záznamy či 
zaznamenává spontánní scény, přičemž reálnost těchto situací je do značné míry konstruována a simulována.“ 
Dvořák T. Reality TV in. Reifová I. a kol.  Slovník mediálních studií. Praha: Portál, 2004.  
3 Intertextualizací míníme tvorbu sekundárních a terciálních textů, dle Fiskeho. Viz Fiske J. Television Culture. 
London: Routledge, 1987. str. 108  
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pracovně pojmenovaných jako „masoví diváci“. Jejich způsoby recepce a interakce 

s televizními obsahy jsme pak plánovali vzájemně porovnat.  

 Po základních teoretických rešerších jsme se v naší práci rozhodli realizovat 

kvalitativní výzkum recepce televizních obsahů, ve které jsme chtěli postupovat podle metody 

zakotvené teorie, jak ji popisují Anselm Strauss a Juliet Corbinová4.  

 Ještě předtím, než přistoupíme k samotné deskripci námi použité metodiky a 

následnému popisu výsledků výzkumu, je nutné v teoretickém úvodu nejdříve definovat 

základní pojmy, se kterými budeme dále pracovat, a popsat také dosavadní rozsah, směry a 

výsledky zkoumání publik, stejně tak jako nastínit naše vnímání kvalitativního výzkumu 

v sociálních vědách a možné přístupy k tomuto druhu výzkumu.    

2. Publikum – teoretický úvod 
 

 Stejně jako mnoho jiných pojmů je i publikum, pohybujeme-li se v diskurzu 

mediálních studií, vnímáno jako velmi obtížně uchopitelný termín. První definice publika 

začínají v literatuře většinou zmínkami o obecenstvu antických amfiteátrů, které můžeme 

považovat za první organizované publikum5. Pro potřeby naší práce se ale nemusíme vracet 

do historie tak dávné, soustředit se budeme spíše na současné náhledy na možnost definovat 

publikum jako specifickou entitu, se kterou lze v mediálních studiích dále pracovat. 

 Základní definice by tak mohla znít: „Mediální publikum je institucionálním 

kolektivním uživatelem či příjemcem nějakého sdělení produkovaného médii.“6 Jirák a 

Köpplová považují masové publikum za „nejzajímavější představu typu publika, o němž se v 

souvislosti s vývojem masových medií uvažuje.“ 7 Tato představa těsně souvisí s teorií 

masové společnosti a přenosového modelu komunikace. Masové publikum můžeme pak vidět 

jako „různorodou, heterogenní množinu příjemců, jejímž členem se v podstatě může stát 

kdokoli a nikdo není předem vyloučen“8.   

 Koncept masové společnosti, která se podle se podle DeFleura a Ballové-Rokeachové  

vyznačuje rysy, jako je psychologická izolovanost individua, neosobnost v interakci 

s ostatními členy společnosti nebo nepřítomnost  požadavků k navazování neformálních 

                                                 
4 Strauss  A., Corbinová J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: 
Albert. 1999. 
5 McQuail D.  Audience Analysis. Thousand Oaks: Sage Publications, 1997. str. 316 
6 Jirák J., Köpplová B. Média a společnost. Praha: Portál. 2003. str. 87 
7 Jirák J., Köpplová B. Média a společnost. Praha: Portál. 2003. str. 93 
8 Jirák J., Köpplová B. Média a společnost. Praha: Portál. 2003. str. 93 
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sociálních závazků9, uvozuje přemýšlení o publiku jako o snadno manipulovatelné mase ve 

které se izolovaní jedinci v cizím prostředí velkoměsta upínají především k médiu samotnému 

a reagují na podněty hlavně v psychologické rovině, například podle teorie „zázračné střely“10 

Pojem masového publika měl (a možná stále má) pejorativní konotace – „především 

v důsledku silné pozitivní hodnoty připisované sdružování, sounáležitosti a identitě a 

v důsledku kritiky moderní masové společnosti, v níž jsou jednotlivci považováni za ztracené 

nebo manipulovatelné“11. 

 I když podle Köpplové s Jirákem je představa masového publika jednou z 

nejzajímavějších, nutno dodat, že je poněkud překonaná. Což ovšem přiznávají i sami autoři. 

 V přístupu k publiku se podle nich logicky „odráží rozdílná perspektiva přenosového a 

kulturálního modelu – zatímco první vidí publikum jako zvláštní typ ‘příjemce‘, jemuž je 

sdělené dodáno a on se s ním musí nějak vypořádat, druhý vnímá publikum spíše jako zvláštní 

typ ‘uživatele‘, který se sdělením aktivně nakládá, vyhledává je, dokonce očekáváním 

formuje jeho podobu, a tak přispívá k reprodukci či vývoji kulturního prostředí dané 

společnosti“12. 

  Představa nebo konstrukt masového publika je v kontextu současného stavu výzkumu 

v mediálních studiích neudržitelná. „Definovat či izolovat publikum jako jednu neměnnou, 

jednoznačnou entitu, která se bez problémů podrobuje analýze, je dnes prakticky nemožné. 

Příčinou tohoto stavu je narůstající komplexnost pozdněmoderních společností formovaných 

zvláště novými informačními technologiemi, které vedou k fragmentaci masového publika.“13 

  K významným změnám ve vnímání, výzkumu a konstruování publik (tedy k přesunu 

od představy přenosového modelu komunikace a masové společnosti ke kulturálním 

konceptům) dochází, podle Moorese, koncem sedmdesátých let dvacátého století, kdy také 

vlivem rozvoje kulturálních studií můžeme pozorovat začátek tzv. „etnografického obratu“14. 

 Právě tento směr bádání nemůžeme v naší práci opomenout a budeme se jej snažit 

výrazným způsobem reflektovat.  

                                                 
9 DeFleur M. Ballová-Rokeachová S. Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 1996. str. 171 
10 Teorie zázračné střely vnímá média jako zdroj silného homogenního účinku, který vyvolává okamžitou reakci. 
Viz více Trampota T. Teorie zázračné střely In Reifová I. a kol.  Slovník mediálních studií. Praha: Portál, 2004. 
11 McQuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. str. 318 („Dodejme, že pejorativnost 
pojmu je také dána představou nízkého vkusu masového publika a jím preferovaných žánrů.“ Citováno dle 
Matúšková Š. Ritualizace sledování televize: Etnografie publika. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních 
věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2005. str. 25) 
12 Jirák J., Köpplová B. Média a společnost. Praha: Portál. 2003. str. 87 
13 Volek J.  Publikum, jeho typologie In Reifová I. a kol.  Slovník mediálních studií. Praha: Portál, 2004. 
14 Moores  S. Interpreting audience: The etnography of Media Consumption.  London: Sage. 1993. str. 2  
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2.1. Publikum – umělá kategorie? 
 

 Jak jsme zmínili výše, budou nejspíše snahy identifikovat (konstruovat) koncept publika 

vždy poznamenány důvody této snahy. „Důležitý důvod použití kategorie ‘publikum‘ je 

bezpochyby možné vidět v zájmu mediálních institucí (a stejně tak akademických 

výzkumníků) vytvořit si (stvořit si) určitý druh fixního objektu pro pozorování, měření a 

zkoumání.“15  

 Moores přináší zřetelné rozdělení mezi dvěma možnými přístupy k výzkumu publika. 

Jeden vidí v sociálněekonomické kvantifikační konstrukci mediálních institucí, které 

publikum vnímá jako specifické jednotky s určitými (dle této konstrukce) velmi přesně 

měřitelnými atributy, kterými můžou být například určité demografické specifikace, hlavně 

ale velikost (četnost) publika a v dalším rozšíření také jeho kupní síla. 

 Naopak etnograf (v Mooresově výkladu výzkumník zabývající se etnografií publika) 

„konceptualizuje bytí mediálním publikem (media audiencehood) jako žitou zkušenost a 

objekt svého zájmu pozoruje z mnoha různých důvodů“16, nejenom tedy z pohnutek prodat 

přesně nadefinovanou kategorii. Zájem je spíše v kvalitativním způsobu výzkumu užití médií 

jako významů a technologií vzhledem k specifickým kontextům této spotřeby.  

 Samozřejmě i v motivech výzkumníka vidí Moores určitý „osobní zájem“. Umělou 

motivací, jak píše „jsou zde přece kariéry, které musí vzkvétat, a také knihy, které musí být o 

publiku napsány“17.  

 Praktické potvrzení těchto úvah o snaze uměle rozrastrovat neurčitou množinu 

recipientů přinášejí Burton a Jirák. Publikum (publika) je možné, podle nich, „určit třemi 

vzájemně se doplňujícími způsoby:  

 A) Publikum je určeno konkrétním deníkem, časopisem nebo filmem, nahrávkou či 

pořadem, které přijímá.  

 B) publikum lze definovat konkrétním typem produktu – publikum časopisů o 

počítačích, publikum moderního džezu, publikum filmů pro pamětníky.  

 C) Publikum je možné definovat jeho charakteristickými rysy, tedy demografickými a 

sociálními faktory, jako jsou věk, životní styl, vkus a pod (…)  

 Publikum je popsatelné – čtenářská obec jednoho listu, stejně jako publikum celého 

segmentu médií. Důležité je, že publikum není sociální skupina, dokud nemá své médium. 

                                                 
15 Moores S. Interpreting Audience; The Etnography of Media Consumption. London: Sage, 1993. str. 2 
16 Moores S. Interpreting Audience; The Etnography of Media Consumption. London: Sage, 1993. str. 3 
17 Moores S. Interpreting Audience; The Etnography of Media Consumption. London: Sage, 1993. str. 3 
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Devadesátá léta nám ukázala, jak je pro média ekonomicky důležité umět si publikum 

definovat a zformovat. Pro médium je otázka přežití, zda si na trhu najde niku, kde se může 

uplatnit, jinými slovy zda dokáže oslovit nějaké koherentní publikum.“18 Protože „součástí 

marketingu médií je i obchodování se samotným publikem. Vždyť prodej předpokládané 

pozornosti publika je základem podnikání v mediální sféře. Média se živí tím, že nabízejí 

inzerentům předpokládanou pozornost, kterou publikum věnuje příslušnému listu či pořadu 

(…) Inzerent se na základě této nabídky rozhoduje, zda je pro něj nabízené publikum velikostí 

a strukturou zajímavé (…)“19  

 Vznik a kvantifikaci publik jako institucionální zájem mediálních organizací probírá ve 

své příznačně nazvané knížce Desperately Seeking Audience Ien Angová. Mediální instituce 

se, podle ní, vytvářením kategorie publika a diskurzu o publicích snaží nad touto uměle 

vytvořenou entitou získat kontrolu. „Institucionální povědomí je výsledkem mediální institucí 

iniciovaného a řízeného procesu formování obskurních seskupení nazvaných publikum. (…) 

Tyto snahy vedou k tomu, aby televizní publikum bylo zafixováno jako objekt poznatelný, 

spočitatelný a kontrolovatelný“20.  

 Možnými iniciacemi publika se v úvodu své knihy Audience Analysis zabývá i Denis 

McQuail. Historie masových médií podle něj ukazuje, že publika mohou vzniknout jak ve 

společnosti (mohou být sociálně iniciovaná), tak také „v médiu“ a jeho obsahu, mohou být 

tedy mediálně iniciovaná. Toto vnímá McQuail jako „dualitu publik“ (the Duality of the 

Audience)21.  

 Zajímavý je především McQuailův pohled na první typ publika, tedy publikum jako 

sociální skupinu. Tady popisuje „čtenářstvo regionálních novin (local newspaper) a 

posluchače místních rádií (community radio station)“22. Publikum těchto lokálních médií sdílí 

dle McQuaila nejméně jeden charakteristický sociokulturní  prvek. Sdílí místo, respektive je 

jednotné v místě recepce mediálního obsahu a sdílí (cítí) též sociální sounáležitost 

s komunitou.  

  Publikum jako sociální skupinu vidí McQuail dle určitých charakteristik (homogenita 

a stabilita spotřeby mediálních obsahů) také v čtenářstvu celostátních novin, které svého času 

vybíralo určitý list právě kvůli jeho „politické orientaci“.  

                                                 
18 Burton G., Jirák J. Úvod do studia médií. Praha: Barrister&Principal, 2001. str. 318 
19 Burton G., Jirák J. Úvod do studia médií. Praha: Barrister&Principal, 2001. str. 321 
20 Angová I. Desperately Seeking Audience. London: Routledge, 1991. str. 24 
21 McQuail, D.  Audience Analysis. Thousand Oaks: Sage Publications, 1997. str. 25 
22 McQuail, D.  Audience Analysis. Thousand Oaks: Sage Publications, 1997. str. 27 
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 Způsob proměny mediální krajiny je, dle McQuaila, jasně proti formování publika jako 

sociální skupiny. Důvody vidí především v „globalizaci obsahů, ve snaze nabídnou co možná 

nejšířeji akceptovatelný mediální produkt a také v silách trhu (market forces)“23. Právě tyto 

síly komerčního systému, kde vládnou pravidla trhu, vedou komunikátory k vnímání publika 

jako zákazníků a konzumentů a potlačují tak socio-kulturní formování publika jako sociální 

skupiny.  

 Tyto McQuailovy teze jen potvrzují námi preferovanou koncepci vytváření (konstrukce) 

publik(a) jako kategorie vyžadované účelem vytváření. Pregnantní vyjádření si můžeme 

vypůjčit od Johna Hartleyho. „O publiku nemůžeme hovořit jako o reálném uskupení, ale 

pouze jako o diskurzivní konstrukci vytvořené především analýzou sledovanosti či 

poslechovosti, mediálními vědci, orgány regulace medií atd.“24 

 Další pokus o vytvoření vlastní typologie publik ve své knize Audiences přináší autoři 

Abercrombie a Longhurst. V úvodu nejdřív popisují tři etapy zkoumání publika:25 „Effects“ 

„Uses and Gratification“ a „Encoding/Decoding“. Autoři také rozlišují tři paradigmata 

výzkumu publik. A to: „Behaviorální“ „Inkorporace/Rezistence“ (IRP) a 

„Spektáklu/Performance“ (SPP). S vývojem společnosti dochází podle autorů i k vývoji 

publik (stejně jako k vývoji paradigmat ke zkoumání).  

 Abercrombie a Longhurst dodávají, že rozdělení a případné další úspěšné operace 

s určitým druhem publika záleží do značné míry na zvoleném paradigmatu26 (viz výše). „V 

současné společnosti můžeme pozorovat (rozlišit) tři typy publika: jednoduché publikum, 

masové publikum a difuzní publikum.“ Ty se liší (jak Abercrombie a Longhurst formulují 

v přehledné tabulce) například ceremoniálností recepce, globálností (nebo naopak lokálností), 

recepcí ve veřejné/soukromé sféře, vzdáleností recipienta a podavatele nebo recipientovou 

pozorností27.  

 Silami modernizace se z jednoduchého publika vyvinulo publikum masové a posléze 

difuzní, jedno publikum však nebylo nahrazeno druhým. V současné společnosti můžeme 

najít všechny druhy publik, podle Abercrombieho a Longhursta záleží právě na zvoleném 

paradigmatu.  

                                                 
23 McQuail, D.  Audience Analysis. Thousand Oaks: Sage Publications, 1997. str. 29 
24 Citováno dle Volek, J. Publikum, jeho typologie In. Reifová I. Slovník mediálních studií. Praha: Portál, 2004. 
25 Pro větší přesnost a z důvodu prevence neobratností v překladu ponecháme tyto názvy v angličtině. 
26 Abercrombie N., Longhurst B. Audiences. London: Sage Publications, 1998. str. 39 
27 Viz tabulka Figure 2.1 Modes of audience expirience, Abercrombie N., Longhurst B. Audiences. London: 
Sage Publications, 1998. str. 44 
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 Zajímavé je srovnání důvodů28, které Abercrombie a Longhurst vidí za vývojem od 

jednoduchého k difuznímu publiku. Ty jsou téměř totožné s těmi, které McQuail identifikuje 

za ústupem od definování (nazírání na) publika jako sociální skupiny(u), viz výše. 

 Úhlednou charakteristiku typologie publik dle Abercrombieho a Longhursta přináší 

Slovník mediální komunikace. „Zatímco v předmoderních společnostech existovalo pouze 

jednoduché publikum, dnes jsou přítomny všechny tři uvedené typy. Koncepce difuzního 

publika indikuje nástup nových informačních a komunikačních technologií, které vytvářejí 

prostor pro nové, alternativní typy publika. Klasické typologie publika vycházely 

z předpokladu, že chování bylo vždy veřejné, jelikož masová média z definice operovala ve 

veřejné sféře. Existovala zde jasná hranice oddělující masovou a interpersonální (privátní) 

komunikaci. Oba tyto předpoklady jsou dnes zpochybněny proměnou vztahů mezi 

vysílatelem a příjemcem.“29 

 Zajímavou a inspirující kategorií, kterou Longhurst a Abercrombie přinášejí, je právě 

difuzní publikum. Základním rysem tohoto náhledu na recipienty je fakt, že v současné 

společnosti „se každý jedinec neustále stává publikem“30.  Mediální sdělení, respektive 

konzumace sdělení (ve veřejném i soukromém prostoru), se stalo natolik integrální součástí 

lidského života, že není možné uvažovat o možném „nezasažení“31 mediálním obsahem. 

Každý jedinec je proto svého druhu publikem, respektive je konstitující jednotkou určitého 

druhu publika. 

 Bezvýhradně nutné je ale mít neustále na zřeteli určitý „vložný zájem“ do 

charakteristiky ať už jakéhokoli pokusu o definici publika. I my jako výzkumníci máme 

specifické motivace k naší práci, identifikovat bychom je ale mohli spíše jako zájem o 

rozšíření možných etnografických přístupů zkoumání publik a recepce se zájmem o 

pochopení žité skutečnosti konzumentů mediálních sdělení.  

 Například způsobem, jakým to popisuje Moores, tedy „vidět věci z virtuálního 

stanoviště (úhlu pohledu) konkrétního publika“32 to znamená, pracovat (brát do úvahy) 

také situační kontext, ve kterém jsou sdělení recipována a interpretována.  

 Moores používá v této souvislosti termín „kontext recepce“, pro každodenní 

„mikronastavení“ rutinní fyzické lokace a interpersonálních vztahů recepce. Tyto jsou ale 

                                                 
28 Jsou jimi například globalizace, vzdálení (sociální i geografické) podavatele od příjemce, komodifikace atd. 
29 Volek, J. Publikum, jeho typologie In. Reifová I. Slovník mediálních studií. Praha: Portál, 2004. 
30 Abercrombie N., Longhurst B. Audiences. London: Sage Publications, 1998. str. 68 
31 Způsobům nakládání s mediálním obsahem se Abercrombie a Longhurst věnují v druhé půli své knihy. 
32 Moores S. Interpreting Audience; The Etnography of Media Consumption. London: Sage, 1993. str. 32 
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doplňovány a prolínají se širšími strukturálními formacemi společnost, tyto Moores označuje 

jako makrokontext.33 

 Rozvoj tohoto druhu výzkumů podle něj nastal koncem sedmdesátých let dvacátého 

století v době, která se může nazývat „etnografickým obratem“. Právě v této době se začínají 

„objevovat nové cesty (způsoby) výzkumu a interpretace pojmu publikum“34.  

 Jako vhodné pro další možné uvažování o vývoji výzkumu publik v čase se pak může 

zdát velmi užitečné Alasuutariho rozčlenění na tzv. tři generace výzkumu, na jehož půdorysu 

bychom se v naší práci chtěli pohybovat.  

 

2.2. Publikum – možnosti a přístupy výzkumu  
  

 Inspirativní rozčlenění „etap“ výzkumu, respektive přístupů ke konstrukci publik a 

recepce mediálních obsahů, popřípadě produkce kultury přináší Pertti Alasuutari ve sborníku 

Rethinking Media Audience35. Rozeznává tři fáze studia recepce, které však na sebe přesně 

časově nenavazují ani se nevylučují, spíše reprezentují možné proměny v náhledu na recepci 

mediálních textů a přístupu k výzkumu jejich konzumentů. 

 

 2.2.1 První generace 
 

 Zrod studií recepce vidí Alasuutari v roce 1974, kdy Start Hall publikuje text 

Encoding and Decoding in the Television Discourse, který ovlivnil přesun od soustředění 

z technologického (a také psychologického) přístupu ke zkoumání sdělení k jeho nahlížení 

přes sémiotiku.  Jako další inspirační zdroj pak uvádí německou teorii recepce 

představovanou literární kritikou (konkrétně v Jaussově eseji Paradigmawechsel in der 

Literaturwissenschaft z roku 1969).  

 Právě Hallův text se pro první generaci výzkumníků stává klíčovým. „V porovnání 

s předchozími přenosovými modely (Gerbner, 1956, Lasswell, 1948, Shannon a Weaver 

1963) přitom není zas až radikální změnou. Jako ve starších modelech nahlíží i Hallův 

koncept komunikaci jako proces, kde jsou určitá sdělení posílána a potom přijímána 

                                                 
33 Moores S. Interpreting Audience; The Etnography of Media Consumption. London: Sage, 1993. str. 32 
34 Moores S. Interpreting Audience; The Etnography of Media Consumption. London: Sage, 1993. str. 1 
35 Alasuutari P.  Rethinking média audience. London: Sage, 1999. 
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s určitými důsledky.“36 Nové je nadání příjemce sdělení určitým druhem sémiotické moci. 

Sdělení jsou podle Hallova modelu na jedné straně zakódována vysilatelem do určité podoby, 

která předpokládá určitý druh dekódování, příjemce ale má možnost toto sdělení dekódovat 

(více méně) dle svého uvážení.37 Hall rozeznává tři varianty dekódování významu:  

a) dekódování podle dominantního kódu: příjemce beze zbytku přijímá ideologii 

odesílatele, třebaže se neslučuje s jeho zájmy; 

b) dekódování podle dohodnutého kódu: příjemce přijímá ideologii odesílatele, v dílčích 

otázkách však nesouhlasí; 

c) dekódování podle opozičního kódu: příjemce nepřijímá ideologii odesílatele, dekóduje 

význam textu podle vlastního kulturně podmíněného klíče a vyvíjí alternativní 

interpretace.38  

 Čistě sémiotické nazírání první generace výzkumníků ale Alasuutarimu není nejbližší. 

Otázka role jazyka a signifikace je ale podle Alasuutariho jako plechovka červů. „Pokud ji 

držíte uzavřenou, nevymaníte se z mechanistického a zjednodušujícího náhledu na sociální 

fenomény, ale jakmile ji otevřete, je zde nebezpečí, že červi sežerou celou teoretickou 

strukturu a veškeré představy (domněnky) o společnosti.“39 

 

2.2.2. Druhá generace 
 

 Hallovým textem a možnými diferentními způsoby dekódování televizních obsahů se 

následně inspirovala řada dalších výzkumníků a zájem badatelů se začal přesouvat 

k popisování etnografie publika, což Alasuutari vidí jako znak druhé generace výzkumu. Do 

hry, tedy na zřetel výzkumníků (např. Angová 1985, Hobsonová 1982, Liebes a Katz 1990), 

se dostává nejen význam, který recipienti připisují určitým obsahům, ale popisu se dostává i 

širším souvislostem recepce mediálních (převážně televizních) obsahů. Patrný je v této fázi 

například vliv feminizmu a velký zájem se také soustředí na sociální použití médií, tedy na 

roli, kterou hrají v každodenním životě jednotlivce nebo například rodiny.40 Ačkoli se studie 

druhé generace výzkumníků zabývají ještě například recepcí určitého druhu pořadu v určité 

                                                 
36

Alsuutari P.  Rethinking Media Audience. London: Sage, 1999. str. 3 
37 Viz podrobněji Hall S. Encoding/Decoding In. Kellner D., Durham M.G. Media nad Cultural Studies. Malden: 
Blackwell Publishers, 2001. str. 174 
38 Hall S. Encoding/Decoding In. Kellner D., Durham M.G. Media nad Cultural Studies. Malden: Blackwell 
Publishers, 2001. str. 174 
39 Alsuutari P. Rethinking Media Audience. London: Sage, 1999. str. 4 
40 Viz např. Morley D. Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. London: Comedia, 1989. 
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interpretační komunitě, začínají spíše než dopad nebo význam pořadu, který by měl na 

každodenní život, sledovat roli média v sociální každodennosti. 

2.2.3. Třetí generace 
 

 Jako start třetí generace „kulturálních studií publika“41 vidí Alasuutari práce 

(například: Fiske 1988, 1990, Lull 1988, Grosberg 1988), které akcentují názor, že nic 

podobného jako publikum ve skutečnosti neexistuje a na zřeteli je nutné mít, že publikum je 

více než co jiného diskurzivní konstrukce vytvořená konkrétním analytickým (a vždy 

zatíženým) pohledem výzkumníka. Místo jednoho konkrétního cyklu producent – text – 

publikum měl by být výchozím bodem a také objektem výzkumu každodenní lidský (sociální) 

život. „Snaha by měla směřovat k zachycení současné mediální kultury, zvláště jak je 

realizována role médií v každodenním životě, jak jako téma, tak jako aktivita strukturovaná 

diskurzem, ve kterém je diskutována.“42 Třetí generace výzkumníků tedy pokračuje ve studiu 

programů a tvorby programů, ale ne jako textů izolovaných od jejich užití jako součásti 

každodenního života.  

 Vyzbrojeni touto přehlednou kategorizací výzkumu můžeme nyní identifikovat naši 

práci jako příspěvek do rodiny třetí generace výzkumů. Náš zájem tedy nebude motivován jen 

pokusem popsat významy, které určitý druh publika (a vědomí umělosti jeho konstrukce je 

neméně důležité) připisují specifickým televizním obsahům. Zabývat se pokusíme také rolí 

média v každodennosti respondentů a popsat se budeme snažit určitý diskurz, který se o 

médiu (TV obsahu) vytváří.  

 

3. Kvalitativní výzkum – teoretický rámec 
 

 Ještě než začneme s přesným popisem metodologie užité v našem výzkumu a před 

samotnou deskripcí výsledků, ke kterým jsme dospěli, je nutné objasnit naše vnímání 

kvalitativního výzkumu v sociálních vědách a zmínit jeho teoretickou bázi, ze které budeme 

v naší práci vycházet.  

 Mnoho teoretických pojednání zabývajících se kvalitativním výzkumem vidí tuto 

metodiku jako protipól výzkumů kvantitativních a de facto jako střet dvou odlišných 

                                                 
41 Alsuutari P. Rethinking Media Audience. London: Sage, 1999. str. 6 
42 Alsuutari P. Rethinking Media Audience. London: Sage, 1999. str. 6 
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paradigmat – dominantního s kvantitativním výzkumným rámcem a alternativního, 

využívajícího metodiku kvalitativní.  

 Jako přehledný příklad rozdílů mezi dominantním a alternativním paradigmatem 

v mediálních studiích můžou dobře posloužit tabulky, které ve své monografii Úvod do teorie 

masové komunikace uvádí Denis McQuail. Dominantní paradigma popisuje jako model 

operující v ideálně liberální a pluralitní společnosti, upřednostňující lineární model přenosu a 

účinků mediálního sdělení, využívající kvantitativní výzkum a analýzu proměnných.43 Oproti 

němu staví paradigma alternativní, které přináší kritický pohled na skutečnost a odmítá 

hodnotovou neutralitu, nepřijímá lineární model komunikačního procesu a upřednostňuje 

kulturální a kvalitativní metody zkoumání.44   

 Další užitečný popis možné rozdílnosti přístupů a z nich vycházejících metodik 

výzkumu přináší Slovník mediální komunikace, který říká: „Z hlediska teorie vědy je 

dominantní paradigma pozitivistické a z hlediska metodologie scientisticky orientované na 

empirická zkoumání zpracovaná statistickými metodami (…) Zatímco dominantní paradigma 

je přísně scientistické, metodologie alternativního paradigmatu často čerpá z kvalitativního 

přístupu, sémiotiky a metod kulturálních studií.“45  

 Přestože bývají jak kvalitativní, tak kvantitativní metodiky zastánci opačných přístupů 

zhusta odsuzovány, nepřináší dogmatické potírání jednoho či druhého přístupu výzkumné 

výsledky ospravedlňující tento dogmatizmus.  

 Domníváme se, že i když zařazeny do opačných paradigmat, mohou obě výzkumné 

metodiky dobře koexistovat a právě jejich kombinací může docházet k pozoruhodným 

výsledkům zkoumání a popisu sociálněvědních procesů. 

 Ani podle Hendla46 nelze oba přístupy vidět jako kontradiktorní. Výsledky získané 

oběma strategiemi výzkumu se podle něj doplňují.  

 Možné propojení obou strategií výzkumu připouští i Anselm Strauss, zakladatel 

metody zakotvené teorie, kterou se pokusíme aplikovat na data shromážděná naším 

výzkumem. Jako příklady propojení obou metodik uvádí například: „Kvalitativní údaje se 

mohou použít pro ilustraci nebo vyjasnění kavantitativně odvozených závěrů, nebo můžeme 

kvantifikovat výsledky demografického průzkumu. Můžeme také použít jakési kvantitativní 

                                                 
43 McQuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. str. 67 
44 McQuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. str. 70 
45 Reifová I. Paradigma dominantní In Reifová I. a kol. Slovník mediálních studií. Praha: Portál, 2004. 
46 Hendl J. Kvalitativní výzkum – Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. str. 56 
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údaje k částečnému ověření svých závěrů získaných kvalitativní analýzou.“47 Právě posledně 

zmíněnou kombinaci obou přístupů použijeme v naší práci. 

 Přestože jsme výše zmínili rezervovaný přístup k dogmatickému rozdělování 

paradigmat a metodik výzkumu, je nutné hned v teoretickém úvodu  připustit, že se naše 

práce vznikající v době po etnografickém obratu nejspíše neubrání protežování (byť mnohdy 

nevědomému) tezí aktivního publika typičtějšího pro alternativní paradigma, upřednostňující 

aktivní roli publika a kvalitativní výzkumné metody. 

 

3.1. Co je kvalitativní výzkum? 
 

 Ostatně ani sám pokus o definici kvalitativního výzkumu není vzhledem k variabilitě 

přístupů a také možné (a vhodné) kombinaci s kvantitativními metodikami nejjednodušší. 

Jediný obecně uznávaný způsob jak vymezit nebo dělit kvalitativní výzkum neexistuje. 

V následujících řádcích se pokusíme nastínit některé pohledy, ze kterých budeme v naší práci 

vycházet. 

  Příhodnou definici nabízí ve své knize dvojice Strauss a Corbinová: „Termínem 

kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoli výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 

statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. Může to být výzkum týkající se 

života lidí, příběhů, chování, ale také chodu organizací, společenských hnutí nebo 

vzájemných vztahů. Některé z údajů mohou být kvantifikovány (sčítání lidu), ale analýza je 

kvalitativní. Kvalitativní výzkum se zabývá nematematickým analytickým postupem, jehož 

výsledky jsou poznatky odvozené z údajů shromážděných mnoha různými způsoby, 

především pozorováním a rozhovorem.“48  

 Jako nenumerické šetření a interpretaci sociální reality vidí kvalitativní výzkum i 

Disman. Cílem tohoto zkoumání je pak odkrytí významů přikládných sdělovaným 

informacím.49 

  Užitečná pro přesnější pochopení našeho vnímání kvalitativního výzkumu by také 

mohla být definice významného metodologa Creswella, kterou najdeme v Hendlově 

monografii Kvalitativní výzkum – Základní metody aplikace. Podle ní je „kvalitativní výzkum 

proces hledání porozumění založený na různých metodických tradicích zkoumání daného 

                                                 
47 Strauss A., Corbinová J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: 
Albert, 1999. str. 11 
48 Strauss A., Corbinová J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: 
Albert, 1999. str. 60  
49 Disman M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2000. str. 285 
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sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, 

analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání 

v přirozených podmínkách“50. 

    

3.2. Smíšený výzkum 
 

  Ještě než přistoupíme ke stručné kategorizaci základních přístupů v kvalitativním 

výzkumu, je třeba ještě jednou zdůraznit význam kombinace s kvantitativními metodami. I 

když se v praxi oba přístupy kombinují již řadu let, metodologové věnují „smíšenému 

výzkumu“51 pozornost jen relativně krátkou dobu. Podrobný popis smíšené metodiky můžeme 

„nalézt například v pracích Maxwella (2003), Newmana a Benze (1998) nebo Tashakkoriho a  

Teddlie (2003)“52.  

 Na závěr pojednání o rozdílech a výhodách kombinace kvalitativních a kvantitativních 

metod výzkumu si dovolíme elegantní metaforické vyjádření výhod smíšení obou metodik. 

„Lincoln a Guba (1985) tento princip popisují na příkladu rybářských sítí. Jestliže má rybář 

k dispozici několik sítí a v každé z nich je několik velkých děr, pak je lepší, když rybář 

poškozené sítě navzájem překryje a použije tak jednu síť, kterou získá lepší úlovek než 

použitím jednotlivých sítí odděleně.“53  

 

3.3. Základní přístupy kvalitativního výzkumu 
 

  Kvalitativní výzkum můžeme spojit s několika odlišnými, ale zároveň velmi často 

provázanými přístupy. I když jsme si vědomi zřejmé nedokonalosti v jakékoli kategorizaci, 

pokusíme se nyní popsat možné základní charakteristiky jednotlivých přístupů. Věnovat se 

budeme případové studii, výzkumu pomocí etnografického přístupu, fenomenologickému 

výzkumu a zakotvené teorii. Právě pomocí zakotvené teorie jsme se rozhodli postupovat 

v průběhu našeho výzkumu, jejímu popisu proto věnujeme o něco více prostoru. 

  Případové studie se zabývají velmi podrobným popisem jednoho nebo několika málo 

případů určitého jevu nebo situace. „Podstatou případové studie (case study) je koncentrace 

                                                 
50 Hendl J. Kvalitativní výzkum – Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. str. 50 
51 Hendl J. Kvalitativní výzkum – Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. str. 60 
52 citováno podle Hendl J. Kvalitativní výzkum – Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. str. 60 
53 Lincoln Y. S., Guba E. G. 1998 citováno podle Hendl J. Kvalitativní výzkum – Základní metody a aplikace. 
Praha: Portál, 2005. str. 62 
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na jeden sociální objekt, jednu sociologickou jednotku, kterou nahlíží, sleduje a zpracovává 

jako celek ze všech sociologicky relevantních aspektů. Touto jednotkou neboli případem 

může být typický i specifický jednotlivec, rodina, jiná instituce, pracovní nebo zájmová 

skupina, organizace, lokální komunita atp.“54  

  „Základní výzkumnou otázkou je, jaké jsou charakteristiky daného případu nebo 

skupiny porovnávaných případů.“55 Hendl uvádí jako příklad výzkum školní třídy, která 

používá novou metodu výuky určitého předmětu. 

  Při výzkumu formou etnografického přístupu se zájem výzkumníka soustředí na 

popis kultury56 určité skupiny lidí s cílem získat celostní obraz této skupiny. „Důraz se klade 

především na dokumentování každodennosti jedinců tím, že je pozorujeme a vedeme s nimi 

rozhovory (…) V popředí většinou stojí otázka, jak jedinci společně vytvářejí sociální 

skutečnost.“57 

 Fenomenologický výzkum „klade důraz na porozumění, jak jedinci vnímají určitou 

zkušenost“58. Jako příklad uvádí Hendl analýzu rozhovorů s dvaceti vdovci o jejich prožívání 

tohoto stavu. Základní výzkumnou otázkou pak může být: Jaké jsou významy struktury a 

esence prožívané zkušenosti jedince nebo skupiny s daným fenoménem? Tento přístup 

vychází z filozofické fenomenologie. „Výzkumník se snaží vstoupit do vnitřního světa 

jednotlivce, aby porozuměl významu, jejž fenoménu přikládá (…) Výzkumná otázka vzniká 

až v průběhu sběru dat a jejich analýzy jako implicitní snahy výzkumníka, aby porozuměl 

uvažovanému fenoménu.“59 

 Jako další možnosti přístupu ke kvalitativnímu výzkumu uvádí Hendl také biografický 

výzkum (ten však vnímá spíše jako druh případové studie), kritický a akční výzkum, analýzu 

dokumentů a historický výzkum. Tyto druhy výzkumu však vnímáme spíše jako svého druhu 

metodiky pro sběr dat a nebudeme je v naši práci dále charakterizovat.  

3.4. Zakotvená teorie 
 

 „Cílem kvalitativního výzkumu je vytváření nových hypotéz, nového porozumění, 

vytváření teorie.“60 Asi nejpropracovanější systém, který pomůže i nezkušeným badatelům 

nastoupit cestu kvalitního kvalitativního výzkumu, je metoda zakotvené teorie (grounded 
                                                 
54 Vodáková A. Case study. In. Kolektiv Velký sociologický slovník, Praha: Karolinum. 1996 
55 Hendl J. Kvalitativní výzkum – Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. str. 103   
56 Kulturou zde míníme společně sdílené postoje, hodnoty, normy a jazyk. 
57 Hendl J. Kvalitativní výzkum – Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. str. 118 
58 Hendl J. Kvalitativní výzkum – Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. str. 103 
59 Hendl J. Kvalitativní výzkum – Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. str. 128 
60 Disman M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2000. str. 286 
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theory), tak jak ji popisují její zakladatelé Anselm Strauss a Barney Glaser. Při použití technik 

zakotvené teorie nezačínáme s hotovou, předem formulovanou teorií (tezí), kterou bychom 

následně ověřovali, ale „začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je 

v oblasti podstatné“61. 

 Výzkum pomocí zakotvené teorie směřuje k návrhu určité teorie, která vznikne 

důkladnou analýzou a induktivně-deduktivním procesem zkoumání nashromážděných dat. 

Jeden z otců zakladatelů metodiky zakotvené teorie Strauss ji vidí jako teorii odvozenou od 

zkoumaného jevu, který reprezentuje. „To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně 

ověřena systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. 

Proto se shromažďování údajů, jejich analýza a teorie vzájemně doplňují.“62 Výsledkem 

výzkumu je podle Strausse spíše teoretické vyjádření zkoumané reality než sada čísel nebo 

skupina volně vztažených pojmů. 

 „Výzkumnou otázkou je ve výzkumu podle zakotvené teorie výrok, který identifikuje 

zkoumaný jev. Tento výrok říká, na co přesně se chceme zaměřit a co chceme o daném 

předmětu vědět. U zakotvené teorie se otázky často orientují na dění a průběh.“63  

 Lindlof a Taylor radí, jak najít smysl v kvalitativních materiálech. Výzkumník by 

podle nich měl projít dvěma procesy:  

• Analýzou, kterou popisují jako proces nálepkování (nebo též označování – labelling) a 

zpracování surových dat, která je třeba reorganizovat do vzorců, témat, konceptů a 

předpokladů.  

• Interpretací, kterou vidí jako proces konstrukce, při níž výstupy vznikají spojením 

teorie a zkušeností.64 

 První stadium (nebo dle Lindlofa a Taylora analýza; viz výše) zakotvené teorie 

vyžaduje ze surových dat nakódování tolika kategorií, kolik je jen možné. Některé mohou mít 

(také mluvíme-li o jejich pojmenování) původ v odborné literatuře, ale induktivní duch 

kvalitativní studie spíše povzbuzuje vytváření kategorií z výzkumníkovy zkušenosti zažité 

v terénu.65 Proces otevřeného kódování často končí s celými „rodinami“ kódů, které pomáhají 

                                                 
61 Strauss A., Corbinová J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: 
Albert, 1999. str. 14 
62 Strauss A., Corbinová J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: 
Albert, 1999. str. 15 
63 Disman M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2000. str. 24 
64 Lindlof T. R., Tailor B. C. Qualitative Communication Research Methods. London: Sage Publications, 2002. 
str. 210  
65 Lindlof T. R., Tailor B. C. Qualitative Communication Research Methods. London: Sage Publications, 2002. 
str. 219 



 20 

výzkumníkovi orientovat se v různých souborech dat, aby našel, co potřebuje.66 Výzkumník 

by si měl podle jejich doporučení hlídat pokrok na třech frontách:  

1) správě dat;  

2) redukci dat;  

3) vývoji konceptů (conceptual development).  

 „Výzkumná komunita reprezentovaná svou literaturou, teoriemi a styly argumentace 

je vždy tichým partnerem u stolu, kde probíhá kódování a interpretace dat.“67 

  Strauss a Corbinová jsou v popisu postupu vytváření zakotvené teorie o poznání 

přehlednější. Jejich systém vytváření zakotvené teorie sestává z tří typů kódování, které 

nevyhnutelně nemusí být odděleny, ale stejně jako procesy sběru a induktivního třídění dat se 

mohou prolínat. Autoři knihy Základy kvalitativního výzkumu rozeznávají:  

• kódování otevřené, které se shoduje s první fází dle Lindlofa a Taylora. Spočívá 

v systematizaci získaných surových dat. Ta nejdřív musí projít určitým druhem 

redukce (například odstranění nepříznakového slovního balastu v přepisech 

rozhovorů apod.) Poté v datech hledáme znaky určitých „jevů“ (samostatných 

myšlenek, případů nebo událostí), které v procesu otevřeného kódování 

označíme určitým „kódem“ (pojmenováním čili druhem „onálepkování“; viz 

výše). Tyto pojmy pak spojujeme na základě podobnosti do vyšších struktur, 

které Strauss a Corbinová nazývají „kategoriemi“. U každé z kategorií (na 

základě surových dat) rozvíjíme její vlastnosti a dimenze.68  

• Kódování axiální je pak souborem postupů, pomocí nichž jsou údaje po 

otevřeném kódování znovu uspořádány novým způsobem, prostřednictvím 

vytváření spojení mezi kategoriemi. To se děje v duchu kódovacího 

paradigmatu, které zahrnuje podmiňující vlivy (podmínky pro vznik jevu), 

kontext (jeho konkrétního souboru vlastností), strategie jednání, interakce 

(pomocí kterých je jev zvládán) a následky těchto kategorií (jevů).69 Zajímavým 

rozšířením pak může také být metoda využití tzv. kódovací tabulky (codebook), 

kterou navrhují Lindlof a Taylor. Podle nich jde o užitečný analytický nástroj 

                                                 
66 Lindlof T. R., Tailor B. C. Qualitative Communication Research Methods. London: Sage Publications, 2002. 
str. 216 
67 Lindlof T. R., Tailor B. C. Qualitative Communication Research Methods. London: Sage Publications, 2002. 
str. 210 
68 Viz podrobněji Strauss A., Corbinová J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené 
teorie. Boskovice: Albert, 1999. str. 47 
69 Strauss A., Corbinová J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: 
Albert, 1999. str. 70 
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pro evoluci a rozvoj kódovacího systému. Kódovací tabulka „má důležitou 

funkci při dokumentaci výskytu určitých kategorií a procesů s nimi spojených. I 

když se u jednotlivých výzkumníků může lišit, měla by obsahovat seznam všech 

kategorií, kódovací označení pro tuto kategorii, příklady každé kategorie, 

nakódovaný počet výskytů a lokaci každého takového výskytu v záznamech 

pozorování“70. Podle Strausse a Corbinové je v procesu vytváření zakotvené 

teorie nejdůležitější vědomí neustálé provizornosti všech kategorií a vztahů, 

které jsme vypozorovali. „Při práci s údaji deduktivně navrhujeme výroky o 

vztazích nebo navrhujeme možné vlastnosti a jejich dimenze a pak se 

porovnáváním případů mezi sebou snažíme ověřit to, co jsme vydedukovali. Je 

zde neustálá souhra mezi navrhováním a ověřováním. Tato kombinace indukce a 

dedukce je to, co činí teorii zakotvenou.“71  

• Kódování selektivní je třetí, nejabstraktnější a zřejmě i nejnáročnější krok 

vytváření zakotvené teorie. Spolu s vlastnostmi a dimenzemi jednotlivých 

kategorií si výzkumník už v průběhu axiálního kódování nejspíš všimne určitých 

vztahů mezi hlavními kategoriemi. Postup, kterým z hrubých diagramů a 

záznamů kódování vytvoříme pojmový, srozumitelný a zakotvený obraz reality, 

rozdělují Strauss a Corbinová do pěti kroků. „Prvním krokem je podrobně 

vyložit kostru příběhu (konceptualizovat příběh, jehož „děj“ se stane centrální 

kategorií; poznámka I. D.). Druhým krokem je uvedení pomocných kategorií do 

vztahu k centrální kategorii podle paradigmatu (popsáno výše – poznámka I. D.). 

Ve třetím kroku jsou tyto kategorie vzájemně vztahovány na dimenziální úrovni. 

Čtvrtým krokem jsou tyto vztahy ověřovány podle údajů. Pátým a posledním 

krokem je doplnění kategorií, které je třeba upřesnit anebo rozvinout.“72 Tyto 

kroky ale rozlišují autoři pouze z důvodu snazšího výkladu, v praxi se mezi 

jednotlivými často „přeskakuje“.  

  Velice důležité je pak ve vztazích a dimenzích jednotlivých kategorií hledat nejenom 

shodné a opakující se vzorce, ale také rozdílnosti v těchto pravidlech. Právě rozdíly a jejich 

vztažení, zakomponování do systému zakotvené teorie jí dodá hutnost a soudržnost. 

V průběhu je třeba se snažit o co nejvyšší možnou míru teoretické citlivosti. 
                                                 
70 Lindlof T. R., Tailor B. C. Qualitative Communication Research Methods. London: Sage Publications, 2002. 
str. 220 
71 Strauss A., Corbinová J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: 
Albert, 1999. str. 82 
72 Strauss A., Corbinová J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: 
Albert, 1999. str. 86 
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 „K tomu, abychom dokázali v údajích objevit teorii, potřebujeme teoretickou citlivost, 

schopnost ‘vidět‘ s analytickou hloubkou to, co reálně existuje.“73 Podle Strausse a Corbinové 

je z důvodů tvořivého, imaginativního charakteru analytických technik používaných při 

tvorbě teoretické citlivosti nutné udržovat rovnováhu mezi tím, co vytvořil badatel, a realitou. 

Toho je možné dosáhnout například aplikací těchto postupů: 

• „Pravidelně odstupujte a ptejte se: O co tu jde? Odpovídá to, co si myslím, že 

vidím, údajům? 

• Udržujte si skeptický postoj. Všechna teoretická vysvětlení, kategorie, 

hypotézy a odpovědi hledané v údajích, ať již pocházejí přímo nebo nepřímo 

z pozorování, literatury nebo zkušenosti, je třeba považovat za provizorní. 

Vždy je nutné je zkontrolovat a porovnat s údaji. Nikdy se nesmí přijímat jako 

fakta. 

• Dodržujte výzkumné postupy. Postupy shromažďování a analýzy jsou 

navrženy tak, aby zajistily kritičnost výzkumu. Zároveň vám pomáhají 

překonat vaše osobní předsudky a zkreslení a vedou vás k přehodnocení 

alespoň některých vašich domněnek, které by mohly způsobit nerealistické 

vykládání údajů.“74 

 Obdobné varování badatelům přináší i Lindlof a Taylor. „Kvalitativní výzkumníci 

hledající v moři dat se někdy mohou vzdálit od žité skutečnosti, kterou studují. Musí si ale 

uvědomit, že mapa není skutečná země a interpretace neznamená nevyhnutelně popis.“75 

Přesto je „jednou z hlavních silných stránek kvalitativního výzkumu smíšení strategie a 

nečekaných objevů“76.  

 

3.5. Metody sběru dat 
 

 Pozorování a rozhovor vidí Strauss jako nejobvyklejší zdroje údajů pro kvalitativní 

zkoumání. Jako další uvádí analytické a interpretační postupy, s jejichž pomocí docházíme 

                                                 
73 Strauss A., Corbinová J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: 

Albert, 1999. str. 54 
74 Strauss, A., Corbinová, J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: 
Albert. 1999. str. 30 Více se metodikám zvyšování teoretické citlivosti a postupům při výzkumu pomocí 
zakotvené teorie budeme věnovat v kapitole 3.6. Osobnost badatele  
75 Lindlof T. R., Tailor B. C. Qualitative Communication Research Methods. London: Sage Publications, 2002. 
str. 222 
76 Lindlof T. R., Tailor B. C. Qualitative Communication Research Methods. London: Sage Publications, 2002. 
str. 210 
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k závěrům a teoriím (proces tzv. kódování) a jako třetí složku kvalitativního výzkumu pak 

vidí písemné a ústní výzkumné zprávy.77  

 Pro naše účely přehlednější a lépe konceptualizovaný přehled metod, které mohou 

posloužit pro sběr dat v kvalitativním výzkumu, přináší Miovský ve své publikaci Kvalitativní 

přístup a metody v psychologickém výzkumu. Roztřídit tyto metody můžeme podle něj na: 

pozorování, moderovaný rozhovor, skupinové interview, kvalifikovaný odhad a metodu 

studia dokumentů.78 Proces kódování Miovský mezi metody získávání dat nezařazuje, 

z našeho pohledu logičtěji jej uvádí až mezi metodami analýzy kvalitativních dat. 

 Pro větší ujasnění terminologie metod sběru dat jednotlivé procesy stručně popíšeme.   

Pozorování Miovský dělí na introspektivní a extrospektivní, charakterizuje je jako plánovitě 

selektivní a od běžného pozorování je odlišuje právě tím, že si vědec dopředu určuje, co a jak 

bude pozorovat. Dobrým příkladem použití extrospektivního pozorování z oblasti mediálních 

studií může být výzkum užití média v rodinném prostředí (tzv. living room studies) a 

například studie Davida Morleyho Family Television79, při které metodou zúčastněného 

pozorování přímo v přirozeném místě konzumace mediálních obsahů studoval, jak se na 

užívání média odráží rodinná konstelace, distribuce moci v rodině nebo gender.  

 Jednou z nejužitečnějších metod získávání kvalitativních dat je moderovaný 

rozhovor. Ten můžeme dále rozdělit na80  

• nestrukturované (nestandardizované) interview, což je metoda, při které je důraz 

kladený na přirozený chod konverzace, obvykle zde nedefinujeme dílčí okruhy 

interview a držíme se pouze jakéhosi základního tématu, které nás při sběru dat 

zajímá, a sledujeme jeho rozvíjení v kontextu. Důležitá je při tomto druhu získávání 

dat především interakce mezi tazatelem a respondentem. Není přitom důležité, zda se 

různých osob ptáme zcela stejně (otázky nemusí být identické), ve stejném pořadí a 

stejným způsobem. Při nestrukturovaném interview se v komunikaci přizpůsobujeme 

danému respondentovi a situaci. Máme však jasnou představu o tom, na jakou otázku 

hledáme odpověď a čeho chceme dosáhnout.81 Velmi podstatnou roli tady hraje osoba 

a zkušenosti tazatele. „Badatel musí reagovat na předchozí odpověď respondenta, jeho 

                                                 
77 Strauss A., Corbinová J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: 
Albert, 1999. str. 12 
78 Miovský M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. str. 141–192 
79 Morley D. Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. London: Comedia, 1989  
80 Pojmenování jednotlivých typů interview není ve vědecké literatuře přesně standardizováno. V našem 
přehledu proto uvádíme na prvním místě terminologické označení dle Miovského, které budeme používat a 
v závorkách pak alternativní pojmenování, které je v některých publikacích použito pro totožný nástroj získávání 
dat. 
81 Miovský M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. str. 157  
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snahou je rozšířit a prohloubit získanou informaci. V rozhovoru můžou být 

prezentovány konkrétní podněty (např. vzorky zboží; nejde-li o výzkum trhu, mluví  

autoři Lindloff a Taylor o prezentovaných předmětech jako o artefaktech82), cílem 

však je vyjádření pocitů a stanovisek. Právě zde vzniká prostor pro využití 

projektivního přístupu, pro explorace typu brainstorming (hromadění nápadů, 

asociací). Vyplatí se pečlivý záznam takového rozhovoru, nesmí ovšem narušit 

atmosféru spontánnosti a důvěry.“83 Velmi citlivě pak musí tazatel přistupovat 

k prezentaci otázek, které by měly být vždy otevřené a pokud možno „citově 

nezabarvené“, z důvodu prevence ovlivnění (např. podsouváním) výpovědi 

respondenta.  

• polostrukturované (semistrukturované, ohniskové, focused) interview je zřejmě 

nejrozšířenější podobou metody interview, neboť dokáže řešit mnoho nevýhod jak 

nestrukturovaného, tak plně strukturovaného rozhovoru. „Pozornost respondenta je 

koncentrována na určitou situaci, často experimentálně navozenou, jejíž objektivní 

parametry jsou předem známy. Účelem je prozkoumat subjektivní prožitky této 

situace. Tento typ interview byl rozvinut pro výzkum efektů hromadných sdělovacích 

prostředků a propagandy (Herta Herzogová84 takto zkoumala pocity 

posluchačů z různých typů rozhlasových pořadů), má však širší použití. V tomto druhu 

interview jsou hypoteticky stanoveny předpokládané efekty a zjišťují se vzniklé 

odchylky. Testují se též rozdíly mezi zážitky jednotlivých respondentů.“85 

Polostrukturované interview vyžaduje náročnější technickou přípravu. Je třeba 

vytvořit určité schéma, které bude pro tazatele závazné a které se nebude měnit 

s každým respondentem. Toto schéma obvykle specifikuje okruhy otázek na které se 

budeme ptát, jejich konkrétní znění a pořadí ale podřizujeme průběhu rozhovoru, 

abychom tím maximalizovali výtěžnost interview. „U polostrukturovaného interview 

máme definované tzv. jádro interview, tj. minimum témat a otázek, které má tazatel za 

povinnost probrat. Máme tak určitý stupeň jistoty, že všechna tato témata skutečně 

probrána budou (…) je vhodné použít následné inquiry, tedy upřesnění a vysvětlení 

odpovědí účastníka. Necháváme si například vysvětlit, jak danou věc myslí. Ověříme 
                                                 
82  Lindlof T. R., Tailor B. C. Qualitative Communication Research Methods. London: Sage Publications, 2002. 
str. 181 
83 Šubrt, J. a kol. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Praha: Karolinum, 2000 str. 152 
84 Cantril, Gaudet, Herzogová (1940) The Invasion from Mars citováno podle Jeřábek H. Hadley Cantril a 
Robert K. Merton – dva výzkumy mimořádného působení rozhlasového vysílání: „Invasion from Mars“ a „War 
Bond Drive [online]. Sociologický časopis [cit. 2007-05-13]. Dostupný z WWW: 
<http://sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/307_199JERAB.pdf >. 
85 Vodáková A. Interview ohniskové. In Velký sociologický slovník, Praha: Karolinum. 1996 str. 449 
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si, že jsme ji správně pochopili a interpretovali, klademe různé doplňující otázky a 

téma rozpracováváme do hloubky, do jaké je to užitečné vzhledem k cílům a 

definovaným výzkumným otázkám. Pokračujeme často do té doby, dokud respondent 

dává smysluplné a pro výzkum relevantní odpovědi nebo pokud nevyčerpáme časový 

limit pro dané interview.“86  

• strukturované interview „stojí na pomezí mezi dotazníkovými metodami a interview. 

Strukturované interview má pevně dané schéma, které je pro tazatele závazné. Pořadí i 

znění otázek je fixní a často je použité i přesné časové schéma, tj. respondent má 

určitý předem daný časový prostor pro odpověď. Při provádění strukturovaného 

interview není prostor pro improvizaci a obvykle je snahou zajistit maximálně 

standardizované podmínky jeho průběhu (...) Lze jít až do takových detailů, že máme 

přesně rozestavěné židle a nacvičený způsob, jakým uvedeme respondenty do totožné 

místnosti, co jim řekneme, nabídneme a jaké instrukce a jakým způsobem jim před 

interview dáme atd. Cílem je snaha zajistit srovnatelné podmínky průběhu interview 

pro všechny respondenty a sledovat, jak se budou ve svých reakcích a odpovědích 

(obsahově i formálně) lišit, jaký budou mít výraz, gesta atd.“87 

 Další možností jak získat data pro kvalitativní výzkum je skupinové interview, to 

bývá někdy zařazováno do stejné kategorie jako tzv. focus groups (ohniskové skupiny). 

 Skupinová interview jsou prováděna s větším počtem účastníku než tři a díky svým 

výhodám získala velkou oblibu mj. v oblasti marketingových průzkumů a 

sociálněpsychologických výzkumů. „Rozlišení mezi skupinovou diskuzí (interview) a 

ohniskovou skupinou (focus group) není snadné, neboť se u různých autorů liší. V zásadě lze 

ve shodě s některými autory říci, že skupinová diskuze je metoda, při které provádíme 

strukturované interview s více než třemi osobami najednou, nepracujeme s žádnou 

skupinovou interakcí a striktně dodržujeme schéma otázka-odpověď. Rozlišovacím znakem je 

právě vynechání a cílené potlačování skupinové interakce, dynamiky atd.“88  

 Focus groups (ohniskové skupiny) patří podle Miovského mezi jednu 

z nejprogresivnějších kvalitativních metod pro získávání dat. Velký sociologický slovník 

definuje focus groups jako „menší uměle vytvořené skupiny, které se ve víceméně 

laboratorních podmínkách účastní skupinového interview, respektive skupinové formy tzv. 

                                                 
86 Miovský M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. str. 160 
87 Miovský M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. str. 162 
88 Miovský M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. str. 175 
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ohniskového interview (focus interview), orientovaného na určité téma (problém, výrobek 

apod.)“89. 

 Podle Morgana, který dává přednost širší definici ohniskové skupiny, se jedná buď o 

samostatnou výzkumnou metodiku nebo častěji o doplněk k moderovaným interview. 

Prostřednictvím ohniskových skupin je možné získat kvalitativní data za využití skupinové 

interakce vzniklé a probíhající v debatě určené badatelem. „V podstatě je zaměření (ohnisko) 

diskuse určeno zájmem badatele, takže badatelův zájem označí ohnisko a samy údaje se 

shromažďují prostřednictvím skupinové interakce.“90 

 Relativně hojně užívanou kvalitativní metodou ve všech aplikačních oblastech je také 

kvalifikovaný odhad. „Většinou se setkáváme s jeho laickou podobou, spočívající na 

prostém ‘spolehnutí se‘ na zkušenosti určitého jedince či skupiny s určitým fenoménem, který 

nás zajímá. Tato metoda však má svá pravidla a omezení, s nimiž je potřeba pracovat a bez 

jejichž zohlednění nelze spoléhat na validitu získaných dat. Kvalifikovaný odhad je 

principiálně postaven na předpokladu, že člověk, který přichází s určitým fenoménem (který 

nás výzkumně zajímá) do pravidelného a intenzivního kontaktu, má o tomto fenoménu 

dobrou představu podpořenou právě svojí zkušeností. Tuto svoji zkušenost a znalost je 

schopen vyjádřit tak, aby to bylo využitelné pro výzkumné účely (…) stává se v podstatě 

prostředníkem mezi výzkumníkem a zkoumaným fenoménem.“91 Samozřejmě sám fakt 

zprostředkované zkušenosti má významná metodologická omezení (z hlediska kontroly 

validity), využíváme je proto nejčastěji jako alternativní (a nikdy ne jediný!) zdroj dat. 

 Poslední metodou, která se v kvalitativním výzkumu používá pro získání dat 

k analýze, je metoda studia dokumentů. Data při tomto postupu nevytváříme vlastní prací, 

jsou už v dokumentech, článcích, knihách nebo sbornících fixována. Úkolem výzkumníka je 

tato data shromáždit a vztáhnout k tématu svého výzkumu.  

 Na závěr oddílu věnovanému metodice sběru dat nelze vynechat zmínku o tzv. 

terénních (polních) poznámkách, které jsou pro další zpracovávání a mentální kooperaci 

s tématem výzkumu více než důležité. Loffland a Loffland, které ve své knize cituje Disman, 

je definují takto: „Polní poznámky jsou v podstatě chronologický záznam toho, co se děje 

v zkoumaném prostředí, co se děje s tímto prostředím, i toho, co se děje v pozorovateli… 

proces vytváření poznámek je totožný s procesem interpretace. Základním nástrojem 

interpretace je výzkumník sám. Proto výzkumník jako individuum musí být v terénních 

                                                 
89 Buriánek J. Focus groups In. Kolektiv Velký sociologický slovník, Praha: Karolinum. 1996 
90 Morgan L. D. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert, 2001. str. 17 
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poznámkách jasně viditelný.“92 Terénní poznámky jsou pak dále charakterizovány například 

jako vnitřní dialog badatele. Důležitou roli hrají také v procesu kódování získaných dat anebo 

například při procesu přepisu výzkumných rozhovorů.  

 Hendl vidí terénní poznámky jako hlavní prostředek záznamu například při 

zúčastněném pozorování. Kvalita výzkumné akce pak záleží na pečlivosti a úplnosti terénních 

poznámek, ale také na jejich smysluplné organizaci. Poznámky by měly obsahovat vše, co 

výzkumník slyšel, viděl, prožil, o čem uvažoval v průběhu shromažďování a reflektování dat. 

Hendl nabízí i možné třídění terénních poznámek na: 

• „Popisné poznámky, které se snaží popsat prostředí, lidi a jejich činnost v souladu se 

zaměřením výzkumu. 

• Reflektující poznámky, které se týkají především úvah výzkumníka o tom, co 

pozoruje.“93 

Důležité je u všech typů poznámek důsledné označení datem a případně i místem vzniku a 

pečlivě dodržovaný systém přehledné kategorizace.  

3.6. Osobnost badatele 
 

 Kvalitativní výzkum se podle Strausse používá většinou v sociálních a 

psychologických vědách. Uplatní jej také praktičtí pracovníci v oborech, které se zabývají 

lidským chováním a fungováním. Tento styl se používá při zkoumání organizací, skupin i 

jednotlivých osob. A výzkum mohou provádět výzkumné týmy, páry i samostatní badatelé.94 

 A právě na osobě výzkumníka je výsledek kvalitativního výzkumu závislý. Analytický 

proces a interpretační postup kódování získaných dat a případné vytváření zakotvené teorie 

jako jádra kvalitativního výzkumu je do značné míry závislý na osobnostních vlastnostech, 

profesních znalostech a zkušenostech výzkumníka. V literatuře se při popisu role a osoby 

badatele v kvalitativním výzkumu setkáme s mnoha zajímavými metaforickými 

charakteristikami, která jsou pro pochopení postavení výzkumníka vzhledem ke zkoumané 

realitě zásadní. 

 Práci kvalitativního badatele přirovnává Hendl k práci detektiva. Na začátku výzkumu 

si badatel vybírá téma a určuje základní výzkumné otázky. Tyto otázky je možné v průběhu 

výzkumu modifikovat a upravovat podle aktuálně vzniklých podnětů vycházejících z doposud 
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získaných dat nebo také z induktivních, případně deduktivních operací samotného badatele-

detektiva. „Výzkumník vybírá na základě svých úvah místa pozorování nebo jedince, které 

dále sleduje v různých časových okamžicích. Analýza dat a jejich sběr probíhají současně 

(…) Během těchto cyklů výzkumník své domněnky a závěry přezkoumává.“95 Nejen z výše 

uvedeného vyplývá, že osobnostní charakteristiky, ale také předchozí výzkumné zkušenosti 

hrají v kvalitativním výzkumu zásadní roli.  

 Téměř detektivní charakter vidí v osobě badatele také Disman. „Výzkumníkovou 

úlohou je pak nalézt významné struktury v množině všech proměnných, které respondent 

považuje za relevantní.“96  

 Inspirující popis osoby výzkumníka přináší rovněž Schutz ve své stati Cizinec. 

Badatele, v tomto případě sociologa, vidí jako cizince v neznámém, novém prostředí. Ten se 

podobně jako emigrant snaží proniknout do kulturních struktur nové vlasti. O to samé se snaží 

i sociolog, „nejen když studuje nějakou vzdálenou kulturu nebo srovnává sociální fenomény 

v různých zemích, ale v převážné většině své práce (…) se snaží proniknout do kultury, která 

není jeho vlastní. I když sociolog studuje příslušníky vlastního národ budou s od něj lišit 

vzděláním, sociální třídou, souhrnem zkušeností, rozdílnou generační historií. Systém 

sdílených významů studované skupiny, tedy její kultura, bude jiná. Dalo by se říct, že 

sociolog je profesionálním cizincem“97.   

 Kromě snahy proniknout do nové kultury by však měl být sociolog podle Dismana 

především nezaujatým pozorovatelem. „Jako takový nemá onen zvláštní typ znalosti, kterou 

má jen skutečný člen společnosti. I v tom se podobá cizinci (…) Především cizincovo 

(sociologovo) porozumění je odlišné od speciální znalosti člena (…) Pro cizince – a dejme 

tomu i sociologa – je šance rozumět a šance, že mu bude rozuměno, nezaručená. V okamžiku, 

kdy člen opouští svou skupinu, jeho ‘myšlení jako obvykle‘ náhle nefunguje. Nediskutovaný 

a nepochybný průvodce k situacím objevujícím se normálně v jeho denním světě je najednou 

neužitečný. Hotové vzorce a recepty pro pochopení v krizi nepracují a cizinec je v krizové 

situaci neustále.“98 

 Před unáhlenými a stereotypními závěry z pozorování sociální reality varuje při 

popisu metody zakotvené teorie Anselm Strauss. Zdá se, že pro něj je charakteristika cizince 

jako jedince neznalého zákonitostí dané sociokulturní skupiny chvílemi spíše výhodou, kterou 

navrhuje podporovat technikou zvyšování tzv. teoretické citlivosti. Ta je u něj pro nezaujaté, 
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ale zároveň objevné závěry naprosto nepostradatelná. „Teoretická citlivost poukazuje na 

určitou osobní vlastnost badatele, a to na schopnost rozlišovat jemné detaily ve výzkumu 

údajů (…) Teoretickou citlivostí se rozumí schopnost vhledu, schopnost dát údajům význam, 

porozumět a oddělit související od nesouvisejícího. To vše se děje spíše na pojmové než na 

konkrétní úrovni.“99 

 Jako zdroje teoretické citlivosti vidí Strauss krom studia odborné literatury hlavně 

osobní a profesní zkušenosti. Zkušenosti a znalosti z práce v určitém oboru jsou pak, dokonce 

i v implicitní formě, vnášeny do výzkumné situace a pomáhají porozumět událostem a 

jednání, které výzkumník vidí a slyší, a to rychleji, než kdyby je neměl. „Čím bohatší máte 

profesní zkušenosti, tím bohatší znalosti a hlubší vhled budete během výzkumu mít 

k dispozici. Na druhou stranu vám však tyto zkušenosti mohou znemožnit vidět věci, které se 

pro vás staly rutinními nebo samozřejmými.“100 Obdobný užitek je podle Strausse možné 

získat také z osobních zkušeností, a to nejen z již absolvovaných výzkumů, ale i osobního 

života. Takové zkušenosti mohou vést například k citlivějšímu rozlišování v tvorbě pojmů a 

vztahů potenciálně relevantních k určité životní situaci. 

 V této souvislosti je ale více než důležité poukázat na udržení rovnováhy mezi 

tvořivostí (podnícenou osobními a profesními zkušenostmi) a vědou. 

 Ještě dále v možnostech využití osobních zkušeností jdou autoři Glaser a Strauss ve 

své knize The Discovery of Grounded Theory. „Nejaktivnější z kvalitativních výzkumníků 

mohou napsat metodologický článek z ‘hlavy‘ bez jakéhokoli sběru dat a jejich kódování, 

protože jednoduše tento výzkumník ví, co ví; prožil zkušenost výzkumu a byl úspěšný. Lidé 

mu budou věřit, protože prošel touto zkušeností. Když výzkumník píše takový článek, provádí 

prostě terénní výzkum sám na sobě.“101 

 

3.7. Raliabilita a validita v kvalitativním výzkumu 
 

 Také kvůli poslední zmínce o kvalitativním výzkumu „z hlavy“ nelze vynechat otázku 

reliability a validity kvalitativních výzkumů, které by mohli někteří dogmatičtí zastánci 
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empirie a přírodovědných výzkumů označovat spíše za beletristické výkony z fikční 

literatury. 

 Reliabilitu (spolehlivost) popisuje Velký sociologický slovník jako „jeden ze 

základních požadavků či vlastností měření, (komplementární k validitě) vyjadřující jeho 

přesnost ve smyslu stálosti, absenci chyb vznikajících při opakovaném měření téhož jevu za 

stejných podmínek“102.  

 Komplementární pojem validita je pak zmíněn jako „jedno ze základních kritérií 

kvality metod a výsledků sociologického výzkumu, které se využívá i ve výzkumu 

psychologickém, antropologickém, ekonomickém a pedagogickém. V nejširším smyslu je to 

požadavek relevance mezi předem stanoveným výzkumným cílem a skutečně dosaženými 

výzkumnými výsledky, který bývá nejčastěji vyjádřen jednoduchou otázkou: Zkoumali 

(změřili) jste to, co myslíme, že jste zkoumali (změřili)? V definici validity se střídají dva 

důrazy: na splnění výzkumného záměru a na získání věrného obrazu reality“103. 

 Hovoříme-li o validitě a realibilitě kvalitativního výzkumu, jako bychom se vraceli 

zpět na začátek naší práce k úvahám o možnostech, přednostech a nevýhodách postoje k vědě 

(výzkumu) a také k „realitě“ – tedy k diskusi o aplikaci dominantního, případně alternativního 

paradigmatu v mediálních studiích.  

 Velmi výstižně potýkání alternativní versus dominantní popisuje Matúšková (2005). 

„Výzkum vycházející z alternativního paradigmatu se většinou vzdává reprezentativity a 

nepodmiňuje důkaz reprezentativností vzorku, ale výsledek chápe jako výpověď, nutně 

zabarvenou přítomností aktéra – výzkumníka. Konečný význam je podle alternativního 

stanoviska konstruován již během výzkumu za přítomnosti výzkumníka, jehož osoba může u 

respondentů vyvolávat reakce dané vzájemnou interakcí. Podle radikální formy tohoto 

přístupu proto není možné výzkum zopakovat a dojít ke stejným výsledkům, jak to požaduje 

dominantní paradigma. To přirozeně vyvolává pochybnost o platnosti výzkumných poznatků 

u scientistně orientované vědecké komunity, která pak z institucionalizovaných pozic odmítá 

alternativní paradigma jako neprůkazné.“104 

 Jak jsme již výše dokázali, nemůže přítomnost výzkumníka a deklarovaná potenciálně 

nízká reliabilita kvalitativních výzkumů cenzurovat přítomnost a výsledky těchto výzkumů ve 

vědeckém diskurzu. Jak jsme poukázali, oba přístupy se mohou relevantně doplňovat a 

                                                 
102 Buriánek J. Reliabilita In Kolektiv Velký sociologický slovník, Praha: Karolinum. 1996 
103 Vodáková A. Validita In Kolektiv Velký sociologický slovník, Praha: Karolinum. 1996 
104 Matúšková Š. Ritualizace sledování televize: Etnografie publika. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta 
sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2005. str. 5 
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koexistovat. Zajímavý druh určitého frekvenčního obrazu vztahů reliability i validity 

výsledků výzkumů kvantitativních a kvalitativních přináší Disman.  

 Podle něj kvantitativní výzkum vyžaduje velice silnou standardizaci. Silná 

standardizace zajišťuje vysokou reliabilitu. „Silná standardizace vede nutně k silné redukci 

informace. Respondent místo aby plně popsal svoje mínění, je omezen na volbu jedné 

kategorie z nabídnutého velice malého souboru kategorií. To nutně vede k poměrně nízké 

validitě. Standardizace v kvalitativním výzkumu je slabá a proto má výzkum poměrně nízkou 

reliabilitu. Slabá standardizace kvalitativního výzkumu, volná forma otázek a odpovědí 

nevnucuje taková omezení, jaká existují v kvantitativním výzkumu, potenciálně proto může 

mít kvalitativní výzkum vysokou validitu.“105  

 Pokud se ještě jednou vrátíme k definicím, které nabízí Velký sociologický slovník, 

mohli bychom (nepopíráme, že s notnou dávkou relativizmu) poznamenat, že ani jeden 

z principů (validity a reliability) nelze v mediálních studiích beze zbytku dobře aplikovat. 

Reliabilita jako požadavek přesnosti měření téhož jevu bez chyb a opakovatelně se stejnými 

výsledky je už z principu nereálná. Jak je možné změřit například (tolik oblíbený) dopad 

násilného televizního obsahu na nedospělého jedince? Jak je možné prokázat kauzální 

souvislost (navíc měřitelnou!) mezi recepcí obsahu a určitým patologickým chováním? Do 

hry zde vstupuje nekonečně velké množství proměnných, které od „účinku“ (jakkoli je i tento 

termín vágní) nelze odfiltrovat, změřit zapsat a úspěšně tvrdit, že naprosto totožně proběhne 

totožná reakce na totožný obsah v totožném čase s totožným patologickým projevem. 

 Mluvíme-li o validitě, kterou (dle Velkého sociologického slovníku) definujeme jako 

odpověď na otázky: Změřili (zkoumali) jsme to, co jsme chtěli? Získali jsme věrný obraz 

reality? Pak bychom se mohli škodolibě (například s odkazem na Thomasův teorém106) ptát, 

co je vlastně ona realita, kterou máme popisovat, a jak by měl vypadat její věrný obraz. 

 Jak píše Disman: „(…) díky velikosti ‘přirozených systémů‘ v sociálních vědách není 

možné docílit úplného popisu a úplné analýzy reality. Redukce je naším nejdůležitějším, ne 

však jediným epistemiologickým problémem. Tím druhým je transformace informací (…) 

Naprostá většina věd nedělá závěry přímo z analýzy reality, ale na základě záznamu, popisu 

této reality. To platí i pro přírodní vědy (…) i zde jsou konečné závěry navrženy na základě 

                                                 
105 Disman M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2000. str. 287 
106 „Tomasův teorém tvrdí, že jestli že je určitá situace lidmi definovaná jako reálná, je reálná i ve svých 
důsledcích.“ Trampota T. Thomasův teorém. In Reifová I. Slovník mediálních studií. Praha: Portál, 2004.  
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popisu, na základě protokolů o mnoha experimentech či pozorováních. A popis nutně 

znamená transformaci, překlad reality do symbolů jazyka.“ 107 

 Koncept reliability u kvalitativního výzkumu není dle Dismana aplikovatelný. 

„Věrohodnost kvalitativního výzkumu je ustavena jinak. Je dána naprostou jasností 

analytického procesu, jehož každý krok je v publikaci předložen čtenáři a jeho logická 

správnost může být sledována i laikem.“108 

 I přestože někteří autoři koncept validity v kvalitativním výzkumu naprosto odmítají, 

vznikají právě v důsledku stýkání a potýkání s „kvantitativci“ určité modifikace systémů 

hodnocení průkaznosti kvalitativních výzkumů. „K problému hodnocení kvalitativního 

výzkumu se přistupuje ze dvou pozic: Buď se provede reformulace klasických kritérií 

kvantitativního přístupu (validita, spolehlivost, objektivita, zobecnitelnost), nebo se konstruují 

nová kritéria, která ještě silněji zohledňují zvláštnosti kvalitativního výzkumu.“109 

 Jako příklad prvního přístupu (modifikace kritérií) uvádí Hendl například systémy 

kritérií dle Maxwella (1992) a také Lincolna a Guby (1985). Z epistemiologického hlediska je 

pro naši práci zajímavý právě Maxwellův pohled. Ten ve svém systému hodnocení vychází 

z předpokladu, že neexistuje žádná jediná, správná, objektivní zpráva, tedy to, co nazývá 

americký pragmatista Putnam „pohledem božským okem“110. Maxwell poukazuje na to, že ne 

každá zpráva o lidech, situacích a jevech je stejně užitečná, důvěryhodná a legitimní. „Tato 

zpráva se musí vztáhnout k něčemu vnějšímu, tedy k jevu, o němž je řeč: může jít o 

konstruovanou objektivní realitu, konstrukce aktérů nebo další možné interpretace.“111 

Maxwellova kritéria validity tak nevycházejí z konceptu korespondence, kdy lze uvažovat 

nějakou absolutní pravdu nebo realitu, s níž by bylo možné zprávu srovnávat. 

 Jakkoli je nám tento přístup sympatický, je nutné dodat, že se vztahuje spíše na 

charakteristiku výzkumné zprávy jako výstupu zkoumání. Komplexnější a pro další úspěšné 

uvažování o možné standardizaci kvalitativního výzkumu přínosnější jsou pak systémy 

kritérií, která ve svém maximálně komplexním systému nabízí tým odborníků výzkumného 

oddělení při kanceláři britského ministerského předsedy (Spencer a kol.)112. V roce 2002 

z důvodu neustále stoupající četnosti kvalitativních výzkumů a jejich nutné evaluace na 

základě zkoumání 29 systémů pro hodnocení kvality, rešerše více než 300 vědeckých 
                                                 
107 Disman M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2000. str. 56 
108 Disman M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2000. str. 303 
109 Hendl J. Kvalitativní výzkum – Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. str. 335 
110 Putnam W. a kol. A qualitative study of evidence in primary care: Chat the practitioners are saying. Can. 
Med. Ass. J., 2002, 11, č. 7., str. 167-169. citováno podle Hendl J. Kvalitativní výzkum – Základní metody a 
aplikace. Praha: Portál, 2005. str. 336  
111 Podrobněji viz Hendl J. Kvalitativní výzkum – Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. str. 336 
112 Podrobněji viz Hendl J. Kvalitativní výzkum – Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. str. 342 
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pojednání o tomto tématu a následných workshopů za účasti odborníků navrhli komplexní, ale 

zároveň dynamický systém 18 kategorií pro hodnocení kvalitativních výzkumů.113 

 Jako konečné smířlivé slovo na závěr diskuse o možnostech a rozporech v hodnocení 

kvalitativních a kvantitativních metod bychom snad mohli přijmout následující:  

 „Důsledně tedy vycházíme z předpokladu, že konstrukce validity vycházejí jak z 

kvalitativního, tak kvantitativního přístupu jsou vzájemně komplementární, nevylučují se. 

Modus vivendi je průběžná integrace různých konstruktů validity do jednotného rámce (Kirk 

a Miller 1986) a vzájemný respekt různých filozofických a obecně epistemiologických 

východisek. Důležitým aspektem je ona ‘průběžnost‘, neboť naše poznávání se stále vyvíjí, 

prohlubuje, zdokonaluje. Proces integrace různých pojetí validity by tuto procesuálnost měl 

odrážet a v tomto smyslu bychom o něm mohli uvažovat spíše jako o procesu neustálého 

rekonstruování koherentního rámce pojetí validity, schopného pojmout jak kvalitativní, tak 

kvantitativní přístup.“114 

 

4. Použitá metodika výzkumu  
 

 Poté, co jsme v předchozí kapitole objasnili naše vnímání kvalitativního výzkumu a 

jeho možné formy v sociálních vědách, přistoupíme nyní k samotné charakteristice záměrů 

naší práce a popisu metodiky, kterou použijeme. 

 V našem výzkumu se budeme zabývat popisem způsobů, jakými kvalifikovaní diváci 

recipují obsahy populární kultury115 a jak (pokud vůbec) se tato jejich recepce odráží v jejich 

pracovních výstupech. Populární kulturou, resp. jejími obsahy bývají často označovány 

mediální produkty, které bývají většinou hodnoceny jako triviální, intelektuálně nenáročné či 

dokonce ohrožující vkus majoritní populace. V naší práci bychom se však takovéto 

kategorizaci, tedy hodnocení vysoké/nízké kultury, popřípadě možnostem ohrožení vkusu, 

rádi vyhnuli a s těmito obsahy, které bychom mohli také kategorizovat s menší negativní 

konotací jako big-audience-contents, budeme pracovat spíše v duchu inkluzivního 

paradigmatu.116 

                                                 
113 Viz více Hendl J. Kvalitativní výzkum – Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. str. 343 
114 Miovský M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. str. 258 
115 Viz více Volek J. Populární kultura In Reifová I. a kol. Slovník mediálních studií. Praha: Portál, 2004.  
116 Viz např. Hartley J. Short hostory of Cultural Studies. London: Sage, 2003. str. 4 
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 Zajímat nás budou tedy především strategie nakládání s těmito obsahy spíše než 

hodnocení jejich případných „kvalit“, pokud ovšem tyto nebudou zdůrazňovat sami 

respondenti našeho výzkumu. 

 Kvalifikovaným divákem budeme v naší práci rozumět recipienty, kteří jsou schopni 

posoudit mediální obsah z hlediska provozních a sociálněvědních teorií a mají potenciální 

schopnost se závěry svého přemýšlení seznámit ostatní recipienty prostřednictvím vytvoření 

dalších mediálního obsahů, tedy mají potenciál posílit intertextualizaci určitého mediálního 

textu. Budeme-li dále v naší práci mluvit o této intertextualizaci, budeme mít na mysli 

převážně tzv. vertikální intertextualizování, jak o něm mluví ve své knize Television Culture 

Fiske. Tedy tvorbu „sekundárních textů“ a „terciálních textů“117 jako reakce (např. více či 

méně konkrétním odkazováním) na primární text, tedy televizní obsah. Za sekundární texty 

pak budeme považovat texty odkazující (mající vztah) k primárnímu textu a nabývající formy 

např. novinových článků, příspěvků do internetových diskusí, časopiseckých kritik, zápisků 

do blogů nebo promluv v TV diskusích apod. Jako terciální texty pak budeme hodnotit 

(podobně jako Fiske) texty produkované samotnými diváky (v našem případě 

kvalifikovanými), které mohou být realizovány např. formou dopisových ohlasů nebo 

interpersonální komunikací. 

 Naší práci bychom chtěli zaměřit právě na intelektuálně „defavorizované“ mediální 

obsahy. Náš zájem se soustředí především na audiovizuální a zvláště televizní obsahy. 

Takovým obsahem rozumíme televizní pořad, který dosáhl velké divácké obliby (posuzujeme 

dle výzkumů sledovanosti), zároveň ale byl zhusta intertextualizován jako „pokleslý“ 

(posuzujeme dle ohlasů v ostatních mediích).   

 Při prvotních rešerších a definování směru výzkumu jsme si stanovili provizorní 

pracovní hypotézu, podle které musí TV program, aby byl hodnocen jako úspěšný, zasáhnout 

(musí v něm najít slast118) co největší počet diváků. Pro vytváření ekonomické rentability je 

pro mediální organizaci maximalizovaný podíl na publiku jedním z nejdůležitějších kritérií 

úspěchu. Úspěšný TV program by ale měl zasáhnout i jedince z kategorie kvalifikovaných 

diváků v co největší míře. Předpokládejme, že opomíjení nutnosti (nebo vhodnosti) zásahu 

kvalifikovaného diváka není irelevantní,119 protože jejich potenciální schopnost akcelerovat120 

                                                 
117 Fiske J. Television Culture. London: Routledge, 1987. str. 108 
118 Vycházet budeme především z teoretické koncepce aktivního publika, zejm. z konceptu „užití a gratifikace“; 
viz např. Volek J. Užití a gratifikace In Reifová I. a kol. Slovník mediálních studií. Praha: Portál, 2004. 
Předpokládáme ale, že se nám v průběhu výzkumu podaří identifikovat i jiné způsoby, kategorie a strategie užití 
TV obsahů. 
119 Pro účely práce nebudeme považovat maximalizaci sledovanosti (např. trivializací obsahu) za nejvhodnější.   
120 Např. další intertextualizací obsahu, rozšířením diskurzu TV pořadu 
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úspěch TV programu můžeme hodnotit jako nenahraditelnou kvalitu. Nové konotace, jimiž 

přispívají kvalifikovaní diváci k diskurzu pořadu, mohou mít zpětnovazebný potenciál pro 

další zvýšení sledovanosti, uvažovat můžeme teoreticky také o tom, že tito diváci mohou ve 

svém okolí (a nejen v něm) hrát roli určitých „názorových vůdců“121, a jejich recepce, 

přemýšlení a sdílení hodnocení TV obsahu může být proto zásadní.  

 Touto prací bychom více než jako příspěvek k výzkumu role jednotlivce v mediální 

produkci122 (jakkoli se subjekty našeho výzkumu na mediální produkci podílí) chtěli přispět 

k diskusi o druhu možné aktivity publika s určitými specifickými rysy. Za cíl si neklademe 

penzum zobecnitelného poznání a v českém vědeckém diskurzu tolik oblíbenou komplexní 

kategorizaci jevu(ů), ale pokus o metodologicky jasně vymezený popis (nutně jistě zabarvený 

přítomností výzkumníka, viz výše) části námi pozorované sociální interakce v rámci 

specifické skupiny diváků. 

 Zasadit naši práci do teoretického rámce aktivního publika a koncepce užití a 

gratifikace jsme se rozhodli s vědomím určitých výhrad, které k tomuto přístupu mají někteří 

teoretici. Volek např. poukazuje na několik základních problémů, především omezený 

empirizmus, který se neopírá o širší sociální teorii, v důsledku čehož je opomíjen 

sociálněekonomický rozměr potřeb i gratifikací. „Dochází tak k přeceňování individuálně 

psychologických charakteristik členů mediálního publika… Uvedený přístup poněkud 

jednostranně trvá na tom, že chování členů publika je regulováno pouze vlastními motivy a 

potřebami.“123  Také McQuail „pochybuje o možnostech výzkumu v rámci přístupu užití a 

gratifikace. Jako příklad uvádí samotné dotazování členů publika na motivy, které je vedou 

k užívání médií. Často zmiňují ty, které jsou jim nabízeny. Mnohé motivy v očekávání 

publika se navíc dají jen těžce vystihnout“124.  

 Zčásti také kvůli výhradám ke konceptům užití a gratifikace jsme se rozhodli užít pro 

náš výzkum metodu hloubkových rozhovorů a zakotvené teorie, která nám dává šanci bez 

určitého druhu „předsudků“ posoudit data vzešlá ze samotných respondentů. 

  Původně jsme chtěli naši práci pojmout více komparatisticky a divácké zvyky 

kvalifikovaných diváků, jejich případné zdroje slasti a strategie nakládání s TV obsahy 

porovnat s podobnými kategoriemi u nekvalifikovaných diváků, které bychom v dostatečné 
                                                 
121 z angl. opinion leader – element dvoustupňového toku komunikace. Podle hypotézy dvoustupňového toku 
komunikace se informace šířená médiem dostává nejprve k názorovým vůdcům a teprve od nich k méně 
aktivním členům společnosti. Viz více Jungová E. Tok komunikace dvoustupňový.  In Reifová I. a kol. Slovník 
mediálních studií. Praha: Portál, 2004.   
122 Viz kapitolu Lidé v médiích In. Jirák J. Köpplová B. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. 
123 Volek J. Užití a gratifikace. In. Reifová I. a kol.  Slovník mediálních studií. Praha: Portál, 2004. 
124 Kadavá A. Velký bratr a my. Jak se konstruuje soukromí v interakci diváka s formátem reality TV. Praha: 
Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2005. str. 32 
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míře našli v literatuře. V průběhu výzkumné práce se ale ukázalo, že charakteristiky, ke 

kterým jsme došli na základě výzkumu kvalifikovaných diváků, by vyžadovaly spíše než 

komparaci s již hotovými studiemi samostatnou výzkumnou sondu obdobnou té, kterou jsme 

provedli v kategorii kvalifikovaných diváků. Také z toho důvodu jsme se rozhodli závěrečnou 

zprávu zapracováním porovnání s jinými studiemi netříštit a také vzhledem k omezenému 

rozsahu diplomové práce zůstat u popisu diváckých návyků kvalifikovaných diváků.  

    

4.1. Divák a kvalifikovaný divák 
  

 Přestože je možné, že se konečná definice, pokud se nám vůbec podaří nějakou 

vytvořit, bude s velkou pravděpodobností lišit od té, kterou nabídneme na začátku této, 

pokusíme se i tak definovat, alespoň v základních rysech kategorii „kvalifikovaný divák“, jak 

jsme ji v první fázi našeho výzkumu (tedy počas průběhu hloubkových rozhovorů) vnímali. 

 Jako teoretickou bázi pro naši prvotní definici jsme zvolili základní lexikologickou a 

sociálněvědní literaturu dostupnou v českém vědeckém prostředí.  

 Začněme co možná nejobecněji: Divák je podle Slovníku spisovné češtiny ten, „kdo 

přihlíží nějakému představení. Například: filmoví, televizní, sportovní diváci“125.  

 Slovník mediální komunikace, který je pro naše potřeby přece jen vhodnější, heslo 

divák nezná. Jako kvalitní alternativu však můžeme použít definici pod heslem „adresát“, 

podle slovníku též příjemce, recipient. Ten je podle Slovníku mediální komunikace „příjemce 

mediovaného sdělení nebo osoba či osoby, kterým je sdělení určeno. Je jedním ze základních 

prvků komunikačního aktu. Adresát je tím, koho komunikace vědomě  či nevědomě oslovuje. 

Vlastnosti adresáta a jeho postavení v komunikačním aktu se liší v závislosti na typu 

komunikace (interpersonální až masová).  

 Podle Romana Jacobsona je adresát jedním ze šesti základních prvků komunikačního 

aktu, při kterém komunikátor posílá sdělení adresátovi, sdělení vyžaduje kontext uchopitelný 

adresátem, kód plně nebo částečně společný komunikátorovi i adresátovi a kontakt – fyzický 

kanál a psychologické spojení mezi komunikátorem a adresátem umožňující oběma vstoupit a 

účastnit se komunikace.  

 Mediální studia vnímala nejdříve adresáta jako pasivní prvek komunikace reagující na 

podněty sdělení stejným způsobem. Postupně, také v souvislosti s tzv. etnografickým obratem 

v sedmdesátých letech 20. stol., začala vnímat adresáta jako aktivní prvek disponující 

                                                 
125 Kolektiv Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1994. 
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sémiotikou mocí, který může ze sdělení zasílaného komunikátorem dekódovat různé významy 

na základě svého sociálního, kulturního a psychologického vybavení a kontextu příjmu  (…) 

způsoby oslovení adresáta mohou být definovány jako způsoby, ve kterých vztahy mezi 

komunikátorem a adresátem jsou konstruovány v textu (sdělení).“126 

 Pojmové vymezení adresáta, kterou uvádí Slovník mediálních studií se pro naši práci 

nachází až příliš blízko definicím odrážejícím spíše lineární (přenosový) model komunikace, 

v naší definici proto budeme spíše než (pasivního) adresáta, vnímat jako (aktivního) 

recipienta. 

 Přínosná pro naši definici by mohla být i typologie několika kategorií tzv. „skilled 

audience“ 127, tedy kvalifikovaných diváků, které přináší Abercrombie a Longhurst v knize 

Audiences. Také oni v duchu pojednání vzniklém po „etnografickém obratu“ vnímají 

publikum (a také uvádějí několik kategorií třídění mediálních publik)  jako aktivního 

účastníka procesu komunikace a dokonce jako spolutvůrce sdělení. Při rozvíjení teorie tzv. 

difuzního publika představují několik kategorií kvalifikovaných diváků („skilled audience“), 

které dále rozdělují na „consumers“ (konzumenty), „fans“ (fanoušky), „cultists“ resp. 

„subcultists“ (vyznavače kultu), „enthusiasts“ (dobrovolné nadšence), „petty producers“ 

(miniproducenty). Jejich kvalifikaci však na rozdíl od nás vnímají spíše v psychologické 

rovině, jako diváky, kteří svou „kvalifikaci“ získávají identifikací128 s obsahy, které recipují.  

Právě podle míry aktivity ve třech rovinách (technické, analytické a interpretační) rozlišují 

různé druhy tohoto kvalifikovaného diváctva. 

 I když se jejich definice liší od té, kterou v následujících řádcích představíme, vidíme 

tento směr uvažování jako podnětný a pro naši práci přínosný.  

 Pro naši teoretickou  konstrukci kategorie kvalifikovaný divák je třeba nyní pojmově 

ukotvit charakteristiky „kvalifikace“.  

 Velký sociologický slovník uvádí: „Kvalifikace: Obvykle je chápána jako souhrn 

schopností, které může jedinec, ale i celá společnost generovat prostřednictvím vzdělávacích 

aktivit k dosažení určitého výkonu. Kritérium kvalifikace se promítá i do definic sociálních 

skupin (např. kvalifikovaní a nekvalifikovaní dělníci) (…) určitý druh a stupeň kvalifikace je 

předpokladem vykonávání většiny profesí (…) V souvislosti se změnou významu a hodnoty 

profese se zvýšila potřeba ochrany kvalifikace v podobě nároků na atestace a respektování 

etického kódu platného v dané oblasti práce (…) pomůckou pro zařazení může být 

                                                 
126 Trampota, T.  Adresát In. Reifová I. a kol. Slovník mediálních studií. Praha: Portál, 2004. 
127 Abercrombie, N., Longhurst, B. Audiences. London: Sage Publications, 1998. str. 121 
128 Například změnou oblékání, stylu vyjadřování, případně dokonce produkce vlastních textů inspirovaných 
recipovanými obsahy. 
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kvalifikační stupnice (...) Součástí kvalifikace se mohou stát i schopnosti a dovednosti, které 

nebyly získány v rámci kvalifikační přípravy, ale každodenní životní zkušeností, a také 

souhrn osobních vlastností (fyzických a psychických), které nabývají na významu v reálné 

pracovní situaci. Kvalifikace v širším smyslu se neváže jen na výkon profese, ale je to 

způsobilost dobře, kvalitně (na profesionální úrovni) vykonávat určitou činnost. (…) 

kvalifikace ovlivňuje sociální postavení, prestiž pracovníka a to i v případě, že není reálně 

využívána pro nepříznivé společenské podmínky nebo z osobních důvodů.“129  

 Vzhledem k faktu, že recepce mediálních sdělení je sociální kompetence (kvalifikace), 

která vzniká (je vytvářena) sociálním učením, mohli bychom za svého druhu kvalifikované 

diváky považovat všechny jedince, kteří se účastní mediálního komunikačního aktu. A to ať 

už uvědoměle, nebo neuvědoměle, s rozdílnou mírou zisku (pochopení, využití) tohoto 

procesu, jehož výsledek záleží právě na míře sociálních zkušeností s recepcí mediální 

komunikace.                                                                                            

 V naší práci však kvalifikovaného diváka budeme definovat poněkud specifičtěji. Do 

souhrnu schopností, které může jedinec generovat prostřednictvím vzdělávacích aktivit 

k dosažení určitého výkonu, zařadíme absolvování vysokoškolského vzdělání a mezi 

schopnosti a dovednosti, které nebyly získány v rámci kvalifikační přípravy, ale každodenní 

životní (pracovní) zkušeností, pak budeme počítat zaměstnání (profesi), ze kterého jedinec 

získává většinu svého příjmu a jehož náplní je každodenní interakce s mediálními obsahy 

nediváckého charakteru. 

 Shrneme-li doposud řečené, budeme v naší práci vnímat kvalifikované diváky jako: 

Recipienty mediovaných sdělení, kteří disponují sémiotickou mocí dekódovat různé významy 

na základě svého sociálního, kulturního a psychologického vybavení a kontextu příjmu, a 

zároveň disponují souhrnem znalostí a schopností generovaných prostřednictvím 

vzdělávacích aktivit v rámci vysokoškolského vzdělání a v současnosti využívajících 

každodenních pracovních zkušeností v rámci zaměstnání (profese), ze kterého získávají 

většinu svého příjmu a jehož náplní je každodenní nedivácká interakce s mediálními obsahy, a 

případná intertextualizace této interakce nebo dalších činností plynoucích z pracovních 

aktivit.   

 

                                                 
129 Čermák V. Kvalifikace. In Velký sociologický slovník, Praha: Karolinum, 1996. 
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4.2. Výběr vzorku 
 

 Výběr vzorku pomocí statistických postupů a následná snaha o zobecnitelnost závěrů 

a vztažení výsledků k celé populaci je v kvalitativním výzkumu nemožná. V těchto 

výzkumech podle Silvermana130 pocházejí data z jednoho nebo více případů a je 

nepravděpodobné, že by tyto případy byly vybrány náhodným způsobem. A i kdyby byl 

výzkumník schopen sestavit reprezentativní vzorek případů, velikost tohoto vzorku by byla 

pravděpodobně tak velká, „že by znemožnila ten druh intenzivní analýzy, který se obyčejně 

upřednostňuje v kvalitativním výzkumu“131. 

 Podle Hendla v kvalitativním výzkumu, který budeme provádět, ani nejde o zjišťování 

frekvenčních rozložení nějakých proměnných v populaci. Stejně jako Silverman Hendl 

dodává, že sledujeme takové množství proměnných, že snaha o jejich statistické podchycení 

by vedla k ohromným a nerealizovatelným rozsahům výběru.132  Vzorek kvalifikovaných 

diváků jsme se proto rozhodli konstruovat pomocí „účelového výběru“ za použití metody 

„sněhové koule“133. Tato technika, někdy také označovaná jako „snowball technique“, 

                                                 
130 Silverman, D. Doing Qualitative Research – A Practical Handbook. London: Sage, 2000. str. 108 
131 Silverman, D. Doing Qualitative Research – A Practical Handbook. London: Sage, 2000. str. 102  
132 Hendl, J. Kvalitativní výzkum – Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. str. 150 
133 Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2000. str. 112-114 
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spočívá ve výběru jednotlivců, při kterém nás původní informátor (jehož dle předem daných 

kriterií a cílů výzkumu volí sám badatel) vede k jiným členům cílové skupiny.  

 Prakticky jsme metodiku konstrukce vzorku použili vždy v závěrečné fázi 

výzkumného setkání s respondentem. Místo složitého opakování naší definice 

kvalifikovaného diváka jsme z praktických důvodů vyvinuli mentálně snadněji uchopitelnou 

redukci, ve které jsme kvalifikované diváky předem rozrastrovali do tří skupin (sněhových 

koulí), které jsme v průběhu výzkumu konstruovali, a tuto konstrukci prezentovali 

respondentům. Jako tři základní kategorie kvalifikovaných diváků jsme určili:  

• novináře zabývající se ve svých textech médii a mediálními obsahy 

• televizní pracovníky (někdy též prezentované jako producenty), kteří jsou zodpovědní 

za výrobu a distribuci mediálních sdělení  

• mediální odborníky, kteří se mediální komunikací zabývají na teoretické (akademické) 

úrovni.  

 Každého z respondentů jsme v závěru setkání požádali, aby do každé z těchto skupin 

doporučil jeden další subjekt výzkumu. Jak je zřetelné z tabulky v Příloze 4., v některých 

případech respondenti uváděli více než jednoho možného kandidáta. Výběr následujícího 

respondenta byl pak z praktických důvodů ovlivněn například časovými dispozicemi 

dotyčného, popřípadě ochotou zúčastnit se výzkumu. 

 S každým z respondentů jsme při výzkumném setkání provedli dotazníkové šetření 

(dotazník viz Přílohu 1.) pro plošné zjištění základních informací; např. věku, genderu, 

zaměstnání, základních diváckých návyků, možnosti přístupu do médií apod. Následně jsme 

provedli hloubkový rozhovor, který bychom podle výše uváděné typologie mohli definovat 

jako polostrukturované interview.134 Pozornost subjektu jsme koncentrovali, zčásti ještě před 

vyplněním dotazníku, k popisu jeho diváckých návyků a recepce televizních obsahů. Výzkum 

jsme prezentovali jako práci zabývající se diváckými návyky kvalifikovaných diváků a tuto 

kategorii jsme charakterizovali výše zmíněnou zjednodušenou konstrukcí se třemi skupinami 

respondentů. Po vyplnění dotazníku jsme co možná nejméně násilně začínali rozhovor 

dotazem na oblíbené pořady, které respondent sleduje v TV. Podrobné okruhy rozhovoru viz 

Přílohu 2.  Konkrétní znění a pořadí otázek jsme v průběhu interview dynamicky měnili a 

přizpůsobovali respondentovi. Zásadní pozornost byla věnována přirozenému toku myšlenek 

respondenta. V maximální možné míře jsme řazení témat ponechali na subjektu. Prioritou 

bylo vyvarovat se podsouvání „hodnotících slov“, případně kladení návodných otázek, které 

                                                 
134 Miovský M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. str. 160 
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by kontaminovaly názorovou čistotu výpovědi. Z důvodů zamýšleného sledování frekvence 

zmiňovaných pořadů jsme zásadní pozornost věnovali také eliminaci dotazů na konkrétní 

televizní obsahy. Výzkumné setkání jsme ukončili vždy po vyčerpání okruhů rozhovoru nebo 

z časových důvodů respondenta po vypršení doby domluvené pro interview. 

 Výzkumná setkání jsme se v maximální možné míře snažili realizovat mimo pracovní 

prostředí respondenta. Z důvodů možného ovlivnění výpovědí jsme rozhovory realizovali 

ve svého druhu neutrálním prostředí restauračních zařízení. Výběr místa a času setkání byl 

vždy z psychologických důvodů ponechán na subjektu.  

 Výzkumné schůzky probíhaly od února do dubna 2007, konkrétně v období 27. 2. 

2007 (první výzkumné setkání) až 12. 4. 2007 (poslední výzkumné setkání). Každý 

z respondentů byl osloven telefonicky, případně elektronicky s žádostí o zhruba hodinové 

interview a vyplnění dotazníku. V jednom případě byl dotazník, z časových důvodů 

respondenta, vyplněn v elektronické formě.   

 V konečné fázi praktického terénního zkoumání jsme realizovali 15 výzkumných 

setkání s pěti respondenty z každé ze tří sledovaných skupin (sněhových koulí). Podrobný 

seznam respondentů viz Přílohu 3. Pozoruhodné bylo časté opakování doporučení 

respondentů u subjektů výzkumu Milan Šmíd (FSV UK) a Miroslava Spáčilová (Mladá fronta 

DNES). Každý dosáhl čtyř doporučení jako další vhodný subjekt výzkumu. Podrobnou 

frekvenční tabulku doporučení viz Příloha 4. Pro lepší ilustraci konstrukce vzorku uvádíme 

v Grafu 5, v oddílu Přílohy také generové rozložení zkoumaných subjektů. 

 Dosáhnout teoretické nasycenosti vzorku v kvalitativním výzkumu, při kterém 

konstruujeme například metodou sněhové koule, je prakticky nemožné. „Teoretické 

nasycenosti vzorku nedosáhneme a aplikace této techniky má opravdu charakter konstrukce 

účelového vzorku.“135 Vzhledem k vysoké frekvenci opakování v doporučení subjektů 

můžeme tvrdit, že se nám definicí skupiny kvalifikovaných diváků podařilo poměrně dobře 

zachytit do značné míry relevantní podobnost ve vnímání této skupiny samotnými členy. 

 Audionahrávky rozhovorů s respondenty byly doslovně přepsány do textové podoby. 

S touto textovou bází, která čítala 261 323 znaků včetně mezer, a s vyplněnými dotazníky 

jsme zahájili analýzu podle zakotvené teorie tak, jak ji popisují Strauss a Corbinová136. 

 Pokud budeme dále v práci uvádět in vivo citace ze záznamů rozhovorů, případně 

dotazníkového šetření, budou autoři těchto citací z etických důvodů označováni pouze 

                                                 
135 Disman M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum,. 2000. str. 114 
136 Strauss  A., Corbinová J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: 
Albert. 1999. 
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kódovou zkratkou, která bude signalizovat pro vztažení k jevům důležitou příslušnost k jedné 

ze tří rastrových kategorií (novinář, teoretik, producent), dále pak (předpokládejme stejně 

příznakově důležitý) gender respondenta a podle specifického klíče přidělené číselné 

označení. Např. tedy novinář-muž-1, nebo producent-žena-3. 

 

5. Kategorie 
 

 V následující části naší práce přistoupíme k popisu výsledků tří typů kódování, 

kterými jsme zpracovali všechna získaná data (přepisy rozhovorů, dotazníky, terénní 

poznámky, odborné publikace a mediální obsahy týkající se zkoumané oblasti). V úvodu 

nejdříve popíšeme pět kategorií, které se objevily po prvním (otevřeném) kódování. Každé 

z kategorií věnujeme vlastní subkapitolu a popíšeme v ní její vlastnosti a dimenze, také 

přidáme in vivo příklady (například citace z rozhovorů) a případně také části kódovací 

tabulky spojené s určitou kategorií. Právě těmto „živým datům“ věnujeme relevantní prostor, 

protože jejich výběr nejlépe a nejvýmluvněji charakterizuje jednotlivé kategorie.  

 Tyto kategorie pak v další části kapitoly spojíme pomocí paradigmatického modelu a 

pokusíme se za pomoci „příběhu pro selektivní kódování“137 odhalit a rozvinout vztahy mezi 

nimi. Vztahy a samotný paradigmatický model zobrazíme graficky a přidáme také doplňující 

grafická znázornění, která budou vycházet z kvantitativních pozorování vzniklých 

v kódovacích tabulkách“138. 

 

5.1. Strategie výběru 
  

 Při otevřeném kódování surových dat získaných doslovným přepisem rozhovorů 

s patnácti respondenty se jako první začala konstituovat právě kategorie, kterou jsme se 

rozhodli nazvat Strategie výběru. Pod toto označení jsme následně zařazovali zmínky a 

případné popisování typů pořadů, které si respondenti vybírají z televizní nabídky, důvody 

tohoto výběru a případně také odkazy na formu, kterou respondenti jmenované obsahy 

recipují (zde jsme sledovali konkrétně druh nosiče, média, např. DVD, internetové vysílání a 

živé, rozumějme nezaznamenané na video nebo DVD, televizní vysílání). 

                                                 
137 Strauss  A., Corbinová J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: 
Albert. 1999. str. 88 
138 Lindlof T. R., Tailor B. C. Qualitative Communication Research Methods. London: Sage Publications, 
2002. str. 220 
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 Pro strategie výběru se jako podstatné začaly jevit dvě subkategorie, které jsme 

identifikovali pod užitečně zobecňující označení „Důvody“, které mohou nabývat vlastností 

popsaných níže pod označeními „Kvůli přehledu“, „Pobavení“, „Nabourání mediálního 

stereotypu“, „Příposlech“, „Relax“.  

 Jako druhou subkategorii identifikovanou v rámci Strategií výběru uvádíme pod 

označení „Forma“, která může variovat, v závislosti na soustředěnosti sledování obsahu od 

živého TV vysílání, přes sledování obsahů na DVD po výběr pořadů z internetových zdrojů. 

• subkategorie Důvody – tedy pohnutky často související s očekávaným ziskem ze 

sledování TV obsahu, které respondenti uváděli v souvislosti se jmenováním 

sledovaných obsahů. Mezi ně patřily tyto: 

o vlastnost Kvůli přehledu – Všech patnáct respondentů na prvních místech 

výčtu pořadů, které si vybírají a sledují, zařazovalo zpravodajské a 

publicistické obsahy. Dále také pořady, které sice nespadaly do kategorie zpráv 

a publicistiky, ale respondenti je vnímali jako součást „profesního přehledu“. 

„Když se třeba dopředu hovoří o nějakých větších kauzách, tak je pak sleduju, 

abych viděl, jak to zpracovat.“ (novinář-muž-1), „Jinak sleduji i různé 

magazíny. Obecně lze říci, že se při sledování snažím hledat chyby, které 

souvisejí s mojí prací.“ (profesionál-žena-1), „Někdy musím z pracovních 

důvodů zhlédnout některé seriály nebo televizní filmy, ale nedá se říci, že bych 

je viděl celé.“ (teoretik-muž-2) 

o vlastnost Pobavení – tato vlastnost výběru byla v rozhovorech respondenty 

rozvíjena nejvíce. Respondenti, pokud popisovali oblíbený, opakovaně 

sledovaný pořad, nejčastěji používali hodnotící fráze spadající do kategorie 

„pobavení“. Také z toho důvodu se dále ukázala jako podstatná pro získání 

přehledu o možných zdrojích slasti kvalifikovaných diváků (rozvineme níže). 

„Většinou ty pořady prostě konvenují s mými zájmy – například historie, 

ekonomika, politika, válečná technika – nebo se jedná o nějaké kultovní věci, 

ke kterým se normálně nedostanete.“ (novinář-muž-2), „Je to specifický druh 

humoru, který by se v Česku neuchytil. Je postaven na dvou manželských 

párech – slovenském a maďarském. Stojí na jazykových nedorozuměních, hrají 

tam dobří komici.“ (profesionál-žena-1), „Občas se podívám na Filmový klub 

ve 21:30 na ČT 2, ale většinou to jsou strašný hovadiny nebo jsem to už viděla. 

A ještě jsem zapomněla na Simpsonovy! To je důležitý.“  (teoretik-žena-1) 
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o vlastnost Nabourání mediálního stereotypu – zdůrazňování diváckých 

charakteristik (například souvisejících s profesí nebo vzděláním) bylo 

v kategoriích Strategie výběru (a také v kategorii Strategie hodnocení, kterou 

popíšeme dále) velmi častým jevem. Respondenti kladli často důraz na znalost 

„mediální hry“ a jejich sledování bylo často v určitém „opozičním modu.“ 

Také z těchto důvodů bylo porušení „mediální hry“ nabouráním stereotypů 

častý důvod pro výběr nebo hodnocení. „Při jehož sledování (řeč je o 

nespecifikovaném pořadu- poznámka I. D.) mám pocit, že věci v něm obsažené 

bourají jakýsi ten stereotyp. Líbí se mi, když se tvůrci snaží o takovou ,diverzní 

aktivitu‘. I to, že se vytváří jiné modely a vytváří iluze, která nabourává onen 

mediální stereotyp, mě dokáže aktuálně potěšit. Líbí se mi, když je tam nějaká 

inovace.“ (novinář-muž-3), „Zrovna včera jsem tady říkala kolegům: ,Zase 

jsem měla pravdu! Říkala jsem vám, že přesně tohle nastane!‘ Už málokdy se 

mi stane, že dostanu opravdový oříšek k rozlousknutí, protože tady prostě už 

všechno bylo. Přitom já oříšky miluju! Ale furt na ně marně čekám!“ 

(profesionál-žena-2) „Jelikož nabídka televizí je v poslední době, alespoň z 

mého pohledu, tragická – mám pocit, že se všechno pořád opakuje – tak se 

většinou dívám jen na sportovní přenosy. Tam člověk neví, jak to dopadne, na 

rozdíl od seriálů, které se opakují postopadesátéosmé,“ (teoretik-muž-3) 

o vlastnost Příposlech – i tuto kategorii jsme nehledě na gender identifikovali ve 

všech výpovědích respondentů. Přesto bylo zřetelné zdůraznění tohoto aspektu 

výběru pořadu právě u ženských účastnic výzkumu. Ty totiž bez výjimky u 

televize podle svých slov „často“ žehlí. Spíše než jako spojení s konkrétní 

činností, interpretovali jsme tuto kategorii jako další možný atribut důležitý 

pro pozdější zakomponování do paradigmatického modelu (konkrétně jako 

specifický kontext, tedy míru soustředěnosti při sledování obsahu). „Ordinace 

v růžové zharadě je kulisa. Sem tam se na to dívám, ale to je příběh, u kterého 

se můžete chytit v kterémkoli dílu.“ (profesionál-žena-1) „To ne, ale dělám při 

tom spoustu jiných věcí. Třeba si čtu a když mě něco zaujme, tak zvednu oči 

koukám se na to vcelku. Jako každá ženská klasicky žehlím u televize.“ 

(profesionál-žena-2) „No, při žehlení se někdy koukám na Ordinaci v růžové 

zahradě, což je vlastně dobře udělaná červená knihovna. „Protože člověk to 

nemusí úplně sledovat a k tomu žehlení se to hodí. Je to taková ,ženská práce‘ 

a ,ženský seriál‘. Respektive oboje jsou rodinný.“ (profesionál-žena-3) „Otázka 
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výzkumníka: Žehlíte třeba u televize? „Žehlím.“ Otázka výzkumníka: A u 

kterých pořadů? „No, u těch zábavných. Ale i u Krause, které můžete vnímat 

zvukově.“ (novinář-žena-1) „Pro mě je koukání na televizi spíš doplňková 

činnost. Já jsem schopná třeba žehlit u televizních debat.“ (teoretik-žena-1) 

o vlastnost Relax – výpovědi z této kategorie odrážely opakovaně 

zdůrazňovanou funkci použití (výběru) televizního obsahu jako žádaného 

„vymývače mozku“, kterou úhledně formulovala jedna z respondentek: „Jako 

každý člověk potřebuju po příchodu z práce takzvaně ,vymýt mozek‘. Na to je 

hrozně málo pořadů. Většinou zpravodajství, ale to člověka potom rozčílí, že 

začne pracovat.“ (novinář-žena-2) „Když chci vyloženě relaxovat, bývá to 

většinou o víkendu, kdy máš volnej den za sebou i před sebou... Když píšu 

doma, tak píšu v noci nebo ráno těsně před dopolední uzávěrkou. A hledám 

únikové činnosti. Televize je jednou z těch nejúčinnějších nebo 

nejpříjemnějších." (novinář-muž-1) „Otázka výzkumníka: Dokážete při 

sledování takovýchto pořadů upřednostnit roli diváka a nevšímat si chyb? 

„Určitě. Někdy se jako stane, že si něčeho všimnu, ale… chci se pobavit jako 

normální člověk. A vzhledem k tomu, že v tom děláte celý den, je to pro vás 

něco jako vypnutí. Že nemusíte o tom přemýšlet… Záleží to samozřejmě na 

hlavě. Největší relax je pro mě hudba. Člověk má za den dost běhajících 

obrázků.“ (profesionál-žena-1) „Když jsem večer unavená a skutečně si 

potřebuji odpočinout a vím, že nemůžu jít spát s plnou hlavou, tak se od role 

profesionála distancuji.“ (profesionál-žena-2), „Nejradši koukám na zprávy a 

na publicistiku, případně na nějaké oddechové filmy.“ (teoretik-muž-1) 

• subkategorie Forma – zdůrazňování se u respondentů také dostalo významu formy, ve 

které televizní obsahy sledují. Z výpovědí se zdá, že druh média, které si kvalifikovaní 

diváci vybírají, souvisí s jejich aktivitou, kterou v tomto případě rozumíme spíše 

soustředěnost nebo nesoustředěnost sledování TV obsahu. A také tato forma může 

přicházet do vztahů s dále zmíněnou kategorií Odstupu od obsahů, v rovině 

nepřistoupení na TV hru, například nedodržením televizí diktovaných časových 

rozestupů v seriálových obsazích a jejich překonání „aktivitou“ související 

s povoláním a vzděláním; třeba získáním celé sledované série na DVD. „Já vůbec 

většinu televizních pořadů nebo filmů zhlížím na počítači z DVD disků, čímž vlastně 

tlumím svůj chtíč zapnout si televizi.“ (novinář-muž-2) „Na filmy v televizi se dívám 

spíše výjimečně, to raději na DVD nebo do kina. Proč bych se na ně koukal i s 
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reklamou? To je ztráta času. Já hlavně potřebuju vidět ten film, než jde do vysílání. 

Jedině pustím-li si DVD nebo něčemu propadnu. Jako posledně při sledování série 24 

hodin, kterou jsem nakoukal během tří dnů.“ (profesionál-muž-1) „Spíš občas na něco 

narazím, a když se mi to líbí, tak to dokoukám a příště se podívám znova. Ale musí to 

být stejně dobrý jako Trautenberk nebo A je to! A vzhledem k tomu, že Trautenberka 

mám na DVD a všechny díly A je to! jsou na YouTube, tak proč bych se na to 

koukal…?“ (teoretik-muž-1) „V televizi jsem viděla asi prvních osm deset dílů, a pak 

jsem zbytek jednorázově zhlédla na DVD. A hlavně nesnáším ten princip seriality, 

který mě vždycky odpuzoval. Tohle byl jeden ze čtyř seriálů, na něž jsem byla ochotna 

se dívat a věnovat mu čas. Byť jsem se na něj dodívala, jak už jsem zmínila, na DVD. 

Nejsem totiž schopná něco kontinuálně sledovat a být týden napjatá, než začne další 

díl. Tohle ve mně vyvolává vášně a vzrušení, protože se na to chci dívat podle sebe a 

ne, že oni mi to rozsekají na díly po svém.“ (teoretik-žena-1) „Filmy mě taky přirozeně 

zajímají, ale dokážu si živě představit, že se na ně raději kouknu na DVD než v 

televizi. Z různých důvodů. Tím je nejdůležitějším je asi původní znění. Dabingy byly 

strašné vždycky, ale od těch seriálů mi nějak lezou na nervy. Mediální dabing jsem 

snesl třeba u seriálu M. A. S. H., ale Hotýlek už byla hodně velká slabota.“ (teoretik-

muž-2). Také může ale tato vlastnost souviset s vlastností „Příposlech“, tedy s mírou 

pozornosti, o které jsme hovořili výše. Tento vztah jsme se pokusili vyjádřit Grafem 1. 
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5.2. Strategie hodnocení  
  

 Kategorie Strategie hodnocení byla při otevřeném kódování nesignifikantnější, ve 

výpovědích nejčastěji zastoupenou a nejvíce zastřešující. Do této kategorie jsme zařazovali 

zmínky, které v sobě obsahovaly konkrétní hodnotící prvky v podobě přídavných jmen, 

případně vět obsahujích citově zabarvené soudy vztahující se ke konkrétní interakci 

s obsahem. Jako její vlastnosti jsme identifikovali pět vlastností, které se ve výpovědích 

kódovaných jako hodnocení obsahu objevovaly. Byly jimi:  

• Pobavení  

Graf 1. 



 48 

• Iritace (vzhledem k častému opozitnímu doplňování a spojování s vlastností Pobavení 

je uvedeme v jednom oddíle) 

• Úspěch  

• Kvalita (úspěch a kvalita se často vyskytovaly v té samé kódované jednotce, proto je 

též spojíme do jednoho oddílu) 

• Vnímání laiků 

 

Vlastnosti Pobavení versus Iritace: 

 

 Pobavení jsme zaznamenali už v kategorii Strategie výběru, právě hodnocení pobavení 

(míry, případně formy a způsobu) bylo ve výpovědích ohledně výběru, ale následně také 

hodnocení oblíbených pořadů nejčastější. Podobně frekventované byly také výpovědi, které 

odrážely spíše rozhořčení, otrávení, znudění nebo interakce, pro které jsme zvolili jako 

zastřešující pojmenování Iritace televizním obsahem. Jako u jedné z mála vlastností nebo 

kategorií si pro velkou četnost a rozsáhlost dovolíme určitý druh kvantitativní komparace a 

hodnotící in vivo verbalizace obou vlastností uvádíme v tabulce. 

 

Pobavení Iritace 

 

Baví, vtipný, inteligentní zábava, přijatelná 

zábava, inteligentní černý humor, nadhled, 

dobré masky, kvalitní nasvícení, dobrá režie, 

překvapení, typ chytré zábavy, interaktivní 

zábava, specifický druh humoru, oddych, 

relax, pobavím se, zasměji, dokument má 

hlavu a patu, hledám oříšek, humor, 

nadsázka, ironie, aktuální informace, vtipné, 

neuráží, není úplně primitivní, naivita, hlava 

a pata, dobře zvládnuté filmařské řemeslo, 

sofistikovaná zápletka, zaujal, koukám do 

konce, to je prdel, kterou děti nevnímají, 

krátké, dá se na to koukat a cvičit při tom, 

intertextualita, kritika kolegů, tajemno, 

 

Seriály neinovují, schémata, má strašnou 

moc, předvídatelný konec, děsím se inovace 

zábavy, nevyvíjí se, na jedno brdo, nemaťte!, 

rasistický vtip, hrozná režie, příšerné studio, 

konzervativní, nudí, furt něco melou, pořád 

jestli Pepička, nebo Tonička, nablblý, 

otvírala kudla v kapse, trapný, 

neprofesionalita, intelektuálně podřadný 

výměšek, nebaví, spousta chyb v dabingu, 

opakující se tváře, ustrnul ve škatulce pořád 

stejní hosté, na obrazovce pořád totéž, chybí 

zápletka, chybí překvapení, buranství 

v dobrém světle, akce nahrazuje příběh, 

schematičnost, nudí 
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dobrodružství, něco se naučím, vizuálně 

atraktivní, edukace, něco zanechalo, 

uspokojení bulvárních informací, dopad na 

společnost, dobře postavené charaktery, 

komplikovaná zápletka, překvapení, vtipný, 

nápady úžasný, nápad+dobrá realizace, ne za 

pár korun, akce napětí, překvapení, kvalitní 

dabing, inteligentní moderátor, inteligentní 

zábava, téma, občas překvapí 

 

 

 V další části naší práce nejspíše dojde k integraci těchto vlastností a společnému 

zařazení do paradigmatického modelu jako vlastností Strategií jednání a interakce (Viz str. 

70).  

 Do množiny vlastností kódovaných jako „pobavení“ jsme zařadili také výpovědi o tzv. 

inverzní zábavě (zábavě na druhou, jak ji popsal jeden z respondentů), tedy recepci obsahů, 

které původně nejsou tvůrci zamýšleny jako komediální (tvůrci do nich tedy v prvním plánu 

nezakódovali orientátory odkazující k recepci jako komediálních obsahů), ale kvalifikovaní 

diváci jsou (ne ovšem všichni ze sledovaného vzorku) schopni najít, respektive vyhledávají 

možnost k jejich překódování a diferentní recepci, ve které bychom mohli hledat prvky 

například dekódování podle opozičního kódu, kdy příjemce nepřijímá ideologii odesílatele a 

interpretuje význam obsahu podle vlastního (alternativního) uvážení139 nebo též určitého 

druhu rekuperace, tedy použití odpadních produktů (rozumějme pro kvalifikované diváky 

obsahů bez užitku) a jejich nové (překódované) použití v systému jiným způsobem.  

 Podobný popis „ironického sledování“ přináší ve své knize Watching Dallas také 

Angová. Jedna skupina diváků (respektive objektů výzkumu Angové140) z Dallasu udělala 

objekt posměchu zdůrazňováním ironického přístupu po čas sledování tohoto obsahu. Angová 

se pak zabývá především analýzou komentářů vztahujících se k popisu sledování Dallasu. 

Zmiňuje například druh skupinového sledování, při kterém je televizní obsah identifikovaný 

                                                 
139 Hall S. Encoding/Decoding In. Kellner D., Durham M.G. Media nad Cultural Studies. Malden: Blackwell 
Publishers, 2001. str. 175 
140 Angová realizovala výzkum recepce pomocí analýzy dopisů, které jí na její výzvu psali domnělí diváci seriálu 
Dallas. 
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jako pokleslý, sledován ve skupině a také následně skupinově pohráván, například ironickými 

poznámkami a ironickým přejmenováváním postav.141  

 

 „Já jsem zvyklý podobné věci dost často komentovat a taková ta ,zábava na druhou‘ je 

v tom, když to se mnou sleduje někdo, kdo to má rovněž ,načtený‘. Hodně a upřímně se 

zasměju, když se směju trapnosti pořadu, což se mi jinak stává leda u jiných drsně humorně 

pravdivých (jako třeba Česká soda) pořadů. A to jsme zase u České Miss – ,zábava na 

druhou‘. Tam se směješ tomu, jak je to sice výborně řemeslně zvládnutý, ale obsah je totální 

trapnost. Moderátor má naučený nějaký věty, co nefungujou, lidi se mu nesmějou. Všem je 

trapně, pak promluví ty holky… Ale to je další věc, která mě na televizi baví… pořady, kdy 

máš až fyzický nutkání zalézt pod peřinu nebo si zakrýt oči a uši, protože je ti trapně za ty lidi, 

kteří tam promlouvají, ale zároveň tě to svým způsobem baví. To je taková ta zábava ve 

druhém pádu. Třeba 13. komnata. Výsledek toho všeho je, že se na to díváš, nevěříš tomu a 

ještě tě pobaví maximální trapností – moment, kdy například čekáš tu hlavní výpověď aktéra. 

Ten člověk se důležitě chytne za bradu a pronese naprosto banální věc: ,A co je pro tebe 

vlastně smysl života, Radko (třeba)?‘ A to je ten moment, kdy vyprskneš nebo se schováš pod 

peřinu…Ono to možná souvisí s tou zvráceností. Dost čerstvá zkušenost je Hodina pravdy, 

která v podstatě potvrzuje to, o čem jsem už mluvil před chvílí. Já jsem si uvědomil, že můj 

největší požitek ze sledování televize je ten, když můžu takhle trapnej pořad, jako je třeba 

Hodina pravdy, sledovat s někým, kdo je jakoby stejně poučenej, a společně ho glosujeme. “ 

(novinář-muž-1)  

 

Otázka výzkumníka: Pobavila vás Ordinace v růžové zahradě? „Ano. Koukal jsem na ni v 

posilovně.“ Otázka výzkumníka: A co vás na ní pobavilo? „Asi bizarní dialogy, bizarní výkon 

Jiřího Langmajera…" (novinář-muž-2)  

 

„No, a na Ramba, Rockyho se dívám ne proto, že by mě to bavilo, ale protože je to prdel.“ 

Otázka výzkumníka: Co tím přesně máte na mysli?„Jak je to prostě naivní. Ivan Drago 

dostane překvapivě přes držku a dobře to dopadne… To je prdel (hovoří o Krkonošských 

pohádkách - poznámka I. D.), kterou ty děti třeba ani nevnímají. No a navíc ty jeho hlášky. 

(na mysli má Trautnberka – poznámka I. D.)“ (teoretik-muž-1)  

 

                                                 
141 Angová I. Watching Dallas. New York: Routledge, 1996. str. 97 
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„Nechci se vyvyšovat, ale mám víc informací, protože čtu víc než průměrný Čech. A když 

nějaký takový nablblý seriál sleduju, tak se u toho směju, protože vím, že realita byla jiná, byť 

jsem tu dobu tolik nezažil. Čili mně to přijde spíš jako parodie na seriál. Nedávno jsem – to 

bych si fakt dal medaili, že jsem to vydržel – koukal na Inženýrská odysea. V tom díle letěly 

postavy do Milána. Málo informovaný člověk si řekne, že to byla skvělá doba, a neví, že tehdy 

bylo prakticky nemožné vycestovat. Jinými slovy to může být zábava, ale pro člověka, který 

má nějaké informace a dokáže to správně vyhodnotit. Pro toho, kdo nemá informace, to může 

být v krajním případě zdroj inspirace." (teoretik-muž-3)  

 

Vlastnosti Úspěch a Kvalita  

 

 U těchto entit respondenti vykazovali velkou diverzitu v interpretaci. Jako u jediné 

oblasti byla totožná otázka „Co je podle vás úspěšný pořad?“ položena každému 

z respondentů. Také proto zařazujeme u této vlastnosti frekvenční tabulku (viz Graf 3.), která 

znázorňuje druhy reakcí.  

 Dobře sledovatelná interpretační diverzita se týkala pojmu „úspěšný pořad“, 

respondenti často za použití strategií „odstupu od obsahů“142 oddělovali úspěch a vlastnost, 

kterou by bylo možné označit jako „kvalitu“, dále pak citlivě oddělovali úspěšný pořad pro 

televizi (resp. televizní tvůrce, ty pak ještě někteří dělili na tvůrce komerčních a 

veřejnoprávních obsahů) a úspěšný pořad „ze svého pohledu“.  

 

„Je to individuální. Mám-li hovořit o úspěšném televizním pořadu, musím rozlišit pohled 

diváka a svůj vlastní." (novinářka-žena-1)  

 

„Pro televizi je to samozřejmě ten, který má největší sledovanost. U mě musí mít vedle 

sledovanosti i určité kvality nebo být něčím zajímavý." (novinář-žena-2) .  

 

„Z profesního hlediska sledovanost představuje úspěch. Když se na to podívám jako 

neprofesionál, tak úspěšný pořad je pro mě ten, u kterého vydržím nebo mě baví. Nemusí být 

sledovaný, ale kvalitní." (profesionál-žena-1)  

                                                 
142 Viz kapitolu 5.3. Strategie odstupu od obsahů 
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„Primární otázka zní, na které televizi se vysílá. Pro komerční je bezesporu úspěšným ten, 

který má sledovanost. V České televizi to mají obtížnější, respektive by to měli mít obtížnější, 

protože by pro ně nemělo být primárním cílem honění sledovanost. " (profesionál-žena-2)  

 

„Myslím si, že pro komerční televizi je to jasné – ten, který má největší sledovanost. Jinak pro 

autory a veřejnoprávní to asi bude ten, který má určitou prestiž, je dobře udělaný a ještě se na 

něj dívají diváci.“ (profesionál-žena-3)  

 

„Tady se pořád směšují ty dvě roviny – kvalita a úspěch. Podle mě byla Česká soda sice 

neúspěšný, ale kvalitní pořad. O kvalitních pořadech se totiž mluví hodně. Pro mě ale 

představuje úspěch spíše sledovanost.“ (novinář-muž-1),  

 

"Úspěšný pořad je ten, který má vysokou sledovanost a je natočený za přiměřené prostředky.“ 

(novinář-muž-3)  

 

„Takovej, kterej v divácích zanechá nějakou paměťovou stopu. Čili pokud se jich po dvou 

letech na ten pořad optáte, tak vám řeknou, že se dívali. Úspěšnej televizní pořad ale musí být 

taky divácky úspěšný, kvalitní – dobrý dabing, titulky, herci – musí vyvolávat reakce v 

médiích, musí se o něm mluvit. Jasně, jsou zde pořady nebo seriály, které tu kvalitu – třeba 

hereckou – ne zcela splňují, a přesto jsou úspěšné. Musí taky vydělávat.“ (teoretik-žena-1)  

 

„Jednoznačně ten, na který se dívá hodně lidí z cílové skupiny, pro kterou je určen. To 

znamená, že pro mě je třeba úspěšným pořadem Eso." (teoretik-muž-2) 
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 Hodnocení pořadu jako úspěšného bylo v kódovaných jednotkách téměř vždy 

provázeno úvahami o kvalitě takových pořadů. Ve výpovědích se nám podařilo zachytit 

zřetelný rozdíl mezi hodnocením pořadu zmínkami o „úspěšnosti“ a spojení takového pořadu 

se zmínkou „kvalitní“. Z velké části kvalifikovaní diváci pořad jimi hodnocený jako úspěšný 

nespojovali s vyjádřeními o kvalitě tohoto pořadu. Viz Graf 2. 

 

Graf 2.:  
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Ke Grafu 3.:  

 Sloupcem „Intertextualizace“ rozumíme například zmínky o tom, že o úspěšném 

pořadu musí lidé mluvit, musí se jim zapsat do paměti, musí přejít jako téma do běžných 

rozhovorů. Kategorie „Sledovanost“ představuje zmínky o absolutních číslech sledovanosti 

pořadu. Ve sloupci „Čas“ jsou zaznamenány odkazy, ve kterých respondenti jako úspěšný 

hodnotí pořad, který je divácky úspěšný i po letech, tedy ne jen v době premiérového vysílání, 

ale i v době případných repríz. A oddíl „Poměr cena/výkon“ zaznamenává zmínky, ve kterých 

respondenti zdůrazňují nikoli absolutní sledovanost, ale sledovanost v určité cílové skupině, 

případně sledovanost nevykoupenou velkými investicemi do samotného pořadu či jeho 

reklam. 

 

Vlastnost Vnímání laiků: 

 

 V jednotkách kódovaných jako Strategie hodnocení obsahů jsme často zaznamenali 

též zmínky na adresu laických diváků, které byly mnohdy propojené s hodnotící verbalizací 

pořadu, a přestože by také mohly být v rámci otevřeného kódování vnímány a zařazeny mezi 

Strategie odstupu od obsahů, případně Strategie hodnocení sebe sama jako diváka, uvádíme 

některé příklady na tomto místě, opět s dovětkem, že předpokládáme jejich integraci a 

zasazení do paradigmatického modelu v oblasti intervenujících podmínek. Respondenti často 

verbalizovali rozdíly v pohledu laika a profesionála a dodávali, že různé nevhodné atributy 

pořadu běžný divák rozezná, ale ten kvalifikovaný je dokáže popsat. 

 „Asi byly divácky úspěšnější v rámci celkové sledovanosti, ale podle mě zase nemusely 

zabírat širší divácké spektrum. Kdo se dívá na podobné seriály? – většinou důchodci a 

puberťačky, kteří jim zůstávají věrní. To je alespoň můj názor.“ (teoretik-muž-3)  

 

„Některé odborné stati a články mohou ovlivnit. Nechtěla bych to nějak zevšeobecňovat, ale 

cílová skupina čítající odborné články je poměrně malá. Lidi spíš zajímají drby okolo, takže 

ovlivnit je mohou spíš noviny typu Blesk, Šíp a podobně.“ (profesionál-žena-1)  

 

„On ale třeba vysílá pro pána nebo paní ve věku od 40 do 65 let, kteří představují jakési 

jádro diváků Novy. (novinář-muž-2)  

 

„Aniž byste však vnímal, jestli je řeší dobře či špatně, tak porovnáváte svoje případné chování 

v takových situacích s chováním těch postav. Nejsem si jistý, jestli jsme po tom roce tak 
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daleko, aby to tak působilo i na českého diváka. Možná ano, ale to je spíš na nějaký hodně 

hluboký a dlouhodobý výzkum. „Nepoučený divák si řekne: ,Ona ta Halina už není, co 

bejvala!‘ Možná, že si ty informace odněkud sežene, ale obecně platí, že od nevzdělaného 

diváka se nevyžaduje, aby přemýšlel o televizi tímto způsobem. Buď ho to baví, nebo ho to 

nebaví.“ (teoretik-muž-2)  

 

„Kdežto Letiště působí hrozně lacině. Otázka výzkumníka: Pozná to i laik? „Pro něj to není 

prvořadé.“ Otázka výzkumníka:  Co je tedy pro něj prvořadé? „Jaký je to příběh, které známé 

osobnosti tam hrají… Jestli je to vhodné pro muže i pro ženy – aby mohli ten seriál sledovat 

spolu – protože jakmile je to určeno jen pro jedno pohlaví, vzniká doma večer problém…“ 

(profesionál-žena-1)  

 

„Myslím si, že rozdíl mezi člověkem, který v této oblasti pracuje a něco o ní ví, a řadovým 

divákem je třeba v tom, že když se řadový divák kouká na záběr točený  přes osu, tak on 

nepozná, že je to přes osu. Ale bude mu na tom něco divného. Mám-li to zobecnit, tak jediný 

rozdíl mezi ním a mnou je, že já akorát vím, co je tam přes osu.“ (profesionál-žena-2)  

 

„Bylo zajímavé pozorovat (hovoří o Vyvolených – poznámka I. D.), jak málo stačí k tomu, 

abyste přilákali diváka k obrazovce – protože je to realita!“ (profesionál-muž-1) 

 

 Na závěr oddílu pojednávajícího o Strategiích hodnocení zařazujeme grafické 

znázornění kodovací tabulky (Graf 4.) , do které jsme zaznamenávali konkrétní pořady, které 

kvalifikovaní diváci zmiňovali, počet těchto zmínek a jejich druh (kladné, záporné nebo 

neutrální hodnocení). Do přehledu byly zařazeny pouze pořady, které kvalifikovaní diváci 

zmínili více než třikrát. 
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5.3. Strategie odstupu od obsahů  
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5.3. Strategie odstupu od obsahů 
 

 Už v procesu otevřeného kódování byly v mnoha kódovaných kategoriích synergicky 

přítomné náznaky vypovídající o distancování respondentů od recipovaných obsahů, potažmo 

hodnocení, kterým se kvalifikovaní diváci identifikovali jako zvláštní skupina recipientů. A to 

aniž bychom se tyto náznaky snažili získat z důvodů naší práce. Tyto zmínky jsme rozdělili 

do subkategorií „Nevysílá pro mě“ a „Není relevantní“.  

 

• subkategorie Nevysílá pro mě  

 

Všichni respondenti se určitou formou vymezovali vůči ostatním divákům a 

charakterizovali svá specifika v recipování televizních obsahů velmi často 

odůvodňováním, že televize nevysílá pro ně, ale právě pro ty druhé, nepoučené.  

 

„To samé Superstar. Z mého pohledu tady hraje určitou roli vzdělání, respektive rozhled. 

Jistě pro nějakou paní Horáčkovou to může být zábava, ale pro mě… Neříkám, že by se měly 

takové pořady zakazovat. Ať je v televizi od každého trochu.“ (teoretik-muž-3) 

 

„Já pro televizi nejsem ani cílová skupina. Když mě to nebaví, tak televizi vypnu.“ (teoretik-

muž-1) 

 

Otázka výzkumníka: Díky svojí praxi sledujete v televizi kdeco. Dokážete ještě odfiltrovat 

profesionála a normálního diváka? „Ano. To uděláte tak, že se druhý den podíváte na čísla a 

uvědomíte si, co ten divák preferuje.“ (profesionál-muž-1) 

 

„Ta produkce, která točí, určitě nemá v úmyslu zaujmout profesionální-ženu-2 ( jméno bylo 

nahrazeno kódem –  poznámka  I. D.). Oni musí vycházet z toho, za jak dlouho to přestane 

bavit většinového diváka. Já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela, ale je možné, že toho 

většinového to přestane bavit později.“ (profesionál-žena-2) 

 

„Protože diváci přistupují k televizi úplně jinak. Divák je večer zvadlý z práce a chce se 

nechat bavit. Na nějakou kvalitu moc nekouká. Pro něj je důležité, že se občas zasměje, 

pobaví, odreaguje, přijde na jiné myšlenky. To jsou trošku jiná kritéria, než jsou ta moje.“ 

(novinář-žena-1) 
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„Neočekávám, že by mě dokázala nějakým způsobem bavit, to se jí podaří málokdy. Když chci 

získat nějakou informaci, podívám se na internet nebo si, jako každé ráno, přečtu 

Hospodářské noviny. Čili neočekávám od ní ani to, že by mě informovala. Televize totiž má 

sklony zkreslovat kvality událostí, jež sleduje. A já nemám potřebu koukat na zpravodajství, 

které za nic nestojí… třeba vysílá (televize obecně – poznámka I. D.) pro pána nebo paní ve 

věku od 40 do 65 let, kteří představují jakési jádro diváků Novy…Chápu, že ta televize 

nevysílá pro mě.“ (novinář-muž-2) 

 

• subkategorie „Není relevantní“ 

 

Už v posledním příkladu z minulé subkategrie je patrný i náznak subkategorie „Není 

relevantní“. A sice zmínek, že televizní obsahy nejsou relevantní, ať už jako zdroj témat 

k hovorům (vyskytovalo se méně často) anebo (bylo častější) že nedosahují určitých 

relevantních kvalit, aby bylo třeba (nebo vůbec možné) o nich přemýšlet jako o obsazích 

zprostředkovaných „médiem vysoké kultury“ (teoretik-muž-4). Zároveň kvalifikovaní 

diváci zdůrazňovali, že logicky (logicky pro ně) nemohou být brány jako (jediný) zdroj 

poznání, případně jiných interakcí se světem. 

  

 „Já jsem se na to koukal profesně. Podívejte, ale nemůžete chtít od televize nějaký 

velký umění, protože sama televize je ve své podstatě povrchní médium. Oni chtějí, aby 

televize byla médium vysoké kultury, ale nakonec dochází k tomu, že oni sami tu velkou 

kulturu nakonec zrazují.“ (teoretik-muž-4) 

 

„Já nevím, jestli by se mělo mluvit o televizních pořadech. Já si myslím, že by se mělo mluvit 

o tématech. Pro mě je televize zprostředkování témat a názorů. Pro mě nejsou televizní 

pořady škatulkou, která mě zajímá. Pro mě to jsou, řekněme, pouze ty selektované části.“ 

(teoretik-žena-1) 

 

„Mě žádný pořad nepohoršil.“ Otázka výzkumníka: Jak to? „Nevím. Mně se může nelíbit, 

můžu říct: ,To je kokotina!‘, může mě rozčilovat, ale ,pohoršovat‘? Co to je za slovo? … Je to 

o tom, že si řeknu, že ten novinář je debil, neumí svoji práci, je to hajzl proradnej nebo něco 

podobného, ale neřeknu si, že mě pohoršil ten pořad...“ (profesionál-žena-2) 
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„Já považuji televizi za účelný elektrospotřebič, který se zapne, kdy člověk potřebuje.“ 

(novinář-žena-2) 

 

„Televize nemůže být objektivní. Už z povahy věci. Taky musí vydělat peníze a přitáhnout 

inzerenty, aby inzerovali. A to udělá tím, že přivede na svět konzumovatelnou produkci, která 

zaujme co nejvíce lidí. Já nevnímám televizi jako něco, co by informovalo nebo vzdělávalo. To 

podle mě neexistuje…“ (novinář-muž-2) 

 

„Když koukáš na televizi, tak je podle hlavně mě podstatný, kolik dalších zdrojů poznávání 

světa máš. Když čteš komentáře, noviny, knihy nebo tituly, které tě nutí přemýšlet, tak jsi pak 

kritičtější i k tý televizi.“ (novinář-muž-1) 
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5.4. Strategie hodnocení sebe sama jako diváka  
 

 Jako Strategie hodnocení sebe sama jako diváka jsme identifikovali zmínky, kterými 

respondenti poukazovali na jejich praktické užívání audiovizuálních obsahů. Tedy jestli mají 

doma televizi, jakým způsobem ji používají, jestli dávají přednost živému televiznímu 

vysílání před internetovým, případně sledování DVD záznamů. Četné byly také odkazy sice 

související s praktickým použitím TV obsahů, ale odkazující také na kategorii Odstup od 

obsahu (v tomto případě prezentované odstupem od samotného média) s poukazem na to, že 

využívají svůj čas pro jiné (mnohdy zdůrazňované jako smysluplnější) aktivity. Další zmínky 

pak odkazovaly na další zdůrazňování nutnosti sledovat televizi z profesionálních důvodů. 

Charakterizování vlastních diváckých návyků bylo velmi často realizováno negativním 

způsobem, tedy vymezením se vůči „těm ostatním, laickým divákům“. Například: „Ale pro 

mediální profesionály je to součást jejich práce (sledování kulturně nízkých obsahů – 

poznámka I. D.), jinak se na to koukají samí voyeuři a obšourníci…“ (teoretik-žena-1) nebo: 

„Mně vadí některé dabingy už ze samotného principu. Ale je třeba si uvědomit, že komerční 

televize Nova není určena pouze pro sedmnácti- až dvacetileté diváky, protože to není tak 

široká skupina, aby se kvůli ní nedabovalo.“ (profesionál-žena-1) 

 Kódované Strategie hodnocení sebe sama jako diváka jsme tedy dále rozčlenili do 

subkategorií:  

• Upřednostňuji jiné činnosti 

• Sledování kvůli práci  

• Přijetí TV hry 

 

Subkategorie Upřednostňuji jiné činnosti 

 

Sledování živého televizního vysílání (tedy ne toho ze záznamu, třeba na DVD nebo 

obsahů stáhnutelných z internetu) hodnotili kvalifikovaní diváci jako ztrátu času, případně 

zdůrazňovali výhrady a nevýhody, které plynou z tohoto druhu recepce audiovizuálních 

obsahů. „Moje kroky ve volném čase nesměřují k televizi. Doma mám ještě celé hromady 

nevyposlechnutých cédeček, nevykoukaných DVD, knížek, které jsem nepřečetl. V poslední 

době se zabývám herními konzolami, takže pustím-li televizi, hraju na ní všelijaké střílečky a 

podobně… Abych pravdu řekl, jediné místo, kde televizi – a to ještě nezáměrně – sleduju, je 

posilovna. Tam ale funguje nezávisle na mně a spíš jako kulisa.“ (novinář-muž-2) 
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„A když se chci podívat na film, tak si na něj zajdu do kina, nelegálně stáhnu z internetu nebo 

si ho legálně koupím na DVD.“ (novinář-muž-3) 

 

„Asi to bude tím, že věkově spadám do jiné kategorie, než pro jakou třeba Nova vysílá. 

Otázka výzkumníka: Proč zábavné pořady nevyhledáváte ve volném čase? „Protože mám jiné 

koníčky než televizi.“ Otázka výzkumníka: Vnímáte ji spíš jako ztrátu času? „Přiznám se, že 

trošku ano.“ (novinář-žena-1) 

 

Otázka výzkumníka: Sledujete v televizi něco kontinuálně, bez počítače?  „Ne. Jedině pustím-

li si DVD nebo něčemu propadnu. Jako posledně při sledování série 24 hodin, kterou jsem 

nakoukal během tří dnů.“ (profesionál-muž-1) 

 

„Mám spoustu jiných věcí na práci a pouze by mi žraly čas. A hlavně proto, že nemají tak 

kvalitní produkci, kterou bych byla ochotna sledovat. Vsadím se, že kdybych měla kabelovku, 

tak bych se koukala na MTV, Discovery nebo BBC.“ (teoretik-žena-1) 

 

„Člověk by měl věnovat svůj čas spíš něčemu aktivnímu – četbě knížek, psaní, něčemu, co 

souvisí se zdravím, nebo rodině. Ale říkám, je to dáno věkem. Kdysi jsem byl televizní maniak 

– když jsem dělal dvacet let v televizi – tak jsem měl přijímač pořád zapnutý a koukal se 

nalevo a napravo.“ (teoretik-muž-4) 

 

Subkategorie Sledování kvůli práci  

 

Pro tuto subkategorii, která byla opět těžko vypreparovatelná (vyskytovala se 

v kódovacích jednotkách se zmínkami identifikovanými jako vlastnosti subkategorie 

„Důvody“ kategorie „Strategií výběru“), bylo typické zdůrazňování recepcí, které jsou 

víceméně vynucené zaměstnáním nebo profesí. Někdy byly tyto používány k jakési omluvě 

recipování určitých druhů obsahů. „Když se na to koukám s vědomím, že o tom budeme 

hovořit ve škole se studenty nebo s kolegy na poradě, tak samozřejmě se koukám i s profesní 

optikou. Nedívám se samozřejmě pouze s ní, vnímám to jako celek, ale taky si všímám 

detailů.“ (profesionál-žena-2) 

 



 63 

„Na Big Brothera jsem koukal jinak než běžný divák. Seděl jsem v kanceláři, pracoval a 

televizi měl puštěnou jen jako kulisu. Občas jsem se odtrhnul oči od monitoru počítače, když 

jsem uslyšel něco zajímavého, a podíval se, jak to bylo udělaný.“ (profesionál-muž-1) 

 

„Na některé věci bych se nedívala, kdyby mě nezajímalo, jak je to udělané. Na zpravodajství, 

talk show a podobně se koukám kvůli informacím a zábavě a na převzaté formáty kvůli 

profesním informacím – většinou ale nesleduji celý cyklus, ale pouze třeba dva díly.“ 

(profesionál-žena-3) 

 

„Profese hraje takovou roli do té míry, že se koukám i na pořady, na které nechci. Pokud mě 

někdo označuje za mediálního experta, tak se musím pro případ podívat na formát toho a toho 

pořadu, ať chci, nebo nechci. Někdy mi stačí zhlédnout i malý vzorek. Třeba dneska večer 

poběží další díl nového seriálu Světla pasáže a je mi líto, že budu v hospodě a neuvidím jej, 

protože by mě zajímalo, kam se rozvine.“ (teoretik-muž-4) 

 

Subkategorie Přijetí TV hry 

  

 Vymezí-li se kvalifikovaní diváci vůči ostatním, upozorní-li na zvláštní druh své 

recepce a také zdůrazní své intelektuální zázemí, jsou pak ochotní určitým způsobem 

přistoupit na mediální (televizní) hru. Tedy i přes své zkušenosti zapomenout na svou 

kvalifikaci a interagovat s televizním obsahem jako běžný divák. „Je málo věcí, které mě baví 

i poté, co pořad prokouknu. I Ztracené můžu prokouknout! Ale nechci. Já mám doma k tomu 

stažené všechny podklady, ale neudělám to. Když je ta hra dobře udělaná, tak ji hraju se vším 

všudy.“ (novinář-žena-2) 

 

„Přináší mi to určité potěšení a také se u televize vpravdě vzdělávám. A projektuju svůj život. 

třeba nedávno jsem se na stránce www.lost.cz udělala test, které z těch postav odpovídám. A 

vyšel mi Locke. Skutečně se chovám jako Locke. Působí to náhodně, ale asi jako na každého.“ 

(teoretik-žena-1) 
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5.5. Strategie hodnocení vlastní práce 
  

 Do poslední kategorie, kterou jsme v surových datech rozeznali, jsme zařazovali 

výpovědi, které bezprostředně souvisely s praktickým výkonem práce, praxí uvnitř instituce, 

pro kterou respondenti pracují, případně také zmínky o možných efektech intertextualizací na 

úspěch mediálního obsahu.  

 I při zmínkách o hodnocení vlastní práce jsme identifikovali dvě subkategorie. Byly 

jimi: 

• Témata intertextualizací  

• Náplň mé práce 

 

Subkategorie Témata intertextualizací 

 

 Respondenti při hodnocení své práce, ale nejen při těchto výpovědích, často 

klasifikovali předpokládané dopady intertextualizace vzhledem k médiu, které je přináší. 

Zřetelný byl rozdíl v hodnocení dopadů intertextualizací v bulvárně a nebulvárně (klasifikace 

bulváru vs. nebulváru vycházela výhradně z konstrukcí respondentů) hodnocených 

tiskovinách. Až na jeden případ (teoretik-muž-3) se respondenti vzácně shodovali na 

protežování bulvárních intertextulizací. Ty podle nich mají pro televizní obsahy větší dopad, 

ať už jsou následně hodnocené jako kladné, nebo záporné, mohou, podle kvalifikovaných 

diváků, ovlivnit úspěch televizního obsahu. Úspěchem pak respondenti mysleli výhradně 

vysokou sledovanost. Zaznamenali jsme také určitý druh podceňování intertextualizací 

v tištěných médiích oproti hodnocení možných efektů propagace televizních obsahů samotnou 

televizí (například upoutávkami na své programy) 

 

„Bulvár je nejdůležitější. Je důležitější než seriózní tisk. Občas se na přední straně dočtete o 

herci, který hrál ve čtyřicet let starém filmu, a divíte se, proč se o něm píše. A pak si zpětně 

uvědomíte, že večer vysílají právě ten film.“ (profesionál-muž-1) 

 

„Novináře potřebujete k vyvolání efektu výjimečnosti něčeho, co tady ještě nebylo. Tam si 

myslím, že to splňuje hlavně bulvární část médií, se kterými mají televize poměrně úzké 

vztahy. Protože v téhle zemi neexistuje – a neexistuje poměrně dlouho – televizní kritika, 

nevidím důvod, proč by diváci měli najednou dbát na to, co někdo napíše v novinách. Je 

zajímá, jestli je tam nějaký skandál, jestli té televize někoho vyhodili nebo jestli tam někdo 
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nepřechází z jiné stanice. To je všechno! A v tomto směru se chovají, bohužel, stejně jak 

bulvární, tak ,seriózní‘ tištěná média.“  (teoretik-muž-2) 

 

„U každého pořadu fungují jiné haló mechanismy – u něčeho zabere ta šeptanda, u 

bulvárního pořadu prezentace v bulvárním tisku. Když komunikační kanál odpovídá 

charakteru pořadu, tak to funguje. Ale když se bude Blesku psát o Klubu netopýra Antonína 

Přidala stejně jako o VyVolených, tak to bude katastrofa a nikdo se na to nebude koukat.“ 

(novinář-muž-2)  

 

„Já nevím, ale stejně chcete-li upozornit na pořad, tak pustíte upoutávku, která má mnohem 

větší vliv než kterékoli noviny. Čili když pustíme upoutávku a vidí ji milión lidí, tak to má větší 

efekt, než když si to přečte tři sta tisíc čtenářů Mf DNES. Jinak si obecně myslím, že je to 

hodně propojené a strašně těžko se tyto dva světy oddělují. To, že je něco černé na bílém, totiž 

taky něco znamená a podobně.“ (profesionál-žena-3) 

 

Subkategorie Náplň mé práce  

 

Podobně jako druhy zaměstnání, které u všech respondentů velkou měrou variovaly, 

byly velmi rozdílné i popisy kódované do této subkategorie. I když rozdílně, vztahovali se 

respondenti velmi frekventovaně opět k běžnému divákovi, další snahou jej nějakým 

způsobem identifikovat. Způsoby se lišily podle „sněhové koule“, do které příslušný 

respondent spadal. Novináři často vnímali svou práci jako službu divákovi. Např.: „Ne že 

bych byla nepřítel VyVolených… Vy jste tady pro čtenáře, oni to chtějí (psaní o Vyvolených – 

poznámka I. D.), takže musíte takové pocity v sobě potlačit. Tady nejde říct soukromý názor. 

Vy jste tady pro ty čtenáře!“ (novinář-žena-1) 

 

„Já se snažím hodnotit filmy i seriály z pohledu běžného diváka. Přemýšlím o nich tak i proto, 

že dělám ve vysoce nákladových novinách, a tak musím počítat i se zkušenostmi čtenářů. 

Kdybych šla na film s tím, že budu psát specializovanou recenzi, už bych o něm přemýšlela 

jinak. Z devadesáti devíti procent o tom přemýšlím jako každý jiný. Jsem zvědavá, vyděsím 

se…“ (novinář-žena-2) 

 

Případně, pokud šlo o výpovědi profesionálů, byly zmínky o vlastní práci vztahovány 

ke vnímání běžného diváka, tedy konstrukce osob(y), pro kterou televize vysílá. Právě 
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konstrukce těchto „čtenářů, kteří si to žádají“ nebo „diváků, kteří nemají rádi filmy z třicátých 

let,“ stejně jako „masy diváků“ jsou do značné míry ovlivněné právě pracovním prostředím, 

vnitřními mechanismy, a můžeme tvrdit, že třeba i mytologií instituce, ve které kvalifikovaní 

diváci působí. 

 

„Prvořadá je jednoznačně sledovanost. Určitě se sleduje pohlaví a cílové skupiny vůbec. A 

podle toho se program uzpůsobuje – co by v něm mělo či nemělo být. Je pravda, že se mění 

vkus diváků, proto dochází k rušení některých pořadů… Diváci to (mluví o historických 

pořadech – poznámka I. D.) nemají rádi. Nemají rádi dobové filmy, když vyjmeme Alexandera 

Velikého nebo snímky s Bradem Pittem.“ (profesionál-žena-1) 

 

„Když už jsme u toho, tak si myslím, že divák by neměl být maten. Dám extrémní příklad: 

Galaxie Sport je sportovní kanál a vy do jeho vysílání zařadíte přenos z Pražského jara…“ 

(profesionál-žena-2) 

 

„Ještě jsem nezmínila velmi důležité reakce diváků, jež jsou pro nás podstatné. Ale obecně se 

s tou zpětnou vazbou pracuje. Když například odezva zvenčí je špatná a i my v televizi 

nemáme nejlepší pocit, může se klidně stát, že pořad zrušíme…Na začátku 90. let byla větší 

volnost v televizi. Taky ještě nefungovaly komerční televize, takže jimi nebyla tolik ovlivněna, 

mohla více experimentovat, nálada byla uvolněnější a politici si možná ještě tolik 

neuvědomovali, jak mocný vliv má televize.“ (profesionál-žena-3) 

 

„No, obrovský! Mnohem větší než ostatní! (Hovoří o zisku ze sledování nefavorizovaných 

obsahů – poznámka I.D.) Protože je to posouvá dál i v profesním zaměření. Analýzy, které si 

vědomě nebo nevědomě provádějí na těch médiích, mají určitě vliv na to, jak je potom 

analyzují v pracovním procesu. Myslím si, že stejně jako musí mít dobrý filmový kritik 

nastudováno hodně filmů z minulosti, musí i dobrý televizní profesionál sledovat média. Já si 

myslím, že jsem dobrej teoretik, ale protože odmítám ta média sledovat, tak nemůžu mít tak 

širokej background jako třeba pan Kruml.“ (teoretik-žena-1) 

 

„To samozřejmě souvisí se strukturovaností společnosti, jinými slovy, televize neoslovují 

všechny vrstvy. V Německu je druhý největší televizní trh na světě a tamní velmi úspěšná 

televize má podíl na trhu asi patnáct procent. Ty menší mají třeba sedm, což je vzhledem k 

reklamnímu balíku a počtu lidí docela úspěch.“ (teoretik-muž-2) 
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„ V takovém případě říkám: vybírejte podle vlastního, ne mého vkusu! Někdo má rád holky, 

někdo vdolky. A já svůj vkus nikomu nevnucuji. Já vím, že jsem trochu ,hnutej‘. Ale můžu říci, 

že kdybych měl odhadovat sledovanost nebo peoplemetry, nikdy bych to nezvládnul. Protože 

mně se vždycky líbí něco jiného než té mase.“ (teoretik-muž-3) 

 

6. Paradigmatický model  
 

 V předchozích kapitolách jsme popsali jednotlivé kategorie, které jsme identifikovali 

v surových datech získaných hloubkovými rozhovory s kvalifikovanými diváky. Tyto 

jednotlivé kategorie už v průběhu otevřeného kódování vykazovaly určitý druh spojitostí. 

V dalším kroku kvalitativního výzkumu podle zakotvené teorie se teď pokusíme o vytvoření 

paradigmatického modelu (viz kapitolu 3.4.), kterým bychom alespoň částečně osvětlili 

vztahy mezi jednotlivými kategoriemi. Tento proces bychom podle Strausse a Corbinové 

mohli nazvat selektivním kódováním. To vyžaduje dalším induktivně-deduktivním procesem 

znovu revidovat doposud navrhované „rozkódování“ a pokusit se destilovat centrální 

kategorii, která by měla vzniknout také na základě narativního formulování doposud 

vysledovaných vztahů v tzv. příběhu pro selektivní kódování. 

 „Zakotvená teorie je model orientování na jednání, a proto se teorie musí nějakým 

způsobem týkat jednání a změny nebo příčin malé, popř. minimální změny. Procesem ovšem 

sama centrální kategorie být nemusí, natožpak procesem psychosociálním, i když jím 

samozřejmě být může.“143 Podle této charakteristiky se tedy zaměříme na potenciální změny 

v jednání (sledovat ale také budeme mentální zpracování) kvalifikovaných diváků 

v souvislosti s interakcí s televizními obsahy.  

 Na základě vysledování a charakterizování vlastností popsaných kategorií a jejich 

vztahů jsme jako příběh pro selektivní kódování (po důkladné práci na otevřeném a axiálním 

kódování) identifikovali tento příběh: 

                                                 
143 Strauss  A., Corbinová J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené teorie. 
Boskovice: Albert. 1999. str. 91  
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 Ještě než se pokusíme z tohoto příběhu vydestilovat centrální kategorii, u které 

bychom pak mohli sledovat specifické vlastnosti a jejich dimenze, je třeba výše popsaný 

příběh zasadit do paradigmatického modelu a jeho jednotlivé části důkladněji popsat. 

Z důvodů maximalizace přehlednosti nejdříve znázorníme paradigmatický model graficky. 

  

KKvvaalliiffiikkoovvaanníí  ddiivvááccii  jjssoouu  ssii  vvěěddoommii  ssvvéé  ooddlliiššnnoossttii  aa  jjeejjiicchh  ssttrraatteeggiiee  iinntteerraakkccee  

ss  tteelleevviizznníímm  oobbssaahheemm  aa  ppřřííppaaddnnéé  zzíísskkáánníí  ssllaassttii  jjee  ttíímm  oovvlliivvnněěnnoo..  PPřřeessttoožžee  ppoouužžíívvaajjíí  

uurrččiittéé  mmeettooddyy  pprroo  zzíísskkáánníí  ooddssttuuppuu  oodd  oobbssaahhůů,,  jjee  pprroo  jjeejjiicchh  úússppěěššnnéé  vvyyuužžiittíí  nnuuttnnýý  

uurrččiittýý  ddrruuhh  „„ssnníížžeenníí““  nnaa  úúrroovveeňň  tteelleevviizzee..  TToo  nneezznnaammeennáá,,  žžee  bbyy  nneebbrraallii  vv  ppoottaazz  ssvvéé  

zzkkuuššeennoossttii,,  aallee  ssppííššee  žžee  vvěěddoomměě  ppřřiissttuuppuujjíí  nnaa  hhrruu  nnaabbíízzeennoouu  mmééddiieemm  aa  nnaakkllááddaajjíí  ppaakk  

ss  oobbssaahheemm  ddllee  ssvvéé  ppoottřřeebbyy..  ZZddáá  ssee,,  žžee  uurrččiittoouu  rroollii  hhrraajjee  vv  pprrááccii  ss  tteelleevviizznníímm  tteexxtteemm  

mmíírraa  ssoouussttřřeedděěnnoossttii  nnaa  rreecceeppccii,,  ppoovvoolláánníímm  nnaauuččeennéé  ssttrraatteeggiiee  hhooddnnoocceenníí  tteelleevviizznnííhhoo  

oobbssaahhuu,,  ggeennddeerr  aa  vvnníímmáánníí  oossttaattnníícchh  ((nneekkvvaalliiffiikkoovvaannýýcchh))  ddiivváákkůů..  DDoo  kkaatteeggoorriiee  

iinntteerrvveennuujjííccíícchh  ppooddmmíínneekk  jjee  nnuuttnnéé  ttaakkéé  zzaahhrrnnoouutt  mmnnoohhoo  ddaallššíícchh  ffaakkttoorrůů  ((ggeenneettiicckkoouu  

vvýýbbaavvuu,,  sseebbeeppoojjeettíí,,  ppřřeeddcchhoozzíí  žžiivvoottnníí  zzkkuuššeennoossttii,,  ggeeooggrraaffiiii  mmííssttaa  žžiivvoottaa  aappoodd..))  ––  ttyyttoo  

aattrriibbuuttyy  vvššaakk  ppřřeessaahhuujjíí  rráámmeecc  mmoožžnnééhhoo  zzkkoouummáánníí..  
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 Jako příčinné podmínky bychom pro centrální jev představovaný sledováním 

televizních obsahů mohli z výpovědí identifikovat kategorie (tedy určité důvody, proč a za 

jakých situací a s jakým očekávaným ziskem) kvalifikovaní diváci vstupují do interakce 

s televizním obsahem. Jsou to kategorie, ve kterých můžeme identifikovat entity zařazené 

dříve do kategorie Strategie hodnocení pod vlastnosti: poučení, pobavení, nabourání 

mediálního stereotypu a sledování s indexem –  relax. Každé sledování (ať už je realizováno 

z jakékoli příčinné podmínky a s jakýmkoli předpokládaným záměrem) se děje v určitém 

kontextu, kterým jsme identifikovali stupeň soustředěnosti (dříve kódovaný jako subkategorie 

Důvody, kategorie Strategie výběru).  

 Tento kontext může být ovlivněn předpokládanými příčinnými podmínkami sledování, 

ale hlavně je závislý na druhu média, které si pro recepci audiovizuálních obsahů 

kvalifikovaní diváci zvolí. Z rozhovorů zdá se vyplývá (znázorněno již v Grafu 1.), že stupeň 

soustředěnosti se zvyšuje od živého televizního vysílání, které kvalifikovaní diváci z velké 

části sledují spíše jako doplňkovou činnost (viz kategorie Strategie výběru, subkategorie 
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Důvody, vlastnost Příposlech) přes záznam televizního obsahu, například na disku DVD, 

kterému kvalifikovaní diváci věnují vyšší pozornost (větší míru soustředěnosti), až po cílený 

výběr internetem zprostředkovaných audiovizuálních obsahů, které mezi kvalifikovanými 

diváky zaznamenávají (je jim věnována) maximální – vzhledem k ostatním typům media – 

pozornost.  

 Kromě proměny míry pozornosti, kterou jsme identifikovali jako kontext sledování, 

vstupují do procesu recepce ještě mnohé další intervenující podmínky. Z těch, které jsme 

identifikovali v rozhovorech, zmíníme gender, který často ovlivňuje kontext sledování opět ve 

vlastnosti Příposlech. Vysledovat a do souvislosti s genderem můžeme také dát patrné 

odchylky v diferenční recepci tzv. zábavy na druhou, kterou ženské respondentky ani 

v jednom případě nezmínily. 

 Velice podstatnou roli v celém paradigmatickém modelu hrají kategorie Odstup od 

obsahů a také vlastnost vnímání laiků z kategorie Strategie hodnocení. Tyto úzce provázané 

entity výrazným způsobem modifikují interakci s televizním obsahem. Odstup od obsahů a 

jasné vymezování oproti „laickým divákům“ je zřetelné a také těžko oddělitelné ve všech 

výpovědích, které hodnotí kvality pořadu, případně vlastní divácké zážitky či hodnocení 

vlastní práce.  

 Ze vztahů do této chvíle nakódovaných kategorií je patrné, že kvalifikovaní diváci se 

identifikují jako integrální skupina a svou identitu konstruují právě častým negativním 

vymezování vůči ostatním divákům. Podle této své konstrukce jsou nadáni, ať už díky profesi, 

nebo získanému vzdělání, identifikovat specifické kvality televizního obsahu, které jsou 

schopni profesionálně pojmenovat, a pokud je pořad vykazuje, případně nevykazuje, nakládají 

s ním poté podle toho.  

 Jako strategie jednání a interakce jsme identifikovali vlastnosti „pobavení“ a „iritace“ 

(zařazené do kategorie Strategie hodnocení), které zároveň signalizují možné přístupy 

k televizním obsahům.  

 Zdá se, že kvalifikovaní diváci v případě, že (stále ovšem operují v módu „odstup od 

obsahů“) u televizního obsahu identifikují některé charakteristiky, které jsme v našem 

kódování zmínili ve vlastnostech „pobavení“, „úspěch“, „kvalita“, jsou ochotni určitým 

způsobem pozměnit své dosavadní nastavení odstupu a specificky přijmout televizní hru, 

která se jim posléze může otevřít na bázi slasti. Výsledkem takové interakce může pak být 

například intertextualizace obsahu (vznik sekundárních textů), případě opakované užití 

obsahu. 
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 V opačném případě, tedy pokud kvalifikovaný divák identifikuje pořad jako 

neodpovídající kategoriím výše popsaným  („pobavení“, „úspěch“, „kvalita“), je 

pravděpodobné, že zdůrazní reziduální mód odstup od obsahu a proběhne reakce 

identifikovatelná jako odmítnutí televizní hry, jež následně posílí hodnotící charakteristiky, 

které spadají do vlastnosti „iritace“ (z kategorie Strategie hodnocení). Následek takové 

interakce pak může být také intertextualizace (ovšem jiné kvality), tedy vznik sekundárních 

textů s odlišným hodnotícím zabarvením a nechuť k opakovanému užití obsahu.  

 Pro větší přehlednost, ale hlavně z důvodů integrace jednotlivých vlastností a kategorií 

do jedné centrální, jak to vyžaduje postup při vytváření zakotvené teorie, jsme se rozhodli 

jednotlivé kauzální souvislosti znázornit graficky.  

 

 

 

 Právě pokračující zpracovávání náznaků vztahů mezi kategoriemi a v procesu 

integrace jednotlivých částí paradigmatického modelu, hlavně díky vizualizaci, kterou 

zařazujeme, se postupně začala jako hlavní motiv vyplývající z příběhu, který jsme 

vysledovali, objevovat centrální kategorie „Pohrávání s televizí“. Ta může dost dobře 

integrovat velmi komplexní proces výběru, předpokladů zisku, recepce a případných reakcí na 

televizní obsah kvalifikovaným divákem.  
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 Pokud bychom pokračovali v identifikaci vlastností centrální kategorie, dalo by se 

uvažovat o dvou: „Snížení na televizní úroveň“ a „Zdůraznění odstupu od obsahu“. 

Dimenze, které bychom jednotlivým vlastnostem mohli přiřadit, variují od určitého druhu 

získání slasti (popis přineseme níže) a opakovaného užití obsahu až po reakce spadající do 

vlastností iritace (z kategorie Strategie hodnocení) a následné odmítnutí obsahu. Pro větší 

přehlednost uvádíme tabulku. 

 

Jev: Vlastnosti: Dimenze: 

Pohrávání s televizí snížení na televizní úroveň získání slasti, opakované 

užití obsahu, vznik 

sekundárních textů, pobavení 

 zdůraznění odstupu od 

obsahu 

nezískání slasti, odmítnutí 

obsahu, vznik sekundárních 

textů, iritace 

 

 Zařazením jednotlivých kategorií do paradigmatického modelu a vytvořením centrální 

kategorie, jejíž vlastnosti jsme zpětně ověřili v získaných datech, se nám podařilo dojít 

k určitému stupni integrace, která sice nedosahuje komplexnosti popisované Straussem a 

Corbinovou, ale vzhledem k rozsahu diplomové práce a faktu, že dosáhnout optimální 

hutnosti a zakotvenosti teorie se výzkumníkům často podaří až po mnoha letech zkušeností,144 

můžeme konstatovat, že dosažené výsledky jsou uspokojivé.  

 V závěru kapitoly bychom se pokusili odpovědět na otázku, kterou jsme si položili 

ještě před samotným terénním výzkumem a kterou jsme také vnímali jako motivaci celé naší 

práce, jakkoli se v průběhu zkoumání zájem modifikoval.  

 Ještě než se o to pokusíme, je nutné zdůraznit, že jakkoli se konstrukt kvalifikovaných 

diváků jako druhu publika zdál být zpočátku nejistý, podařilo se nám, také díky relativně 

velkému stupni opakování v doporučeních dalších respondentů, prokázat, že je životaschopný 

a vhodný k případným dalším komparativním studiím. 

 Můžeme tedy po analýze dat, trojím druhu kódování a integraci do centrálního modelu 

určit: „Co vnímají jako zdroje slasti (proč se na pořad dívají) „kvalifikovaní diváci“? Můžeme 

tedy zodpovědět základní výzkumnou otázku, se kterou jsme do výzkumu vstupovali? 

   

                                                 
144 viz např. Strauss  A., Corbinová J. Základy kvalitativního výzkumu – Postupy a techniky zakotvené teorie. 
Boskovice: Albert. 1999. str. 118  
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 Vytknout na tomto místě před závorku by bylo vhodné například rčení „sto lidí, sto 

chutí“, ale vzhledem k diskurzu, ve kterém se naše práce pohybuje, pokusíme se alespoň 

v náznaku o sumarizaci určitých výsledků, které se během výzkumu objevily.     

 Jako základní bázi pro identifikaci možných zdrojů slasti vybereme kategorii Strategie 

výběru a její subkategorii Důvody s vlastností Pobavení a dále pak zmínky kódované do 

kategorie Strategie hodnocení a vlastnost Pobavení. 

 Zdůraznit je nejdříve ale třeba neustálou (reziduální) přítomnost specifického 

vnitřního nastavení kvalifikovaných diváků, kteří jakkoli interagují s televizí a případně 

přistupují na televizní hru, nedokáží a nechtějí (anebo si nepřipouští) identifikaci s „běžnými 

diváky“. Toto negativní vymezení vlastní divácké kategorie spolu s neustálým zdůrazňováním 

odstupu od obsahů (tedy že televize není relevantní, nevysílá pro ně a mnohdy její obsahy 

sledují jen kvůli zaměstnání) do značné míry bezpochyby modifikuje možné zdroje slasti 

těchto diváků.  

 Respondenti, pokud popisovali oblíbený, opakovaně sledovaný pořad, nejčastěji 

používali hodnotící fráze spadající právě do oblasti „pobavení“. Zajímavé bylo sledovat, že v 

mnoha případech byly tyto zmínky doplněny o opozitní popis, který jsme zařazovali do 

vlastností „iritace“ (zařazené do kategorie Strategie hodnocení). Tedy při popisování svého 

pobavení kvalifikovaní diváci zmiňovali také obsahy, které tuto vlastnost nemají, a tudíž je 

iritují. Jinými slovy, pokud u pořadu, který identifikovali jako svůj oblíbený, zdůraznili 

například, že jej sledují mimo jiné také z důvodu inovativních vyprávěcích postupů, na druhé 

straně zároveň identifikovali opačnou vlastnost (stereotypní, nepřekvapivé postupy) u jiného 

TV obsahu a ten zařadili do množiny neoblíbených. Tedy: identifikovali jej jako pořad 

neodpovídající kategoriím výše popsaným  („pobavení“, „úspěch“, „kvalita“), zdůraznili 

reziduální mód odstup od obsahu a také na jeho základě svým způsobem odmítli televizní hru.

   

 Pořady, u kterých kvalifikovaní diváci televizní hru neodmítají, byly většinou 

charakterizovány například hodnoceními, které bychom rozdělit do tří skupin: 
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VTIP 

inteligentní zábava, inteligentní černý 

humor, vtipné dialogy, nadsázka, nadhled, 

humor, specifický druh humoru, ironie 

 

VÝSTAVBA 

má hlavu a patu, nemate, aktuální informace, 

inovuje, překvapivé, nečekaný závěr, 

dokoukám do konce, úžasný nápad 

ZPRACOVÁNÍ 

dobrá režie, dobře odvedené řemeslo, 

sofistikovaná zápletka, vizuálně atraktivní, 

dobrá realizace 

 

 

 Na základě získaných dat bychom se mohli pokusit tvrdit, že pokud má být pořad 

úspěšný (tedy zdrojem slasti) u kvalifikovaných diváků, musí v něm tito identifikovat 

vyjmenované charakteristiky, případně usoudit, že splňuje výše popsané atributy. 

 Zároveň bychom také měli zdůraznit ještě jeden typ sledování, které jsme u 

kvalifikovaných diváků vysledovali. Zmínky o inverzní zábavě, tedy zábavě na druhou, 

nebyly sice nijak časté (tyto charakteristiky jsme kódovali pouze u čtyř respondentů) nicméně 

můžou v naší rozpracované zakotvené teorii ukazovat na entitu, kterou Strauss a Corbinová 

zmiňují jako „proces“, tedy určitý možný směr vývoje nebo posunu kategorií.  

 V našich datech se nám podařilo vysledovat podobné struktury, jaké popisuje Angová 

ve své knize Watching Dallas. Ta mluví o určitém rozporu v recepci populárních obsahů (na 

konkrétním příkladě seriálu Dallas). Ve své knize zmiňuje kategorii „ironického sledování“, 

kdy recipienti popisují Dallas jako „špatný objekt“145, a přesto mají ze sledování tohoto 

záporně hodnoceného obsahu potěšení.  

 Důležitá při této recepci je právě skupinová interakce s obsahem a možné potvrzování 

totožnosti postojů a stvrzování sounáležitosti. Podobný druh recepce Angová nazývá rituálem, 

při kterém si diváci neužívají obsahu jako takového, ale potěšení jim přináší právě sledování a 

následné skupinové ironické pohrávání s obsahem. Právě tato aditivní (tedy ne vyloženě 

divácká) aktivita založená na ironii (vyžadující nutnost dokonalého, respektive domněle 

                                                 
145 Angová I. Watching Dallas. New York: Routledge, 1996. str. 97 
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zkonstruovaného dojmu dokonalé znalosti „žánru“) je pak dle Angové vnímána jako 

potencionální zdroj slasti. I v našem výzkumu se podobný druh sledování vyskytoval téměř 

v totožné formě.  

 

Například: „A otevírala se mi kudla v kapse… Ze začátku to vypadalo, že to bude dobrý. Už 

jsem měl připravenou esemesku, že Český lev bude tentokrát normální, ale ještě jsem ji 

neodeslal. A pak už to začalo bejt…“ (teoretik-muž-1) 

 

„Já jsem zvyklý podobné věci dost často komentovat a taková ta ,zábava na druhou‘ je v tom, 

když to se mnou sleduje někdo, kdo to má rovněž ,načtený‘.“ (novinář-muž1) 

 

 Ironizujícími komentáři může být, podle Angové, také prezentováno distancování se 

od reality prezentované v populárním textu. Ironické sledování je pak nutné pro ospravedlnění 

získání potěšení z recepce tohoto obsahu. Vnímání Dallasu jako produktu masové kultury, 

který má být nazírán jako špatný, pokleslý („bad object“), proto jej nemůže dle Angové 

například feministka recipovat předpokládaným způsobem, ale zdůrazněním svého poučení se 

od obsahu distancovat a následně jej ironií překódovat a tím získat potěšení. 

 Jako pozoruhodné vnímáme zmínku o feministce a dalších charakteristikách, které 

Angová uvádí při popisu recipientů, již obsahy sledují ironicky. Právě jejich charakteristiky 

(vnitřní pocit většího rozhledu, odstup od obsahů, vymezení vůči ostatním divákům), i když 

nejsou explicitně popsány, se do značné míry shodují právě s naší kategorií kvalifikovaných 

diváků. 

 

7. Závěr  

 
 V naší práci jsme se hned v úvodu pokusili shrnout teoretické přístupy k možným 

definicím komplikovaného a těžce uchopitelného pojmu publikum a sumarizovat výsledky 

předchozích výzkumů a uvažování o výzkumu publik a způsobů recepce mediálních obsahů 

různými typy recipientů. 

 Jako inspiraci a zároveň určité teoretické ukotvení jsme přijali Alasuutariho 

kategorizaci možných přístupů k výzkumu recepce a identifikovali naši práci jako příspěvek 

do skupiny třetí generace výzkumů publika. Učinili jsme tak s vědomím, že publikum je více 
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než co jiného diskurzivní konstrukce vytvořená konkrétním analytickým (a vždy ideologicky 

zatíženým) pohledem výzkumníka.  

 V duchu teoretických pojednání vznikajících po etnografickém obratu jsme si jako cíl 

stanovili snahu nejen popsat určité významy, které specifický druh publika připisuje 

televizním obsahům, ale také poodhalit roli média v každodennosti respondentů a popsat 

určitý diskurz, který se o médiu (zde TV obsahu) vytváří. 

 Ve třetí kapitole jsme ještě před samotným popisem metodiky a výsledků našeho 

výzkumu přinesli přehled možných přístupů k výzkumu v  sociálních vědách. Soustředili jsme 

se na popis možných rozdílů mezi dominantním a alternativním paradigmatem jakožto 

potenciálními  protipóly v sociálněvědních výzkumech. Tedy popis dominantního 

paradigmatu operujícího v ideálně liberální a pluralitní společnosti, upřednostňující lineární 

model přenosu a účinků mediálního sdělení, využívající kvantitativní výzkum a analýzu 

proměnných. A oproti němu popis paradigmatu alternativního, které přináší kritický pohled na 

skutečnost, odmítá hodnotovou neutralitu, nepřijímá lineární model komunikačního procesu a 

upřednostňuje kulturální a kvalitativní metody zkoumání. Spíše než pohled na ně jako na 

navzájem se vylučující kategorie jsme zdůraznili možné výhody plynoucí z kombinace metod 

kvantitativních a kvalitativních výzkumů. I naše práce nakonec využila kombinace obou 

postupů. 

 Pro větší přehlednost jsme popsali metody, pomocí nichž je možné realizovat 

kvalitativní výzkum. Důraz jsme přitom kladli zvláště na deskripci a vysvětlení postupů 

výzkumu podle zakotvené teorie, kterou jsme nakonec použili v naší práci. Velkou pozornost 

jsme také věnovali metodikám sběru kvalitativních dat a teoretickým výhodám a 

nedostatkům, které jednotlivé postupy mají.  

 Jako velice důležitá se v kvalitativním výzkumu jeví také přítomnost osoby badatele, 

na které je výsledek kvalitativního výzkumu závislý. Právě analytický proces a interpretační 

postup kódování získaných dat a případné vytváření zakotvené teorie jako jádra kvalitativního 

výzkumu je do značné míry závislý na osobnostních vlastnostech, profesních znalostech a 

zkušenostech výzkumníka. Velký prostor jsme proto věnovali možným rolím badatele, tak jak 

je vidí a popisují sociálněvědní teoretici.  

 V dalším oddíle naší práce jsme se věnovali pojmům reliabilita a validita v sociálních 

vědách. Tyto koncepty hodnocení výsledků výzkumu podle některých autorů nejsou u 

kvalitativních prací aplikovatelné. V souvislosti s neustálým rozšiřováním kvalitativních 

metod a komplikovanosti aplikace struktur hodnocení výzkumu používaných především u 
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kvantitativních metodik jsme zdůraznili nutnost revize přístupu k hodnocení reliability a 

validity u výsledků získaných kvalitativním výzkumem. 

 V našem výzkumu jsme podrobili zkoumání specifický druh publika, tzv. 

kvalifikované diváky. Ty jsme v kapitole 4.1. identifikovali jako recipienty, kteří jsou schopni 

posoudit mediální obsah z hlediska provozních a sociálněvědních teorií a mají potenciální 

schopnost se závěry svého přemýšlení seznámit ostatní recipienty prostřednictvím vytvoření 

dalších mediálního obsahů, tedy mají potenciál posílit intertextualizaci určitého mediálního 

textu.  

 Vzorek kvalifikovaných diváků jsme konstruovali metodou sněhové koule a 

v konečné fázi výzkumu jsme provedli patnáct výzkumných setkání, při kterých jsme 

s respondenty provedli hloubkova interview a dotazníková šetření. 

 Surová data jsme pak, jak popisujeme v kapitole 5, podrobili třem druhům kódování 

podle metod zakotvené teorie. Při otevřeném kódování se v datech začalo objevovat pět 

kategorií, které jsme následně popsali a ke každé uvedli in vivo příklady z rozhovorů. 

Kategorie jsme se pak při axiálním kódování pokusili zasadit do tzv. paradigmatického 

modelu, ve kterém jsme také graficky znázornili vztahy mezi jednotlivými entitami. 

V posledním kroku výzkumu podle zakotvené teorie jsme se pokusili podle výše 

vysledovaných vztahů popsat příběh pro selektivní kódování a na jeho základě identifikovali 

„Pohrávání s televizí“ jako možnou centrální kategorii zkoumané problematiky.  

 Ze vztahů, které jsme v našem výzkumu vypozorovali a které jsme také znázornili 

v grafickém modelu, zdá se vyplývá, že kvalifikovaní diváci jsou si vědomi své odlišnosti a 

svou kvalifikaci, tedy určitý větší rozhled a potenciál ovlivňovat mediální diskurz, často 

zdůrazňují. Jejich interakce s televizním obsahem je pak tímto povědomím odlišnosti určitým 

způsobem modifikována. Kvalifikovaní diváci televizní obsahy recipují vždy v určitém módu 

odstupu od média (televize). Televizní hru, tedy recepci, při které je mód odstupu od obsahu 

potlačen, přijímají kvalifikovaní diváci zpravidla pouze ve chvíli, pokud u obsahu identifikují 

specifické charakteristiky, ovlivněné jejich pracovním prostředím, vzděláním a genderem. 

 Recepce může být ale také ovlivněna kontextem sledování, tedy druhem média, na 

kterém je audiovizuální obsah recipován. Jako kontext sledování jsme v našem výzkumu 

identifikovali míru soustředěnosti (pozornosti) věnované obsahu.  

 V naší práci se nám podařilo identifikovat podobný druh ironického sledování, který 

ve své knize Watching Dallas popisuje Ien Angová. A stejně jako ona musíme konstatovat, že 

v rozhovorech, při kterých jsme se pokoušeli vysledovat důvody oblíbenosti určitých pořadů, 

jsme se setkávali s určitou mírou nepochopení. Respondenti nedokázali dobře popsat, proč se 
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jim daný pořad líbí. Lidé, kteří tvrdili, že mají rádi určitý pořad, měli vždy potíže 

s vysvětlením, proč tomu tak je. Angová dodává, že tato nejistota není překvapující, protože 

potěšení (zážitek potěšení) není racionálně motivované. „Slast se vždy objeví jako spontánní 

pocit, když je vám dobře. Cítíte se dobře, když sledujete Dallas, a to jej činní zábavným 

(enjoyable): žádné další vysvětlování není potřeba. Lidé přemýšlejí jen velmi vzácně, proč je 

jim něco příjemné (pleasurable). Potěšení (slast) je nahlíženo jako věc tak samozřejmá, že se 

o ní nepřemýšlí.“146 

 

                                                 
146 Ang I. Watching Dallas. New York: Routledge, 1996. str. 86 
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Summary: 
 

 In our study we focus on the possibilities of different reception of popular media 

content among different types of audiences. The term audience is very unstable within the 

media discourse. In the second chapter, we tried to summarize the possible approaches in 

audience analysis, audience construction and the discursive changes while operating with the 

term audience. 

  We added a basic theoretical framework on qualitative research and the possible 

distinctions of quantitative methods in the second chapter. Possible ways of conducting a 

qualitative study were also discussed here and embedded within the questions of validity and 

reliability of quantitative study. 

 We decided to conduct a qualitative study based on the concept of grounded theory 

(introduced by Strauss and Glaser). In the fourth chapter we tried to introduce a specific 

category of audience called the “qualified viewer”. We have defined this category as 

university graduates with knowledge of production background of the media institutions and a 

hypothetical power to accelerate the success of the TV content by intertextualizing it. Using 

the snowball technique we create a sample of such qualified viewers and conduct in-depth 

interviews and questionnaire research among them. 

 In the process of three types of coding (using techniques presented by Strauss and 

Corbin) we define five categories, called strategies, in which the reception, interaction, 

programme decisions, relation to other viewers and evaluation of TV programmes are 

performed among the qualified viewers. These categories were described in chapters 5.1. – 

5.5. 

 In chapter 6, we have eventually summarised the categories discussed in the previous 

chapters and present an attempt at a central category showing how relations to other viewers, 

to the medium and the possible effects of consuming TV content relate to the practice of the 

qualified viewers. 
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Přílohy: 
 
Příloha 1: 
 
Dotazník 
 
Dotazník je anonymní a poslouží jako základní podklad pro výzkum diváckých návyků 
kvalifikovaných (poučených,vzdělaných) diváků, který zpracovávám v rámci diplomové práce 
na FSV UK. Děkuji Vám za ochotu a čas, který vyplnění věnujete. 
 
Pohlaví:      m  Muž       m   Žena 
 
Věk:  m 20-29  
 m 30-44 
 m 45-59 
 m 60+ 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: (Zakřížkujte, prosím, jednu variantu) 
 
 střední bez maturity a vyučení ٱ
 střední s maturitou ٱ
 bakalářské ٱ
  magisterské ٱ
 postgraduální ٱ
 
Studovaný (vystudovaný) obor: (Zakřížkujte, prosím, jednu, případně více variant a doplňte 
studovaný obor)  
 
 m Technický    ......... 
 m Přírodovědní  ......... 
 m Umělecký  ......... 
 m  Společenskovědní ......... 
 m Jiný:     ......... 
 
Zaměstnání: (Prosím, doplňte činnost, která Vám přináší hlavní část Vašeho příjmu a 
případně zaměstnavatele) 
 
………………………. 
 
Bydliště: (místo, kde nejčastěji sledujete televizní pořady) 
 
 Vesnice ٱ
  Malé město ٱ
 Město ٱ
 Hlavní město ٱ
 
Televizní pořady sledujete nejčastěji na: (u každé varianty zakroužkujte, prosím, označení 
častosti) 
klasickém přijímači (vzduchem šířený signál): vůbec; občas; velmi často; výhradně;  
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klasickém přijímači (kabelový příjem):      vůbec; občas; velmi často; výhradně; 
přijímači s digitálním příjmem (vzduchem, kabelem): vůbec; občas; velmi často; výhradně; 
Na internetu:            vůbec; občas; velmi často; výhradně; 
 
 
U následujících otázek, prosím, zakřížkujte JEDNU NEJLÉPE odpovídající variantu. 
 
Jak často ve svém volném čase sledujete TV?  
 
m  Denně víc než 4 hodiny 
m  Denně cca hodinu až dvě 
m  Obden cca  hodinu až dvě 
m  Jen občas cca 4 hodiny týdně 
m  Zcela výjimečně 
m  Televizi nesleduji 
 
Myslíte, že televizi sledujete ve svém volném čase:  
 
m Rozhodně častěji než většina lidí (také z pracovních důvodů) 
m Zřejmě častěji než většina lidí 
m Podobně často jako většina lidí 
m Méně často než většina lidí 
m Televizi nesleduji 
 
Ve kterou denní dobu se ve svém volném čase na TV nejčastěji díváte? (Vybrat je možné i 
více variant) 
 
m Ráno (cca 6-9) 
m Dopoledne (cca 10-12) 
m Odpoledne (cca 12-17)  
m V podvečer (cca 17-19) 
m Večer (cca 19-24)  
m V noci (cca 24-06) 
m Televizi nesleduji 
 
Při sledování TV přepínám programy:  
 
m Často v krátkých intervalech 
m Občas, pro zjištění co hrají jinde  
m Většinou nepřepínám 
m Nikdy nepřepínám, až po skončení programu 
m Televizi nesleduji 
 
 
Který TV pořad vás v posledním době  pobavil? (Prosím, doplňte název, druh pořadu a 
televizní stanici, na kterém jste jej sledovali) 
 
 
…………………… 
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Který TV pořad vás v posledním roce pohoršil? (Prosím, doplňte název, druh pořadu a 
televizní stanici, na kterém jste jej sledovali) 
 
 
……………………. 
 
Děkuji velmi za Váš čas a pečlivost, kterou jste dotazníku věnovali.          Ivo Dostál 
Základní otázky pro hloubkový rozhovor: 

 

 

Příloha 2: 

Základní otázky pro hloubkový rozhovor: 

 

Které pořady si nejčastěji vybíráte? 

Proč zrovna tyto? 

Hraje vaše profese roli při výběru pořadů? 

Jakou? 

Hraje vaše profese roli při hodnocení těchto pořadů? 

Jakou? Jak vás ovlivňuje? 

Píšete někdy o TV obsazích? 

O kterých? Proč? 

Hrají přitom nějakou roli vaše „neprofesionální“ divácké zážitky? 

Co je podle vás úspěšný TV pořad? 

Co podle vás ovlivňuje úspěch TV pořadu?  

Můžou názory „kvalifikovaných diváků“ ovlivnit TV pořadu? 

 

Z dotazníku – dotaz na pořad, který pobavil / pohoršil 

Koho byste dále doporučil jako vhodného respondenta? 
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Příloha 3:  

Struktura konstrukce vzorku: 

Dotazováni byli (řazeno abecedně):  

Sněhová koule 1. 

NOVINÁŘI 

Zaměstnavatel Datum výzkumného 

setkání (čas schůzky) 

Místo rozhovoru 

Ondřej Aust  Lidové noviny 27.2.2007 (22:00) Kavárna Krásný ztráty 

Aleš Borovan Hospodářské noviny 14.3.2007 (18:37) Budova vydavatelství 

Economia 

Juraj Gerbery Marketing a Media 2.4.2007 (16:00) Kavárna Letná 

Jana Perglerová  Právo 1.4.2007 (14:00) Pizzerie Slezská 

Miroslava Spáčilová Mladá fronta Dnes 4.4.2007 (18:00) Pizzerie Willage 

Cinemas 

 

Sněhová koule 1. 

TEORETICI 

Zaměstnavatel Datum výzkumného 

setkání (čas schůzky) 

Místo rozhovoru 

Ondřej Bukáček FSV UK (student) 7.3.2007 (17:00) Restaurace Bílý lev 

Kateřina Kadlecová FSV UK (vědkyně) 20.3.2007 (11:00) Budova Hollar 

Milan Kruml FSV UK (pedagog)  16.3. 2007 (10:30) Budova Hollar 

Jakub Rychtár FSV UK (student) 2.4.2007 (14:00) Kavárna Platýz 

Milan Šmíd FSV UK (pedagog) 21.3.2007 (14:00) Rektorát UK 

 

Sněhová koule 1. 

PROFESIONÁLOVÉ 

Zaměstnavatel Datum výzkumného 

setkání (čas schůzky) 

Místo rozhovoru 

 

Filip Bobiňski Dramedy production 

(ředitel) 

4.4.2007 (10:45) Kancelář Dramedy 

Prod. 

Zuzana Bohuslavová TV Nova (nákupčí 

akvizic) 

12.4.2007 (19:45) Pizzerie Budějovická 

Kateřina Fričová Top TV (generální 

ředitelka) 

6.4.2007 (8:00) Studio Top TV 

Petr Gottwald V jednání 27.3.2007 (13:45) Kavárna Louvre 

Alena Müllerová Česká televize 

(vedoucí programové 

strategie) 

2.4. 2007 (10:15) Česká televize, 

budova Rohlík 
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Příloha 4: 

Každý z respondentů byl požádán o doporučení třech dalších subjektů výzkumu a to vždy 

z každé „koule“ po jednom respondentovi. 

(řazeno dle data výzkumné schůzky) 

Respondenti: Producenti 

( TV  profesionálové) 

Novináři Mediální teoretici 

Ondřej Aust (novinář) 

 

Milan Kruml 

(TV Nova) 

Aleš Borovan 

(Hospodářské noviny) 

Ondřej Bukáček 

(FSV UK), Kateřina 

Kadlecová (FSV UK) 

Aleš Borovan (novinář) Filip Bobiňski (Dramedy 

Production) 

Juraj Gerbery (Marketing 

a Media) 

Milan Šmíd 

(FSV UK) 

Ondřej Bukáček 

(teoretik) 

  Jakub Rychtár 

(FSV UK) 

Milan Kruml (teoretik) Petr Gottwald (TV Prima), 

Alena Müllerová (ČT) 

Ondřej Aust (LN), Aleš 

Borovan (HN), Jana 

Perglerová (Právo) 

Jaroslav Volek (FSS MU) 

Milan Šmíd 

(teoretik) 

Kateřina Fričová (Top TV) Miroslava Spáčilová 

(MfD) 

Petr Sládeček 

(FAMU) 

Petr Gottwald 

(profesionál) 

Miloš Zahradník (TV 

Prima) 

Juraj Gerbery (Marketing 

a Media) 

 

Kateřina Kadlecová 

(teoretik) 

Dana Zlatohlávkovková 

(ČT) 

Vojtěch Rynda (Time In) Petr Bednařík 

(FSV UK) 

Jana Perglerová 

(novinář) 

Milan Kruml 

(TV Nova) 

Miroslava Spáčilová 

(MfD) 

Milan Šmíd 

(FSV UK) 

Alena Millerová 

(profesionál) 

Irena Obermanová 

(scénáristka) 

Jan Rejžek Jura Voráč (MU) 

Jakub Rychtár 

(teoretik) 

  Kateřina Líčková 

(FSV UK) 

Juraj Gerbery 

(novinář) 

Petra Bohuslavová (TV 

Nova) 

Ondřej Aust (LN) Jan Jirák (FSV UK) 

Filip Bobiňski 

(profesionál) 

Petr Gottwald (TV Prima) Miroslava Spáčilová 

(MfD) 

Milan Šmíd (FSV UK) 

Miroslava Spáčilová 

(novinář) 

V. Šlajer (producent) Jan Svačina Jan Foll 

Kateřina Fričová 

(profesionál) 

Ivo Mathé (AMU) Miroslava Spáčilová 

(MfD) 

Milan Šmíd (FSV UK) 

Petra Bohuslavová 

(profesionál ) 

Petr Gottwald  

(TV Prima) 

Juraj Gerbery 

(Marketing a Media) 

Jan Jirák  

(FSV UK) 
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Graf 5. 

Genderové rozložení vzorku

Muži
60%

Ženy
40%
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