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III. PROMĚNA PUBLIK OPTIKOU 
STRUKTURAČNÍHO MODELU MÉDIÍ

Kořeny probíhajících proměn publika nelze, jak už jsem poznamenal, spojovat 
výlučně s technologickými inovacemi. Důraz na kontextualizaci, o němž v souvis-
losti s hledáním nového píšu v předchozí kapitole, takové jednorozměrné vidění 
vylučuje. Krom rozšíření digitálních komunikačních technologií jsou totiž tyto 
proměny současně spojeny se zásadními kontextuálními proměnnými, jež formují 
pole každodennosti, konkrétní formy jednání i recepční a interakční potřeby členů 
mediálních publik a jež na rozdíl od technologických inovací nejsou ani zdaleka 
nové. 

Jak ovšem s kontextualizací naložit? Aby bylo možno zvážit, jakým způsobem se 
kontextuální proměnné a mediální technologie do proměny komunikačních praxí 
promítají, je nutné mít jasno v tom, jaký jejich vzájemný vztah je – a též, co ony 
kontexty a mediální technologie vlastně zahrnují. Tuto kapitolu proto věnuji nástinu 
teoretických východisek, o něž se ve svém výkladu opírám. Promýšlení komplex-
ního vztahu mezi technologickými inovacemi reprezentovanými zde novými médii, 
jednáním sociálních aktérů a formativními kontexty se totiž nemůže obejít bez pev-
nější opory v obecné sociální teorii. V teorii, jež nejenže ošetřuje vztah mezi jed-
náním a technologií, ale systematicky vztahuje konstitutivní, individuální rovinu 
společenského (spojenou s konceptuálním zachycením individuálních sociálních 
aktérů a jejich jednání) k jeho intersubjektivní povaze (tedy k tomu, že společenské 
je sdíleno sociálními aktéry a jako takové reprodukováno a objektivizováno v inter-
akcích) i k systémové rovině společenského (tedy k tomu, co má povahu pozitivně 
zkoumatelných systémů vztahů). 

Obecnou sociální teorií, o níž další výklad opírám, je Giddensova teorie struk-
turace (Giddens 1976, 1984), respektive z ní vycházející strukturační model médií. 
Tento model poskytuje teoretickou konstrukci, jež mi dovoluje udržet v konzistent-
ním celku všechna jednotlivá tematická vlákna mé narace: dovoluje klást důraz jak 
na sociálního aktéra, povahu jeho jednání a jeho motivační zdroje, tak i na materia-
litu a textualitu komunikačních technologií a na materiální, vztahové a symbolické 
kontexty, v nichž jednání spojené s těmito technologiemi probíhá.

Jedním z pozitiv strukturačního modelu médií (respektive Giddensovy teorie 
strukturace) je, že umožňuje snížit riziko nereflektované redukce zkoumaného 
a promýšleného tématu na některou z jeho konstitutivních složek. Každý teore-
ticko-výzkumný příběh lze vyprávět mnoha způsoby a s různými akcenty – volba 
akcentu je přitom vždy nutná a pokaždé nese jistou míru zkreslení. Strukturační 
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model nicméně pomáhá udržet rozvahu v celostním ukotvení. Tak je tomu i v pří-
padě výzkumu mediálních publik: v této knize se primárně soustředím právě na ně, 
na každodenní uživatele mediálních technologií, na recipienty mediálních obsahů. 
Strukturační model ovšem nejenže dovoluje, ale především vynucuje setrvalou kon-
textualizaci jejich jednání a v napětí mezi materiálními a symbolickými strukturami 
technotextuálních artefaktů na jedné straně a kontextuálními strukturami každo-
dennosti i širšího milieu neustále připomíná, že příběh mediálních publik a jejich 
jednání je jen jednou z fazet příběhu většího.

Strukturační model médií

Strukturační model médií – tehdy nazvaný jako třídimenzionální model nových 
médií – jsem spolu s Giddensovou teorií strukturace zevrubněji představil již 
v Poznámkách (Macek 2013a: 95–106). Je nicméně případné jej alespoň ve struč-
nosti přiblížit i zde, a to i proto, že považuji za dobré rozšířit jeho explikaci o některé 
původně poněkud upozaděné momenty. Prvotně byl zkrátka formulován především 
pro účely teoretického popisu nových médií, ale jeho aplikace v analýze užití médií 
jako takových mě ujistila, že není výraznější důvod nechápat jej a nevyužívat jako 
teoretický popis komunikačních médií vůbec.

Strukturační model k médiím přistupuje ve třech vzájemně konstitutivních 
a  ontologicky specifických dimenzích, čímž v zásadě vylučuje mediocentrický, 
sociocentrický nebo voluntaristický pohled: při analýze média totiž zohledňuje 
(1) existenci a vlastnosti artefaktu, který je současně materiálním objektem i tex-
tem, (2) užití tohoto artefaktu coby objektu i textu sociálním aktérem a (3) povahu 
materiálních, symbolických a vztahových kontextů, jež užití objektu a recepci, pro-
dukci a distribuci textu obklopují a formují. Model tedy v principu rozlišuje mezi 
jednáním intencionálního aktéra a strukturami, jež toto jednání formují – tedy 
materiálními a textuálními vlastnostmi mediálního objektu (ať už jím je televize, 
kniha nebo mobilní telefon) a vlastnostmi kontextů (těch bezprostředních, jimiž 
jsou například prostředí domova nebo pracoviště, i těch širších, jako jsou ekono-
mický nebo politický systém). 

Model v tomto ohledu sleduje logiku Giddensovy teorii strukturace, tedy na 
obecné sociologické teorii, v níž jsou plodně usmířeny strukturalistické, funkcio-
nalistické a interakcionistické přístupy k sociálnímu světu a sociálním aktérům.14 

14 Teorie strukturace samozřejmě ve své ambici není jedinou obecnou sociologickou teorií – obdob-
nou míru obecnosti je jistě možné přiznat i teoriím, jejichž autory jsou například Pierre Bour-
dieu, Niklas Luhmann či Manuel Castells.
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Giddens tyto přístupy propojuje prostřednictvím „lingvistického“ důrazu na 
rekurzivní vztah mezi sociálním jednáním a strukturami: jednání je strukturo-
váno materiálními a symbolickými strukturami, které jsou naopak aktualizovány 
a restrukturovány prostřednictvím jednání (srv. Giddens 1976, 1984).15 

Schéma 2.1: Strukturační model médií

 (Zdroj: Macek 2013a, upraveno) 

Giddensem postulovaný vztah mezi jednáním a strukturou dovoluje v rámci struk-
turačního modelu objasnit, jaký je mezi technotextuálními artefakty (struktury), 
kontexty (struktury) a uživatelskými praxemi (jednání) vztah. Jednání – užití média 
pro recepci, produkci a recirkulaci textu – je podmíněno sociálně formovanými 

15 V kontrastu vůči některým jiným sociálněkonstruktivistickým pohledům na technolo-
gie – a jmenovitě na rozdíl od Latourovy Actor Network Theory (Latour 2008) – strukturační 
model coby aplikace Giddensovy teorie nepohlíží na technologické objekty jako na aktéry, ale 
jako na struktury. Aktérem ve smyslu jednajícího subjektu zde zůstává pouze volní aktér – jed-
nání totiž teorie strukturace nahlíží jako intencionální performativitu. Tím strukturační model 
ani neopomíjí komplexitu vztahů mezi intencionálními aktéry, jejich jednáním a systémy tech-
nologických objektů a s nimi souvisejících kontextuálních infrastruktur, ani nijak nezastírá 
schopnost technologických objektů vykonávat i aktivity, jež jsou v menší či vyšší míře nezávislé 
na přímém zásahu lidského aktéra – jen takto rozlišuje mezi subjektem a objektem. Což je roz-
lišení, které má, řekl bych, mimo jiné explicitní morální konsekvence: zdůrazňuje totiž 
intencionální rozměr volby a jednání na straně subjektu, což v normativní rovině dovoluje uva-
žovat o zodpovědnosti, kterou subjekt nese za své jednání.

Strukturační model médií
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intencemi, věděním, potřebami i osobnostními, sociokulturními a ekonomickými 
dispozicemi sociálního aktéra. Jednání je současně strukturováno textuálními 
a materiálními a nemateriálními technologickými vlastnostmi média, tedy jeho 
textuální a technologickou jednatelností.16 

Současně je jednání strukturováno kontextuálními strukturami dvou katego-
rií. Bezprostřední kontexty prvního řádu ustavují časoprostorovou, vztahovou 
a situační organizaci samotného každodenního prostředí, jež sociálního aktéra 
obklopuje. Kontexty prvního řádu tak zahrnují soukromí domova a domácnost 
jako ekonomickou jednotku, kontexty zaměstnání a školy a poloveřejné a veřejné 
prostory, jako jsou ulice, kavárny, obchodní centra apod. Nedílnou součástí kon-
textů prvního řádu jsou i systémy sociálních vztahů, jež tato místa a tyto prostory 
vyplňují. 

Zároveň – byť často méně explicitně – je jednání strukturováno i širšími kontexty 
druhého řádu, jež zahrnují kulturní a sociální systém, politickou sféru, ekonomický 
systém, systém národního státu. 

Vztahy mezi třemi dimenzemi modelu jsou – jak naznačuje výše přetištěné 
schéma i jak implikuje Giddensova teorie strukturace – vzájemně konstitutivní. Struk-
turační model médií, jinak řečeno, explicitně zohledňuje to, že technologické a tex-
tuální vlastnosti médií strukturující jednání jsou například regulovány legislativou 
nebo ovlivněny ekonomickými či politickými zájmy vysílatelů a poskytovatelů služeb, 
výrobců technologií a národního státu. Nebo že bezprostřední, každodenní kontexty 
jsou utvářeny a reprodukovány jednáním sociálních aktérů (a tedy i jednáním založe-
ným na užívání médií) a že i širší kontexty jsou či mohou být (povětšinou postupně 
a zpětně) transformovány praxemi spojenými s užitím mediálních technologií. 

V jakém smyslu takto vystavěný model k výzkumu mediálních publik a jejich 
proměny ale vlastně přispívá? V první řadě jasněji a vlastně poměrně jednoduše 
vymezuje základní koncepty, kterými jsou každodennost a členové mediálních 
publik. Každodenností je míněn pochopitelně region v dosahu jednání sociálních 
aktérů – tedy region vymezený kontexty prvního řádu. Členy mediálních pub-
lik jsou pak sociální aktéři, kteří v rámci svých komunikačních praxí – tedy 
v rámci ustálených, institucionalizovaných forem jednání17 zahrnujících produkci, 

16 Materiálními technologickými vlastnostmi média jsou pochopitelně „hardwarové“ kvality medi-
álního artefaktu a nemateriálními technologickými vlastnostmi pak jednatelnosti vtělené do 
kódu, protokolů, operačních systémů, softwarových a online aplikací či například vlastností 
online rozhraní. 

17 Užití médií chápu – v návaznosti na pojmový aparát Petera Bergera a Thomase Luckmanna 
(1999) – jako sociálně institucionalizované jednání, tedy jako jednání ustálené, sociálně závazné 
povahy. (K užití médií jako sociální instituci podrobněji viz Macek 2013a: 129–131.)
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recepci a recirkulaci textů a interakce s druhými aktéry nebo s technologickými 
objekty – užívají jisté mediální technotextuální artefakty. 

Současně si strukturační model vynucuje klást otázky, proč a k jakým účelům je 
to které médium užíváno a jiné z užívání vyloučeno – a při hledání odpovědí obrací 
pozornost nejen k technologii a textualitě samotné, ale i k individuálním motiva-
cím, k praktickému vědění, jímž sociální aktér stran svých praxí disponuje, a ke 
kontextům. Například rozhodnutí poslouchat hudbu nikoli z cédéček nebo vinylů, 
ale na počítači z neautorizovaných internetových zdrojů nebo prostřednictvím 
služby, jako je například Spotify, tak musí být interpretováno nejen jako důsledek 
technologické inovace, ale, jak podrobněji ukážu v kapitole věnované post-tele-
vizním praxím, i jako důsledek morálně-ekonomických a kulturně podmíněných 
textuálních motivací a toho, že se taková recepce odehrává v kontextech konkrétní 
domácnosti a konkrétní mediální a legislativní krajiny. 

Strukturační model médií tedy dovoluje vystavět celostní obraz mediálních 
praxí, protože umožňuje zahrnout technotextuální jednatelnost média i formativní 
roli kontextů prvního a druhého řádu, přičemž ale stále drží ve středu pozornosti 
sociální aktéry a jejich jednání.

Mediální celky: každodennost z pohledu strukturačního 
modelu

Strukturační model implikuje jeden klíčový postřeh, zohledněný v konceptu 
mediálních celků (Macek 2013a: 136–143): zkoumání mediálních praxí nevy-
hnutelně naráží na skutečnost, že naše každodennost je zabydlena celou řadou 
mediálních praxí a v nich figurujících objektů a textů. A na to, že tyto tvoří pro-
měnlivý a provázaný celek. Na příkladu konkrétního dvojice respondentů jsem 
v Poznámkách ilustroval, že praxe, artefakty a texty stojí vedle jiných praxí, objektů 
a textů – a v některých případech si „konkurují“ (kdy praxe, artefakt nebo typ tex-
tuality substituují jinou praxi, artefakt), v jiných případech se doplňují a jindy zcela 
míjejí. Užití či neužití toho či onoho mediálního objektu nebo textu je výslednicí 
potřeb, možností a k nim vztažených voleb toho kterého aktéra – s tím že všechny 
jeho mediální praxe dohromady tvoří mediální celek, tedy více či méně flexibilní, 
v čase proměnlivý klasifikační systém, tvořící jednu z os kontextů prvního řádu 
toho kterého aktéra. 

Mediální celky tak lze charakterizovat jako individuálně specifické sestavy praxí, 
mediálních objektů a textů – individuálně specifické do té míry, do jaké jsou indi-
viduálně specifické ostatní sociálně a kulturně podmíněné individuální dispozitivy. 
Logika konceptu mediálních celků je otevřena některým nezbytným analytickým 

Mediální celky: každodennost z pohledu stukturačního modelu
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krokům, bez nichž se naše pochopení vztahů nového a starého neobejde: vynucuje 
si hledání extramediálních (sociokulturních, ekonomických, politických) proměn-
ných formujících ten který mediální celek a v posledku mediální celky jako takové. 
A současně dovoluje systematicky odlišit různé textuální praxe spojené s jedním 
objektem, právě tak jako pomáhá zohlednit, že řada textuálních praxí je spojena 
s více než jedním mediálním artefaktem. 

Ilustrovat je to možno na příkladu sledování televize, k němuž se podrobněji 
vrátím ještě v dalších kapitolách. Využití konceptu mediálních celků zde pomáhá 
mapovat a vysvětlit situaci, v níž dochází ke zmnožení užívaných mediálních arte-
faktů a distribučních kanálů a v níž recipované obsahy mají konvergentní povahu 
(a jejich recepce tedy není svázána s jedním konkrétním technologickým objektem). 
Hledání odpovědi na otázku, jak a zda je sledování televize ovlivněno a proměněno 
užíváním nových médií, tak například ukázalo, že dochází k rozbití této dříve spíše 
monolitické praxe do praxí konkrétnějších – do praxí zohledňujících žánrové typy 
recipovaných textů. Rozhovory v kvalitativní fázi našeho výzkumu totiž ukázaly, 
že naši respondenti spíše než televizi jako takovou sledovali zprávy, sledovali filmy, 
sledovali seriály, sledovali sport... a recepce každého z těchto typů textů se mnohdy 
pojila s různými situacemi, rozličnými časovými rituály a distinktivními potřebami, 
a podřizovala se tedy jiným motivacím. Druhý krok – a dále se pro zjednodušení 
přidržím jen sledování filmů, což je praxe, jíž se, jak víme, alespoň jednou měsíčně 
věnuje takřka devět desetin české populace (srv. Macek a kol. 2015) – nevyhnu-
telně vede k otázce, které artefakty a proč jsou při recepci textu užívány. Naprostá 
většina, tedy 90 % diváků, filmy sleduje v televizi, prostřednictvím televizního vysí-
lání (srv. tamtéž), ale část z nich používá i jiná zařízení a jiné distribuční zdroje. 
Takřka třetina diváků filmy v době psaní této knihy sleduje na televizoru z připoje-
ného DVD přehrávače, osobního počítače nebo nejrůznějších fyzických datových 
nosičů, 8 % diváků filmy sleduje na stolním počítači a 14 % na displeji notebooku 
nebo tabletu. A zdroje filmů? Pětina diváků filmy stahuje z internetu, 14 % diváků si 
kupuje filmy na DVD, 13 % filmy sleduje zadarmo online ve webovém prohlížeči... 
přičemž tyto konkrétní variace sledování filmů se nikterak nevylučují – řada diváků 
kombinuje různé typy recepčních rozhraní i zdrojů filmů. Volba rozhraní i volba 
zdroje přitom podléhají u různých diváků různým motivacím, obvykle spojeným 
s potřebou kontroly časovosti recepce a s prostou dostupností kýženého obsahu. 
(Podrobněji se k tomuto vracím dále.) Je zjevné, že to nové, co nová média přiná-
šejí v souvislosti se sledováním televize, ústí v erozi a fragmentaci praxe, která sice 
nikdy nebyla zcela kompaktní, ale která do jisté míry jako kompaktní mohla být 
modelována. Konkrétní mediální praxe zkrátka mají – viděny optikou strukturač-
ního modelu a mediálních celků – v čase proměnlivý, fluidní charakter. Drobí se do 
praxí dílčích, slévají se, metamorfují. 
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To samé platí pro mediální celky takové. Ty jsou, jak jsem už řekl, individu-
álně konstruovanými klasifikačními systémy, v nichž se krom jiného odráží a zčásti 
reprodukuje řád každodenního života. Současně jsou ale nestabilní, jsou otevřené 
disruptivním změnám i pozvolnějším transformacím. Chantal Mouffeová ve zdán-
livě odtažité souvislosti (totiž v souvislosti s tenzí mezi politickým a sociálním) for-
muluje konstruktivistický postřeh, který dobře vystihuje i povahu mediálních celků 
coby zdrojů a současně produktů řádu každodennosti: 

Věci se mohou kdykoli změnit, a proto každý řád přepokládá vylou-
čení jiných možností. [...] Co je v daném momentu pokládáno za „při-
rozený“ řád – a to v souladu se „zdravým rozumem“, který jej vždy 
provází – je výsledkem sedimentovaných praxí; takový řád nikdy není 
manifestací hlubší objektivity, která by byla vůči praxím, které ji usta-
vují, vnější.

(Mouffe 2005: 18)

Samy tyto praxe ale samozřejmě nelze, jak ukazuje strukturační model, voluntaris-
ticky nahlížet ani jako nahodilé, ani jako výchozí determinantu řádu – vztah mezi 
řádem reprezentovaným organizovanými strukturami a praxemi je, jak jsme viděli, 
vztahem dialektickým. Důležitou součástí řádu přitom jsou – a roli v tom, jak jsou 
média používána a jak jsou formovány mediální celky, tedy hrají – spojité fenomény 
vědění, moci a diskurzu. 

Vědění, moc a diskurzy ve strukturačním modelu

Vědění a moc jsou v původní formulaci strukturačního modelu definovány 
poměrně uspokojivě (srv. Macek 2013a: 99–102). Sdílené praktické vědění i vědění 
expertní (odkazující mimo jiné k tomu, že mediální technologie a organizace mají 
povahu expertních systémů, srv. Giddens 2003) hrají svou roli v dimenzi užití, pro-
tože jsou fakticky jednou z jeho podmínek. Jednání přepokládá, že sociální aktér 
ví, jak jednat. Že umí ten který mediální objekt použít a ten který text číst. Sdílená 
povaha vědění přitom odkazuje k institucionalizovanému, sdílenému charakteru 
praxí: formy užití či recepce jsou, jak jsem podrobněji argumentoval v Poznám-
kách, více či méně sociálně závazné a vymahatelné. Vědění je tedy jednou ze struk-
tur strukturujících jednání – a právě v tomto smyslu se k němu vztahuje například 
debata o technologické, mediální nebo digitální gramotnosti, tematizující napří-
klad znalostní nerovnosti promítající se do nerovného přístupu k novým médiím.

Vědění, moc a diskurzy ve strukturačním modelu
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