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ABSTRACT
The paper deals with consumption patterns of infringing content, using the framework of me-
dia ethnography. This kind of ethnography is focused on media use in households, emphasising 
actual context of consumption. Using conceptual notions of the everyday and domestication, 
the research seeks to find out how participants incorporate infringing content into the structure 
of their everyday life, whether this means forming new watching patters, and how is this content 
consumed in general. It also investigates social curation as means of discovering new content.
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1. Úvod
Internetové pirátství neboli nelegální !í"ení softwarov#ch $i audiovizuálních produkt%  
a obsah% je tématem diskusí jak v soukromé, tak i v hospodá"ské, politické a akademic-
ké sfé"e. Vydavatelské a distribu$ní firmy v pirátství vidí hrozbu pro svoje stávající obchod-
ní modely a p"edev!ím p"í$inu klesajících tr&eb v n'kter#ch oblastech (nap". hudební CD 
nebo filmová DVD). Nepochybn' dochází k ur$it#m zm'nám, které se projevují mimo jiné 
i prom'nou diváck#ch praktik. Na t'chto zm'nách má sv%j podíl také pou&ívání nelegál-
n' distribuovan#ch – „pirátsk#ch“ – obsah%. Podle odhad%1 pirátsk# obsah spot"ebová-
vá v't!inu p"enosové kapacity internetu, ale p"itom existuje jen neur$it# p"ehled o tom, 
jak#m zp%sobem jsou tato data spot"ebiteli konzumována.

Akademická i komer$ní sféra se problematice pirátství audiovizuálních obsah% v'nu-
jí dlouhodob', av!ak pon'kud redukcionisticky – nev'nují se kontext%m u&ívání takto 
získan#ch obsah%, ale soust"edí se p"edev!ím na ekonomické a právní aspekty (nap".  
Dixon – Greenhalgh 2002; Sandulli – Martin-Barbero 2007). Mattelart (2009) shrnu-
je historii nelegální distribuce médií; Condry (2004) se pomocí etnografick#ch metod  

1 Odhady se pohybují mezi 20–70 %. V této oblasti neexistuje metodologick! konsenzus, a odhady se proto 
dramaticky li"í. (Sandvine Internet Report: Average is Not Typical 2010). Srov. Technical report: An Estimate 
of Infringing Use of the Internet 2011. Z v!pov#dí respondent$ je z%ejm! p%echod od P2P technologií k jin!m 
zp$sob$m získávání nelegitimního obsahu, nap%. k fileserver$m. Ty jsou zalo&ené na HTTP p%enosech, stejn# 
jako nap%. legitimní webové stránky, a proto se na statistikách, 'asto ztoto&(ujících pirátství s P2P, neprojevují.
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pokou!í odpovídat na otázky spojené se stahováním nelegáln' distribuované hudby, ale 
kon$í u v#$tu motivací k tomuto jednání. Objevuje se tendence spojovat nelegální !í"ení 
obsahu s kriminalitou a organizovan#m zlo$inem (Yar 2005). Vytvá"í se tak binární opozice  
mezi „normálními“ u&ivateli vyu&ívajícími legitimní slu&by a „devianty“, kte"í získávají média 
z jin#ch zdroj% (Rutter – Bryce 2008). Studie, které nahlí&ejí na problém nikoli ze strany 
ekonomick#ch subjekt%, tj. vydavatel%, ale naopak ze strany u&ivatel% nelegálních médií, 
je vykreslují jako skupinu na okraji spole$nosti, jako hackery, piráty a v!eobecn' subkul-
turu „t'ch druh#ch“, kter#m se nechce platit a naopak cht'jí sdílet (Albers-Miller 2003; 
Coleman – Dyer-Whiteford 2007; Condry 2004).

Takové pojetí ov!em nedoká&e zachytit postoje, které lidé zaujímají k technologiím, 
ani to, jak# v#znam t'mto technologiím p"isuzují a jak#m zp%sobem je za$le(ují do svého 
ka&dodenního &ivota. Jde o spole$ensk# fenomén, kter# (jak ukazují nap". návrhy dohod 
ACTA, SOPA a PIPA) má svoje hospodá"ské a politické implikace. Je proto d%le&ité v'-
novat se nejen ekonomick#m a právním aspekt%m, ale také – jde koneckonc% o média –  
i otázkám z hlediska mediálních studií.

V tomto $lánku se proto zam'"uji na kontext pou&ívání nelegáln' distribuovan#ch médií. 
Na základ' Silverstoneovy teorie domestikace (Silverstone 2003 (1994); Berker – Hart-
mann – Punie – Ward 2006) a v#zkum% televizních publik Davida Morleyho (1980) se budu  
v'novat $asov#m, prostorov#m a sociálním okolnostem pou&ívání nelegáln' distribuova-
n#ch obsah%. Dal!í otázky sm'"ují ke zp%sob%m objevování a získávání obsah%.2 Pou&ití 
kombinované metody hloubkov#ch rozhovor% a dení$kového !et"ení umo&(uje hlub!í po-
chopení úlohy, kterou takto získávané obsahy hrají v ka&dodenním &ivot' jejich u&ivatel%.

2. Termín nelegáln! distribuované obsahy
V sou$asné literatu"e neexistuje jednozna$n# konsenzus t#kající se definice pirátského 
obsahu a $innosti vedoucí k jeho získání.3 Pou&ívané v#razy zahrnují downloading, tedy 
stahování (to v!ak nemusí b#t nelegální – p"íkladem jsou slu&by typu iTunes Music Store, 
Hulu nebo Netflix), filesharing (sdílení) $i peer-to-peer (P2P lze vyu&ít i k legální distribuci 
obsahu, filesharing proto není indikátorem nelegální $innosti). V sou$asném právním "ádu 
)eské republiky4 není stahování pro osobní pot"ebu ilegální. Proto nepova&uji za vhodn# 
ani termín nepovolené stahování (Matellart 2009: 308).

Navrhuji proto termín nelegáln! distribuované obsahy (NDO), kter# p"ená!í odpov'd-
nost ze spot"ebitele na p%vodce (!i"itele). *i"itelem se zde rozumí jednotlivec $i slu&ba, 
kte"í poskytují p"ístup k mediálním obsah%m, ani& by k tomu byli oprávn'ni dr&itelem vlast-
nick#ch $i autorsk#ch práv.

3. Vlastnosti NDO
Tradi$ní televizní vysílání má t"i vzájemn' propojené dimenze: $asovou, prostorovou a di-
menzi obsahu. Jin#mi slovy, ur$it# obsah lze sledovat jen v ur$itém $ase na ur$itém mís-
t'. Omezení jsou dána p"edev!ím historick#mi aspekty, je& ov!em p"etrvávají do sou$as-
nosti. V é"e analogového vysílání mohly v#robu a distribuci zaji!+ovat jen ekonomicky silné 

2 Pirátské zdroje a obsahy nejsou vybírány a organizovány profesionálními kurátory jako televizní vysílání. Tyto 
mechanismy jsou nahrazeny mechanismy jin!mi.

3 Zpráva Media Piracy in Emerging Economies k tomuto faktu dodává, &e „[…] pirátství nikdy nem#lo stabilní právní 
definici a bylo v&dy chápáno jako produkt snah o jeho vym!cení, nikoli jako popis ur'itého chování“ (Karaganis 
2011: 2).

4 § 30 zákona '. 121/2006 Sb.
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subjekty – TV stanice, p"ípadn' kabelové sít' sdru&ující vysílání více stanic. Takto nastave-
ná struktura neumo&(uje globální soub'&né nasazení po"ad%5 – obsahy je nejprve nutné 
nakoupit, licencovat a v p"ípad' cizích jazyk% i nadabovat. VOD slu&by a r%zné formy vi-
dea (VCR, DVD, Blu-ray aj.) ru!í závislost $asové dimenze – divák sám rozhoduje, kdy se 
na p"íslu!n# po"ad bude dívat. Dimenze prostoru a obsahu jsou v!ak limitovány.6

U obsah% z neoprávn'n#ch zdroj% jsou tyto t"i dimenze nezávislé. Divák si musí obsah 
obstarat sám, ale ve srovnání s p"ístupnou legální distribucí má k dispozici !ir!í v#b'r, kte-
r# m%&e konzumovat na "ad' r%zn#ch za"ízení (co& plyne z digitální podstaty t'chto obsa-
h% a neexistence ochran DRM) b'hem n'kolika minut uplynuv!ích od p%vodního odvysí-
lání, a to kdykoli. NDO tedy kombinují vlastnosti televize (synchronnost, serialita a z toho 
vypl#vající $asová struktura) a vlastnosti videa (asynchronní, on-demand sledování), a p"i-
dávají specifické dimenze prakticky neomezeného v#b'ru (a z toho vypl#vající nutnost ne-
institucializovaného v#b'ru a "ízení), podmín'ného ur$it#m souborem znalostí nezbytn#ch 
k získání obsahu. Tyto historicky bezprecedentní selektivity7 se nevyhnuteln' projevují 
v prom'n' diváck#ch strategií.8

3.1. Kurace – v"b#r obsah$ a vedení spot!eby
Televizního diváka vede p"i v#b'ru po"ad% p"edev!ím rozd'lení vysílan#ch obsah% do te-
levizních kanál%, od nich& na základ' p"edchozí zku!enosti $eká ur$it# typ obsahu. M%&e 
se proto spolehnout na jistou expertní kuraci9 neboli t"íd'ní, v#b'r a publikování obsah%, 
které v televizních stanicích provád'jí programová odd'lení na základ' znalosti jednotli-
v#ch cílov#ch skupin. Divák%m je tento v#b'r p"edkládán ve form' pravidelného vysílací-
ho schématu. TV je tedy typick#m p"íkladem strategie push, kdy si divák vybírá z p"edklá-
dané nabídky. Aktivn'j!í divák, kter# stojí o konkrétní obsahy a sledování televize pro n'j 
není cílem samo o sob',10 si p"i v#b'ru pom%&e televizním programem, p"ípadn' elektro-
nick#m programov#m pr%vodcem (EPG). Díky tomu si také m%&e sledování naplánovat.

Sledovací struktury u obsah% získan#ch z neoprávn'n#ch zdroj% p"edstavují strate-
gii pull – divák si musí obsahy sám hledat, „objevovat“, nejsou mu p"edkládány oficiální  
autoritou jako je televizní vysílání. Zmín'né mechanismy institucionalizované expertní ku-
race zde neexistují. Pozvoln# p"echod od push k pull strategiím sou$asného mediálního 
marketingu je logick#m vyúst'ním technologick#ch trend%, je& takov# posun umo&(ují,  

5 Na zvlá"tnosti struktury distribu'ních kanál$ u TV a film$ poukazuje fakt, &e nap%. u softwaru 'i hudby je soub#&né 
globální nasazení prakticky normou.

6 Nahrávat lze jen odvysílané obsahy, v!b#r videop$j'oven je limitován a p%ístup k pirátsk!m VHS 'i DVD má zcela 
jiné selektivity.

7 Fenomenologick! termín selektivita Dona Ihdeho pou&ívám v interpretaci Daniela Chandlera. Podle n#j „[...] 
ve"kerá média tvarují zku"enost, a 'iní tak z'ásti na základ# sv!ch selektivit“. (Chandler 1996) Ka&d! druh 
nástroje, pota&mo média, vybízí ke specifick!m mod$m pou&ívání, zatímco jiné mody naopak potla'uje. 
Kup%íkladu televizní vysílání tak díky pevnému programovému schématu strukturuje 'as svého publika, zatímco 
obsahy sta&ené z P2P sít# takovou strukturu nevytvá%ejí. Vznikají ov"em jiné 'asové vzorce, viz kapitola 5.6.

8 Jednání diváka a jeho mediální dieta budou kup%íkladu jiné, pokud si vybírá z omezené, placené nabídky 
videop$j'ovny, kterou nap%ed musí fyzicky nav"tívit, ne& kdy& si v %ádu minut stáhne obsah z nelegálního zdroje.

9 V zahrani'ní literatu%e se pro 'innosti spojené s objevováním, shroma&)ováním, t%íd#ním a publikováním 
informací a obsahu pou&ívá pojem content curation. Navrhuji proto termín kurace zavést i do 'e"tiny.

10 Podle n#kter!ch v!zkum$ (nap%. Taylor – Harper 2002; Van den Broeck – Lievens– Pierson 2007) je samotn! akt 
sledování televize mnohdy d$le&it#j"í ne& konkrétní po%ad. Zjednodu"en# %e'eno, lidé se 'asto dívají na televizi, 
nikoli na televizní po%ady. Jde o jeden z typ$ tzv. rela"ního u#ití televize (Lull 1990 cit. z Metyková 2004: 4).
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a trendu fragmentace publika, které za$alo aktivn' vyhledávat alternativu k tradi$nímu 
centralizovanému, hegemonnímu televiznímu vysílání.11

Jak do tohoto schématu zapadají NDO? P"es zjevné morální a právní implikace p"ed-
stavují on-demand systém mén' závisl# na geopolitickém a socioekonomickém kontex-
tu. Divák, jemu& se zalíbí seriál, kter# je po n'kolika epizodách sta&en z vysílání $esk#ch 
stanic,12 má mo&nost dal!í epizody stáhnout z neautorizovan#ch zdroj%. Konstitutivní vlast-
nosti internetu – (zdánlivá) geografická neohrani$enost13 a jistá míra anonymity – $iní po-
v'domí o potenciáln' protiprávním spot"ebitelském chování mén' zjevn#m ne& u jin#ch, 
„fyzi$t'j!ích” mediálních forem.14

4. Metodologie
4.1. Cíl v"zkumu a v"zkumné otázky
Tato práce v &ádném p"ípad' neobhajuje &ádn# druh jednání, ani si neklade za cíl zjistit 
míru takového jednání v obecné populaci. Nebude popisovat technické prost"edky (p"e-
nosové protokoly, r%zné druhy P2P sítí atd.) $i ekonomické souvzta&nosti. Cílem je explo-
race recep$ních strategií konzument% nelegáln' distribuovan#ch obsah% a zp%sob%, jak 
se zapojují do ka&dodenního &ivota.

Hlavní otázky, které si tento v#zkum pokládá, jsou:
)ím se divák NDO, u kter#ch neexistuje institucionalizovaná expertní kurace, "ídí p"i v#b'-
ru a získávání obsah%?
Jaké jsou spot"ební vzorce u&ivatel% NDO a jak souvisejí s vlastnostmi NDO?
Jaká je genderová a sociální struktura u&ívatel%?

N'které vzorce pochopiteln' nejsou omezené jen na oblast NDO. Tento v#zkum je 
v!ak p"ísp'vkem do debaty o pirátství, a proto je zarámován práv' takto získávan#mi obsa-
hy. Ukazuje na probíhající zm'nu v ka&dodenním jednání nezanedbatelné skupiny lidí, kte-
ré z n'jak#ch d%vod% nevyhovuje dosavadní model distribuce mediálních obsah%.15 Pou&í-
vání „pirátsk#ch“ obsah% z internetu je pak indikátorem takového chování.

11 Touha aktivního publika vymanit se z predeterminovan!ch vysílacích vzorc$ tradi'ní TV se po'ínaje 70. lety 
projevuje postupnou migrací k technologiím, které umo&(ují vyvázání z 'asoprostorov!ch mantinel$ spot%eby 
nastaven!ch vysílacími schématy (Ang 2006 [1996]: 10; Caldwell 2004: 66; Van den Broeck – Lievens – Pierson 
2007: 31). Videorekordéry, po'íta'ové tunery se záznamem, r$zné systémy DVR, TiVo a nyní streamovací slu&by 
typu amerického Hulu, Voyo provozovaného TV Nova nebo on-demand archivy poskytovatel$ IPTV odpovídají 
na hlad divák$ po personalizovaném vysílání. Ty stejné mo&nosti, které zp$sobují masivní adopci on-demand 
technologií a pull mod$ recepce, mohou p$sobit únavu. Pokusy o totální fúzi internetu a TV, naposledy nap%. 
Google TV, zatím nejsou úsp#"né. Divák patrn# netou&í po totální svobod# v!b#ru obsahu, 'asu a místa 
konzumace – ur'itá míra expertního v!b#ru 'i doporu'ení je dlouhodob# nezbytná (Flichy 1999: 33; Kilker 
2003: 22). Poskytovatelé obsahu na tyto impulsy musejí reagovat, proto&e personalizace obsahu p%edstavuje 
p%ímou hrozbu pro jejich stávající obchodní model, postaven! zejména na reklam# p%esn# zacílené do detailn# 
konstruovan!ch programov!ch schémat. 

12 Nap%. seriál Ztraceni, jen& byl na Nov# nasazen s dvoulet!m zpo&d#ním a jeho& t%i poslední série nebyly 
pro nezájem divák$ na Nov# odvysílány. Dále nap%. americká verze The Office, sta&ená po t%ech sériích z Primy 
Cool.

13 I obsah na internetu m$&e b!t vykonavatelem distribu'ních práv geograficky omezen, a to i v p%ípad# obsah$ 
distribuovan!ch bezplatn#. Takov! obsah m$&e b!t nap%. monetizován regionální reklamou, která se ke globálnímu 
publiku nedostane. Takov! divák není pro zadavatele reklamy zajímav!, a proto je mu odep%en p%ístup k obsahu. 

14 Stávající právní %ád *R pova&uje stahování pro vlastní pot%ebu za legální, co& je jedna z hlavních motivací 
pro participanty tohoto v!zkumu, pro' pou&ívat tzv. fileservery typu Ulo&.to, na kter!ch u&ivatelé nic nesdílí 
(neuploadují), pouze stahují.

15 K dubnu 2012 v *R neexistuje legální systém, kter! by umo&(oval on-demand p%ístup k aktuálním zahrani'ním 
televizním obsah$m.
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4.2. Metoda
A$ m%&eme NDO za"adit mezi nová média,16 není t"eba hledat radikální metody pro jejich 
v#zkum. Stejn' jako klasické TV vysílání, DVD, VCR $i VOD i spot"eba NDO má svoje $a-
sové, prostorové a sociální dimenze, které lze popsat pomocí stávajících metod.

V#zkum vychází z teorie domestikace Rogera Silverstonea (Silverstone 2003 (1994); 
Berker – Punie – Ward 2006). Voln' navazuje na práce Davida Morleyho (1980, 2005 
[1986]), Sonii Livingstonové (2002) nebo Leslieho Haddona (1988). Mediální etnografie 
v jejich pojetí sm'"uje k pochopení role, kterou média hrají v ka&dodenním &ivot' p"íjem-
c%: „V#znam televize, tj. v#znamy text% i technologie, musí b#t chápány jako vlastnosti kon-
textualizovan#ch praktik publika.“ (Morley – Silverstone 1990: 32).

Mediální etnografie jako soubor metod umo&(uje získávání kvalitativních dat v p"iro-
zeném prost"edí, tj. v domácnostech respondent% (Haddon 1988; Livingstone 2002;  
Bakardjieva 2005). Jako primární zdroj dat slou&ily polostrukturované rozhovory v domác-
nostech kombinované s krátk#m pozorováním. Pro zv#!ení validity získan#ch odpov'dí (viz 
Schrøder 1999: 38) byli respondenti po&ádáni o vypl(ování dení$ku, do n'j& uvád'li okol-
nosti sledování ve!ker#ch (z legitimních i nelegitimních zdroj%) videoobsah% (doba, dél-
ka, zdroj, název obsahu, zp%sob sledování atd.) po dobu jednoho a& dvou t#dn%. Dení$ky 
v tomto p"ípad' slou&í jako dopl(ková metoda p"edev!ím pro prvotní seznámení s konzu-
ma$ními vzorci jednotliv#ch participant% (Axinn 2006: 323).

4.3. Vzorek
Proto&e ne!lo o to zjistit, jak je stahování a u&ívání „pirátsk#ch“ video médií roz!í"eno 
v obecné populaci, ale jak jsou stahované obsahy konkrétn' pou&ívány, kritériem v#b'ru 
byla p"edev!ím konzumace NDO. V#zkumu se zú$astnilo 17 participant% s pr%m'rn#m v'-
kem 29 let (medián 26). Nejstar!í respondentce bylo 62 let. 14 respondent% m'lo ales-
po( bakalá"sk# stupe( V* vzd'lání, t"i absolvovali st"ední !kolu s maturitou. Vedle t"í stu-
dent% !lo o lidi s prom'nlivou pracovní dobou – grafiky, noviná"e $i v#vojá"e. A$koli v't!i-
nu z nich nelze vysloven' ozna$ovat za rané osvojitele $i dokonce inovátory, na Rogerso-
v' inova"ní k$ivce (Rogers 1962) nepochybn' zaujímají první t"etinu.

Nej$ast'j!ím p"ístrojem pro sledování byl laptop (14 p"ípad%), v sedmi p"ípadech 
obvykle p"ipojovan# k LCD televizoru. Televizor byl p"ítomen v 9 ze 17 domácností. S v#-
jimkou jedné domácnosti se nikde nevyskytoval DVD $i VHS rekordér, z jin#ch za"ízení 
umo&(ujících záznam pouze jedna respondentka vlastní DVB-T tuner, funkci záznamu $i ti-
meshiftingu v!ak nepou&ívá. Fyzické nosi$e, tedy DVD, CD, VHS a Blu-ray – a+ u& legální 
$i nikoli –, se v tomto vzorku tém'" nevyskytovaly, internet je zcela nahradil.

P2P sít' byly ve v#razné men!in', ve vzorku p"eva&ovaly filesharingové servery typu 
Rapidshare $i Ulo&.to.17 U&ivatelé je vyu&ívají, proto&e z nich mohou pouze stahovat 
a nemusejí p"i tom nic sdílet. Pouze jedna u&ivatelka se hlásila k ochot' sdílet z ideolo-
gick#ch d%vod%. Respondenti si zdroje vybírají p"edev!ím podle u&ivatelského komfor-
tu a rychlosti stahování. Asi polovina ú$astník% platí za prémiové ú$ty na filesharingo-
v#ch serverech, které jim dovolují rychlej!í a pohodln'j!í stahování. )ástky jsou v "ádu 
stokorun m'sí$n' a blí&í se poplatk%m za kabelovou televizi. 12 ze 17 respondent% by 

16 Na základ# teorie remediace m$&eme NDO ozna'it za obsahy remediované z technologického rámce star"ích 
médií (TV vysílání) do rámce sí+ové (sí+ovatelné) distribuce médií digitálních, ale sou'asn# si pln# ponechávající 
narativní logiku p$vodního média (Mackay – O’Sullivan 1999, cit. z Lister (ed.) 2009: 47).

17 Pokles v pou&ívání P2P sítí neindikuje pokles nelegálního stahování. Je pravd#podobné, &e zájemci o ONZ 
pouze p%echázejí k jin!m zdroj$m.
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bylo ochotno platit za legitimní slu&bu umo&(ující sledování takov#ch obsah%, které mo-
mentáln' sledují z neoprávn'n#ch zdroj%, a která by vycházela vst"íc jejich sou$asn#m 
sledovacím návyk%m. Pouze dva respondenti plánují opustit NDO a sledovat tradi$ní te-
levizní vysílání.

5. V"sledky v"zkumu
5.1. Statistické údaje t"kající se spot!eby
Podle dení$kov#ch údaj% byla pr%m'rná denní spot"eba v!ech video obsah% 100 minut, 
co& je hodnota srovnatelná s ATS18 $esk#ch TV stanic ve v'kové skupin' 25–35 (v roce 
2010 pr%m'rn' 112 minut/den).19 Z t'chto 100 minut bylo z neoprávn'n#ch zdroj% pr%-
m'rn' 74 min./den, z legitimních zdroj% 26 min./den. Nejsiln'j!í u&ivatel m'l denní 
pr%m'r sledování 279 min./den (z toho 147 z NDO), nejslab!í 3 min./den (v!e z NDO).20 
Podle v#pov'dí v't!iny ú$astník% bylo období, kdy dení$ky vedli (b"ezen a duben 2011), 
obdobím atypicky nízkého sledování. Vysv'tlovali to p"edev!ím p"estávkou ve vysílání seri-
ál%, která v té dob' v USA probíhala. I z této netriviální znalosti je vid't, &e sledování v této 
skupin' není vázáno na rozvrh tuzemsk#ch stanic a na informace, je& se k divák%m dosta-
nou pomocí oficiálních distribu$ních kanál%.

5.2. Dimenze obsahu
Seriály jsou v této práci více exponované, a to ze dvou d%vod%. Jednak ze seriality vypl#-
vá více nov#ch vzorc%, které jsou v tomto v#zkumu relevantní (nap". odlo#ené sledování, 
viz kapitola 5.6.1.), jednak seriály tvo"í v't!inovou $ást celkové mediální diety konzument% 
NDO. N'kte"í dokonce navrhovali, aby byly filmy z v#zkumu zcela vypu!t'ny. Cílem tohoto 
v#zkumu v!ak bylo p"iblí&it u&ivatelské vzorce strukturované vlastnostmi NDO jako mediál-
ní formy, nikoli vlastnostmi samotn#ch obsah%.

Josef: „[…] je to tím, #e kdy# stahuje% film, zvlá%& kdy# ho stahuje% 
v tom vysok'm rozli%ení, tak m(#e% mít intenzivn!j%í pocit té kráde#e, 
pokud si to uv!domuje%, ne# kdy# se dívá% na ten seriál, kterej b!#í 
n!kde v reáln'm "ase v televizi, tak#e mám pocit, #e to vnímání seriál( 
je – OK, b!#í to v Americe v televizi, tak nevím, pro" bych m!l "ekat.“

Filmy jsou respondenty vnímány jako ur$itá událost, kulturní zá&itek, zatímco seriály jako 
spot"ební zbo&í, vhodné spí!e pro relaxaci a vypln'ní krat!ích $asov#ch úsek%. )asto jsou 
tématem konverzace, sou$ástí sociálního kapitálu. Z toho vypl#vají zásadní rozdíly v kon-
zuma$ních vzorcích film% na jedné stran' a seriál% na stran' druhé, o nich& se zmi(ují p"í-
slu!né kapitoly.

Ve zkoumaném vzorku se nepotvrdily v#sledky n'kter#ch v#zkum% zam'"en#ch 
na cross-media konzumaci (Van den Broeck – Lievens – Pierson 2007; Rasmussen – 
Raudaskoski 2002), podle kter#ch na po$íta$i (internetu) lidé sledují zprávy, zatímco fil-
my a seriály konzumují v televizi. Lidé z tohoto vzorku, kte"í m'li v domácnosti televizor, 
na n'm sledovali v't!inou práv' spí!e jen zprávy, zatímco filmy a seriály stahovali z neo-
právn'n#ch zdroj%. Jin#mi slovy, obvyklá struktura TV–po$íta$ byla obrácená.

18 Average Time Spent, pr$m#rná délka sledování.

19 Zdroj: MMW/Mediaresearch s.r.o./ATO.

20 Zde je t%eba zopakovat, &e údaje z dení'k$ mohou b!t zkreslené, proto&e jde o self-reportovou metodu.
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5.2.1. Kurace
Filmové a TV $asopisy a& na jednu v#jimku respondenti ne$tou. Zdaleka nej$ast'j!ím 
zdrojem informací o nov#ch titulech jsou sociální kontakty, tedy p"átelé, známí $i rodin-
ní p"íslu!níci. Kinematografie a seriály jsou $ast#m nám'tem rozhovor%. A$koliv pou&ívání 
NDO vy&aduje ur$itou míru vlastní aktivity, samostatné vyhledávání nov#ch obsah% je vzác-
né – jako d%vod byl udáván p"edev!ím nedostatek $asu.

Martin: „Prost! mám kamarády r(zn!, IRC"ka a takhle, po diskus-
ních fórech kdo co nahodí nebo se n!kdo zeptá, jestli to znám, a za-
"nu stahovat. Jako nevyhledávám aktivn! zajímav' seriály, co budou 
teprve.“

Zprávy o nov#ch filmech $i seriálech se !í"í po internetov#ch sociálních sítích, nicmén' 
osobní doporu$ení je podle v#pov'dí respondent% $ast'j!í.

Martin: „To jsem tam m!l te)ka toho Sherlocka nov'ho, t$ídíln'ho 
z BBC, tak to jsem práv! doporu"oval, kde jsem chodil, tak to jsem 
tady asi roz%í$il dost slu%n!. Minimáln! deseti lidem jsem to vypaloval 
a nutil je, aby se na to podívali (smích).“

Sociální sít', zejména Facebook, u&ivatelé pou&ívají, kdy& cht'jí p"edat sv%j tip dál nebo 
o sv#ch oblíben#ch po"adech diskutovat. Diskuse o filmech a p"edev!ím o seriálech jsou 
na Facebooku velmi $asté. Jejich ve"ejná povaha21 p"ispívá k rapidnímu !í"ení pov'domí 
o nov#ch titulech a vyvolávání hype, tedy jakési mánie. ,e!ením takového tlaku je op't 
sta&ení z nelegálního zdroje.

David: „Vím, #e se to $e%ilo na Facebooku, $e%ili to moji známí, a #e to 
v#dycky komentovali ty twisty, ty série […]. Vím, #e kolem toho [seriá-
lu] byl stra%nej hype.“

,ada participant% má ve svém okolí osobu, na kterou se obrací s &ádostí o tip na nov# ob-
sah. Zde se ukazuje struktura opinion leader(, kte"í se aktivn' zajímají o novinky na tele-
vizní a filmové scén' (p"ípadn' o díla star!ího data), vyhledávají dal!í obsahy a slou&í jako 
zdroje informací pro ostatní u&ivatele.

Alena: „To v#dycky [p$íteli] doporu"í jeho kámo% v práci. On sjí#dí 
v%echno, v%echno má sta#en', v%echny série v%ech zahrani"ních se-
riál( co jsou, a $ekne, co je dobr'. A je%t! se ani jednou nespletl (sm!-
je se).“

Zatímco u v't!iny u&ivatel% NDO proces objevování a doporu$ování probíhá v't!inou 
„zdola“, tedy od dal!ích u&ivatel%, opinion leade"i obvykle hledají informace u oficiálních 
institucí – t"eba z program% americk#ch televizních stanic $i p"ímo z webov#ch stránek 
spole$ností produkujících seriály (AXN, HBO, Showtime apod.).

21 Pomocí Facebooku lze o seriálech a filmech diskutovat i soukrom#, tyto neve%ejné konverzace v"ak nereprezentují 
ve%ejnou, one-to-many komunikaci, k ní& tyto sít# slou&í p%edev"ím.
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Paradoxním impulsem k zájmu o seriál a následné stahování z neoprávn'n#ch zdroj% 
b#vá i televizní vysílání. Jeho pevná $asová struktura takovému u&ivateli nevyhovuje, a pro-
to jej za$ne stahovat z neoprávn'n#ch zdroj%. Tento scéná" souvisí s mechanismem tzv. 
odlo&eného sledování (kapitola 5.6.1.).

Mén' $asto b#vá impulsem k objevení a sta&ení i nabídka webové stránky nabízející 
NDO. Online warez fóra, torrent trackery, weby sdru&ující odkazy na streamované obsa-
hy a podobné stránky v't!inou tvo"í seznam p"ísp'vk%, v ni& jsou uvedeny názvy obsahu  
a odkazy ke sta&ení, p"ípadn' krátk# popis.

Adam: „Ka#dej den se kouknu t$eba ve"er na War Centrum. Kv(li fil-
m(m. Co je za novej film.“

Systém sociální kurace je jedním z hlavních d%vod%, pro$ je sledování „pirátsk#ch“ ob-
sah% roz!í"ené. Pomineme-li okrajové p"ípady, $esk# divák je!t' nedávno b'&n' nem'l 
informace o po"adech nabízen#ch na americk#ch stanicích. Nyní takové informace má 
(i kdy& mnohdy zprost"edkované práv' systémem sociální kurace) a p"irozen' má o tyto 
obsahy zájem.

Petr: „Mluvil o [seriálu Mighty Boosh] n!jakej známej, kter'ho znám 
jenom trochu, a já jsem tomu dal jenom %anci a vyzkou%el jsem to,  
a ode m! se to pak roz%í$ilo, #e spousta m'ch kamarád( prost! se tím 
nakazila doslova a úpln! to sjeli taky cel'. “

Sta&ení z nelegálního zdroje je nejrychlej!í cestou, jak takové obsahy získat. Z v#!e uve-
den#ch p"íklad% je z"ejmé, &e kurace v p"ípad' NDO probíhá tém'" zásadn' „zdola“, 
od u&ivatel%. Oficiální $eská média o zahrani$ních seriálech, které se v )R nevysílají, po-
chopiteln' neinformují. Osobní doporu$ení, samostatné aktivní hledání, p"ípadn' infor-
mace od kontakt% na sociálních sítích jsou tak jedin#mi zp%soby, jak se o nov#ch obsa-
zích dozv'd't. Je to p"íklad fungování konvergované participa$ní kultury, o které mluví 
Jenkins (2006).

5.2.2. Sdílené téma
Z v#zkumu Nely Stud#nkové o motivacích u&ivatel% P2P sítí vypl#vá, &e jedním z p"edních 
impuls% ke stahování NDO je konformita neboli „[…] touha po sdílení stejného pro&itku se 
sociálními kontakty, obvykle p"áteli $i kolegy“ (Stud#nková 2010: 52). Systém sociální ku-
race pak vytvá"í na ú$astníky t'chto diskusí doslova tlak. Sta&ení filmu $i seriálu z nelegál-
ních zdroj% na základ' doporu$ení je v sou$asnosti nejrychlej!ím zp%sobem, jak naplnit 
pot"ebu sdílení tématu s vrstevníky.

Eva: „M! k té nelegalit! nutí to, #e tady ty v!ci nejsou. Anebo kdy# jsou, 
tak s neuv!$iteln'm zpo#d!ním. T$eba te)ka na Prim! b!#í Dexter, ale 
nikdo se na to nekouká, proto#e to v%ichni vid!li p$ed t$emi lety. Ne-
bude% "ekat t$i roky a nechce% b't v t!ch konverzacích úpln! mimo.“

I televizní vysílání samoz"ejm' vyvolává touhu po spole$ném tématu a doká&e ji napl(ovat. 
Opo&d'ná a omezená nabídka TV stanic (hlavn' akvizi$ních titul%) v!ak nenapl(uje náro-
ky tohoto segmentu publika, kter# má nové obsahy a informace o nich b'&n' k dispozici.
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Z omezeného vzorku a limitovan#ch informací nelze vyvozovat jednozna$né záv'ry, ale 
p"inejmen!ím v oblasti seriál% se projevuje zna$ná uniformita, daná z"ejm' op't práv' me-
chanismem sociálního v#b'ru – zjednodu!en' "e$eno, v't!ina lidí sleduje toté& práv' pro-
to, proto&e to sleduje v't!ina. 14 ze 17 ú$astník% uvád'lo seriál Teorie velkého t$esku, 
ze sitcom% dále v't!ina sleduje Jak jsem poznal va%i matku, z 50minutov#ch seriál% pak 
Dexter nebo Fringe,22 v minulosti zejména seriál Ztraceni.23 Toto hodnocení je nepochyb-
n' velmi zjednodu!ující, nicmén' zakládá se na empirick#ch datech.

Konzumace NDO má tedy dv' paradoxní, p"esto v!ak logické roviny. Na jedné stra-
n' jde o vysoce individualizovanou $innost, u které si obsah, $as i zp%sob sledování ur-
$uje sám divák. Na stran' druhé jde, stejn' jako v p"ípad' TV, o spole$n' sdílené téma, 
o n'co, o $em lze konverzovat a co znovupotvrzuje sociální vazby.

5.3. Dimenze technick"ch p!edpoklad$
Zásadní rozdíl oproti legitimn' získan#m mediálním obsah%m (nap". zakoupenému DVD $i 
po"adu v TV) je ve znalostech nutn#ch ke smysluplnému pou&ití NDO. Na rozdíl od tradi$-
ní televize, která vy&aduje prakticky pouze fyzick# p"ístup k televiznímu p"ijíma$i, efektiv-
ní vyu&ívání NDO má daleko v't!í nároky na tzv. digitální schopnosti (Van Dijk – Hacker 
2003: 319).

V nej!ir!ím smyslu jde o schopnosti práce s hardwarem a softwarem. Zatímco tradi$-
ní TV nebo DVD sta$í zapnout, resp. vlo&it disk a poradit si s dálkov#m ovlada$em a menu 
na obrazovce, u&ivatel NDO je postaven p"ed daleko !ir!í pole potenciálních problém%. 
Pokud odmyslíme nutnost elementárních schopností (práce s opera$ním systémem), po-
tenciální divák NDO musí v'd't mimo jiné:

a kde má obsah vyhledat;
a jak#m zp%sobem jej má stáhnout, resp. jaké programy k tomu pot"ebuje;
a jak# software pou&ít pro dekompresi, p"ehrávání;
a kde v p"ípad' cizích jazykov#ch verzí sehnat titulky, jak je na$íst do p"ehráva$e, 

resp. jak je upravit;
a jak obsah efektivn' p"ehrát;
a jak si poradit s technick#mi p"eká&kami p"edchozích bod%.

Z t'chto bod% vypl#vají potenciální p"eká&ky, které se u jin#ch zp%sob% mediální konzu-
mace nevyskytují a které jednozna$n' strukturují diváckou zku!enost, nebo+ jde o znalos-
ti do jisté míry expertní a vy&adující jiné schopnosti ne& pou&ívání legitimních obsah% – tím 
pádem omezují p"ístup t'm, kte"í nemají pot"ebn# kulturní kapitál.

Nej$ast'ji, zejména u u&ivatel% neplacen#ch ú$t%, se objevují problémy, které lze vy"e-
!it pou&íváním jiné slu&by nebo investicí do placen#ch ú$t% – zdlouhavé stahování, $eká-
ní na titulkov#ch serverech atd.

Petr: „Jdu na ISOhunt, zadám tam n!jakej ten klí"ovej v'raz, a pak 
se dívám podle po"tu seed( a leech(... Kdy# je toho tam hodn!, tak 
p$edpokládám, #e to bude ono, ale hodn! se dívám na komenty, pro-
to#e tady na t!ch ve$ejnejech [trackerech] je to asi hodn! zavirovan'.“

22 T%i prvn# jmenované seriály nasadila se zpo&d#ním stanice Prima Cool. V"ichni respondenti shodn# uvád#li, &e 
se na n# v televizi nedívají, proto&e vysílané díly ji& znají a nepreferují 'esk! dabing. 

23 Jde o data za první polovinu roku 2011.
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Limitované technické znalosti mohou znamenat omezení p"ístupu k obsah%m na ty zdro-
je, se kter#mi doty$n# ji& doká&e pracovat. Jin#mi slovy, pokud hledan# obsah není  
dostupn# v rámci „ozkou!ené“ stahovací $i streamovací slu&by, pravd'podobn' nebude 
v%bec konzumován.

JF: „A co kdy# to není na Ulo#.to?“
Michaela: „Tak jsem v pytli, proto#e já si to na torrentech stáhnout ne-
umím.“

Neúsp'ch p"i hledání na oblíben#ch zdrojích v't!inou vede u&ivatele k hledání p"ímo 
na vyhledáva$i Google, kdy zadají název obsahu a slovo „online“ nebo „rapidshare“. Tako-
vá ad hoc metoda se m%&e stát zdrojem frustrací, zejména u u&ivatel%, kte"í svoje postupy 
p"i hledání a stahování nemají systematizované. Ti jsou p"i získávání nov#ch obsah% závislí 
na pomoci p"átel, partner% $i p"íbuzn#ch.

Ukázalo se, &e p"esto&e se díl$í problémy vyskytují na v!ech úrovních práce s NDO, 
pro nikoho z respondent% neznamenají takové p"eká&ky, aby p"estali NDO vyu&ívat.

Linda: „Mn! vadí jenom to, #e asi neznám – ale to je asi moje chyba – 
#e ten zdroj, ze kter'ho "erpám, m! velmi "asto zklame, $ekla bych, #e 
ta úsp!%nost je tak p!tadvacetiprocentní, co# není moc, #e jo.“

V#hody individualizovaného v#b'ru a sledování u nich p"eva&ují nad nev#hodami spojen#-
mi s ur$itou pracností.

5.4. Genderová struktura
David Morley ve své studii role televize v lond#nsk#ch rodinách (1980) objevil siln' patri-
archální systém moci nad konzumací. Po"ady $i televizní kanály zpravidla vybíral ten, kdo 
m'l v ruce dálkov# ovlada$, co& byl typicky otec rodiny. Dálkov# ovlada$ se tak stal sym-
bolem vlády nad rozhodováním o mediální diet' rodiny. Tato role podle Morleyho neby-
la ur$ena ani tak fyzick#m pohlavím, jako spí!e sociální úlohou – v rodinách, kde byla &i-
vitelem &ena, m'la $asto tuto symbolickou moc ona. U NDO se objevuje stejn# princip.

Z rozhovor% vyplynuly t"i distinktivní fáze p"i práci s nelegáln' distribuovan#mi obsahy:
1. objevení;
2. zaji!t'ní (sta&ení);
3. sledování.

U& ve fázi objevení existuje p"evaha mu&ské role – a$koli ú$astníci nej$ast'ji hovo"í o do-
mluv', typicky následuje konstatování, &e s nám'ty na spole$né sledování p"ichází obvyk-
le mu&. Uvád'n#m d%vodem b#vá zájem o kinematografii $i televizní seriály, kter# je pod-
le rozhovor% $ast'j!í u mu&%.

Jakub: „*ekl bych, #e v devadesáti procentech p$ípad( [obsahy vybí-
rám] já, proto#e to fakt sleduju a Le+a moc ne. Ob"as se stane, #e s n!-
"ím p$ijde, […] ale hrozn! málo. V!t%inou jí $eknu, #e jsem sly%el, #e je 
dobr' to a to, […] a ona $ekne ok, tak mn! by se líbilo asi nejvíc tohle.“

DK: „[…] s tím v'b!rem je to o n!jaké domluv!. V!t%inou to vybírám já.“
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V#!e zmín'ná metafora „&ivitele“ je pro oblast NDO p"íhodná, proto&e poukazuje na roli 
toho, kdo „obstarává potravu“ – stahuje. To m%&e b#t pom'rn' slo&it# proces (viz kapitola 
5.3). Jde o $innosti, které nemají u televizního vysílání sv%j prot'j!ek a které vy&adují po-
kro$ilé znalosti práce s ICT. Podle odpov'dí participant% i participantek jsou tyto schop-
nosti typické spí!e pro mu&e.

Adam: „Ká&a není tak zb!hlá, aby to projí#d!la… neumí to najít tak rychle.“

Lucie: „Já nejsem na to stahování expert, spí%e naopak. Kdy# chci vi-
d!t film a nem(#u ho najít, tak prost! nebudu konat n!jaké dlouhé 
cesty, abych se k n!mu dostala.”

Pot"ebné schopnosti m%&eme pova&ovat za prot'j!ek dálkového ovlada$e – o konzumaci 
NDO rozhoduje ten, kdo má znalosti ICT. Samostatné zvládnutí postup% spojen#ch s NDO 
je ur$it#m druhem emancipace a m%&e ovlivnit sledovací návyky.

Lenka: „[…] kdy# je novej Big Bang, tak jednou jsem na [partnera] "e-
kala t$i t'dny a on po$ád nemohl, tak u# jsem na n!ho ne"ekala a stáh-
la jsem si to sama.“

Poslední fáze práce s NDO, tedy samotné sledování, je v't!inou v#sledkem dohody mezi 
partnery, nicmén' p"ednost p"i v#b'ru má zpravidla ten, kdo obsah stáhnul.

Pavel: „[…] jinak vezmu tu fle%ku, kde jsem si v!t%inou n!co u# nachys-
tal, t!ch pár kousk(, a n!co z toho se vybere.“
JF: „Tak#e co ty u# sis nachystal (smích).“
Pavel: „No jasn!, já dám mo#nost v'b!ru, z kter'ho ona si vybere.“

P"ípadné konflikty p"i v#b'ru se obvykle "e!í odd'len#m sledováním, které $asov' nezá-
vislá podstata NDO umo&(uje. Partne"i se mohou na „svoje“ obsahy dívat o samot', kdy& 
druh# partner není doma. V!echny dvou- a více$lenné domácnosti zahrnuté ve v#zkumu 
m'ly alespo( dva po$íta$e, obvykle je v domácnosti alespo( jeden notebook. U&ivatelé 
tak nejsou omezováni statick#m umíst'ním, jak je tomu v p"ípad' televizor%, a mohou tak 
svoje obsahy sledovat kdekoli, nezávisle na ostatních $lenech domácnosti.

5.5. Dimenze prostoru
Po$íta$e jsou u participant% zcela domestikovány a jsou ke konzumaci vyu&ívány i v tak svr-
chovan' soukrom#ch místech, jako je nap". kuchy(, postel nebo dokonce koupelna. Za-
tímco tradi$ní televize je fixována na jednom míst' a tvo"í „rodinn# krb“ a centrum interakce 
$len% domácnosti, nové spot"ební technologie, které dovolují p"ehrávání NDO, d'lají p"es-
n# opak – podn'cují individuální sledování. Nej$ast'j!ím p"ístrojem pro sledování NDO je 
notebook (u jedenácti participant%), jeho& mobilita jej p"edur$uje ke sledování na r%zn#ch 
místech v rámci domácnosti, $asto nap"íklad v lo&nici (p"ímo v posteli) nebo v kuchyni.

,ofie: „Kdy# p$ijdu dom( a Michal pot$ebuje pracovat, tak já si pustím 
ve"erní"ek Fringe, kterej m! baví. Pustím si to v jedn' místnosti a on 
pracuje v druh'.“
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Vedle stolních PC a p"eva&ujících laptop% se mezi respondenty se objevily tyto zp%soby 
p"ehrávání: ve stolních DVD/MPEG4 p"ehráva$ích p"ipojen#ch k televizi, v televizorech 
vybaven#ch MPEG dekodéry, v mobilních telefonech a na tabletu Apple iPad. Zajímavé 
je vyu&ívání mobilních technologií. Mobilní technologie jsou nej$ast'ji pou&ívány doma.24 
Sledování mimo domov, a$ se mezi participanty objevuje (v jednom p"ípad' – ve vlaku), 
nepat"í mezi obvyklé scéná"e.

Ve zp%sobu sledování NDO se odrá&í silná distinkce mezi filmy a seriály. Filmy jsou po-
va&ovány za událost, je pro n' vyhrazen zvlá!tní $as a obvykle jsou sledovány v ob#vacích 
pokojích na televizorech p"ipojen#ch k notebooku, a to nej$ast'ji z pohodlí gau$e $i se-
da$ky. Seriály jsou zdaleka nej$ast'ji sledovány v lo&nici p"ed spaním, a to p"ímo v po-
steli na laptopech (11 p"ípad%), následn' v kuchyních p"i va"ení, p"ípadn' i p"i práci, a to  
na sekundárním monitoru na pracovním stole.

,ofie: „[…] na seriály koukáme spí% v posteli p$ed spaním s po"íta"em, 
a kdy# si $eknem, #e chceme n!jakej film, tak si to pustíme na velk' 
obrazovce, to znamená v ob'váku, a koukáme z gau"e.“

Vzhledem k mal#m úhlop"í$kám notebook% (pr%m'rn' 38 cm) je fyzická blízkost d%le&i-
tá. Dálkové ovlada$e k po$íta$%m se ve vzorku nevyskytovaly s v#jimkou jednoho p"ípadu, 
kdy byl v rodin' televizor zcela nahrazen po$íta$em Apple iMac. Zp%sob sledování dále 
zále&í na mnoha okolnostech, nap". na obrazové kvalit', jsou-li k dispozici titulky, p"ípad-
n' jde-li o opakované sledování. Obsahy v kvalit' HD, obsahy opat"ené titulky a obsahy 
sledované poprvé budou pravd'podobn' konzumovány na televizorech, zatímco na stan-
dardní rozli!ení, seriály a u& známé obsahy sta$í obrazovka laptopu $i PC.

Josef: „Zále#í na tom, co to je za obsah. Jestli k tomu jsou titulky 
a v jak'm je to rozli%ení. Pokud na to nejsou titulky, tak si to klidn! 
vemu do postele a koukám na to na iPadu.“

Mobilita ICT hraje roli p"i "e!ení potenciálních konflikt% p"i sledování. Pokud se partne"i 
necht'jí dívat spole$n' na jeden obsah, "e!ením je bu- p"ehrávání obsahu na noteboo-
ku v jiné místnosti, nebo mén' $asté sledování dvou r%zn#ch obsah% v jedné místnos-
ti – na dvou po$íta$ích se sluchátky.

Alena: „[…] já t$eba jsem m!la ten Dead Set, jako#e zombie seriály, 
a na to se se mnou nekouká, to se mu nelíbí. Tak jsem se koukala 
sama. Na sv'm no&asu, v ob'váku. Ka#dej máme sv' sluchátka a kou-
káme ka#dej na n!co jin'ho, nebo on pracuje a já koukám. Tak#e se 
neru%íme navzájem.“

5.6. %asová dimenze
Za"azení NDO do $asov#ch vzorc% domácnosti $i jednotlivce je v#razem t"etí fáze Silver-
stoneovy teorie domestikace neboli za"len!ní (Silverstone – Hirsch (ed.) 1992). Média 
se stávají objektem rutin a ka&dodenních rituál%, subjektem i objektem tzv. ontologické-
ho bezpe"í.

24 Ke stejnému záv#ru dosp#li i Van den Broeck – Lievens – Pierson (2007) ve své studii VOD slu&eb ve Skandinávii.
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Ú$astníci v#zkumu za jednu z hlavních motivací k pou&ívání NDO (resp. k nesledová-
ní TV) ozna$ují $asovou nezávislost, která jim dovoluje p"izp%sobit program sledování dle 
vlastního denního rozvrhu. V mnoha p"ípadech jde o lidi s prom'nlivou pracovní dobou, 
noviná"e, programátory. Z"ejm' proto se v dení$cích objevuje mnoho sledování zapo$a-
t#ch hluboko po p%lnoci a nej$ast'j!í doba pro zahájení sledování ve v!ední dny je oko-
lo 23. hodiny. P"esto&e konzumace NDO nemá &ádn# implicitní rozvrh, není zcela nahodi-
lá. U&ivatelé si evidentn' vytvá"ejí vlastní $asová schémata. Vzorce jsou pouze více difuzní  
a spojené s více objekty, nejen s televizory.

Jakub: „P$ijdu z práce a dám si tady t$i díly sv'ho oblíben'ho seriálu  
a zítra zase a pozít$í zase. Ty seriály víc odpovídají té rutin!. […] D!lá% 
si tak sv(j televizní program v podstat!. To tak funguje.“

S $asovou dimenzí souvisí také téma intencionality sledování. Vysoká míra pozornosti vy-
pl#vá u& z podstaty NDO, které je nejd"ív t"eba vyhledat, stáhnout a spustit. S v#jimkou 
jednoho respondenta není b'&n# rela$ní modus nezú$astn'ného sledování, p"i kterém 
je d%le&it'j!í samotn# akt dívání, p"ípadn' televize jako zdroj „konstantního ruchu“, ne& 
konkrétní po"ady (Van den Broeck – Lievens – Pierson 2007: 27). Televizní obsahy, kte-
ré jsou „[…] navr&ené tak, aby se divák mohl v'novat jin#m aktivitám, ani& by p"i!el o d%-
le&ité informace“ (Morley 2005 [1986]: 19) se u NDO nevyskytují, resp. nejsou stahová-
ny. P%vodní p"edpoklad, a sice &e obsah%m z neoprávn'n#ch zdroj% budou respondenti 
díky jejich dostupnosti p"isuzovat ni&!í pozornost, p"ípadn' nedokon$ovat „rozdívané” ti-
tuly, se nepotvrdil.

5.6.1. Sledování cel"ch sérií a odlo&ené sledování
Pro sledování NDO je typická ur$itá neohrani$enost, daná práv' snadnou dostupností 
epizod $i cel#ch sérií.

Jakub: „V poledne jsme si pustili díl k ob!du a protáhlo se to do "ty$. 
Pak jsme si dali pauzu a ve"er jsme si pustili film.“

Na rozdíl od televizního vysílání mají diváci NDO obvykle sta&eno hned n'kolik epizod, 
v p"ípad' streamování jsou na serverech okam&it' p"ístupné celé "ady. Díky tomu mo-
hou po skon$ení jedné epizody ihned navázat dal!ím dílem. Tak to d'lá asi polovina 
ú$astník%, li!í se samoz"ejm' míra. U sitcom% a seriál% s krátk#mi epizodami obecn' je 
toto „sjí&d'ní“, jak svoje jednání participanti ozna$ují, mén' $asté. Takové tituly si v't!i-
na ú$astník% pravideln' pou!tí k jídlu, a+ u& jde o snídani, ob'd $i ve$e"i. Jídlo struktu-
ruje pou&ívání NDO velmi $asto.

Veronika: „Seriály v!t%inou u jídla, taková ta pauza. Blb' je, #e u toho 
je%t! pak na t$i hodiny skon"ím. Ty filmy, ty ve"er, film je na dobrou 
noc.“

Konzumace mnoha epizod bezprost"edn' po sob' je typická pro seriály s del!ími, d'jov' 
neuzav"en#mi epizodami, které obvykle kon$í tzv. cliffhangerem – dramatick#m vrcholem 
s rozuzlením v p"í!tí epizod' (v sou$asnosti nap". seriály Breaking Bad, Game of Thrones 
$i Dexter). Zhlédnutí celé seriálové "ady je pak zále&itost n'kolika dní.
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Alena: „[…] kdy# se nám stalo, #e jsme nem!li sta#enej dal%í díl Dex-
tera, tak to jsme nemohli vydr#et. Tak#e nedokázali bysme se dívat 
z t'dne na t'den, pot$ebujeme mít celou sérii. I je to lep%í ne# tejden 
"ekat. Tak#e my to v#dycky sjí#díme po sériích v%echno.“

Proti p%vodnímu p"edpokladu se tento scéná" objevuje nejen u student%, ale i u zam'stna-
n#ch lidí, kte"í mají obecn' mén' volného $asu. Z"ejm' práv' proto si vyhradí jeden del!í 
$asov# blok a seriálovou "adu zhlédnou najednou.

Eva: „[…] je tam i ta v'hoda, #e kdy# se ty série lámou, tak obvykle to 
kon"í v tom nejnapínav!j%ím momentu, a ty si prost! akorát dotáhne% 
ten dal%í díl a podívá% se. Kde#to lidi opravdu "ekali kolikrát p(l roku.“

To, co popisuje Eva, ozna$uji jako „odlo&ené sledování“ a jde o mén' $asov' náro$nou 
formou „sjí&d'ní“. T#ká se aktuáln' vysílan#ch seriál% s kontinuálním d'jem, u kter#ch 
je!t' není mo&né zp'tn' stáhnout celou "adu. Diváci, jim& nevyhovuje t#denní periodicita 
televizního vysílání, n'kolik t#dn% vy$kají a následn' zhlédnou n'kolik sta&en#ch epizod  
najednou.

6. Záv#r
Kvalitativní v#zkumy, jako byl tento, mohou odhalit zp%soby zapojení technologie do ka&-
dodenního &ivota. Otázky o motivacích, je& klade n'kolik p"edchozích v#zkum% na podob-
né téma, podle mého názoru k pochopení problému nesta$í. P"edpokládají toti& p"ístup 
u&ivatel% k NDO jako k n'$emu nestandardnímu, co zvlá!tní motivace vy&aduje. V#pov'di 
respondent% v tomto v#zkumu, stejn' jako desítky dal!ích podn't%, v!ak ukazují, &e NDO 
jsou pro konzumenty primární funk$ní alternativou k tradi$nímu TV vysílání, a jako takové 
nevy&adují zvlá!tní motivace mimo t'ch, které jsou spole$né i pro u&ívání tradi$ní televize. 
Ukazuje se, &e ani finan$ní motivace není rozhodující. Jde o skupinu divák%, kte"í si díky 
konzumaci nelegáln' distribuovan#ch médií navykli na jejich v#hody a kte"í stejné v#hody 
o$ekávají i u legitimních, oficiálních slu&eb. Díky internetu a systému sociální kurace mají 
p"ehled o nabídce zahrani$ních televizních a filmov#ch distribu$ních kanál% a sou$asn' 
mají k t'mto obsah%m p"ím# – a ze sou$asného právního hlediska legální – p"ístup. Do-
kud nebude mo&né jim nabídnout soub'&né globální nasazení televizních obsah%, nelze 
po$ítat se sní&ením míry pirátství.

Tento v#zkum m%&e slou&it jako prvotní exploratorní sonda do problematiky, je& nese 
"adu etick#ch a metodologick#ch úskalí. Pro získání reprezentativního obrazu aktuálních 
konzuma$ních vzorc% je zapot"ebí !iroké kvantitativní nebo kombinované !et"ení, které by 
ukázalo míru takového jednání v obecné populaci.

Mgr. Ji!í Fiala (1982) vystudoval mediální studia a &urnalistiku na FSS MU. Bakalá"sk# titul získal 
na kated"e filmové teorie na FF MU. V'nuje se problematice technologií a nov#ch médií, p"ede-
v!ím jejich vlivu na ka&dodenní &ivot a interakci se star!ími mediálními formami. Je spoluzakladatelem 
agentury Filmochod zam'"ené na video branding a propagaci. Kontakt: jfiala@gmail.com
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