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ABSTRACT
The paper deals with new media studies and focuses on critical debate about novelty sublime. 
The fascination by novelty and rhetoric of profound social change caused by emerging internet and  
new media significantly shaped new media studies in their early period. However, on the beginning  
of 21st century new media studies became quite critical to these hyped (utopian and dystopian) 
discourses and the debate about reasons and nature of these early “extreme” framing of social 
change became one of the key elements of academic normalization of new media studies.
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Studia nov"ch médií – jak je ozna#ováno interdisciplinární metapole, v n$m% se setká-
vají spole#enskov$dní a humanitní obory tematizující takzvaná nová média – se b$hem 
posledních dvou desetiletí posouvala po pomyslné trajektorii sm$&ující od sv"m zp'so-
bem vyhrocené spekulativnosti k um$&enému, st&ízliv$ akademickému tónu. Ve v"chozím 
bod$ této cesty, tedy v období do poloviny 90. let, byla diskuze o nov"ch médiích (tedy 
o médiích zalo%en"ch na digitálním kódování dat a obsah') krom jiného z&eteln$ pozna-
menána tendencí k pom$rn$ odvá%n"m generalizacím ohledn$ budoucích dopad' no-
v"ch médií na spole#nost a repetitivn$ p&ipomínanou revolu#ností nadcházejících zm$n 
i nov"ch komunika#ních technologií jako takov"ch. V pomyslném cílovém bod$, za kter"  
budu pro pot&eby tohoto textu pova%ovat zhruba polovinu uplynulého desetiletí, naopak 
studia nov"ch médií jak rétoriku revolu#nosti, tak velké generalizace a logiku „dopad'“ 
odmítají a k n$kdej(ímu vzru(ení z nového sv$ta nov"ch médií se pov$t(inou stav$jí po-
m$rn$ distingovan$ a% odta%it$. Za touto prom$nou studií nov"ch médií, jak jsem nazna-
#il ve stati v$nované jejich historii (Macek 2011), stojí tlaky na akademickou normalizaci 
studií nov"ch médií; p&i#em% spolu s tím, jak se studia nov"ch médií postupn$ pod&izo-
vala standardním pravidl'm akademického v"zkumného a publika#ního provozu, vyme-
zovala se kriticky i v'#i p'vodnímu lad$ní rané reflexe, je% byla z&eteln$ ovlivn$na mimo-
akademick"mi vlivy.

Exaltovaná spekulativnost inicia#ní diskuze o nov"ch médiích byla podrobena d'klad-
né kritice, je% probíhala ve dvou klí#ov"ch rovinách. Ta první, jí% se zde dotknu jen let-
mo a nep&ímo, sm$&ovala v'#i redukcionistick"m a deterministick"m pohled'm na nová 
média, tedy v'#i tendencím hled$t na nová média jako izolovan", z (ir(ích historick"ch 
a sociálních souvislostí vytr%en" fenomén, kter" jednozna#n"m zp'sobem prom$)uje  
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spole#nost, do ní% vstupuje. Ta druhá se pak soust&edila na neofilní fascinaci internetem 
a osobními po#íta#i a na to, %e raná reflexe nov"ch médií m$la velmi #asto podobu bu* 
utopické nebo dystopické variace p&íb$hu o nevyhnutelné, novou technologií formova-
né budoucnosti.

Je to práv$ druhá linie kritiky, které se na p&íkladu n$kolika vybran"ch publikací v$nu-
je tato sta+. Cíl tohoto textu, kter" je p&epracovan"m v")atkem z mé dizerta#ní práce,1 je 
v zásad$ dvojí. V první &ad$ je jeho ambicí uvést do #eského kontextu kriticky orientova-
nou diskuzi o p&í#inách pon$kud v"st&ední povahy rané diskuze o nov"ch médiích. Pova-
hy, její% dozvuky p&ístup spole#ensk"ch v$d k nov"m médiím stále do jisté míry ovliv)ují. 
Sou#asn$ je cílem stat$ ukázat, %e toto okouzlení novostí2 není historicky nikterak speci-
fické a z dále nazna#en"ch p&í#in provázelo i nástup v$t(iny star(ích „nov"ch“ médií.

Sta+ pojímám jako p&ehledové shrnutí vybran"ch, dle mého snad nejinspirativn$j(ích 
kritick"ch pohled' na p&í#iny a funkce okouzlení novostí. V$&ím p&itom, %e bli%(í pohled 
na teze, s nimi% v souvislosti s tímto okouzlením p&i(li nap&íklad Vincent Mosco (2004), 
Patrice Flichy (2007) #i Kevin Robins a Frank Webster (Webster – Robins 1986; Robins – 
Webster 1989, 1999; Webster 2006), je d'le%it" nejen pro lep(í pochopení historie zkou-
mání a ustavování teorie nov"ch médií. Sou#asn$ toti% dovoluje nahlédnout spole#enské 
v$dy jako jeden z aktivních element' podílejících se na sociokulturní konstrukci nov"ch 
komunika#ních technologií.

1. Novost nov!ch médií?
Abych p&ede(el p&ípadn"m nedorozum$ním, pova%uji za nutné vyjasnit nejen, co je cílem 
této stati, ale i to, co jejím cílem není.

Chci-li p&iblí%it vybrané kritické argumenty stran povahy a p&í#in neofilního okouzlení so-
ciálních v$d nov"mi médii, pak to, #emu se zde hloub$ji v$novat nebudu, je novost nov"ch 
médií jako taková. V tomto ohledu si dovolím jen relativn$ stru#nou poznámku o tom, %e 
st&ízlivá diskuze o novosti nov"ch médií má v zásad$ dv$ roviny.

V rovin$ první je spojena s otázkou, v #em spo#ívají distinktivní vlastnosti nov"ch 
médií a zda a nakolik se tyto vlastnosti promítají do prom$n komunikativního jednání  
a v (ir(í souvislosti i do prom$ny kontext', v nich% se toto jednání odehrává. Tuto v zá-
sad$ defini#ní otázku zde opomíjím, nebo+ se nezab"vám tím, co nová média jsou, ale 
tím, jak je o nich vypráv$no.3

V rovin$ druhé nará%íme na problém jisté nep&ípadnosti samotného termínu nová média 
(co% je zále%itost, která je s p&edchozí rovinou diskuze zcela jist$, by+ pon$kud voln$ji spo-
jena). Ozna#ení nová média je jen jedním z mnoha termín', je% se v souvislosti s t$mi ko-
munika#ními médii, jim% se v$nují studia nov"ch médií, u%ívaly a u%ívají – o nov"ch médi-
ích se hovo&í také jako o médiích interaktivních (proto%e roz(i&ují mo%nosti interakce mezi 
#tená&em a textem), sí!ov"ch (proto%e jsou vzájemn$ propojovatelná do multiplexních sítí, 
#ím% je v$t(inou mín$no, %e jsou p&ipojitelná k internetu) anebo jako o médiích digitálních. 
Poslední ozna#ení se jeví jako nejp&íhodn$j(í – ozna#ení nová média je nutn$ pon$kud 
kontroverzní u% proto, %e je zjevn$ historicky relativní (v(echna dnes stará média kdysi b"-
vala nová a dnes nová média jednou zastarají vedle médií je(t$ nov$j(ích), a interaktivní 
nebo sí!ová média jsou termíny problematické, proto%e nezahrnují celou oblast zájmu studií 

1 Macek, Jakub. 2010. Poznámky ke studiím nov"ch médií. Dizerta!ní práce. Brno: Masarykova univerzita.

2 Sousloví okouzlení novostí volím po konzultaci s anglistou a p"ekladatelem Tomá#em P. Ka!erem jako snad 
nejmén$ t$%kopádn& a sou!asn$ v&znamov$ p"iléhav& p"eklad termínu novelty sublime. 

3 Zevrubné teoretické definici nov&ch médií je v$nována celá !tvrtá kapitola mé dizertace (Macek 2010: 95–157).
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nov"ch médií (n$která z nov"ch médií na tom se svou technologickou otev&eností v'#i in-
teraktivit$ nejsou lépe ne% analogová televize a jiná zase nejsou zapojena do sítí). V(ech-
na média, o nich% je v rámci studií nov"ch médií &e#, nicmén$ spojuje skute#nost, %e jsou 
v technologické rovin$ zalo%ena na digitálním kódování dat. Osobn$ bych proto adjektivum 
digitální up&ednostnil p&ed kteroukoli z ostatních variant. Konsenzus odborné komunity se 
ve druhé polovin$ devadesát"ch let 20. století nicmén$ (i kdy% s ur#itou váhavostí) obrátil 
ve prosp$ch ozna#ení nová, a to rozhodn$ z jin"ch d'vod' ne% proto, %e by tato média byla 
skute#n$ nová ve smyslu historické #erstvosti.4 Termín je u%íván spí(e z ur#ité setrva#nos-
ti, ne% %e by byl nejv"sti%n$j(í – a to, %e je mu odbornou komunitou soust&ed$nou kolem 
studií nov"ch médií dávána p&ednost p&ed dal(ími mo%n"mi ozna#eními (jako jsou digitální 
média, hypermédia, pokro#ilé informa#ní a komunika#ní technologie aj.), se zp$tn$ racio-
nalizuje odkazem na technologickou i sociální prom$nlivost a neustálenost digitálních mé-
dií (srov. nap&. Lievrouw – Livingstone 2002; Manovich 2001).

S p&ihlédnutím k p&evládajícímu konsenzu se arbitrárního termínu nová média – i p&es 
jeho zjevnou problemati#nost – v této stati budu dr%et. Cílem studie nakonec skute#n$ 
není vnést do &ádu, kter" se v rozprav$ o informa#ních a komunika#ních technologiích 
utvá&í, puristicky motivovan" terminologick" zmatek.

2. Nikterak nová novost
P&emr(t$nost #i neadekvátnost o#ekávání vkládan"ch do nov"ch médií je ter#em kritiky 
ji% od osmdesát"ch let, jak ukazují mimo jiné práce Franka Webstera a Kevina Robinse 
(Webster – Robins 1986; Robins – Webster 1989, 1999), kte&í systematicky poukazu-
jí na naivitu optimismu spojeného s o#ekávan"mi dopady informa#ních technologií a na-
stavují této naivit$ argumenta#ní zrcadlo. V n$m ukazují, %e d'sledky (í&ení nov"ch médií 
nemusejí b"t nutn$ ani blahodárné, ani p&edvídatelné, a dokonce ani nikterak revolu#ní. 
Hlavní korpus kritick"ch hlas' se nicmén$ obrací k text'm z pozd$j(ích let – od polovi-
ny devadesát"ch let je primárním ter#em akademické kritiky rétorika digerati (spojující 
ve svém vítání nov"ch médií kontrakulturní d$dictví (edesát"ch let, typické utopick"mi 
komunitarianistick"mi a libertariánsk"mi vizemi, s neoliberálními ekonomick"mi akcen-
ty).5 A o dekádu pozd$ji se pak do hledá#ku kritick"ch akademick"ch komentátor' do-
stává vypráv$ní o takzvaném webu 2.0 (je% téma novosti na #as znovuo%ivilo a op$tovn$ 
propojilo s – tentokrát pon$kud p&ímo#a&eji formulovan"mi – neoliberálními akcenty).6

Za první, v"chozí linii kritiky toho, co nap&íklad Vincet Mosco ozna#uje jako digitál-
ní okouzlení (digital sublime, Mosco 2004), Steve Woolgar jako kyberbolu (cyberbo-
le, Woolgar 2002), A. Michael Noll jako spirálu humbuku (spiral of hype, Noll 1997) 
a Richard Barbrook a Andy Cameron jako kalifornskou ideologii (Barbrook – Cameron 
1996), lze snad pova%ovat tu, která upozor)uje na fakt, %e obdobná fascinace novostí, 
jí% jsme sv$dky v p&ípad$ osobního po#íta#e, internetu a dal(ích mediálních technologií 
souhrnn$ ozna#ovan"ch jako nová média, sama vlastn$ nijak nová není. Vznik a úsp$(né  
prosazení prakticky v(ech ve své dob$ nov"ch elektronick"ch médií byl b$hem 19. i 20. 

4 První osobní po!íta!e se na trhu objevily ji% v polovin$ sedmdesát&ch let 20. století a první sálové po!íta!e byly 
konstruovány a ve vojenské, v&zkumné i pr'myslové praxi vyu%ívány dokonce ji% od let !ty"icát&ch. Historicky 
nov$j#ím médiem je tak vlastn$ analogov& videorekordér, kter& byl vyvinut na po!átku padesát&ch let.

5 Podrobn$ji k digerati viz Macek 2011.

6 Rozpravou o webu 2.0 a její kritikou se zab&vám ve stati Web 2.0 jako imaginaire aneb ke kritice ideologie 
novosti (Macek 2012, v tisku). V tomto textu mj. práv$ na p"íkladu webu 2.0. ilustruji interpreta!ní potenciál 
konceptu imaginaire, s ním% p"i#el Patrice Flichy (2007) a jemu% se zde v$nuji dále.
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století ze strany spole#ensk"ch v$d (#i sociální filozofie) i z pozic neakademick"ch dis-
kurz' v%dy provázen obdobnou reakcí. Jak ukazují kup&íkladu historikové v$dy David 
Edgerton (2006) a Patrice Flichy (2007) nebo sociolog Vincent Mosco (2004), je ka%dá 
technologie, je% je moderní spole#ností chápána jako p&elomová,7 p&ijímána s techno-
logick"m futurismem, kter" nerealisticky slibuje ozdrav$ní politick"ch pom$r' i komunit-
ních vztah', „zmen(ení“ sv$ta, posílení a emancipaci slab"ch, vym"cení chudoby nebo 
zlep(ení vzd$lávání a zárove) varuje p&ed ohro%ením autenti#nosti a zaveden"ch po&ád-
k' dob&e známého, bezpe#ného statu quo. Tato slova nám v souvislosti s nov"mi, digi-
tálními médii nemohou neznít pov$dom$ – v r'zn"ch variacích vítala, jak ukazují Flichy  
a Mosco, ji% parní stroj, telegraf, elektrifikaci, telefon, rozhlas i televizi. Rétorika novos-
ti je tak v první &ad$ napadána jako ahistorická. Je bu* nereflektovanou repeticí v minu-
losti n$kolikráte zaznamenané litanie a (spí(e ne% zachycením skute#n$ revolu#ní po-
vahy nového) i prost"m d'kazem historické nepou#enosti t$ch, kte&í podléhají vzru(ení 
z lep(í budoucnosti. Anebo je sou#ástí ideologické strategie, je% s vytr%ením z historic-
k"ch souvislostí pracuje cílen$ (k tomuto vysv$tlení se podrobn$ji vrátím dále).

3. Ogburnova teorie kulturního opo"d#ní
Okouzlení novostí není, jak by se snad mohlo zdát, v"lu#nou vlastností vernakulárních, 
tedy neakademick"ch diskurz', ale promítá se i do diskurz' akademick"ch (p&íkladem 
mohou b"t texty Pierra Lévyho, srov. Lévy 1997, 1998, 2000). V této souvislosti pocho-
piteln$ vyvstává otázka, pro# je p&ijetí nov"ch technologií ze strany spole#ensk"ch v$d  
doprovázeno práv$ tímto typem reakce – #ili pro# jsou spole#enské v$dy náchylné radi-
kálnímu okouzlení novostí podléhat.

Sociolo%ka Dana Fisherová a mediolog Larry Wright (Fisher – Wright 2001) „extrém-
ní reakci“ spole#ensk"ch v$dc' na technologickou inovaci (reakci, u ní% zd'raz)ují její 
utopickou/dystopickou podvojnost) vysv$tlují jako reakci svého druhu nevyhnutelnou.  
Odkazují p&itom na post&ehy amerického pozitivistického sociologa Williama Ogburna, 
kter" ji% ve dvacát"ch letech 20. století p&ichází s teorií kulturního opo#d$ní (cultural lag). 
Ogburn – pozd$ji pro své p&esv$d#ení, %e technologie je prvotním hybatelem spole-
#enské zm$ny, kritizovan" coby technologick" determinista – se prost&ednictvím teo-
rie kulturního opo%d$ní pokou(el vysv$tlit skute#nost, %e mezi vznikem technologie, 
jejím roz(í&ením ve spole#nosti a následnou institucionální zm$nou existuje z&etelná 
prodleva. (Ogburn 1964) „V dob$, kdy opo%d$ní existuje, obklopují technologii nere-
alistické interpretace,“ intepretují Ogburna Fisherová a Wright. Upozor)ují p&itom sice 
na z&eteln$ problematickou nekomplikovanost Ogburnova modelu,8 ale podtrhují záro-
ve) v"kladov" potenciál jeho post&eh'.

7 A t&ká se to, jak ilustruje Edgerton (2006), nejen médií, ale i dal#ích technologick&ch inovací, jako byla nap"íklad 
elektrifikace !i vyu%ití jaderné energie. V této souvislostí stojí za zmínku i kniha Carolyn Marvinové When Old 
Technologies Where New (1988), na její% existenci jsem byl upozorn$n jedním z recenzent' této stat$ a je% je 
celá k dispozici na serveru Books Google http://books.google.com). Marvinová, vycházející z tradice v$dních 
a technologick&ch studií, v knize zachycuje zrod elektrick&ch médií na konci 19. století. Soust"edí se p"itom 
na sociokulturní dimenzi této zásadní prom$ny tehdej#í mediální sféry a nástup klí!ov&ch masov&ch médií 
20. století vykresluje nikoli jako d'sledek pouhého technologického pokroku, ale p"edev#ím jako v&slednici 
mnohem komplexn$j#ích a do zna!né míry „mimotechnologick&ch“ proces': „[Studie] ukazuje, %e raná historie 
elektrick&ch médií není ani tak evolucí technologick&ch mo%ností v oblasti komunikace, jako spí#e "adou arén, 
v nich% byly vyjednávány zále%itosti klí!ové pro usm$rn$ní sociálního %ivota. Mezi jin&mi pak, kdo je uvnit" a kdo 
vn$, kdo smí a kdo nesmí promlouvat, kdo je kompetentní a m'%e po%ívat d'v$ry.“ (Marvin 1988: 5). 

8 Ogburn nep"edpokládá, %e by vládní struktury nebo pr'mysl zasahovaly do fáze technologického v&voje,  
a sou!asn$ pracuje s p"edstavou jediné monolitické kultury.
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Institucionální zm$na podle Ogburna probíhá ve #ty&ech stupních – v technologickém, 
pr'myslovém, vládním a sociáln$filozofickém. R'zné spole#enské sektory reagují na za-
vedení nové technologie r'zn$ rychle. Jako první podle Ogburna na technologick" v"voj 
reaguje pr'mysl, kter" v odezv$ následují vládní struktury, je% se novou technologii po-
kou(ejí zahrnout do regula#ního rámce. Bez existence vládní regulace nelze ve #tvrtém 
stupni p&ekonat opo%d$ní sociální filozofie: spole#enské v$dy na technologickou inovaci 
v její #asné fázi reagovat adekvátn$ jednodu(e nemohou, proto%e v dob$ (í&ení a postup-
né institucionalizace inovace nedisponují vodítky, která by dovolila v$cn" nadhled. Sociál-
ní v$dci se tak pou(t$jí do extrapolací, které se odvíjejí p&edev(ím od jejich osobních hod-
notov"ch preferencí. Reakce badatel' je proto p&emr(t$ná a nerealistická, a to a% do doby 
ne% je inovace nejen kulturn$ akceptována, ale i spole#ensky fixována a regulována po-
mocí legislativních rámc'.

Historie studií nov"ch médií se zdá Ogburnovu tezi podporovat – realistická reflexe 
nov"ch médií se stává normou na konci devadesát"ch let, kdy% se nová média stávají 
banálními (Macek 2011). To znamená v dob$, kdy jsou relativn$ samoz&ejmou sou#ás-
tí ka%dodennosti a sou#asn$ ji% pevn$ zasazena v perimetru státní regulace. Ogburn'v  
model je nicmén$ lépe nahlí%et spí(e jako dal(í doklad toho, %e vlny okouzlení novostí  
se zkrátka opakují, ne% jako uspokojivé vysv$tlení okouzlení samotného. Ogburn  
toti% v zásad$ ne&íká nic jiného ne% to, %e konven#ní sociální v$dy se jen t$%ko mohou 
adekvátn$ vyslovovat k fenoménu, kter" je sociáln$ neustálen", a proto je ve své socio-
kulturní nestabilit$ tak&íkajíc „datov$ chud"“ a ne#iteln". Kladem Ogburnova modelu je 
jist$ to, %e na reflexi technologické inovace nahlí%í jako na sou#ást (ir(ího spole#enské-
ho procesu, ale jeho nespornou slabinou je linearita, s ní% vykresluje vztah mezi jednot-
liv"mi instancemi, ve kter"ch se sociokulturní adopce technologie odehrává. Ogburn'v 
model není s to zohlednit vzájemn" formativní vztah mezi sociálními v$dami, pr'myslov"m 
sektorem a vládními strukturami. P&itom je ale nepochybné, %e nap&íklad ona hodnotov$  
vypjatá raná reflexe nov"ch médií nez'stává p&i formulování legislativy, která nové techno-
logie reguluje, bez odezvy. Vypjat$ optimistické i pesimistické argumenty sou#asn$ ne-
jsou ni#ím jin"m ne% amplifikací i „expertním potvrzením“ obecn$ji platn"ch hodnotov"ch 
rámc', neuralgick"ch bod', problematick"ch hodnotov"ch rozhraní definujících cestu 
nov"ch médií (#i jin"ch sociotechnick"ch inovací) do spole#enské banality. Ogburn'v v"-
kladov" model není s to zachytit ani hodnotové zázemí, v n$m% nová (mediální) techno-
logie vzniká, a ani skute#nost, %e expertní i vernakulární diskurzy, je% obklopují nastupu-
jící novou (mediální) technologii, se aktivn$ a v"znamn$ podílejí na utvá&ení toho, co by 
snad bylo mo%no nazvat sociální identitou této technologie – tedy balíku v$d$ní, kter" je 
s touto technologií spjat a kter" formuje sdílená o#ekávání stran toho, #ím nová techno-
logie je, co by m$lo b"t jejím p&ínosem, v #em spo#ívá její novost a jak napl)uje pot&eby, 
je% spole#nost dle jejích aktér' má.

4. Rétorika novosti jako imaginaire
V tomto smyslu snad pln$j(í, %iv$j(í pohled na problematiku novosti volí ji% zmi)ovan" 
historik Patrice Flichy (2007), jen% vychází ze sociáln$konstruktivistické tradice v$dních  
a technologick"ch studií a explicitn$ se vymezuje práv$ proti takovému typu lineárního v"-
kladu, kter" v inspiraci Ogburnem formulovali Fisherová a Wright. Podle Flichyho je t&eba 
na utopické #i dystopické artikulace novosti hled$t nikoli jako na nevyhnutelnou, le# do-
#asnou nepat&i#nost, ale jako na nedílnou sou#ást samotného, bytostn$ kulturního proce-
su vzniku a (í&ení technologické inovace. Flichy – jen% ve své anal"ze diskurz' rámujících 
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v 90. letech nástup internetu p&edkládá jednu z nejúpln$j(ích historick"ch rekonstrukcí 
toho, co Mosco ozna#uje jako digitální okouzlení – analyzuje utopické diskurzy doprová-
zející vznik internetu jako imaginaire, tedy jako kolektivn$ utvá&enou reprezentaci, sdíle-
nou vizi formulující ú#el a povahu nového média a sou#asn$ mobilizující klí#ové aktéry po-
dílející se na adopci a (í&ení inovace.

Tato vize je spole#ná cel"m profesím nebo sektor'm spí(e ne% t"mu 
nebo pracovnímu kolektivu. Zahrnuje nejen designéry, ale i u%ivatele, 
co% je jeden z klí#ov"ch bod' spojujících tyto dva typy aktér' podílejí-
cích se na technickém jednání.

(Flichy 2007: 4)

Imaginaire hraje ve vztahu k technickému systému, v tomto p&ípad$ tedy k interne-
tu a nov"m médiím obecn$ji, konstitutivní úlohu – je neopominutelnou sou#ástí jeho 
v"voje, proto%e umo%)uje nahlédnout, pro# jsou tomu kterému technickému systé-
mu v dob$ jeho (í&ení p&iznávány ty které vlastnosti, a pro# je tedy preferovan$ spojo-
ván s ur#it"m jednáním, s jist"mi dopady a s konkrétními hodnotami. Mobiliza#ní funk-
ci, která obstarává utlumení ned'v$ry v'#i inovaci a na cest$ nového média sm$rem 
do sociální ka%dodennosti sou#asn$ sehrává úlohu jakéhosi „symbolického lubrikan-
tu“, p&itom zabezpe#ují v imaginaire zahrnuté symbolické praxe barthesovského m"tu 
(Barthes 2004), utopie a ideologie.9 Práv$ ony jsou coby „extrémní“ formy promluv, vy-
mykající se pravidl'm jazyka v$dy, p&edm$tem kritiky a práv$ ony se primárn$ zaobírají 
novostí (a tedy jinakostí). M"tus je identifikovateln" v rovin$ naturalizace diskurzu, a to 
t&eba v souvislosti s rétorikou nevyhnuteln"ch dopad', kdy je internet vykreslován jako 
p&irozen$ demokratická technologie nebo naopak jako technologie vedoucí s ohle-
dem na svou povahu k asociálnímu, disinhibovanému jednání (srov. Macek 2009). 
Utopie i ideologie pak mytick"ch postup' dále vyu%ívají – utopie je podle Flichyho  
tou slo%kou diskurzu, je% je subverzivní v'#i statu quo a je% umo%)uje zmapovat mo%-
nosti nového.10 Ideologie pak naopak sehrává úlohu konzervativního elementu, kter" 
nové se statem quo usmi&uje – hraje roli legitimiza#ní a sou#asn$, ve vztahu ke sku-
pinové identit$, roli integra#ní.11

Spí(e ne% prosté kritické odmítnutí neadekvátnosti t$chto promluv p&itom Flichy volí 
cestu k jejich pochopení a anal"ze, k historickému zmapování jejich konstrukce. Otev&ení 
#erné sk&í)ky, kterou imaginaire sv"m zp'sobem p&edstavuje, dovoluje nahlédnout nová 
média jako média sociáln$ konstruovaná v dlouhodobém, mnohozna#ném a v &ad$ mo-
ment' vnit&n$ protich'dném procesu.

5. Rétorika novosti jako depolitizující mytologie
Obdobn" pohled na fascinaci novostí jako Flichy volí i Vincent Mosco (2004) a James W. 
Carey (2005) – a jsou to pohledy, které v jistém sm$ru zárove) souzní s kritikou rétoriky 
novosti, kterou formulují auto&i z oblasti kritické politické ekonomie médií (Webster – Ro-
bins 1986; Robins – Webster 1989; Murdock 2004).

9 V p"ípad$ utopie a ideologie vychází Flichy z Riceoura a jeho t"íúrov(ov&ch koncept' ideologie a utopie coby 
dvou protikladn&ch, ve vzájemném nap$tí koexistujících symbolick&ch strategií (Flichy 2007: 8–9).

10 P"íkladem m'%e b&t Lévyho koncept kyberkultury (srov. Lévy 2000).

11 Co% lze ilustrovat na komunitarianistick&ch argumentech pro #í"ení internetu (srov. Dahlberg 2001).
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Zatímco Flichy se zab"vá p&edev(ím vernakulárními diskurzy, je% vznikaly do poloviny 
devadesát"ch let 20. století, pak Flichy, Mosco i Carey roz(i&ují sv'j kritick" záb$r i sm$-
rem k akademickému poli a ukazují, %e v'#i digitálnímu okouzlení nebyla a není imunní ani 
oblast sociálních v$d.

Carey se s Flichym shoduje v tom, %e neadekvátnost technologii zbo%(+ující rétoriky 
je d'sledkem „neurotického hledání jistoty“ (Carey 2005: 447), nicmén$ Careyho hle-
dání (a+ u% pozitivní, nebo negativní) jistoty má pon$kud obecn$j(í dimenzi. Zatímco 
pro Flichyho je zdrojem nejistoty sama novost technologické inovace, u Careyho má nejis-
tota tak&íkajíc beckovské #i giddensovské ko&eny: jde o nejistotu plynoucí z abstraktnosti 
a neovlivnitelnosti rizik pozdn$ moderní spole#nosti, nejistotu, na ni% utopie a dystopie vy-
práv$né v souvislosti s technologickou zm$nou p&iná(ejí jasnou, a tedy uklid)ující odpo-
v$*. Nejistotu, na ní% se – jen zdánliv$ paradoxn$ – podílejí i samy nové informa#ní a ko-
munika#ní technologie.

Mosco (2004) se zase spí(e ne% p&í#inami fascinace novostí zab"vá jejími d'sledky – 
a v centru jeho zájmu je anatomie vztahu utopick"ch/dystopick"ch zpráv o sv$t$ nov"ch 
médií a moci. Mosco práv$ tak jako Flichy nahlí%í na vypráv$ní o nov"ch médiích (respek-
tive o kyberprostoru) jako na barthesovské m"ty (slou%ící v jeho podání primárn$ utopii)  
a akcentuje depolitizující povahu digitálního okouzlení. P&íb$h nov"ch médií je podle n$j 
ve své utopické i dystopické variant$ sti%en historickou slepotou, proto%e je charakterizo-
ván radikálním rozvodem s historií. Mosco odkazuje k Barthesov$ (2004) tezi ohledn$ ten-
dence m"tu:

[...] odmítnout a transcendovat historii. M"tus [kyberprostoru] nás zde 
podn$cuje k tomu, abychom ignorovali historii, proto%e kyberprostor je 
n$#ím zcela nov"m, dokonce je d'sledkem historického zlomu, infor-
ma#ního v$ku. [...] Stejn$ jako jsou odd$lené Star" a Nov" zákon, tak 
jsou i informa#ní v$k a to, co mu p&edcházelo, dv$ma fundamentáln$ 
odli(n"mi sv$ty, nová éra je definována samotnou informací. [...] Od-
mítnutí historie je pro pochopení m"tu jako depolitizované promluvy klí-
#ové, proto%e d'sledkem odmítnutí historie je, %e z diskuze je vypu(t$-
no aktivní lidské jednání, vliv sociální struktury i skute#n" politick" sv$t.

(Mosco 2004: 34–35)

Kyberprostor coby reprezentace novosti je rovn$% hybn"m tématem dal(ích dvou velk"ch 
aktuálních m"t', které formují sv$t spoluvytvá&en" nov"mi médii a jejich% spole#n"m zna-
kem je akcentace konce: vedle m"tu konce historie jsou to m"tus konce politiky a m"tus 
konce geografie. Jednotícím znakem mytického komplexu, v jeho% podání jsme díky ky-
berprostoru vyvázáni ze závislosti na historick"ch souvislostech, omezen"ch mo%nostech 
reálné politiky a limitech geografick"ch vzdáleností, je p&itom práv$ d'sledná depolitizace 
sv$ta, do n$ho% kyberprostor vstupuje – kyberprostorová mytologie zakr"vá fakt, %e politi-
ka, geografie ani historie nep&estávají existovat, a odvrací od nich pozornost.

Na novost jako zdroj depolitizace (vyv$rající p&edev(ím z dekontextualizujícího d'ra-
zu na zlomovost toho, co se d$je) a sou#asn$ jako na v"znamn" faktor limitující v"pov$d-
ní hodnotu teoretick"ch v"rok' o povaze nov"ch médií a jejich vztahu k probíhajícím zm$-
nám ukazují rovn$% Frank Webster, Kevin Robins a Graham Murdock. Robins s Webste-
rem ve své spole#né knize Times of the Technoculture (Robins – Webster 1999), která 
je fakticky argumenta#ní aktualizací jejich dvou p&edchozích publikací z osmdesát"ch let  
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(Webster – Robins 1986; Robins – Webster 1989), opakovan$ ukazují, %e novost slou%í 
primárn$ jako mocná symbolická konstrukce, podpírající a obhajující moderní pojetí po-
kroku jako%to nevyhnutelného, p&irozeného a instrumentální racionalitou ji(t$ného spole-
#enského pohybu vp&ed, k lep(ím zít&k'm. Robins s Websterem zárove) zpochyb)ují ré-
toriku informa#ní revoluce coby emancipa#ního procesu neseného technologickou inova-
cí. Revoluce se podle nich v %ádném slova smyslu nekoná – v zásad$ jsme sv$dky mo%ná 
dramatické, ale systémov$ jen minimáln$ transformativní snahy západní formy kapitalismu 
o zefektivn$ní a intenzifikaci kapitalistick"ch forem v"roby a sm$ny. Robins (1999, 2003) 
dále v tomto duchu kriticky rozebírá Lévyho utopickou koncepci kyberkultury jako nového 
globálního kulturního &ádu (Lévy 2000) a ozna#uje ji za kombinaci zdánliv$ radikální rétori-
ky s velmi konzervativním rozhledem. A Webster (2006) a Murdock (2007) na podobném 
základ$ odmítají ty z teorií informa#ní #i postmoderní spole#nosti, které zd'raz)ují diskon-
tinuitu „nové“ spole#nosti a p&ehlí%ejí ty rysy, je% nazna#ují, %e sou#asná situace je daleko 
spí(e extrapolací dlouhodob"ch moderniza#ních trend' ne% radikální zm$nou.

6. Záv#rem: anatomie kritiky novosti
Co mají jednotlivé argumentace kritik' té #i oné formy rétoriky novosti spole#né? Zobec-
ním-li argumenty zmi)ovan"ch autor', pak se jako adekvátní cesty k p&ekonání nástrah  
rétoriky novosti ukazují dva vzájemn$ se dopl)ující postupy, které lze v sou#asnosti pova-
%ovat za sou#ást konven#ního p&ístupu k nov"m médiím.

První strategie vychází z d'razu na staré – respektive na historickou kontextualizaci. 
Ochota k cest$ do (ir(ích historick"ch kontext' je mo%n"m lékem v'#i okouzlenému, his-
toricky slepému futurismu; a+ u% má pohled do minulosti médií p&inést poznání, %e exalto-
vaná a vlastn$ jen minimáln$ variovaná rétorika provází ka%dou zásadn$j(í technologickou 
inovaci nebo %e zdánliv$ disruptivní zm$ny jsou sou#ástí dlouhodob"ch a kontinuálních 
proces'. Zde se oklikou vracím k rozprav$ o hledání celostního p&ístupu, jí% jsem se v$-
noval ve stati o v"voji studií nov"ch médií (Macek 2011) – historická kontextualizace toti%, 
jak dokládají Mosco, Webster, Robins, Carey, Murdock i Flichy, v%dy obrací pon$kud pa-
rochiální soust&ed$ní na technologie samotné (#i na jejich partikulární u%ití) sm$rem k pl-
n$j(ímu pohledu, kter" musí zahrnout politickou, ekonomickou i mocenskou dimenzi.12

Druh" postup – kter" by bylo mo%né ozna#it jako kombinaci empirického realismu s te-
oretick"m konzervatismem – se v"razn$ projevuje v textech Webstera, Robinse a Murdoc-
ka, ji% ukazují, %e smysluplnou reakcí na apelativní vítání #i odmítání nového je v první &ad$ 
teoretická skepse. Ta má podobu apriorní konzervativní ned'v$ry v revolu#ní rétoriku a je 

12 Nap"íklad Carey (2005) jako odpov$) na digitální okouzlení nabízí cestu historického pragmatismu, kter& 
je zalo%en na dvou post"ezích: jednak %e ka%dá sociální zm$na má „svou cenu“ (!ili %e ka%dá technologická 
inovace je vzhledem k sociálním kontext'm, v nich% se odehrává, ve sv&ch ú!incích dvojzna!ná) a jednak 
%e ka%dá smazaná hranice s sebou obvykle nese vyt!ení hranice jiné (problém podle Careyho ov#em je, %e 
v atmosfé"e pozitivní neofilní rétoriky máme tendenci vid$t spí#e hranice bourané ne%li vzty!ované). Práv$ 
v tomto momentu se Carey setkává s kritick&mi politick&mi ekonomy Websterem, Robinsem a Murdockem. 
Aplikace historickopragmatického p"ístupu m'%e mít pom$rn$ zajímavé implikace. Webster a Robins (1999), 
kte"í Careyho ideu historického pragmatismu v zásad$ napl(ují a shodn$ s ním poukazují na mnohozna!nost 
d'sledk' #í"ení nov&ch médií, se explicitn$ ocitají mimo dialektiku technologického optimismu a pesimismu 
(respektive odmítají b&t ozna!ování za technopesimisty). Ona dialektika je toti%, z pohledu jimi prosazovaného 
kritického p"ístupu, uzam!ena v logice „p"ijímání“ nebo „odmítání“ p"irozeného a jediného správného „pokroku“, 
p"i!em% ter!em Websterovy a Robinsovy kritiky je p"edn$ práv$ sama (bytostn$ moderní) idea „pokroku“. Ta 
není, jak tito auto"i upozor(ují, samonosná, ale je historicky osv$d!en&m produktem práv$ t$ch moderních 
spole!ensk&ch kontext', které dávají vzniknout i optimistick&m a pesimistick&m rétorikám technologické novosti, 
a tak musí b&t analyzována spolu s nimi. Analytická ned'v$ra v moderní ideu pokroku tak m'%e b&t jen st$%í 
vykládána jako v&raz technologického pesimismu.
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doprovázená snahou o zasazení nového do prov$&eného teoretického milieu a konfronta-
cí „revolu#ních“ argument' s empirick"mi daty. Ú#innost této strategie dokládají Robins 
s Websterem ve své kritice nepodlo%eného politického technooptimismu charakterizující-
ho britské politické diskurzy osmdesát"ch let (Webster – Robins 1986; Robins – Webster 
1989), Webster sám pak ve své anal"ze teorií informa#ních spole#nosti (Webster 2006)  
a Murdock ve své v"zv$ ke kriticky um$&enému p&ehodnocení teoretické dramati#nos-
ti spojené s nadu%íváním prefixu post- (Murdock 2007). Zmín$ní auto&i p&itom ukazují, jak 
zranitelná je rétorika novosti (a konkrétn$ teze o zásadní systémové zm$n$ spole#nosti) 
tvá&í v tvá& jak zaveden"m teoretick"m v"kladov"m rámc'm (jako nap&íklad teorii moderni-
zace), tak ekonomick"m a sociologick"m dat'm.

Na tomto míst$ pova%uji za nutné v krátkosti poznamenat, %e konsekventní k t$mto 
kritick"m strategiím je pak ten p&ístup k novosti nov"ch médií, kter" byl zmín$n ji% v úvo-
du této stat$ a kter" má podobu svého druhu pragmatického úkroku mimo debatu o pro-
blematické povaze nového. Tento úkrok – kter" ov(em není ni#ím jin"m ne% pokusem 
o racionalizaci volby termínu nová média – je vlastn$ pragmatickou reakcí na „zru(ení“ 
nového, k n$mu% p&edchozí dv$ strategie sm$&ují. Jestli%e historická kontextualizace 
pon$kud relativizuje historickou v"lu#nost nov"ch médií a pokud teoretick" konzervatis-
mus a empirick" realismus naru(ují p&edstavu, %e nová média a nové transformace mo-
derní spole#nosti nevyhnuteln$ volají po radikáln$ nové teorii, pak studia nov"ch médií 
stojí p&ed otázkou, pro# tedy vydr%ovat zjevn$ problematické slovo nová v ozna#ení ce-
lého metapole. Odpov$dí je posun v chápání novosti, a to ve sm$ru toho pojetí, které 
navrhují Leah Lievrouwová a Sonia Livingstoneové v úvodní kapitole Handbook of New 
Media, v kapitole, kterou lze chápat jako manifest „pravidel slabé syntézy“13 studií no-
v"ch médií (Lievrouw – Livingstone 2002). Nová média jsou z tohoto pohledu jako nová 
ozna#ována proto, %e jsou mimo&ádn$ %iv"m, prom$nliv"m terénem, v n$m% dosud ne-
jsme sv$dky „kone#né“ stabilizace, fixace ani mediálních forem, ani zp'sob' u%ití, ani 
(ir(í mediální krajiny – nová média jsou nová proto, %e jsou jedním z klí#ov"ch zdroj' 
probíhající transformace mediálního sv$ta, a pro spole#enské v$dy tak z'stávají zdro-
jem stále nov"ch impulz'.

Sama existence i povaha v(ech zmín$n"ch kritick"ch a realistick"ch reakcí je nako-
nec, jak nazna#uje Mosco (2004), stejn$ tak málo p&ekvapivá, jako jimi kritizovaná rétori-
ka – podle Mosca je kritika pochopitelnou reakcí akademického pole na digitální okouzle-
ní. Vzhledem k fungování akademického pole je toti% de facto nevyhnutelnou korekcí myti-
zujících, utopick"ch a ideologizujících tendencí, je% jsou digitálnímu okouzlení vlastní. Tyto 
symbolické strategie jsou zkrátka, jak ukazuje nap&íklad Clifford Geertz (2000) ve své kla-
sické konceptualizaci ideologie, v rozporu s principy, jim% se pod&izuje jazyk v$dy. D'sled-
kem kritiky jazyka novosti nicmén$ nemusí b"t a pov$t(inou není d'sledná symbolická 
„neutralizace“ reflexe nov"ch médií, ale daleko spí(e repolitizace rozpravy – Mosco p&e-
sv$d#iv$ ukazuje, %e tato kritika m'%e vést k jen zdánliv$ paradoxnímu návratu k politizují-
címu pohledu na média. Obrací toti% rozpravu o nov"ch médiích od pohledu do budouc-
nosti sm$rem k sou#asnosti a k historii, a vrací ji tak do souvislostí, v nich% neopominutel-
nou roli sehrávají témata ekonomick"ch a mocensk"ch vztah', nerovností, zájm'.

Kritické hlasy zaznívající v rámci studií nov"ch médií ilustrují p&edev(ím sílící senzitivi-
tu odborné komunity v'#i komplexní, mnohovrstevnaté povaze toho, co je jako nová mé-
dia ozna#ováno – a zárove) podtrhují, %e rozprava o nov"ch médiích je pevn$ napojená 

13 K hledání „slabé syntézy“ coby jednotícího prvku studií nov&ch médií podrobn$ji Macek 2011.
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na (ir(í teoretické prost&edí spole#ensk"ch v$d. Sklony k adoraci novosti, je% se promíta-
ly i do tendence ran"ch studií nov"ch médií nahlí%et na nová média jako na radikáln$ nové 
téma, které nutn$ pot&ebuje radikáln$ nové teoretické &e(ení, byly z velké #ásti zbanalizo-
vány sílící teoretickou st&ízlivostí a konzervativností studií nov"ch médií ve stejné dob$, kdy 
se i sama nová média stávala banálními i na ulicích, v domácnostech a v kancelá&ích.14 
Studia nov"ch médií zkrátka ztratila auru „v"lu#nosti“ práv$ tak, jako ji ztratila nová média.
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