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Lidé, čtěte! Ale co vlastně?
Recenze
V české publicistice se znovu zabydluje žánr eseje, zároveň stoupá poptávka po reflexi chování médií. Obě tyto tendence se protnuly v knize Karla Hvížďaly Jak myslet média.
Prvních zhruba devadesát stran tvoří rozhovory s pěti osobnostmi. Jde o lidi, kteří mají z titulu své profese (novinář Josef Klíma, filozof Václav Bělohradský) či životních zkušeností (právní filozof Jiří Přibáň, exprezident Václav Havel) co říct ke vztahu společnosti a médií, navíc artikulují názory leckdy provokativní; to platí především pro Bělohradského. V rozhovorech se objevují stejná témata jako v další části knihy. Ne všichni Hvížďalovi partneři je promýšlejí se stejnou hloubkou. Za přečtení stojí především interview s Bělohradským a Přibáněm. Přesto ve všech případech jde o rozhovory, které by kvůli jejich délce a složitosti otiskl málokterý český časopis.
Druhou částí knihy jsou eseje, přednášky a články. Hvížďala hledá poučení v tradičních příbězích z dějin žurnalistiky, věnuje se medailonům osobností usilujících o kvalitu médií, reaguje na aktuální události a nové knihy z oboru mediálně-společenských studií. Další texty jsou zaměřeny na současnou situaci české společnosti.
Jsme to, co sledujeme Oblast svého zájmu Hvížďala vymezuje v úvodu otázkou: Co udělá zmasovění médií se společností? Tvrdí, že chce především "formulovat obavy" a "klást další upřesňující otázky". Přesto nabízí normativní názory.
Moderní doba je podle Hvížďaly charakteristická zánikem prestižních médií (mizí noviny pro náročné, oslabuje se pozice veřejnoprávní televize). Na jejich místo se dostávají média vyráběná na základě poptávky pokleslého vkusu. V bulvárním tisku a v komerční televizi není prostor pro odstup, pro kvalifikovaný názor, pro objektivní zpravodajství doplněné analýzou a souvislostmi. Kontext byl nahrazen rychlostí, informace emocemi. Negativní tendence se v posledních letech mění na systém. Ten má několik základních podob.
Zaprvé je to fenomén infozábavy (infotainment). Zábava se stává vyšší maximou zpravodajské komunikace než užitečnost sdělovaných informací. Zprávy v televizi (a pod jejím vlivem i v novinách) se stávají útržky bez hlubšího vztahu k realitě vybírané podle diktátu peoplemetrů. Místo o problémech se mluví o jejich aktérech. Druhým často užívaným termínem je politainment, spojení zábavy s politikou. Daleko víc záleží na tom, zda si v televizní debatě dokážete hrát na sympatického chlapíka, než na tom, jaký program nabízíte. Z politiky se vytrácejí skutečná témata a delší horizont pohledu.
Seriózní tisk byl podle Hvížďaly vždy pilířem demokracie, podporoval střední vrstvy. S jeho zánikem se vytrácí aktivní občanství, společnost se rozděluje na informační elity a na emocích závislý proletariát. Ztrácíme schopnost kriticky promýšlet svět kolem sebe.
Proroci zkázy S podobnými názory, jež vyslovuje Hvížďala, se můžeme setkávat už několik desetiletí. Fenomenologové v 50. a 60. letech řešili, jak se na našem vnímání a chování projevuje způsob, jímž je nám okolní svět reprezentován. V 70. letech francouzský myslitel Jean Baudrillard přišel s termínem "simulacrum": tím, jak mediálních obsahů přibývá a odkazují častěji samy na sebe než na "realitu", vznikají obrazy, které už se skutečností mají společnou jen vnější podobu. "Bylo to ve zprávách" má větší hodnotu než "Je to pravda". Taková simulace vyhovuje především masovému publiku; příjemnější je pro něj život v "matrixové" realitě, která před něj nestaví žádné volby, dilemata a rizika. V populárnější podobě představil podobné myšlenky Neil Postman v knize Ubavit se k smrti. Podle něj televize svým významem deformuje dosavadní způsoby komunikace, neboť na rozdíl od psaného textu nevyžaduje intelektuální úsilí při vnímání.
Do takových podrobností Hvížďala svou kritiku médií nepromýšlí. Opomíjí hodnocení symbolů, hodnot a jazyka; sleduje preferování, či naopak mizení konkrétních žánrů, témat a postupů. V tomto bodu není třeba s knihou Jak myslet média vést polemiku: není to vědecká, nýbrž žurnalistická práce. A cílem žurnalistiky má být (i dle Hvížďaly) především kritické pozorování. S tím se však autor paradoxně nespokojil, a nabídl i řešení. Ta jsou asi nejslabším článkem knihy.
Kdopak nás zachrání?!
Podle Hvížďaly by si měli mediální podnikatelé i redaktoři uvědomit, že média jsou důležitým článkem společenské struktury a nelze je redukovat na nástroj k vydělávání peněz. Chlupy se mu ježí nad výrokem Patricka Le Laye, generálního ředitele TF1, nejsledovanější francouzské soukromé televize: "Základ řemesla TF1 je pomáhat například Coca-Cole prodávat její zboží. Aby reklamní zpráva (message) byla zachycena, musí být mozek televizního diváka k dispozici (disponibile). Pořady naší televize se snaží o to, vyčistit mozky diváků, aby byly schopné přijmout reklamní zprávy. Nic není těžšího než ovládat toto řemeslo."
Na českém trhu Hvížďalovi chybí prestižní deník srovnatelný například s Frankfurter Allgemeine Zeitung nebo alespoň polskou Gazetou Wyborczou, který by navíc kriticky reflektoval činnost ostatních médií. Skutečně však autor věří, že pod tlakem konkurence na malém trhu jsou noviny a jejich majitelé takové změny schopni? A dále: přijmeme-li tezi, již zastává Hvížďala, že totiž naším ideálem je demokratická společnost, v níž média hrají roli kontrolní "čtvrté moci", pak bychom po médiích neměli zároveň žádat, aby se stala motorem společenských změn. Roli kolektivního agitátora, vzdělavatele a hybatele na cestě ke komunismu přidělil médiím sovětský režim. Společnost se může trendům, před nimiž Hvížďala varuje, bránit i jinak. Jednou z cest je zavedení mediální výchovy do školních osnov. Také nemůžeme ve světle toho, co předvádějí naši premiéři, vinit noviny za pokleslou úroveň politické debaty. Apokud naše legislativa umožňuje koncentraci médií do rukou několika málo vydavatelů a zákon o České televizi je nastavený tak, jak je, měli bychom nejdřív změnit zákonný rámec mediálního trhu. Navíc možná důležitěji než náplň médií, jíž se Hvížďala věnuje především, se na fungování společnosti podepisuje to, jaké typy médií převážně používá. To, že sledujeme televizi a používáme internet, má pro naše chování závažnější důsledky než to, s čím se na obrazovce a na síti setkáváme.
Jak myslet Hvížďalu Hvížďalova kniha je nejpřínosnější jako sumář myšlenek a názorů na fungování médií vztažený ke konkrétním případům. I tady je však háček: články často reagují na aktuální události, a objeví-li se na stránkách časopisů, dává jim to účinnost a energii. Knižní podoba tento náboj poněkud stírá. Výhodou knihy by mělo být setřídění článků a zařazení do kontextu. Jenže texty zde nejsou řazeny ani podle tématu, ani podle data či místa publikování. Chybějí podrobnější informace, kdy a kde byly otištěny nebo předneseny. To by leckdy vysvětlilo rozdíly v preciznosti argumentace.
Publikace Jak myslet média tedy stojí za povšimnutí spíše jen jako soubor textů ilustrující stav veřejné debaty o roli médií v české společnosti v určitém časovém období. Navzdory jejímu názvu bychom knihu Jak myslet média ovšem neměli vnímat jako komplexní návod, ale spíše jako sbírku námětů, o nichž bychom měli přemýšlet.
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