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Milí čtenáři,
dostává se nám do rukou červnové
číslo newsletteru filozofické fakulty.
Pokládám za zvláště potěšující, že
časopis je redakčně a obsahově veden studenty a že pravidelně podává dobrou zprávu o dění na fakultě,
jejích osobnostech a důležitých tématech. Společným jmenovatelem
předkládaného čísla je slovo. Slovo
v proměnách času a v proměnách
významů. Slovo, ve kterém je uchováno vše, čím žije odpradávna náš
svět. Přečteme si o slovu na pomezí kultur a o slovu jako výrazovém
prostředku jemného duchovního

zraku básníka. Dočteme se o studentském konferenčním slovu v médiích a digitální době. A o kus dál
bude zase slovo figurovat v rozhovoru o politických mapách a bude
zvažována odpověď na otázku, zda
je slovo pořád svobodné anebo pořád nesvobodné. Začteme se do
rozhovoru o slovu v knize a v knižní
kultuře obecně. I z tohoto krátkého
výčtu vyplývá, kolik barev, odstínů,
významových proměn a významového dění slovo obsahuje. A k tomu to
všechno také směřuje: slovu vděčíme
za to, že si rozumíme. A o to jde na
světě kolikrát úplně nejvíc ze všeho.
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Média a kultura
v digitální dobE
Text: Tomáš Holešovský
Foto: Gabriela Knýblová

O konferenci katedry mediálních
a kulturálních studií a žurnalistiky,
která byla nejen o nových médiích,
jsme si povídali s jednou z organizátorek Ivetou Jansovou. Konference se konala 4. dubna 2018 a byla
určena každému, kdo skrze média
poznává svět kolem sebe, takže
oslovit mohla úplně všechny.

Konference nese název Mediální
(r)evoluce. Proč revoluce a proč
evoluce?
Chtěli jsme naznačit, že nás
zajímají i příspěvky, které se nezabývají jen historií médií, ale i záležitostmi jako zpravodajská geografie. Není
to konference vyloženě o digitální
době, digitalizaci nebo tzv. webu 2.0,
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zajímaly nás i příspěvky o „nových
médiích“. I když samozřejmě název
konference, kterým jsme se něco
snažili vyjádřit, směřuje k tomu, že
v dané oblasti existuje evoluce, tedy
vývoj.
Co jsou to vlastně „nová média“?
Na tuto otázku se snaží odpovědět teoretici z celého světa. V současnosti laicky i akademicky nová
média chápeme jako změť toho, co
je nějakým způsobem spojeno se sítěmi, digitalizací či internetem. Jsou
to i nové stroje a přístroje jako GPS,
notebooky, tablety, smartphony.
Dále chápeme nová média z hlediska různých platforem typu YouTube.
Nejedná se přitom jen o software,
ale i konkrétní zařízení, na kterých
tento software funguje. Je to taková
směs všeho nového, co se na nás valí.
Lépe než já by to podali u nás na katedře Marek Lapčík nebo Jakub Macek z Masarykovy univerzity, který
tomuto tématu věnoval celou knihu.
Jak byste charakterizovala „nová
média“ ve srovnání s „těmi starými“? Jak se liší jejich vlastnosti?
Nová média bych v této perspektivě charakterizovala tím, že
jsou daleko přístupnější svým příjemcům. My se jako jejich uživatelé
sami podílíme na jejich obsahu, například vytváříme wikipedické znalosti, což jsou v důsledku znalosti encyklopedické. Dále všichni vytváříme

obsah Facebooku a dalších sociálních
sítí jako Twitter nebo třeba Instagram. Čili i my jsme najednou součástí toho, co mělo být dříve výsadou mediálních průmyslů. I to „staré
médium“ – televize nám do rohu
obrazovky dá hashtag, který máme
používat; radí nám, jak se na tento
seriál napojit i v dalších médiích.
Jsou nová média v něčem nebezpečnější než ta stará?
Možná ano. Právě v tom, že
nám umí vnuknout myšlenku toho,
že jsou svobodná a demokratická,
že k nim máme všichni přístup. To je
samozřejmě velká iluze už jen kvůli
tomu, že vždy existuje někdo, kdo
sleduje naši činnost. Zaznamenávají se data toho, co zanecháváme na
sítích. Klasický případ: jeden den se
podívám do e-shopu na nové tenisové rakety a další den mi jimi reklamy
zahltí prohlížeč.
Můžeme toto nebezpečí pozorovat
také v určitém rozvolnění pravdy?
Mám na mysli třeba fake news a to,
že dnes může mít na sítích každý
svou pravdu.
Setkáváme se s tím každý den
na Facebooku, kde každá naše „zeď“
je jiná a můžeme mít pocit, že to, co
vidíme, je to pravdivé. Když ale srovnám svůj facebookový profil s profilem mého otce, budou tam naprosto jiné pravdy. Střet poté přichází
při osobním setkání, kdy si navzájem

na své „zdi“ nevidíme. V tomto
ohledu můžeme mít všichni pravdu,
i když žádná není tou pravou.
V současnosti nejen v České republice roste tlak na média, je
zpochybňována jejich bezúhonnost či samotná existence. Byla
tato problematika zohledněna
v příspěvcích?
Měli jsme výhodu v tom, že
před naší konferencí o digitálních
médiích, která byla určena hlavně
magistrům, magistrám, doktorandům a doktorandkám, se uskutečnila ještě jiná konference. Ta byla
organizována našimi bakaláři žurnalistiky a nesla podtitul „Novinařina
v nesnázích“. Její účastníci se zabývali problematikou, kdy jsou novináři
prakticky denně terčem útoků, musí
hájit svoji pozici, své místo ve společnosti a svobodu vyjadřování. Zúčastnili se také přední představitelé české nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka
(ředitel Nadačního fondu nezávislé
žurnalistiky), Jan Moláček (Reportéři
ČT a komentátor Aktuálně.cz) nebo
Jindřich Šídlo (komentátor a šéfreportér Seznam Zpráv). Tyto příspěvky ale byly zaměřené trochu jinak
než příspěvky naší mediálně-kulturální konference.
Myslíte si, že fake news jsou opravdu
novým a tolik nebezpečným fenoménem? Není to jen jiný název pro lež,
kterou zvláště politici rádi využívají?

Souhlasím s tím, že je to pojem, který se v současnosti proliferoval a zprofanoval a používá se jako
tzv. „catch-out fráze“. Co bychom
dříve označili za lež, dnes často nálepkujeme jako fake news. Týká se
i mediální paniky – to je můj názor
z perspektivy kulturálních, nikoli
mediálních studií. Souhlasím s tím,
že je to možná trochu nafouklá bublina, která není zas tak závažným
problémem. I když na druhou stranu
je relevantní v tom, že nám ukazuje
absolutní selhání mediální výchovy
a neschopnost lidí přijímat informace z rozdílných zdrojů. A není to
problém jen u nás, ale samozřejmě
i jinde ve světě. Tohle téma nám ukázalo, že rozdíly v informovanosti populace jsou katastrofální.
Nezdá se vám, že tradiční média
naopak pomáhají šířit fake news
tím, že ukazují, jak se k nim dostat,
jak je snadné je vytvořit?
Asi záleží na konkrétním médiu. Jsme svědky situace, kdy u nás
nemáme nezávislá média, máme
Mafru Andreje Babiše nebo Economii Zdeňka Bakaly. Dochází k tomu,
že je Česká televize těmito mediálními vlastníky nebo i představiteli státu napadána. Některá z periodik se
staví do role názorového vůdce. Tyto
tituly pak mohou ovlivňovat veřejné
mínění tak, že jednotlivcům udělují nálepky – „člen pražské kavárny,
sluníčkář, ilegální imigrant“. U nás je
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situace specifická v tom, že máme málo
nezávislých médií, respektive máme
hodně těch závislých.
Dokážete ze svého kulturálního pohledu přes nová média charakterizovat
změny ve společnosti, ke kterým došlo za těch téměř 30 let od revoluce?
Všichni mají pocit, že se mohou
vyjadřovat ke všemu. Stala se taková
zajímavá věc: najednou se rasismus, xenofobie či diskriminace stávají jakýmsi
oslavovaným přístupem a způsobem,
jak uchopovat témata, jak se úspěšně
vymezovat v rámci společnosti. Může se
to proto, že najednou díky technickým
a technologickým prostředkům najdete
dalších deset tisíc lidí, kteří to cítí stejně.
Slovo takové skupiny lidí má mnohem
větší váhu než slovo jednotlivce. Vývoj
je tedy patrný, ale je nutné říci, že to tu
bylo vždy, jen jsme neměli onu domnělou podporu konformní bubliny.
Jak nová média ovlivnila populární
kulturu?
Zejména asi tím, že se kultura
stala něčím, co můžeme rozkouskovat.
Tak vznikají memy nebo gify. Jedná se
vlastně o rekontextualizované kousky
kultovních děl. Spousta lidí zná třeba
Pulp Fiction jen ze dvou tří scén, které
viděli na YouTube nebo v otitulkovaném
gifu, a ještě ne v původní verzi. Tohle
kulturu, a zvláště popkulturu, značně
ovlivňuje. Setkáváme se jen s malými,
kondenzovanými úseky toho, co dřív
bylo popkulturním kánonem.

Myslíte si, že tradiční média (kontinuální televizní vysílání či tištěná periodika) časem zmizí a pohltí je média
nová?
S příchodem nové technologie,
nového média se vždy předpovídal zánik těch starších. Když přišla televize,
předpovídal se konec rádia. A nestalo se
tak, protože se nová média vždycky přizpůsobují těm starým. Televize pracuje
s principy fungování internetu. Vznikají
seriály napojené na konkrétní internetové stránky, streamovací či streamové
seriály a obsahy, dochází k propojování,
konvergenci obsahů. Například rádiové
vysílání a podcasty jsou dneska hodně populární i přesto, že jde o poslech
mluveného slova. Obsahy se budou spíš
variovat, televizní vysílání se změní, ale
jako takové nezmizí.
Jak se stavíte k problematice nenávistných komentářů na sítích versus svoboda slova?
Pokud je komentář namířen proti
menšině a vyzývá například k vyhlazení,
tzn. přímo nabádá k omezení svobody
jiného člověka, mazala bych jej. Jenže co
je názor jednotlivce v dnešní mediální
krajině? V prostředí respektujícím tyto
základní hodnoty by se svoboda slova
měla zachovat, měli bychom mít možnost slyšet všechno. Bude těžké vytvářet týmy, které by rozpoznávaly nuance,
co je ještě v pořádku a co už ne. To je
velké téma pro nejbližší budoucnost.

Dílo Jana cepa
mi jednoduše
vstoupilo do
života
Text: Štěpánka Kotrbová
Foto: Gabriela Knýblová

Jan Čep. Český spisovatel, esejista a překladatel z francouzštiny, angličtiny a španělštiny. Po roce 1948 musel
emigrovat do Francie a zpátky do rodné vlasti se už
nikdy nevrátil. V dnešní době je pozapomenutým spisovatelem. Významnou osobnost a odkaz Jana Čepa
nám ale připomíná Jan Zatloukal, který za své dílo
Francouzští přátelé Jana Čepa získal Cenu rektora UP.

Proč jste si vybral právě osobnost
Jana Čepa?
K dílu Jana Čepa jsem se dostal
vlastně až za vysokoškolských studií
na bohemistice v semináři doc. Štěrbové, u které jsem psal bakalářskou práci s názvem Motiv starce v povídkách
Jana Čepa. V knihovně mého dědečka
jsem pak objevil několik Čepových knížek i s dedikací autora – oba se totiž
občasně potkávali u olomouckých dominikánů, kde je pojilo společné přátelství k některým tehdejším osobnostem
olomouckého konventu. Mám na mysli
zejména organizátora tzv. akademických týdnů, Metoděje Habáně.
Čep mě tou dobou natolik
uhranul, že jsem přečetl celé jeho dílo
i všechnu dostupnou literaturu o něm,
zejména záslužnou Trávníčkovu biografii Pouť a vyhnanství. Už tehdy mne
však svým způsobem iritovalo, že se
vlastně nic moc neví o jeho exilovém životě a působení – Trávníček ve zmiňované monografii věnuje exilovému období, které trvalo přes 25 let, pouhých
9 stran. Takže hned první Erasmus
studijní pobyt ve Francii jsem částečně zaměřil tímto směrem. Dovezl jsem
z Lille několik Čepových francouzských
článků dosud u nás neznámých. Mnohem podstatnější bádání mi až později umožnilo stipendium francouzské
vlády a následné doktorské studium
na Université Paris-Est, jehož plodem
byla francouzská monografie L´exil de
Jan Čep. Un écrivain en France, kterou
vydal pařížský Institut d´Etudes slaves.
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Všelijaké další publikace, ať už se jedná
o edice korespondencí s V. Peškou či H.
Pourratem nebo edici Čepova rozhlasového programu Kniha týdne, kterou
jsme připravili společně s Petrem Komendou, byly jen pozdějším zužitkováním nashromážděných materiálů z období doktorského studia.
Čím Vás Čepovo dílo a jeho osobnost
tak ovlivnilo?
Nevím, jestli mohu říct, že by mě
Čepovo dílo či jeho osobnost nějak přímo
ovlivnily. Asi mi v jisté chvíli jednoduše
vstoupilo do života a nějak s mým tehdejším naladěním rezonovalo. Když už
s nějakým spisovatelem jakožto objektem
bádání strávíte takovou dobu a dostanete se mu tak hluboko pod kůži, vytvoříte
si k němu zcela speciální pouto – proto
jej vnímám jako někoho blízkého, takřka
člena rodiny.
Pravdou ale je, že nebýt Čepa, patrně bych neabsolvoval doktorská studia
ve Francii a neměl tak možnost potkat
se s tolika zajímavými lidmi z akademického prostředí nebo z okruhu Čepových
francouzských či exilových přátel. Některé tyto vztahy přerostly ve skutečná
přátelství – např. s dcerami Jana Čepa
a Henriho Pourrata si pravidelně píšeme,
s Jaroslavem Vrzalou, Tigridovým spolupracovníkem při vydávání Svědectví, si
občas voláme, a naskytne-li se příležitost,
neopomeneme se navštívit.
Které

jeho

nejdůležitější?

dílo

považujete

za

Mám silný vztah k povídce Cikáni, kterou Čep napsal takřka ihned po své
emigraci do Paříže a rovnou francouzsky, k té se pravidelně vracím. Nesouhlasím tak zcela s poměrně rozšířeným
tvrzením, že ona velmi útlá prozaická
tvorba, kterou Čep vyprodukoval v exilu, je jen chabým odleskem jeho tvorby meziválečné. Naopak se mi zdá, že
kdyby se Čepovi dostalo vstřícnějšího
přijetí ve Francii, mohl se jako prozaik
jistým způsobem i obnovit, neboť tvůrčí krize je patrná již před emigrací, během čtyřicátých let.
Nová témata jako deportace
Romů, a vůbec v té době nový, neotřelý
pohled na válečné události a osvobození, fragmentární zachycení zkušenosti
exulanta, jakož i jistá inovativnost ve
způsobu psaní (využití humoru a ironie) se tomu zdá nasvědčovat. Jinak
mám rád samozřejmě i mnohé povídky
z meziválečného období, např. Oldřich
Babor je podle mě jedním z vrcholů.
Také v jediném Čepově románu Hranice stínu jsou velmi silné pasáže, i když
román jako celek býval spíše kritizován. Z esejistické tvorby mám nejraději
ty osobně laděné knihy, Poutníka na
zemi a autobiografickou Sestru úzkost.
Jeho osobnost již není současné mladé generaci příliš známá. V čem spatřujete jeho největší odkaz současnosti? Čím Vás zaujal jako člověk, který
musel opustit svou vlast?
Myslím, že se Čep nachází v situaci pozapomenutého spisovatele tak

trochu neprávem. Své v tom sehrálo
jak čtyřicet let komunistické diktatury,
kdy byl Čep autorem zakázaným, tak
i to, že tematicky ani svým zasazením
do venkovské krajiny Čepovo dílo úplně nekonvenuje dnešní době. Na druhou stranu náboženský prvek, který
je v Čepově tvorbě takřka všudypřítomný, z díla netrčí, je do něj ústrojně
vkomponován. Najdeme u něj obecně
platná témata jako hledání identity,
smyslu života nebo vztah k předkům
a rodnému kraji.
Jinak stále, myslím, platí, že
Čep patřil k vrcholům meziválečné
povídkové tvorby a že jeho básnické
vidění – Šalda mluvil o „jitřním zraku“
–, a způsob, jakým zachycuje lidskou
existenci rozpjatou mezi oním čepovským dvojím domovem, jsou jedinečné. A v dnešní době, kdy celá Evropa
zažívá migrační krizi a hledá na ni řešení, je i jeho osud emigranta navýsost
aktuální. S několika šikovnými studenty Gymnázia Olomouc-Hejčín v tomto
„osmičkovém“ roce připravujeme literárně-hudební večer připomínající 70
let od odchodu Jana Čepa do exilu.
Spolu s Vladimírem Peškou se
pak nepřestávám divit, že tak křehký,
zranitelný a nepraktický člověk, jakým
Čep byl, vůbec dokázal najít odvahu
k ilegálnímu přechodu přes hranice.
Dále mě fascinuje ta radikální proměna, kdy se se z věhlasného spisovatele,
jakým byl u nás, stává ve Francii někým naprosto anonymním a přehlíženým. Ta míra nepřijetí a deziluze z ní
15

pramenící nepochybně prohlubovaly
Čepovy úzkostné stavy, jeho sklony
k pesimismu, které vedly nakonec
k pozvolné sebedestrukci, problémům s alkoholem, celkové degradaci
zdraví.
Jaký byl Jan Čep člověk?
Záleží, z jakého pohledu na
něj chceme nahlížet. Na jednu stranu
byl Čep člověk náboženský, alespoň
od chvíle, kdy překonal náboženskou
krizi vlekoucí se od gymnaziálních let
po „ozdravný“ pobyt u Josefa Floriana ve Staré Říši v polovině dvacátých
let. To, že byl věřící, mu ale nikterak
neulehčovalo život, nezbavovalo jej
to pochybností, nedodávalo mu to
povýšené jistoty, kterou někdy nacházíme u některých katolických
autorů jako např. u Paula Claudela.
Jeho víra je nesnadná, neustále znovudobývaná, nezbavuje ho jeho rodné „sestry úzkosti“.
Zároveň musíme podotknout,
že Čepův katolicismus nebyl nijak fanaticky dogmatický. Byl otevřený jiným názorům, jak o tom svědčí např.
jeho blízká přátelství s komunistickými
básníky – Františkem Halasem nebo
s Emanuelem Mounierem, zastáncem
křesťanského

personalismu,

který

s komunismem značně sympatizoval.
Pak zde mohu zmínit třeba Čepovu až
legendární nepraktičnost, na kterou
vzpomíná Bedřich Fučík v knize Čtrnáctero zastavení, kde říká, že Čepovi dělalo problém třeba jen otevřít deštník.

Za tuto knihu jste získal Cenu rektora UP. Co pro Vás toto ocenění
znamená?
Je to pro mě samozřejmě velká čest a povzbuzení do další práce.
O to víc, že sám pan rektor se v jedné ze svých posledních prací věnuje
exilovému tématu, byť spíše z pozice historika a nikoliv ve Francii, ale
v Austrálii.
Na jakém tématu pracujete, respektive jaké osobnosti se nyní ve
své vědecké práci věnujete nebo
hodláte věnovat?
Přiznám se, že v posledních
letech, kdy mám většinový úvazek
na gymnáziu a tři malé děti doma, si
mnoho času na vědecké bádání nevyšetřím. Ale rýsuje se přede mnou
několik úkolů: jeden stále ještě čepovský dluh – s Petrem Komendou
z katedry bohemistiky připravujeme
vydání dosud ineditních Čepových
meditací. Dále bych rád představil
další exilovou osobnost ještě daleko
více zapomenutou než Čep, a sice bohemistu a dlouholetého pracovníka
Ústavu slovanských studií Vladimíra
Pešku, který ovlivnil celou řadu francouzských specialistů věnujících se
české historii či literatuře. A nakonec
bych se rád pustil do podrobnějšího
zmapování francouzské spirituální
literatury druhé poloviny 20. století, tj. autorů, kteří přišli po velkých
romanopiscích, jakými byli Mauriac
a Bernanos.
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Po sto pách
knihy:
m ezi auto rem
a ctenárem
Text: Robert Jaworek
Foto: Jiří Šlofar

Studium knih bývá tradičně spojováno s literárněvědným rozborem. Čím dál více se však vědci zaobírají
také tím, co vzniku samotné knihy předchází, případně zkoumají čtenářskou kulturu. O interdisciplinárním oboru Book Studies jsme si povídali s paní docentkou Jiřinou Šmejkalovou z katedry bohemistiky.

Kdy jste se rozhodla zkoumat knihy? Co Vás k tomu vedlo?
To je pěkná otázka. Nedávno
jsem ji kladla kolegům a kolegyním
na mezinárodním sympoziu, které
jsme v březnu pořádali v Olomouci
na katedře bohemistiky (What Do
Books Do? Politics and the Materiality of Communication). Tím pádem
jsem si ji také musela zodpovědět.
Pro mě to byla docela dlouhá cesta. Studovala jsem bohemistiku na
Karlově univerzitě, ale po ukončení
studia jsem jako nestraník nemohla
zůstat na fakultě, a tak jsem hledala
cestu jinou. Jeden kolega mě pobídl,
abych se přihlásila do postgraduálního studia na tehdejší Československou akademii věd. Nastoupila jsem
na Ústav pro filozofii a sociologii.
Co jsem tam ale mohla dělat s lingvistickým a literárněvědným vzděláním? Víceméně jsem si vymyslela
téma sociologie literatury.
To na sebe brzy začalo nabalovat další věci. Můj školitel mě
navedl na četbu některých autorů
z oblasti British Cultural Studies.
Tenkrát byly v Národní knihovně
dvě knihy od Raymonda Williamse.
Jejich přečtení mě uchvátilo. Viděla
jsem najedou, že existuje profesor
literatury, který se zabývá tím, co
se děje s textem, když se dostává od
autora ke čtenáři, a nezůstává jen
u interpretace motivů v poezii, čímž
literárněvědné rozbory samozřejmě
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nechci podceňovat, sama jsem se jim
řadu let věnovala. V rámci sociologie
kultury jsem tedy vypracovala kandidátskou disertační práci na téma
institucionálních aspektů formování
literárního vkusu. Byla to jediná kategorie z celé škály, která u nás tehdy
byla víceméně srozumitelná.
Krátce poté, co jsem práci
dopsala a odevzdala, byla revoluce.
Úspěšně jsem obhájila v roce 1990
a doufám, že to nebylo jen tím, že jsem
v celé práci navzdory paranoidnímu
období pozdní „normalizace“, v němž
vznikala, ani jednou nepoužila bizarní slovní spojení typu „socialistická
kultura“… Velmi si vážím toho, že vedoucím nově ustavené komise už byl
pan prof. Petrusek, první porevoluční
děkan FSV UK a vážený vědec, který
se mimo jiné zabýval obdobnými tématy a o mé práci se velmi pozitivně
vyjadřoval.
Po obhajobě jste vycestovala do
zahraničí.
Po obhajobě jsem využila hned
první příležitosti a poté, co jsem vyhrála v konkurzu stipendium American Council of Learned Societies, jsem
odjela na postdoktorandské studium
na univerzitu v Santa Cruz do Kalifornie. Tam k mé oblíbené četbě patřil
týdeník The Chronicle of Higher Education. Seznamovala jsem se skrze
něj s pro mne tou dobou exotickým

světem mezinárodní akademické scény. Na zadních stránkách byla vždy
sekce vymezená oznámením, inzerátům apod. V malém odstavečku tam
jednou stálo, že se svolává první zakládající kongres The Society for the
History of Authorship, Reading and
Publishing (SHARP) do New Yorku. Sepsala jsem tedy abstrakt ze své disertace a organizátoři mě pozvali.
Všichni tam tři dny jednali jenom o knihách, to mě ohromilo
a moje badatelské zaměření se tím potvrdilo. S médiem knihy jsem pracovala i ve své disertaci; psala jsem v zásadě o regulačních institucionálních
mechanismech, ačkoli samotný pojem
„cenzura“ byl pochopitelně cenzurován. V podstatě tzv. „za pochodu“
jsem monitorovala rozpad centrálně
řízeného systému konce 80. let. Nedokázala jsem si ale klást širší otázky. V České republice je akademické
prostředí v jistých směrech, abych tak
řekla, disciplinárně „zabetonováno“.
Všichni sice hovoří o interdisciplinaritě, ale když se např. mladší kolegové,
kteří zkoumají témata právě z oblasti
book studies mají habilitovat, není to
snadné. Právě mezioborový a mezinárodní přesah mě na SHARPu nejvíc přitahoval, a navíc jsem v jeho počátcích
byla jako jediná z – pro změnu pro ně
exotické – východní Evropy, takže mě
rádi viděli.
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Jak se dále Vaše působení v SHARPu
vyvíjelo?
Na podnět pana prof. Jařaba
jsem se přihlásila do konkurzu na University of Durham a odjela do Británie,
kde jsem působila až do roku 2015.
To pochopitelně posílilo mé kontakty v daném oboru v anglo-americkém
prostředí. Zároveň se od té doby značně rozšířily možnosti mezinárodní profesní komunikace a spolupráce díky
internetu. Tak jsem se ocitla v náručí
knižních historiků. Musím říct, že ze
všech různých oborových organizací,
na jejichž činnosti jsem se kdy podílela, je mi SHARP nejsympatičtější. I když
jdete na konferenci na panel o čtenářské kultuře v jižní Anglii 15. století, vždy
se dozvíte něco nového a metodologicky inspirativního.
Mimo jiné i díky SHARPu, respektive díky nabídce projednané na
jedné z jeho konferencí, jsem získala
první kontrakt na monografii v angličtině s nakladatelstvím Brill, které následně vydalo mou britskou habilitační práci. Mezitím jsem vydala knížku
s Hostem, která byla jedním z prvních
příspěvků na toto téma v České republice. To samozřejmě neznamená, že
by zde nevycházely významné studie
k dějinám knih. Ovšem zdá se mi, že
donedávna v českém kontextu nebyly
dějiny a teorie knižní kultury pojímány
jako svéprávný a stabilní obor, jakoby
šlo o sice velmi cenné, nicméně spíše navzájem izolované sondy. Situace
se samozřejmě mění, za všechny bych
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zmínila alespoň činnost Ústavu pro
českou literaturu pod vedením Pavla Janáčka či výzkumných týmů při Národní
knihovně nebo ÚISKu FFUK a projekty
Petra Voita.
Čím internet přispěl k současným
metodám výzkumu knižní kultury?
Současnými trendy se zabývá nová generace kolegů a kolegyň,
která je velmi zdatná ve výzkumných
metodách v oblasti Digital Humanities. Mimo jiné např. používá rozličné
varianty crowdsourcingu pro sběr dat
(např. výpovědi respondentů či materiály z rodinných archivů), což je úžasná
věc. Navíc např. digitální snímky rukopisů a tiskových stránek spolu s pokroky v oblasti zpracování obrazu vedou
k novým možnostem studia týkajícího
se identifikace pisatelů, srovnávání tištěných textů a rukopisů, klasifikace písma. Já se pořád vidím s krabicí knih od
nějakého nakladatele a myslím, že jsem
schopná z toho vyvodit obecnější závěry. To, co dělají kolegové přes aktivně
užívanou digitální sféru, do oboru vnáší další perspektivu. Neřekla bych, že
přímo revoluci, neboť diskurzy „revolucí“ a „galaxií“ v dějinách knih a médií
obecněji sice usnadňují přípravu státnicových otázek, ale podle mého názoru spíše pokřivují skutečnou dynamiku
komunikace v daných historických obdobích, než aby cokoli vysvětlovaly. Ale
jistě jde o otevření možností, jež doplňují a obohacují tradiční výzkumné
metody.

SHARP je těmto podnětům velmi otevřený, a kromě toho jako jedna
z mála akademických organizací od
počátku praktikuje to, po čem se v mezinárodním akademickém světě již několik let volá. Např. v Británii, kde se
všeobecně chápe, že vydání studie ve
vskutku prestižním mezinárodním časopise, kde je šance na přijetí textu cca
10 procent a pak její vydání spolu se
zapracováním připomínek recenzentů
může trvat 2 až 3 roky, se méně počítá množství publikací a klade se důraz
hlavně na kvalitu práce a tzv. celospolečenský dosah. Naše organizace oslovuje a sdružuje i lidi z praxe: nakladatele, podnikatele z antikvariátů, tiskaře
a editory. Člověk tak není se svými analýzami a výzkumy uzavřen v tzv. slonovinové věži.
Je to tedy na aplikace zaměřený obor?
Když jsem se nedávno podílela na žádosti o grant na rozvoj oboru
včetně doktorandského studia, v posudku z ministerstva nám bylo řečeno,
že book studies není akademický obor,
ale prakticky orientovaná disciplína.
Když jsem se svěřila na naší profesní
síti SHARPu, měla jsem pocit, že sem
přiletí jeho stávající prezident z Londýna a bude tlouct na dveře ministerstva,
co je to za nesmysl.
Myslím si ale, že v podstatě žádný obor se nemůže vyhnout propojení
s aplikovanou sférou, o studiu knižní
kultury ani nemluvě. Sama jsem deset let v Británii působila na katedře

mediální produkce a moje vlastní –
v zásadě historická a teoretická – práce se do výzkumného záměru katedry
bez problémů začleňovala. Komunikace mezi mediálními a knižními studii je
čím dál tím intenzivnější, protože, jak
bylo ostatně řečeno, nejmladší generace knižních historiků používá média
velice aktivně, jsou pro ně nedílnou
součástí toho, co z nich dělá etablované badatele a pedagogy. Před 20 lety
to nebylo zvykem. Zároveň proto musí
rozvíjet schopnost sebereflexe a definovat svou výzkumnou pozici v procesu vytváření poznání v daném čase
a prostoru, tj. to čemu Donna Haraway
říká situated knowledge, mimo jiné
i s pomocí mediálních studií. Zdánlivě nekonečné možnosti zveřejňování
informací, včetně výstupů vědeckého
zkoumání, kladou čím dál větší nároky
na osobní zodpovědnost a etiku, a pokud tato chybí, vede to k bizarním kauzám typu publikace v predátorských
periodikách.
Když jste dříve dělal výzkum
čtenářů denního tisku, zaměřil jste se
na vymezenou skupinu lidí, kteří každé
ráno otevřeli své oblíbené noviny. Dnes
jste v rámci v podstatě každého oboru
součástí mediálního provozu. Zároveň
se lidé, kteří dělají teorie médií, musí
podzvednout nad dráty a galaxie a domýšlet širší souvislosti komunikace. Mě
osobně fascinují práce v oblasti tzv. mediální archeologie, např. Jussi Parikky
a Erkki Huhtamoa. Spousta věcí, které
jsou dnes v book studies publikované,
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jsou vysoce teoretické, a otevírá se zde
prostor pro dialog.
Načala jste práci s digitálními médii.
Jak se vyvinula institucionální podoba book studies krom změny přístupu ke studiu knih?
Českou scénu znám po třech letech, co jsem zpět v ČR, pořád méně než
tu mezinárodní. Nicméně co se týká
studia knižní kultury zde v Olomouci,
v rámci programu Česká filologie se zaměřením na editorskou práci a navazující magisterské studium na katedře bohemistiky rozvíjíme několik předmětů
věnovaných historiografii knižní kultury. Je to svým způsobem jeden z mála
programů toho druhu v republice. Za
rok a půl, co zde kolegy v tomto snažení podporuji, jsme sice nezískali žádný impozantní grant, ale zorganizovali
jsme zmíněné mezinárodní sympozium, a dostáváme se díky tomu na mezinárodní scénu jako centrum rozvoje
dané oblasti v regionu, což jistě není
zanedbatelné.
Podařilo se nám také spolu s kolegyní Pořízkovou iniciovat speciální
ediční řadu ke studiu knižní kultury
při nakladatelství Academia, v jejichž
ediční radě kromě nás zasedli význační
představitelé oboru, včetně zmíněného Petra Voita či Michaela Wögerbauera. První svazek, který rediguji pod
pracovním názvem „Co jsou dějiny knihy?“ bude výstupem projektu IGA, tudíž UPOL má na jeho realizaci významný podíl. Jde o vskutku pionýrskou

antologii základních textů k tématu,
jež dosud nebyly přeloženy do češtiny,
od Roberta Darntona, Elizabeth Eisenstein až po Donalda F. McKenzieho či
Jonathana Rosea. Zároveň mne prof.
Rose před pár týdny přizval do ediční
rady Book History , tj. neprestižnějšího odborného periodika v oboru,
a tak se univerzita Palackého objeví
na první stránce této významné publikace. To jsou všechno věci, které jsou
zásadním příspěvkem k rozvoji a institucionalizaci oboru a jsem moc ráda, že
zdejší katedra bohemistiky k nim poskytuje vstřícné zázemí.
Už jsem zmiňovala činnost Ústavu pro českou literaturu, s nímž jsme
samozřejmě v úzkém kontaktu, a kde
vznikly skvělé výstupy z velkého projektu věnovaného regulaci literární
komunikace, do nějž jsem také drobně
přispěla, včetně užitečné antologie přeložených textů k teorii cenzury. Velmi
aktivní je Ústav informačních studií
a knihovnictví (ÚISK) při FFUK, na jehož
činnosti se také podílím. Ačkoli jsme
stále ještě nezaložili českou pobočku
SHARP, už skutečnost, že se daří naplnit ediční řadu v nakladatelství Academia, je opravdu pozitivní a doufám, že
se nám současný trend podaří udržet.
Mohla byste uvést nějaké příklady
propojení pedagogické a výzkumné
činnosti ze zahraničí?
V anglo-americké oblasti se book
studies většinou vyučují při katedrách
anglistiky a amerikanistiky, v případě
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guru oboru Roberta Darntona v rámci oboru historie. Nemálo lidí, kteří se
do těchto témat pustí, jsou původním
vzděláním literární vědci. V Británii se
realizuje řada pozoruhodných projektů, zmínila bych alespoň jeden z nich
– The UK Reading Experience Database
(UK RED). Otcem-zakladatelem je Shafquat Towheed, který působí při Open
University, ale do projektu je zapojena
i Britská knihovna. Jde o databázi téměř třiceti tisíc záznamů čtenářských
zážitků od roku 1450 do roku 1950.
Do této otevřené databáze
může po vyplnění krátkého dotazníku
každý vkládat data, jež se po odborné
revizi objeví v systému. Projekt má také
propracovaný systém školených dobrovolníků, kteří pomáhají identifikovat
a takříkajíc zasvěcovat další přispěvovatele. Najdete-li např. na půdě dopisy
prababičky, která psala během plavby
do australského exilu o tom, jak čte Robinsona Crusoe a on jí pomáhá zvládat
strach z neznáma, a od dědečka, jemuž
hrdina jeho dětství poskytoval únik
z hrůzy bojů na frontě, a následně vám
maminka vypráví, jak jí rodiče cpali tento „klenot“ britské literatury, ovšem jí
připadaly chlápkovské historky nudné,
a knihu si dávala na noční stolek, aby
mátla rodiče, neboť pod ním schovávala svazky daleko zábavnějších dívčích
románků… Pak pošlete jejich přepis do
databáze. To znamená, že tam nemůžete hledat odborné literárněvědné analýzy textů Defoea, ale několik tisíc záznamů z deníků, dopisů aj. dokumentů
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o tom, jak je tzv. běžní čtenáři vnímali,
jak s nimi nakládali, komu a proč jeho
knihu věnovali, jak po ní sahali v bezesných nocích, co jim do života vnesla
a případně jak ho znepříjemňovala.
Zatím je databáze omezena na
texty v angličtině, ale rozvíjí se další
pokusy o její územní a jazykové rozšíření. Používám ji i ve výuce, abych rozlišila kategorii „literárního kánonu“ od
pojmu „kniha“, a kategorii „čtení“ od
pojmu appropriation rozpracovaného
Rogerem Chartierem s cílem zdůraznit,
že komunikaci s textem nelze redukovat na interpretaci, ale je komplexním
a v čase a prostoru proměnlivým systémem materiálních, sociálních, emocionálních, aj. praktik. Jsou to zcela odlišné entity a v této databázi to jasně
vidíte. Máte mnoho žebříčků nejlepších
a nejdůležitějších knih světa, ale s tím,
co lidi opravdu četli a hlavně jak a proč
četli a čtou, to nemá vždy mnoho společného. Aneb jak píše první prezident
SHARPu Jonathan Rose ve své věhlasné
knize The Intellectual Life of the British Working Classes, Marxe četl a byl
schopen číst málokterý anglický dělník,
jinak inspirační zdroj a „hlavní hrdina“
jeho díla.
Jak vnímáte téma elektronických
čteček?
Tohle téma nemusím, protože
mám občas pocit, že se veškerá komplexní problematika komunikace s tištěným či netištěným, analogovým a digitálním textem přelévá na to, kolik se

produkuje e-books. Jejich podíl na mezinárodním trhu se zvyšoval od roku
2010 do roku 2016. Od té doby stagnuje. Nedávno jsme na katedře hostili
Danu Kalinovou, která vedla přes 20
let Svět knihy. Říkala, že když přišly
cca v roce 2003 jako novinka CD-Romy,
byl jim na Frankfurtském knižním veletrhu věnován celý jeden pavilon. Rok
na to už se jich jen pár povalovalo na
stáncích jednotlivých vystavovatelů.
Pokud by se chtěl někdo do problematiky hlouběji ponořit, doporučuji nahlédnout do COST projektu „e-read“
(http://ereadcost.eu/), jehož iniciátorem je mezi jinými i další aktivní člen
SHARPu, prof. Adriaan van der Weel
z Leidenu. Cílem projektu, který zahrnuje řadu dalších projektů a iniciativ ve
sféře veřejné i odborné, je právě posílit vědecké porozumění důsledkům
digitalizace.
Z toho, co z debat na toto téma
sleduji, bych řekla, že se již neklade
otázka, zda e-book ano, či ne. Jejich
podíl na trhu se ustálil mezi 10 až 20
%, země od země se to liší. Jde také
o ceny e-booku ve vztahu k tištěné
knize a o tlaky, které vytváří velcí hráči typu Amazon na menší nakladatele.
Současná otázka je podle mě spíš, jak
má e-kniha vypadat, jakou má mít podobu, k čemu má sloužit a i mimo jiné
jak vyvíjet nové techniky prodeje, které mohou konkurovat prohrabávání
se knihami v kamenných obchodech.
Pokud má opravdu využívat možnosti současných médií, nemůže to být

pouze překlopený text do zdigitalizované podoby.
Například kolegové z UCL a King’s College v Londýně v minulých několika letech řešili projekt The Academic Book of the Future a moje bývalá
univerzita v Lincolnu se na něm také
podílela. Doporučuji nahlédnout (https://academicbookfuture.org/), neboť
to, co se děje ve sféře využívání současných technologií pro vytváření obdobných knih např. k dějinám filmu je
již trochu jiná planeta. Zásadním průkopnickým příspěvkem k legitimizaci
e-publishing v rámci akademické sféry
byla např. iniciativa zmíněného Roberta Darntona. Již v roce 1999, kdy působil jako prezident AHA (American Historical Association), prosadil projekt
Gutenberg-e, tj. finanční podporu pro
nejlepší disertaci v elektronické podobě. S touto myšlenkou přišel v době,
kdy jednak byly příslušné technologie
z dnešní perspektivy v plenkách, ale
zároveň prozíravě reagoval na krizovou situaci, kdy se univerzitní nakladatelství potýkala s čím dál většími tlaky
komerční vydavatelské sféry. Klesala
ochota mateřských institucí je finančně dotovat, čímž stoupaly náklady na
vydání odborné monografie. Samozřejmě dnes se řeší otázky životnosti
a reprodukce takové publikace vydané
např. v roce 2003, ale to už je jiná kapitola nejspíš na další rozhovor.
Jak tedy taková povedená e-kniha podle Vás vypadá?
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Podívejte se na zmíněný projekt o odborné knize budoucnosti,
tam najdete odkazy i na debaty, které
se o této otázce vedou. Já bych řekla,
že jde o širší problematiku zveřejňování vědeckých poznatků. Není to sice
e-kniha, ale za naší oblast studia knižní kultury bych uvedla alespoň jeden
z mých oblíbených příkladů takového
zveřejnění, tj. Darntonovu Literary
Tour de France (http://www.robertdarnton.org/). Zde shrnuje výsledky
svého letitého výzkumu v archivech
Société typographique de Neuchâtel,
najdete zde nafocené archivní materiály, interaktivní mapu Francie v době
Francouzské revoluce, jejíž pomocí
můžete vyhledávat dobové knihkupce a cesty, jimiž se pašované zakázané
knihy k nim dostávaly, jaká byla reakce státní moci, a samozřejmě vlastní
Darntonovy analytické studie i související publikace k tématu. Najednou
máte materiál, který není takříkajíc
placatý – digitální podoba mu dá nové
rozměry.
Ovšem stále platí, že základním
kritériem pro vydání čehokoli pod hlavičkou věda by měla být kvalita práce.
Zároveň dnes už nestačí naťukat text
do notebooku a poslat to nakladateli,
který si to naláme a vydá. Neříkám jistě
nic nového, ale taková „publikace“ má
vysoké nároky jak na grafický design,
tak na technologické zpracování apod.
A k tomu již většina z nás potřebuje
další zdroje, odborné i finanční. Vedou
se debaty o tom, zdali je to v takovém
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případě ještě pořád kniha.
Jdete-li totiž do konkurzu na
místo na kvalitní univerzitě, publikace s renomovaným nakladatelstvím je
dosud jedním z hlavních aktérů v této
hře o trůny, abych tak řekla, a je nástrojem profesní mobility i kredibility.
A jak mají hodnotitelé pracovat s takovou publikací? A kdo mají ti hodnotitelé být? Lidé, kteří dosud podobnou publikaci nikdy neviděli? Na jednu stranu
je tu rigidita branže, v níž se pohybujeme, respektive měla by být, a na druhou stranu proměnlivá sféra produkce
a reprodukce poznání aneb to, co Jussi
Parikka během své nedávné přednášky
na FAMU v Praze označil jako „infrastructure of knowledge“. Tyto dvě oblasti se dostávají do konfliktu. A book
studies mimo jiné upozorňují právě na
nesamozřejmost nosiče informací a poznání, jež je dnes očividně více aktuální,
než kdy před tím. Proto říkám, že být
nyní v book studies je vzrušující.

Mapování ceské
politiky
Text: Robert Jaworek
Foto: Gabriela Knýblová

Díky dostupnosti obrovského množství dat dnes dokážeme provádět
analýzy dříve nemyslitelného rozsahu a osvětlovat jimi jevy jako například chování voličů. S Jakubem
Lyskem z katedry politologie jsme
si povídali nejenom o tvorbě politických map, ale také o politickém konzultanství, marketingu a fake news.

Nedávno upoutala značnou pozornost interaktivní mapa – Kdo
rozhodl volby? – kterou jste vypracovali spolu s Tomášem Lebedou
a firmou ARCDATA. Čí to byl nápad? Jaké byly Vaše předchozí zkušenosti s tvorbou map?
S nápadem přišla samotná firma ARCDATA, protože Tomáš
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Lebeda je pravidelným hostem jejich
pražské konference, která je zároveň
největší konferencí zabývající se GIS
v České republice. Na poslední konferenci prezentoval analýzu výsledků minulých voleb, na které jsem se
podílel. Jeho prezentace vždy vzbudí obrovský úspěch, z ARCDATA nás
proto znovu oslovili, abychom udělali analýzu prezidentských voleb pomocí jejich softwaru a ukázali tak, co
dokáže a jaké má možnosti.
Vy sám tedy v softwaru GIS umíte
pracovat?
Ano. Tvořím například mapy
pro GISportal.cz, který spravuje Jiří
Pánek z přírodovědecké fakulty. Libí
se mi propojení analýzy tvrdých dat
a přístupů z informatiky s humanitními vědami, jako je politologie. Apeluji na studenty filozofické fakulty,
aby se nebáli osvojit si i nějaké technické dovednosti. Když se politologové, lingvisti nebo sociologové naučí analýzu dat, skvěle se na dnešním
pracovním trhu uplatní.
Dichotomie technické versus humanitní vzdělání je v dnešním celospolečenském diskurzu špatně. Platí to
i opačně, pokud si technicky vzdělaný člověk rozšíří znalosti o humanitní rozměr, bude na tom lépe než
ten, který ovládá jen nějakou jednu
specifickou technickou dovednost,
ale už nemá představu, jak ji v praxi
využít.
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Jak jste se k tvorbě map dostal?
Během bakalářského studia
jsem se začal zabývat kvantitativními metodami v politologii, hlavně
statistikou. Ta souvisí i s tvorbou
map, protože se při nich užívá celá
řada statistických postupů při analýze voleb. Krom toho jsem vytvářel
mapy spolupracujících obcí pro projekt Sdružení místních samospráv
ČR. V rámci dalších katederních projektů Technologické grantové agentury TAČR jsme analyzovali volební
pochybení a chtěli jsme je vizualizovat pomocí online map. Postupně se
učím nové techniky analýzy volebních dat. A ty se dají dobře využít
i na poli politického konzultanství
a marketingu.
Když tvoříte soubor map, s čím začínáte? Odkud čerpáte potřebná
data?
Mapová vrstva je z Českého
úřadu zeměměřičského a katastrálního, dá se volně stáhnout z jejich
webových stránek. Volební data stahujeme zase z webu volby.cz a máme
je za volební okrsky, kterých je přibližně 14 000. Přepisovat je ručně by
bylo nemyslitelné.
Data se musí následně propojit s mapovou vrstvou, což zabírá
moc práce. V čase se totiž volební
okrsky mění a musí se zkontrolovat,
jestli se všechny okrsky napárovaly
s daty. Když je hotovo, stačí v programu vybrat sloupec, který chceme
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vizualizovat, např. volební zisk Miloše
Zemana. Poté si určíme, jakým způsobem chceme volební okrsky vybarvit
a jak barevnost škálovat, na to je několik
matematických postupů.
Takže data pro všechny kandidáty
stáhnete v celku?
Přesně tak. Prezidentské volby
se stahují v celku. Data máme navíc napárovaná také za volby předešlé, takže
můžeme porovnávat výsledky různých
stran a podle nich odhadovat, kteří voliči volili právě Miloše Zemana. Máme
k dispozici kompletní historii každého
volebního okrsku v České republice od
roku 1996. Jejich napárování s mapami
dalo hodně práce, ale díky tomu máme
nyní veškeré volební výsledky u nás
a můžeme provádět pokročilejší analýzy. V době big data se to tak dělat musí.
Kombinací výsledků a sociodemografických dat jednotlivých okrsků přesně
víme, jaký typ voliče koho volil.
Porovnáte-li volební výsledky před
pěti lety s těmi dnešními, s jakou přesností dokážete určit, kteří voliči se přiklonili ke kterému kandidátovi či které politické straně?
Nějaká chybovost tam je, ale základní trendy jsou z analýz jasně patrné.
Krom toho můžeme porovnávat naše
závěry s analýzami jiných typů dat, třeba sociologických šetření. Pomocí dvou
odlišných metod docházíme ke stejným výsledkům, takže jsou naše zjištění
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poměrně robustní. Miloše Zemana volili voliči KSČM, SPD a dvě třetiny voličů
ANO 2011. Jiřího Drahoše volili vesměs
voliči ODS, TOP09, pirátů a STAN.
Čím si vysvětlujete, že se třetina voličů
ANO 2011 přiklonila k Jiřímu Drahošovi, přestože Andrej Babiš podporoval
ve volbách Miloše Zemana?
Když hnutí ANO vznikalo, vypadalo to, že bude středopravicovou stranou. Převzalo velkou část voličů ODS,
všechny voliče Věcí veřejných a velkou
část voličů TOP09. Z hlediska elektorátu
se tehdy umístilo do středopravé polohy. Jenomže za čtyři roky, co ANO vládlo,
výroky a styl vládnutí Andreje Babiše zapříčinilo, že vzdělanější voliči, kteří jsou
spíše od středu napravo, se začali zpět
přiklánět k pravicovým stranám, ale
i novým středopravicovým subjektům.
ANO se posouvalo čím dál víc doleva,
projevilo se to tím, že de facto vyluxovalo voliče ČSSD. Poměřováno z hlediska typů voličů a jejich sociodemografických charakteristik je ANO nyní typicky
levicovou stranou. Součet ANO, KSČM
a ČSSD nám dá zhruba volební výsledky
z 90. let pro levicový blok.
Byl byste schopný podobný závěr vydedukovat i bez tvrdých dat?
Bez dat by to byla pouhopouhá
spekulace a bez analýz bychom vůbec
nemohli říci, koho a jak kdo volí. Proto
si politické strany nechávají zpracovávat
sofistikované analýzy, aby přesně věděly,

na jakého voliče a jak mají cílit.
Při amerických prezidentských volbách roku 2012 bylo často zmiňováno strojové učení, které výrazně
napomohlo Obamovu vítězství.
Krom jiného odhalilo zdánlivě bezvýznamné lokality a způsob, jakým
oslovit tamní voliče. Používají se
podobné technologie také u nás?
V takhle masivním měřítku
se to u nás neděje, protože většina
stran na to nemá dostatečné prostředky. Vzhledem k tomu, že je
ANO 2011 lehce populistickým hnutím, mělo spíše plošnou kampaň. Některé jiné strany si ale analýzy dělat
nechávají. Protože disponují omezenými finančními prostředky, snaží se
cílit primárně do oblastí, kde mají své
tradiční nebo i potencionální voliče.
Naopak upozaďují volební kampaň
v oblastech nakloněných ke zcela odlišným stranám, protože přesvědčit
voliče, aby zcela změnil svoji preferenci od levice k pravici nebo od konzervativních postojů k liberálním, je
téměř nemožné. Když se zacílí volební kampaň do oblasti tradiční podpory, má daleko větší multiplikační
efekt, než kdyby ji například Dominik Feri s TOP09 dělal na Bruntálsku.
V Americe se v prezidentských volbách točí veliké množství peněz. Volební týmy si proto můžou dovolit cílit na rozdílné skupiny obyvatel jiný
marketingový obsah. Zároveň mají

k dispozici daleko větší množství
dat. Do svých statistických modelů
užívají i údaje z kreditních karet. Podle toho, jak lidé nakupují, vědí, jestli
budou volit spíše demokrata, republikána nebo jestli se jedná o nerozhodnutého voliče.
Stavěly se složité statistické
modely, z nichž se zjistilo, že pro určitý typ voličů je lepší, když se jim
pošle e-mail s Obamovým viceprezidentem Joe Bidenem, kdežto jiným je
lepší poslat nahraný vzkaz Michelle
Obamové. U nás se to ale zatím neděje. Je těžké politikům vysvětlit, že
by se měl obsah diverzifikovat podle
voličské skupiny a že má efekt a smysl vytisknout tři typy letáků namísto
jednoho a každý z nich poslat někam
jinam.
Do jaké míry se při amerických volbách cílí na nerozhodnuté voliče?
Cílí se především na ně, převážně v tzv. swing states. Traduje se,
že kdo vyhraje v Ohiu, vyhraje celé
americké volby. Stát Ohio bývá zahlcen marketingovými kampaněmi
a sociologickými šetřeními. Také se
říká, že když v Ohiu bydlíte, máte
vysokou pravděpodobnost, že se
budete takového šetření účastnit
několikrát za život. Oproti tomu
pravděpodobnost, že vás v ČR osloví
někdo z agentur CVVM, STEM nebo
MEDIAN, je poměrně malá.
Naopak pokud bydlíte ve státě,
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který je jasně demokratický nebo
republikánský, takřka žádná volební
kampaň tam neprobíhá. Sám jsem to
pozoroval při pobytu v Jižní Dakotě,
která je tradičním středozápadním
republikánským státem. Žádný demokratický kandidát tam nevkročil.
Celá kampaň se omezila na cedulky,
které si Američané dávali před domy.
Je v Americe politické konzultanství diskutabilní?
Ne v tak velké míře jako u nás.
Je potřeba rozlišit několik rovin. Buď
můžete přímo tvořit komunikaci
ideových pozic dané strany – tehdy
je dobré, když jste ideově přesvědčený o jejím programu a hájíte ho.
Druhá rovina je profesionální konzultanství založené na analýze dat,
kdy vypracujete analýzu, produkt,
který odevzdáte a předáte jako nástroj k použití. Pokud to není přímo
pro antidemokratickou stranu, není
to dle většiny lidí z oboru etický
problém.
V současnosti nejprobíranější český marketingový specialista Marek
Prchal je, zdá se mi, přeci jen raději
v ústraní.
Má jednu nevýhodu, je příslušníkem pražské liberální kavárny,
jenže současně pracuje pro Andreje
Babiše, který touto skupinou oslavován není. Vůbec mu tu situaci nezávidím. Politické strany však marketing potřebují. I další strany by měly

zlepšit svou komunikaci s veřejností,
jinak hrozí, že budou mít čím dál horší volební výsledky a budou výrazně
zaostávat za ANO.
Ne že by jiné strany své poradce neměly. Andrej Babiš má v hnutí
ANO absolutní moc a když řekne
„bude to tak a tak“, jeho kolegové
marketéry poslechnou. Ostatní mají
celou řadu kvalitních marketérů, ale
za prvé je neposlouchají a za druhé
jsou v nich různá stranická křídla,
která volební kampaně bojkotují,
a ty pak získávají trhliny. Přesvědčit
několik rozhádaných skupin politiků,
aby začali něco společně dělat, je obtížné. V hnutí ANO nic takového nehrozí, vše funguje efektivně.
Jakým směrem se v Česku politický
marketing vyvíjí?
Pro celou řadu konzultantů
je to asi okrajová záležitost. Trh je
příliš malý. Primárně pracují v nadnárodních společnostech či na univerzitách jako Anna Matušková. Trvale zaměstnaný je u nás snad jenom
právě Marek Prchal. Co se týče metodologických postupů, řekl bych,
že jsou na srovnatelné úrovni jako
v jiných evropských zemích. Strany
se profesionalizují, koneckonců SPD
je účelový marketingový projekt Tomia Okamury. Grafika této strany
záměrně imituje podobu řetězových
e-mailů nebo alternativních zpráv,
aby oslovila voliče, kteří tyto zprávy
konzumují. Také když se podíváme
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na billboard Miloše Zemana, má podobu
typického řetězového e-mailu pro voliče
v důchodovém věku.
Zrovna Tomio Okamura čile užívá argumentační fauly. Do jaké míry se tato
strategie uplatňuje v západní Evropě
či Americe?
Tato strategie argumentačních
faulů, fake news a alternativních pravd
přešla paradoxně z Ameriky k nám. Pozoroval jsem to tam již v roce 2010, zejména republikánská část politického
spektra to běžně používá. Barrandov
TV u nás není nic nového, je to televizní stanice velmi podobná Fox News, byť
kvality moderátora Soukupa nedosahují
zdaleka kvalit jeho amerických protějšků. Na Fox News se také dívá skupina
lidí, kteří nepracují s racionálními argumenty a rozhodují se emotivně. Dříve
byl fenomén fake news omezen asi jen
na USA a tamní vnitřní politiku, ale od
anexe Krymu do toho výrazně zasáhlo
Rusko, jež však ještě více rozdmýchalo
něco, co už tady dávno bylo, akorát se
to dnes pojmenovalo jako fake news či
alternativní pravda. Rád uvádím příklad
z Muzea varšavského povstání, kde mají
vystavené texty a titulky sovětského deníku Pravda z roku 1944. Argumentačně
se téměř neliší od titulků z dnešních ruských novin v době ukrajinské krize.
Facebookové politické memy
s argumentačními fauly a falešnými
analogiemi se v Americe šířily již dávno
v roce 2010. Někdy si v duchu říkám,
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jestli některé sdílené memy někdo nepřekládá automaticky do češtiny. Jsou
totiž úplně stejné a oslovují totožnou
sociodemografickou skupinu lidí: venkov a mimo velká města. Zajímavé je,
že zatímco v Americe je šíří voliči republikánů, v ČR jsou šiřiteli voliči KSČM
a SPD. Porovnám-li důchodce z Ameriky
volícího republikány a českého důchodce volícího komunisty, jsou si názorově velice podobní. Pravděpodobně za
tím stojí Rusko, které šíří alternativní
pravdy s pomocí profesionálních trollů
v různých jazykových mutacích nebo automaticky pomocí strojového učení.

O svobode
nejen
biblické
Text: Štěpánka Kotrbová
Foto: Gabriela Knýblová

Svoboda je tématem biblického exodu Židů
z Egypta stejně jako francouzské revoluce, černošských spirituálů i samizdatů českých disidentů. Co je to vlastně svoboda? Jak se její obsah od
Mojžíše po dnešek mění? Hovoříme o ní s docentem Tamásem Visim z Centra judaistických studií.
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Pane docente, co je podle Vás
svoboda?
O svobodě můžeme mluvit jako
o základní realitě a potřebě lidské existence, a také jako o právním, politickém nebo sociálním myšlení, které
bylo vynalezeno, aby vyjádřilo lidskou
potřebu svobody. V jisté smyslu jsme
všichni svobodní tak dlouho, jako jsme
naživu – a to je přesně důvod, proč se
nám nelíbí, když jsme utlačováni, když
nejsme svobodní…
Mluvíme-li o exodu, slovo „svoboda“ se ve skutečnosti neobjevuje
v biblickém textu týkajícím se toho, jak
Mojžíš konfrontoval faraóna a jak vedl
Izraelity z Egypta. „Svoboda“ nebyla
součástí slovní zásoby, kterou bibličtí
autoři popisovali tyto události, ačkoli
se to objevuje v postbiblickém textu
Pesach Haggadah, který se každoročně čte při svátku Pesacha. V biblickém
právu je „svoboda“ opakem „otroka“.
Pozdější židovské texty spojují téma
svobody s tématem tóry: např. velký
středověký komentátor talmudu Rashi (1040–1105) vysvětluje, že Izraelité
se stali „svobodnými“ kvůli zákonům,
které Mojžíš obdržel od Boha. Slavný
midrash zase říká, že při exodu přestali
Izraelité sloužit faraónovi a začali sloužit Bohu. Takže v tomto tradičním náboženském pohledu na svět svoboda je,
když můžete uctívat pouze samotného
Boha, můžete žít podle Božích zákonů
a nemusíte uctívat žádnou lidskou moc
jako božskou.
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Svoboda ale není jen tématem
exodových vyprávění nebo Francouzské revoluce, je to také téma nacistické propagandy. Leni Riefenstahlová
řídila propagandistický film s názvem
Tag der Freiheit (Den Svobody), který oslavoval setkání nacistické strany
v Norimberku v roce 1935. „Svoboda“
je také klíčové slovo v komunistické
propagandě. Právě v jejím jménu byly
spáchány hromadné vraždy a genocidy. Pokud se mě ptáte na otázku, co je
to svoboda, první odpověď, která mne
napadá, je z Orwellova 1984: „Svoboda
je otroctví…“
Svoboda není dobře definovaná koncepce, ale nejasná myšlenka, která
může být použita a zneužívána mnoha
různými způsoby. Je dobré být podezíravý k těmto skvělým nápadům, a především vůči lidem, kteří chtějí, abyste
se, v zájmu těchto myšlenek, chovali
a něco dělali.
Co pro Vás osobně svoboda znamená?
Práva, která mám, a také kulturu realizace, užívání a ochrany těchto
práv. Nestačí mít jen práva teoretická, musíme je kultivovat, propagovat
znalosti o nich a podporovat takové
vzorce chování, které jsou na respektování práv založeny. Na druhou stranu, jak jsem již řekl, mám podezření na
jakýkoli velký pojem svobody. Pokud
mi řeknete, že mám něco udělat kvůli
svobodě, začnu vás podezřívavě tázat,
jaké jsou vaše skutečné záměry.
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Žijeme ve svobodné zemi a ve svobodné společnosti? Co obecně patří mezi
základní atributy svobody jedince?
Ano, žijeme. Vyrostl jsem v komunistickém Maďarsku a velmi dobře
si pamatuji, jaké to bylo žít v totalitní diktatuře. V podstatě nemůžete jít
tam, kam chcete jít, nemůžete číst,
co chcete číst, a nemůžete studovat,
co chcete studovat. Říkali nám, co si
myslet, jak cítit a smýšlet o důležitých
společenských otázkách. Dnes je to
opravdu jiné, jsme v podstatě svobodní. Nicméně, můj původní domov, Maďarsko, již není demokratický – nedávné volební podvody to jasně ukazují.
Je tam ohrožena také osobní svoboda.
Česká republika je oproti tomu svobodná a demokratická země, jasně vidím rozdíl a kontrast mezi ní a Maďarskem. Avšak co se stalo tam, se může
stát i zde.
Jak ovlivňují média, a především nová
média naši svobodu? Jak se díváte
třeba na kauzu kolem Facebooku
a pokání Marka Zuckerberga před
Senátem? A kdo zabrání zneužívání
nových médií? Je svobodné, že díky,
nebo spíše kvůli mobilům ztrácí vždy
dostupní zaměstnanci své soukromí?
Jak svobodně se cítí nejen pubertální
oběti elektronické šikany? Co s tím?
Je svobodné začít tyto fenomény
a chování jejich uživatelů regulovat?
O Marku Zuckenbergu nemám
žádné iluze. Domnívám se ale, že je
vážná chyba měnit jej na obětního
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beránka. Nikdo není povinen používat
Facebook. Je to jako kouření. Máte právo si koupit krabičku cigaret a kouřit,
ale děláte to na vlastní zodpovědnost.
Nebezpečí kouření jsou dobře známa
stejně jako nebezpečí sociálních médií.
Nikdo nebude chránit vaše soukromí
místo vás.
Občas se na sebe nějaký umělec či
těleso snaží upoutat pozornost šokující exhibicí. Nedávno šéf Národního
divadla Brno Martin Glaser obhajoval explicitní scény ze hry Naše násilí a vaše násilí, nasazené na devátý
ročník festivalu Divadelní svět Brno.
Je explicitní znásilnění muslimky Ježíšem na jevišti pár metrů od první
řady ještě umělecký prvek, nebo už
je to za čarou? Je výstava artefaktů
z popela nebožtíků a úlomků náhrobních kamenů umění a projev svobody, nebo by danému umělci pomohl
spíše zdatný psychoterapeut než honorář za expozici? Jde o potlačování
svobody projevu, když jako novinář
napíšu, že je Naše násilí a vaše násilí
za hranou?
Pokud by zobrazili Proroka Muhammada, budou čelit hrozbám smrti
a mohou být odsouzeni k smrti některými imámy stejně jako Salman Rushdie za svůj román Satanic Verses v roce
1989 ajatoláhem Chomejním. Myslím
tím, že by to byla opravdová provokace. Obdobná scéna s Ježíšem vyvolává reakci jen několika ultrakonzervativních křesťanů a nevyžaduje tedy

žádnou extrémní odvahu. A pokud
byla jejím záměrem provokace, pak je
to přes to, co se kolem premiéry událo,
jednoznačně neúspěch. Je třeba poznamenat, že Ježíš může být sotva považován za ikonu západního imperialismu,
neboť je respektovaným prorokem
i v islámu, aniž by se zmínil o milionech
křesťanů na Středním východě a v Africe, kteří prožívají diskriminaci a pronásledování a někdy umírají za svou víru.
Ředitel divadla možná urazil
lidi, které ani urazit nechtěl. Ale pokud
se mě zeptáte, jestli má právo to udělat, moje odpověď je: určitě ano. A pokud se mě zeptáte, zda máte právo se
mnou nesouhlasit a říkat, že takové
scény jsou mimo hranice svobody projevu, moje odpověď je: určitě ano. Ze
skutečnosti, že nesouhlasím se stanoviskem nebo že nejsem ohromen uměleckou činností, nevyplývá, že popírám
něčí právo říkat nebo dělat věci, které
se mi nelíbí.
Tématu svobody projevu se věnoval
i bohužel již zesnulý český režisér Miloš Forman, nejexaktněji ve filmu Lid
versus Larry Flynt. Kde končí svoboda projevu?
Nemyslím si, že Formanův Larry
Flynt je šťastným zaměřením pozornosti. Ten film se zabývá americkou
skutečností, která je velmi odlišná od
té naší. Právě teď je pro nás složitou
otázkou, jak se vypořádat s fake news
a politickou propagandou maskovanou za osobní názory. Vraťme se ke

scéně Ježíšova znásilnění muslimské
ženy. Kdyby se taková scéna uskutečnila na územích pod vládou islámského
státu, zatímco zde probíhají násilné
perzekuce proti křesťanské menšině
(a nezapomínejme, že takové pronásledování proběhlo před několika lety),
považoval bych toto divadelní představení jako součást propagandistické
kampaně řízené tyranickým režimem,
který se pokouší vyhladit náboženskou
menšinu. Za takových okolností bych
to nepovažoval za legitimní vyjádření
umělecké tvořivosti.
V naší zemi nyní fungují propagandistické stroje pro zlé účely
a jedná se o vážný problém. Na jedné
straně, pokud zakážu sdílet informace
na Facebooku, protože to považuji za
propagační materiál navržený špatným
politickým hnutím nebo nepřátelskou
vládou k destabilizaci naší země, pak
se pokusím omezit své základní právo na vyjádření svého názoru. Na druhou stranu je velmi naivní věřit tomu,
že propagandistické kampaně selžou,
i kdybychom proti nim nic nečinili. Musíme se bránit. Zde vidím vážný potenciální konflikt mezi základním právem
svobody projevu a nutností obhajovat
se a bránit před nepřátelskými propagandistickými kampaněmi.
Dovolte, abych uvedl další příklad. Pokud budete říkat, že Austrálie
neexistuje, budu věřit, že je vaše tvrzení
očividně špatné. Nicméně máte právo
si to myslet. Na druhou stranu, pokud
říkáte, že existují čarodějnice a některé
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staré dámy by měly být přinuceny
k soudnímu řízení kvůli čarodějnictví,
bude se mi hůře tvrdit, že máte právo
myslet a šířit podobné nepravdivé věci.
Jiný případ by byl, kdybyste sdílela fake
news o tom, jak čarodějnice páchají zločiny, a byla byste s tímto tvrzením součástí větší propagandistické mašinérie
snažící destabilizovat naši společnost.
Pak bych vážně zvažovat možnost, že
to, co děláte, je mimo hranice svobody
projevu a mělo by to být v případě potřeby zakázáno a zastaveno silou, aby
bylo možné chránit ty lidi, které jako
čarodějnice stigmatizujete.

obviňovat média a tzv. hlad o zisk za
zkorumpování společnosti. Jako kdyby byla naše společnost tvořena lidmi,
kteří jsou morálně nadřazení těm mediálním dělníkům a podnikatelům vytvářejícím zisk. Není ale příliš důležité
si stěžovat na média. Musíme se je naučit správně používat.
Kde a kdy se Vy osobně cítíte
nejsvobodněji?
Když například odmítnu odpovídat na takové osobní otázky.

Hlavním posláním médií, se vzácnou,
ale zase ne tak zcela jednoznačnou
výjimkou těch veřejnoprávních, je, ať
chceme či nechceme, a ať sama média
chtějí či nechtějí, produkovat zisk.
Musí vydělávat na výplaty, na papír,
tisk, proto mají své vydavatele, kteří
ručí „za pořádek uvnitř společnosti“.
Mají ale i své šéfredaktory a etické
kodexy, kteří by měli ručit za objektivitu a nezávislost. Jak se Vy osobně díváte na svobodu médií u nás,
respektive na jejich etiku? Jakou roli
ve skutečnosti hrají? A umí se společnost jejich vlivu bránit? Tím nemyslím, že občas nějaká celebrita, naposledy třeba Karel Roden, vysoudí na
bulváru nějaký ten milion… Měla
by se ve školách vyučovat mediální
výchova?
Abych byl upřímný, považuji
tyto otázky za nudné. Ano, je móda
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