
Nová média

V běžném diskursu se můžeme setkat 
s označením nová média jako synony-
mem pro internet, mobilní telefony či 
herní konzole. V tomto ohledu kupříkla-
du mají televizní společnosti oddělní no-
vých médií, které se obvykle stará o pre-
zentaci společnosti na internetu, případ-
ně sociálních sítích či se věnuje výrobě 
aplikací pro počítače, tablety či chytré te-
lefony. V obecnější rovině jsou tyto tech-
nologické artefakty spojeny s koncepty 
digitálnosti, interaktivity, hypertexuali-
ty, virtuality, síťovosti a simultanosti. 2

Digitálností je třeba rozumět čísel-
nou, digitální, reprezentaci informací, 
která přináší nejen dematerializaci exis-
tence artefaktů (zpravodajský web ne-
existuje spojen s papírem, ale jen jako po-
ložka v databázi), ale také umožňuje sa-
motnou komunikaci a práci zprostředko-
vanou pomocí počítačů (například v in-
ternetové síti). Interaktivnost představu-
je možnost postoupit od pasivní recepce 
k zapojení diváka či čtenáře. Hypertex-
tualita odkazuje k provázání textů mezi 
sebou a především k nelinearnímu čte-
ní. Virtualita pak znamená vytváření di-
gitálních prostředí, která umožňují růz-
né typy teleprezence. Síťovostí a simul-
taností se rozumí nejen nástup interne-
tu, ale celkového uspořádání procesů ve 
společnosti.3

Tyto změny existence a konzumace 
médií ale nespadly z čistého nebe a jsou 
součástí širší změny, kterou obecně cha-
rakterizujeme jako nástup informač-
ní společnosti, ve které dochází k silné-
mu prolínání techniky a kultury. Autoři 
monogra!ie New Media: A Critical Intro-

duction zasazují tuto současnou techno-
kulturu do kontextu celospolečenských 
změn posledních 40 let. Jsou jimi obrat 

od modernity k postmodernitě, inten-
zivní proces globalizace, přechod k po-
stindustriální společnosti informačního 
věku na Západě a decentralizace geopo-
litických mocenských center.4 Tyto změ-
ny byly a jsou totiž spojeny právě s ma-
sivním rozvojem komunikačních a výpo-
četních technologií.

Je však nutné dodat, že kupříkladu 
samotná interaktivita či hypertextaulita 
nejsou samy o sobě něčím kulturně no-
vým a pro vymezení nových médií zcela 
dostačujícím. Autoři sborníku The New 

Media Reader 5 představují čtenáři dlou-
hou kulturní historii řady těchto koncep-
tů, kam patří mj. i tvorba J. L. Borgese, W. 
Burroughse či franoucouzské skupiny 
OULIPo. Norský literární teoretik Espen 
Aarseth zase ukazuje, že texty, které jsou 
určené k interakci, nejsou až takovou no-
vinkou ani z pohledu dějin masové kul-
tury.6 Pokud bychom chtěli hledat do-
mácí předchůdce, pak kupříkladu Rado-
kův Kinoautomat je příkladem právě in-
teraktivního díla dávno před nástupem 
nových médií.

Navíc z pohledu historického, jsou 
vždy nějaká média (či obecně technolo-
gie) nová7 a samotné označení nová mé-
dia tak může mít povahu jen určité jazy-
kové hry, jako označení pro média tech-
nologicky nová, nezastaralá. Jak tedy 
teo reticky uchopit to nové v současnos-
ti, to co odlišuje současná nová média od 
předchozích? Nabízí se tu přístup ame-
rického teoretika ruského původu Lva 
Manoviche. Ten ve své knize The Lan-

guage of New Media roku 2001charak-
terizuje nová média pomocí pěti základ-
ních atributů.8

Princip číselné reprezentace zna-
mená, že každé „novomediální dílo můž e 
být vymezeno formálně, matematicky. 

Například obraz nebo tvar lze popsat 
matematickou funkcí,“ a z čehož vyplý-
vá, že „novomediální dílo je předmětem 
algoritmické manipulace. Uplatněním 
vhodného algoritmu můžeme například 
automaticky odstranit zrnitost z foto-
gra!ie, vylepšit její kontrast, rozpoznat 
tvary nebo změnit proporce. Řečeno ve 
zkratce, média se stávájí programovatel-
nými.“9 Jaký je přímý dopad? Kupříkladu 
ten, že mobilní aplikace, které nabíze-
jí různé úpravy fotogra!ií pomoci !iltrů, 
jako jsou Hipstamatic nebo Instagrame, 
v podstatě transformují estetiku starých 
fotoaparátů do matematických vzorců.

Princip modularity Manovich popi-
suje takto: „Jednotlivé prvky médií, obra-
zy, zvuky, tvary i jednání jsou reprezen-
továny jako soubory diskrétních vzorků, 
ať již jde o pixely, mnohoúhelníky, voxely, 
znaky, skripty. Na vyšší úrovni jsou tyto 
jednotky skládány do objektů, ale po-
nechávají si svoji oddělenou identitu.“10 
Právě tato modularita, daná předchozí 
možností číselné reprezentace umožňu-
je existenci webových stránek, které se 
skládají z oddělených vrstev. Stejně tak je 
tato modularita základem pro další vlast-
nosti novomediálního díla. Kupříkladu li-
bovolný text je po své digitalizaci připra-
ven na různé transformace.

Princip automatizace jako další 
z atributů novomediálního díla vychází 
z číselného kódování a modulární struk-
tury, která „umožňuje automatizovat 
řadu operací při vytváření, manipulaci 
a přístupu k novým médiím. Lidská in-
tencionalita proto může být z tvůrčího 
procesu alespoň částečně odstraněna.“11 
Nejvíce viditelným je pro běžného účast-
níka mediálního světa efekt prohledáva-
telnosti obsahu, který nejlépe reprezen-
tuje vyhledávač Google.

Princip variability novomediálních 
artefaktů vychází z předchozích bodů. 
Novomediální dílo lze totiž různě verzo-
vat a modi!ikovat či dokonce přizpůso-
bovat individualitě konzumenta. „Stará 
média zahrnovala lidského tvůrce, kte-
rý osobně sestavoval prvky textů, ob-
razů nebo zvuků do určité kompozice, 
nebo sekvence. Tím, že byly uloženy do 
materiálu, je jejich souslednost pevně 
daná. Může být vytvořeno mnoho kopií 
původního originálu, které budou v sou-
ladu s logikou industriální společnos-
ti zcela identické. Nová média jsou na-
opak charakteristická svou variabilitou 
(jiná označení tohoto principu nových 
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médií jsou proměnlivost, nebo tekutost.) 
Namísto identických kopií dává novome-
diální objekt vzniknout mnoha různým 
verzím. Spíše než, že by je vytvářel lid-
ský autor, jsou automaticky sestavová-
ny počítačem.“12

Princip překódování je přirozeným 
důsledkem interakce kultury a digitální-
ho světa. Platí zde totiž, že „logika počíta-
čů se vepisuje hluboko do kulturní úrov-
ně médií již z toho důvodu, že nová mé-
dia jsou vytvářena, rozšiřována, ukládá-
na i archivována díky počítači. Způsoby, 
kterými počítače formují náš svět, repre-
zentují a zpřístupňují data, klíčové ope-
race ovládající počítačové programy (vy-
hledávání, třídění, !iltrování), rozhraní 
člověk-počítač (HCI), zkrátka vše, co mů-
žeme označit za ontologii, epistemologii 
a pragmatiku počítače, to vše ovlivňuje 
kulturní úroveň nových médií, jejich or-
ganizaci, nové žánry, ale také obsah.“13

Tyto základní principy stojí v samot-
ném jádru novomediální změny, ať se 
jedná o internet, mobilní telefon nebo di-
gitální fotoaparát. Pokud si je osvojíme, 
umožňují nám pochopit, v čem se nejen 
liší od předchozích mediálních prostře-
dí, ale také jaké otevírají novém možnos-
ti lidského jednání.

Sociální média

Nejlepší příklad novomediálního pro-
storu lidského jednání a jeho výzku-
mu představují tzv. sociální média. Pod-
le výzkumu citovaného v úvodu, sociál-
ní média denně konzumuje 26,4 % oby-
vatelů České republiky. Ve věkové sku-
pině 18–39 let to dokonce 64,3 % obča-
nů, takže i u nás se jedná o nezanedba-
telný fenomén.

Christian Fuchs14 upozorňuje na fakt, 
že nepanuje obecná shoda ohledně jejich 
přesného vymezení, když pojem sociální 
média zastřešuje jak blogy, tak tzv. social 

network sites (jako například Facebook), 
stejně jako mikroblogy (jako Twitter), 
různé wiki (kolektivně editované ency-
klopedie), ale také jiné stránky s uživa-
telsky generovaným obsahem nebo třeba 
stránky určené k sdílení obsahu.15

Americká teoretička Danah M. Boyd 
se v textu Social Network Sites: De inition, 

History, and Scholarship16 snaží sociální 
média, které označuje termínem social 

network sites (SNS), vymezit jako webo-
vé služby, které umožňují lidem: 1. vy-
tvářet veřejné nebo poloveřejné pro!ily 
uvnitř ohraničeného systému; 2. vytvá-

řet seznamy uživatelů, s nimiž jsem ve 
spojení prostřednictvím nějakých soci-
álních akcí; 3. zobrazit a procházet lis-
ty těchto spojení a to nejen uživatelům 
samotným, ale také ostatním uživate-
lům sociální sítě.

Tyto základní charakteristiky pod-
le ní odlišují SNS od ostatních typů strá-
nek, které umožňují běžné vytváření uži-
vatelského obsahu.

Na množství různých teoretických 
pohledů upozorňuje i José  van Dijck 
v The Culture of Connectivity17 a navrhu-
je kriticky zkoumat sociální média jako 
techno-kuturní konstrukt a socioekono-
mickou strukturu18 tvořenou šesti zá-
kladními částmi: vlastnictvím, techno-
logiemi, pravidly užívání, uživateli, ob-
chodními modely a obsahem.19

I přes různé názory na to, jak de!ino-
vat sociální média jako speci!ický druh 
nových médií, se všichni autoři shodují 
v tom, že se jedná o virtuální prostor, ve 
kterém hraje zásadní roli možnost soci-
álních interakcí mezi uživateli a že tyto 
interakce mají speci!ický dopad na vy-
tváření identity uživatelů a komunikač-
ních situací.

Sociální média jako Facebook, Twit-
ter č i Instagram nabízejí  celou ř adu 
různý ch typů sociáních akcí. Na Face-
booku je to kupř í kladu př á telství , „to 
se mi líbí “, sdí lení , komentář . Na Twit-
teru princip sledová ní  č i označ ení  jako 
oblí bené ho, a tak by se dalo pokrač ovat 
dá le. Vš echna tato jednání můžeme chá-
pat jako sociá lní  jedná ní  a jsou vybavena 
svou intencionalitou a mohou být podro-
bena tradičnímu druhu výzkumu ať již 
kvalitativnímu nebo kvantitativnímu. 

Výzkumné důsledky
Oproti běžnému výzkumu ale sociální 
média přinášejí jednu novinku. Proto-
že se jedná o média spadající do oblas-
tí médií nových, jsou informace v nich 
podrobeny archivaci v různých databá-
zích. Sociální akce jsou podrobeny ar-
chivaci a jsou v různých formách k dis-
pozici k dalšímu výzkumu. Podle Lva 
Manoviche20 dnes můžeme, prostř ed-
nictví m sociá lní ch sí tí  a další ch zdrojů , 
př istupovat k velmi rozsá hlý m zá zna-
mů m o lidském chová ní  jak do hloubky, 
tak do š í ř ky. Nejsme již  nuceni si vybrat 
mezi hloubkový m š etř ení m s malý m po-
č tem lidí , nebo dotazní kový m š etř ení m 
s velký m poč tem respondentů.

Řada těchto analýz je metodologicky 
velmi dobře ukotvená v klasických socio-
logických metodách (např. social network 

analysis). Objevují se ale i zcela nové 
možnosti. Příkladem může být třeba 
služba Facebook Audience Insights, kte-
rou poskytuje společnosti Facebook pro 
lepší cílení reklamy. V rámci toho nabízí 
tato služba přehled zájmových preferen-
cí uživatelů Facebooku na základě jimi 
deklarovaných akcí v síti. Je tedy možné 
si například nechat vypsat jaké stránky 
na Facebooku mají rádi uživatelé, kteří 
se hlasí ke křesťanství v USA. Výzkum-
ník tak má rychlý přístup k etnogra!ic-
ky velmi zajímavým údajům.

Nová média a obzvlášť média sociál-
ní tak přinášejí nejen nové formy lidské-
ho jednání, ale také slibují velmi zajíma-
vé možnosti výzkumu, v němž se budou 
zajímavě prolínat kvantitativní a kvali-
tativní metody.
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