
 
 

 

 

Neil Postman – Ubavit se k smrti 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Marek Kučera 

Katedra teorie kultury FF UK 

3. ročník 

2004



  Kniha Neila Postmana je excelentní ukázkou toho, jak je možné p řiblížit teorii 

médií čtenáři, který není v oboru vzdělán. Postman je zastáncem tzv. 

technologického determinismu, tedy směru, který považuje druh komunikujícího 

média za určující: a to jak pro podobu komunikovaného sdělení a jeho obsah, tak i 

(do jisté míry) pro účinek na příjemce. Pro tuto svou hypotézu snáší v knize celou 

řadu argumentů a příkladů. 

 Jak už název knihy napovídá, jeho hlavním tématem je zábava, která je 

především pro televizní vysílání imanentním atributem. Postman poskytuje výklad o 

„zábavnosti“ dnešních médií především v kontrastu s tím, jaká byla podoba médií a 

mezilidské komunikace koncem 18. a v průběhu 19. století v USA.  

 Toto období nazývá obdobím tištěného slova a zachycuje jeho charakteristiky 

na mnoha příkladech: dokládá neobyčejně vysoký podíl gramotných obyvatel 

v americké společnosti, shrnuje extrémně vysoké počty vydávaných knih a periodik, 

a popisuje také způsoby vedení politických debat. Tehdy pronášené disputace by pro 

dnešního posluchače nebyly přijatelné. Sestávaly totiž z mnohahodinových proslovů 

plných košatých, složitě strukturovaných vět a odkazů – a jak Postman dodává, jejich 

náplní byly střety myšlenek, které měly prostor být detailně vyjádřeny a vysvětleny. 

 Příčinou konce tohoto „věku“ se stal podle Postmana telegraf. Ten zásadně 

proměnil pohled na sdělované obsahy. Zatímco do roku 1844 byly pro čtenáře či 

jiného komunikujícího zprávou především takové informace, které mohly mít nějaký 

vliv na jeho každodenní život, na jeho rozhodování ve volbách a podobně, po 

vynálezu telegrafu se hodnotou zprávy stává samotná její rychlost. Zároveň si 

telegraf vynucuje zjednodušování komunikovaného sdělení, což vede k výraznému 

zploštění reality. 

 K dokonalosti dovedla tento princip televize. Postman na celé řadě příkladů 

ukazuje, že sdělované informace jsou z velké většiny samoúčelné a spíše než 

jakémukoli praktickému cíli slouží pobavení diváka. Těmto potřebám televize jako 

média se musí podřídit i obsahy, které jinak z principu zábavné být nemají – 

zpravodajství, vzdělávací programy, náboženské pořady. Trivializace těchto typů 

obsahů se pohybuje na hranici toho, kdy je ještě možné mluvit o „zpravodajství“ nebo 



„vzdělávání,“ a kdy o „zábavě“ – v angličtině ostatně už vnikají termíny, které tyto 

jevy reflektují („infotainment,“ „edutainment“). 

 Při kritičtějším pohledu na Postmanovu knihu je třeba konstatovat, že jeho 

postřehy o podobě a formách komunikace v 19. století i v současné době jsou velmi 

výstižné. Jen těžko polemizovat s podle něj hrůzostrašným konceptem 

zpravodajského „A teď,“ které je příznakem fragmentizace reality a relativizace 

hodnoty poskytovaných informací. Na druhou stranu je otázkou, nakolik je třeba 

právě kritizované televize příčinou či důsledkem „zezábavňování“ celé mezilidské 

komunikace. Nejvýstižněji by asi bylo možné konstatovat, že televize vychází vstříc 

lidské touze po zábavě, a tím stále posouvá hranice toho, jaká míra „zezábavnění“ je 

ještě přijatelná. 

 Nedávno zesnulý Neil Postman ve své knize připomíná dvě vize 

„katastrofického“ vývoje společnosti: Orwellovo 1984 a Konec civilizace Aldouse 

Huxleyho. Zatímco potlačení svobodného myšlení a kritického úsudku je u Orwella 

výsledkem soustavného násilí mocenského aparátu, Huxley zdůrazňuje lidskou 

touhu po zábavě a konstatuje, že nátlaku nebude potřeba, neboť lidé se „náročného“ 

myšlení ve prospěch zábavy vzdají sami. Je třeba podotknout, že tato vize se – 

především v Postmanově výkladu – zdá být stále reálnější. Na druhou stranu: Je 

možné klást si otázku, jak velká část populace je – a i v historii byla – schopná a 

ochotná tázat se po povaze věcí (zejména veřejných záležitostí), a jestli stav 

americké společnosti 19. století nebyl v tomto směru spíše pozitivní deviací. 


