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Abstrakt
Cílem bakalářské práce „Za oponou Saturday Night Live” je zmapovat základní principy,
na kterých stojí americká skeč show Saturday Night Live. Důraz je zejména kladen na
vznik, strukturu a účinkující tohoto pořadu. V neposlední řadě se autor zabývá i velkými
společensko-politickými tématy, která do své tvorby vkládají tvůrci Saturday Night Live.
Autor si klade tři hlavní výzkumné otázky. Otázka č. 1: Jak probíhá výběr hereckého
ansámblu Saturday Night Live? Otázka č. 2: Jak vypadá kreativní týden Saturday Night
Live? Otázka č. 3: Jak byly úspěšné jednotlivé týmy Saturday Night Live?
Jako základní techniku při zpracování tématu zvolil autor kvalitativní analýzu. Teoretická
část se věnuje zejména televizní zábavě, roli televize ve společnosti a televizi v USA.
Praktická část je zaměřena na vznik Saturday Night Live, výběr účinkujících a strukturu
pořadu. Nechybí zde také pohled na jednotlivé herecké ansámbly, hvězdné hosty a vlivy
společensko-politických témat na tuto zábavnou televizní tvorbu.

Klíčová slova
Saturday Night Live, politická satira, televizní pořad, televizní zábava, Late-Night TV,
televize v USA, varieté
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Abstract
The aim of the Bachelor thesis „Behind the Curtain of Saturday Night Live“ is to map
general principles that have created an American sketch show Saturday Night Live. The
main emphasis is put on creation, structure and protagonists of this television show.
Last but not least, the author deals with the big socio-political themes incorporated in the
show by its creators.
The author proposes three main research questions. Question no. 1: What is the casting
procedure for Saturday Night Live? Question no. 2: What is the structure of Saturday
Night Live’s creative week? Question no. 3: How successful were the individual SNL
teams?
The author is using qualitative content analysis method. The theoretical part focuses on
television entertainment, the role of television in the society and role of television in the
USA. The practical part focuses on the creation of Saturday Night Live, the casting
process and the overall structure of the show. Additionally, the thesis takes a look on the
individual teams, star guests and it also examines influences of socio-political themes on
this TV show.
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Saturday Night Live, political satire, television show, television entertainment, Late
Night TV, television in the USA, variety show
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ÚVOD

Tato práce se zaobírá převážně zákulisím amerického pořadu Saturday Night Live
(zkráceně SNL). Ačkoliv je SNL kultovní televizní pořad, který si za více než
čtyřicetiletou historii vydobyl dominantní postavení na americké stanici NBC, tak nebylo
vydáno mnoho ucelených publikací, které by se věnovali právě tomuto fenomenálnímu
pořadu. Při pohledu na literaturu v českém jazyce zabývající se SNL je výčet kvalitních
zdrojů ještě chudší. Autor této práce se nejen na základě těchto skutečností domnívá, že
bližší zpracování daného tématu je přínosné.
SNL je koncipována jako varieté (angl. variety show), které kombinuje zábavné
skeče, hudební vystoupení, satirické zpravodajství a příležitostně i krátká videa. Celá
show je vysílána živě. Výjimku tvoří pouze krátká předtočená videa. Přidanou hodnotou
SNL je uvaděč pořadu, který se každou sobotu mění, ale vždy se jedná o celebritu, a to
nejen tu s komediálním portfoliem. Ačkoliv se jedná o zábavný satirický pořad, tak SNL
velmi často reflektuje politické a sociální dění v USA a vzhledem k více než čtyřicetileté
historii se dá ve spojitosti s SNL hovořit o pramenu nejen televizní americké kultury.
Jako hlavní elementy úspěchu SNL považuje autor specifický výběr hlavních
protagonistů a chemii v jednotlivých hereckých týmech. Dále autor připisuje úspěch SNL
kreativnímu procesu, který má pečlivě rozdělenou strukturu do jednoho týdne.
V neposlední řadě autor práce doceňuje cit tvůrců SNL pro reflektování sociálně-politické
situace, díky kterému je žánr varieté pro diváky stále aktuální.
Autor si tak klade tři hlavní výzkumné otázky. Otázka č. 1: Jak probíhá výběr
hereckého ansámblu Saturday Night Live? Otázka č. 2: Jak vypadá kreativní týden
Saturday Night Live? Otázka č. 3: Jak byly úspěšné jednotlivé týmy Saturday Night
Live?
Jako základní techniku při zpracování tématu zvolil autor kvalitativní analýzu.
Teoretická část se věnuje zejména televizní zábavě, roli televize ve společnosti a televizi
v USA. Začátek kapitoly rozděluje jednotlivé druhy zábavných televizních pořadů podle
jejich typů a vykresluje jejich specifické prvky. Dále se teoretická část dotýká role televize
ve společnosti a v neposlední řadě zkoumá i vliv televize na diváka.
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Praktická část má za úkol představit čtenářům koncept „Late-Night TV“, který má
v USA dlouholetou tradici a do kterého spadá i SNL. Autor práce se dále soustředí na
vznik SNL pod taktovkou producenta Lorna Michaelse. Práce zároveň zahrnuje rozbor
nastolené struktury SNL a popis výběru účinkujících, kteří se spolupodílí na týdenním
kreativním procesu. Závěr bude věnován nejen společensko-politickým událostem, které
SNL nejvíce ovlivnili, ale bude zde i zprostředkován pohled na hvězdné hosty, pro které
SNL není pouze platformou pro propagaci jejich umělecké tvorby, ale především velkou
výzvou prokázat své komediální dovednosti před živým publikem.
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1 TEORETICKÁ ČÁST
Pro zodpovězení výzkumných otázek obklopující zábavný pořad SNL je nezbytné
definovat televizní zábavu a programové typy, které se na obrazovce nejčastěji objevují.
K úplnému porozumění kontextu této práci je dále důležité popsat roli televize ve
společnosti a vliv televize na diváka. V závěru teoretické části se autor věnuje televizi v
USA a rozdělení televizních stanic podle typu vlastnictví.

1.1 Televizní zábava - druhy zábavných pořadů, programové
typy, prvky
V této podkapitole autor nejdříve definuje pojem televize a zábava. V další části
bude kladen důraz na rozdělení zábavných pořadů do základních kategorií. Na závěr se
autor zaměří na programové typy včetně jejich základních prvků.

1.1.1 Televize a zábava
Televize může být definována na mnoha úrovních. První úroveň je definice
samotného přístroje a další může být otázka, co televize představuje jako platforma.
Martin Štoll definuje televizi na úrovni přístroje velmi srozumitelně, když říká, že
„televize je nejsnadněji definovatelná podle patentu, který 2. ledna 1884 nechal v Berlíně
zaevidovat německý inženýr polského původu Paul Julius Gottlieb Nipkow.“1 Zde Štoll
podotýká, že Nipkow popisuje princip elektrického teleskopu a sám přidává i samotnou
definici: „Zde popsaný́ přístroj má za účel učinit objekt, nalézající se na místě A viditelný
v libovolném místě B.“2 Tato definice je elegantní, poněvadž ji můžeme aplikovat i na
současné televizní přístroje a zřetelně vysvětluje hlavní technický požadavek.
Štoll dále definuje televizi na dalších rovinách. Jako jednu z hlavních popisuje
televizi jako instituci: „Je to obecně firma s určitou formou právní subjektivity, a ta má
své zájmy a cíle. Dokonce k tomu, aby se mohl na obrazovce televizních přístrojů
objevovat byť jeden program, je potřeba, aby byly instituce alespoň dvě – ta, která
program vyrábí, a ta, která jej fakticky posílá po vlnách do koncových přístrojů.“3

1
2

3

ŠTOLL, Martin. Tři podoby televize. 2013. str. 9
SEGER, Jiří. Televize – dílo generací. 1978. str. 44
ŠTOLL, Martin. Tři podoby televize. 2013. str. 9
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V neposlední řadě se dá mluvit o televizi ve spojitosti se společensko- politickým
fenoménem, kdy televize není pouze zrcadlem společnosti, ale zároveň je to médium,
které je schopné nastolovat témata a v některých případech i ovlivňovat rozhodování
diváků. Nebyl to také nikdo jiný než Walter Lippmann, který se zabýval myšlenkou
nastolování agendy: „Veřejné mínění podle Lippmanna reaguje nikoli na okolní
prostředí, ale na pseudoprostředí, které vytvářejí zpravodajská média.“4 Lippmann tedy
poukazuje na to, že diváci reagují na obsah, který je vytvářen médii, do kterých
samozřejmě spadá i televize.
Zábava nezpochybnitelně představuje jeden z požadavků televize. „Televize jako
celek plní především funkce, které jsou vlastní masové komunikaci obecně (informace,
zábava, integrace, hodnotová korelace, kulturní kontinuita, vzdělávání apod.).“5
Samotný pojem zábava je možné definovat jako akt, který přináší uspokojení či
radost. Websterův slovník pojem zábava definuje také jako: „Amusement or diversion
provided especially by performers.“6 Definice zábavy je tak doplněna přítomností umělce
či účinkujícího, který zábavu zprostředkovává. Díky možnosti přenosu obrazu i zvuku je
televize příhodným médiem pro zprostředkování zábavy.

1.1.2 Druhy zábavných pořadů - programové typy a prvky
Zábavné pořady můžeme rozlišit do tří základních podskupin – situační komedie,
animované komedie a varieté. Ačkoliv má každá z těchto podskupin své vlastní prvky,
tak samozřejmě dochází k jejich prolínání či nabourávání.
Situační komedie byla zvláště v minulosti velmi často natáčena před živým
publikem, zároveň zde docházelo i k přidávání předem nahraných zvukových stop, které
mají za úkol mimo jiné dát divákovi impulz a sebevědomí, aby se v daný moment zasmál.
Příkladem tohoto postupu je americký seriál Přátelé, současný příklad pak může být seriál
Teorie velkého třesku. Mezi situační komedie bez živého publika naopak patří britská i
americká verze pořadu The Office a ze současné tvorby stojí za zmínku Bojack Horsman.

4
5

MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. 2009. str. 28

ŠMÍD, Milan. „Televize veřejné služby a amsterdamský protokol EU“. In Veřejná služba ve veřejnoprávních
médiích. 2003. str. 212
6
MERRIAM-WEBSTER. "Entertainment." Merriam-Webster.com. [online]. 08.07.2018 [cit. 2018-07-08].
Dostupné z www: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/entertainment>
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Další prvky situační komedie velmi dobře popisuje Victoria O’Donnel : „Situation
comedies are generally known as escapist fare and provoke laughter through jokes,
humorous dialogue and situations, and slapstick. As series, they are broadcast at the same
time each week for 30 minutes during the television season and tend to be complete in
each episode […] The plot customarily involves some minor dilemma or a test, known as
“the problem of the week,” for example, getting a date, having a disastrous date, avoiding
a visit by and in-law, losing something valuable, forgetting an anniversary, wrecking the
family car, buttering up the boss, coping with jealous coworkers, or convincing a
coworker to go out on a date.”7 Ve většině případů se dá konstatovat, že situační komedie
nejsou finančně tolik nákladné jako je tomu u ostatních typů. Důvodem jsou zejména nižší
náklady na set, který zůstává ve většině případů totožný. Největší výdaje jsou spojeny
s odměnami pro hlavní herecké protagonisty, které se v případě úspěchu mohou vyšplhat
do astronomických částek, jako tomu bylo například v případě seriálu Přátelé či Dva a
půl chlapa.
Animovaná komedie je další podskupinou, do které můžeme zařadit zábavné
pořady. Jak již název vypovídá, tak se jedná o pořady vytvářené pod taktovkou animátorů.
I přes to v animovaných komediálních seriálech často figurují renomovaní herci, kteří
buďto pouze dabují anebo i dodávají mimické grimasy a pohyb animovaným postavám.
Animované zábavné pořady často používají prvek parodie, který je ještě umocněn tím,
když se například parodovaná celebrita uvolí propůjčit svůj hlas dané postavě. Tento jev
je často viditelný v pořadu Simpsonovi, který za svou několikaletou působnost oslovil
řadu celebrit, aby propůjčili hlas své animované verzi. Stejně jako u situační komedie
můžeme v animovaných zábavných pořadech pozorovat, že každý díl řeší určité dilema
či zápletku, která je na konci rozuzlena. Průměrná délka jednoho dílu se pohybuje okolo
třiceti minut.8
Varieté je poslední podskupinou zábavných pořadů a zároveň do ní patří SNL.
Hlavními znaky je satira a parodie s délkou přibližně jedné hodiny. Varietní pořady mají
buďto pevný ansámbl hereckých protagonistů a v některých případech se může jednat
pouze o jednoho hlavního protagonistu. Dalším znakem je výskyt hostů z řad celebrit.
Struktura může být buďto koncipovaná do komických skečů anebo může mít formu talk
show, doplněnou o hudební vystoupení, krátká videa a reportáže.

7

O´DONNELL, Victoria. Television Criticism. 2007. str. 100

8

O´DONNELL, Victoria. Television Criticism. 2007. str. 110
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1.2 Role televize ve společnosti
Role televize ve společnosti může být chápána hned z několika úhlů. Výše již
autor zmínil, že televize plní například informační, zábavnou, integrační či vzdělávací
roli. Zjednodušeně by se tedy dalo říct, že v době svého vzniku televize jako nové médium
převzala funkce starších médii a rozšířila je o doplňující prvek, stejně jako to následně
udělal internet. Panuje ovšem přesvědčení, že role televize ve společnosti se vymyká
ostatním médiím a to především ve stylu konzumace jejího obsahu.
David Gauntlett a Annete Hill se podrobně zabývali otázkou způsobu sledování
televize ve společnosti a i s pomocí hloubkových rozhovorů dokázali identifikovat různé
role, které televize ve společnosti naplňuje. Velmi obecná teze jejich výzkumu říká:
„Television can mean a variety of things to different people: it can be a source of pleasure,
providing companionship, especially for people who are living alone, and it can also be
a source of anxiety, or guilt, creating tension in the domestic space.“ 9 Jednotlivé role
televize můžeme rozdělit do tří kategorií.
„Elektronická tapeta“ je první role, kterou televize může představovat. V tomto
případě televize představuje pouze pasivní doplněk domácnosti s nízkou užitečností.
„This metaphor, or variations of it (such as ‘moving wallpaper’), is a common expression
that is used to describe the less positive attributes of television in the home. Here, TV does
not serve a useful purpose, but acts as a colorful and noisy background to the comings
and goings of the household.”10
„Dobrý přítel“ je další slovní spojení, které reprezentuje roli televize ve
společnosti. Popis této role velmi dobře vystihla jedna z respondentek v knize Gauntletta
a Hillové: „I would miss most of all the feeling of having company actually with me in the
room. I have ‘friends’ on radio, too, but seeing the people I like it even better. I do not
like going out but I like to think I can still keep reasonably up to date with what is going
on ‘out there’. TV not only provides me with ‘company’ but it also causes me to react
mentally, and, therefore keep emotionally active, without having to face any
consequences. I would miss seeing it all.”11 Je rovněž důležité zmínit, že věk této
respondentky během rozhovoru byl 78 let. Vysoký věk je jeden ze společných
jmenovatelů pro diváky, kteří vnímají televizi jako dobrého přítele. Zároveň je vidět, že

9

GAUNTLETT, D. a HILL A. TV Living. Television, culture and everyday life. 2005. str. 110

10

GAUNTLETT, D. a HILL A. TV Living. Television, culture and everyday life. 2005. str. 112

11

GAUNTLETT, D. a HILL A. TV Living. Television, culture and everyday life. 2005. str. 115
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televize na rozdíl od rádia může plnit roli dobrého přítele díky své schopnosti přenášet
obraz. Další důležitá informace, kterou z výše zmíněného úryvku dostáváme je, že nulová
zodpovědnost v této interakci nese svou důležitost. Televize přináší možnost socializace
bez negativních důsledků pro diváka, což je pro mnohé osvobozující.
„Člen rodiny“ je role, která ještě umocňuje pozici televize v domácnostech.
Televize již není pouze dobrý přítel, ale stává se nepostradatelným členem rodiny. Tuto
roli televize znovu plní zvláště pro starší diváky anebo pro jedince, kteří nemají možnost
stýkat se frekventovaně se svými blízkými a televize je do určité míry nahrazuje. „TV is
our life, our safety valve. It is a husband, a boyfriend, another member of the family!”12
Televize ovšem ani v tomto případě nemusí být pouze náhražkou za chybějícího
člena rodiny, což Gauntlett a Hillová podkládají ve své knize několika rozhovory
s respondenty, kteří svůj vztah k televizi do detailu popisují: „The TV goes on at 12 noon
for the news on BBC1 and it stays on till 3-4am when I go to bed! Yes, I have always been
very grateful for TV. I’m a visual person and I like to see what I’m hearing, if you
understand me! It is company when I’m alone – if my husband is out – and I can’t bear a
TV that is not on; a picture has to be there even if I don’t have the sounds on. I could say
it is the centre of my life, but that can’t be true – my husband and children and their
families come 1st and 2nd – if you like, but after them TV is very much part of my life – the
family laugh at me, good naturedly, of course!”13
Ačkoliv televize může hrát nespočet rolí, tak je důležité si uvědomit, že existuje
skupina diváků, kteří se cítí provinile při sledování televize. Plýtvání času či nízká
produktivita jsou hlavní proměnné vedoucí k pocitu viny. „I feel guilty about watching
TV in the mornings-weekdays. I feel as if I should be doing housework or something more
important. But if you’ve absolutely nothing to do I think ’What the heck’. Sometimes I’ll
dust or tidy up whilst Anne and Nick are on so I don’t feel guilty.”14 Na tomto úryvku je
zřejmé, že pocit viny spojený se sledováním televize se někteří diváci snaží odbourat další
činností při sledování televize - v tomto případě se jedná o malé domácí práce. Trend
posledních let však směřuje k používání více zařízení najednou, což také může odbourat
pocit viny ze sledování televize. Tuto produktivitu velmi dobře popisuje Mark Deutze ve
své knize Media Work, kde mluví o konceptu „liquid life“, kde propojenost médií stírá
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rozdíly mezi pracovištěm a volným časem tráveným doma.15 Při aplikaci Deutzeho
konceptu při sledování televize se nabízí polemika, že „liquid life“ odbourává pocit viny
při sledování televize.

1.3 Vliv televize na diváka
Otázkou vlivu médií na diváka se zabývala řada autorů včetně Briana McNaira,
Denise McQuaila, Tomáše Trampoty, Jana Jiráka nebo Barbary Köpplové. My si můžeme
připomenout práci Denise McQuaila, který nemluví pouze o vlivu médií, ale také se
zabývá otázkou, jak nás média mohou ovládat nebo manipulovat. Je důležité si uvědomit,
že hlavním úkolem dnešních médií je především nabídnout produkt, který bude mít
vysokou poptávku. „Prvotním úkolem masových médií často není́ přenést určitou
informaci či sjednotit veřejnost nějakým kulturním projevem nebo hodnotami, ale prostě
jen předvést se a získat a udržet zrakovou či sluchovou pozornost.“16
Tomáš Trampota ve své publikaci také dobře poukazuje na to, že zprávy, které
skrz média přijímáme a které nás ovlivňují nemusí být vždy distribuovány s úmyslem
ovlivnit diváka v dané problematice určitým směrem, ale jednoduše jsou pro vysílatele
příhodné díky ekonomickým aspektům. „Jedním z důvodů silného využívaní́
pseudoudálostí zpravodajskými médii je tlak času na práci novinářů, snaha snižovat
finanční́ náklady spojené́ sprodukcí zpravodajství a výhoda předpřipraveného
informačního servisu ze strany subjektů, které o mediaci svých pseudoudálostí usilují.
Spoléhání na tento typ zpráv ale můţe mít citelné důsledky a skrývá v sobě značný́
manipulační́ potenciál.“17
Při otázce vlivu televize na diváka ovšem nemluvíme pouze o účincích, které
ovlivňují percepci diváka dané události a nebo o tom, jaké témata média nastolují, čímž
se zabýval například Walter Lippmann anebo Denis McQuail. V otázce vlivu televize na
diváka je důležité zmínit práci George Gerbnera, který představil kultivační teorii.
Gerbnerova teorie se zabývá mimo jiné účinky vlivu médií na diváka ve spojitosti
s násilím vysílaným na amerických televizních obrazovkách.

15

DEUZE, M. Media Work. 2009. str. 1
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MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové́ komunikace. 1999. str. 74
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"Television is a medium of the socialization of most people into standardized roles
and behaviors. Its function is in a word, enculturation."18 Gerbner se svými kolegy
poukazuje na to, že televize pomáhá se socializací a pomáhá se začleněním diváků do
společnosti.19
Na Gerbnerovu práci navazuje studie Karyn Riddle, která zdůrazňuje, že množství
sledování televize může korelovat se zkresleným vnímáním okolního světa, které si divák
vytvoří v návaznosti na obsah televizního vysílání.20 "The primary proposition of
cultivation theory states that the more time people spend 'living' in the television world,
the more likely they are to believe social reality aligns with reality portrayed on
television."21
Zkreslené vnímání reality v návaznosti na sledování televize je médii často
spojováno s agresivními výpady diváků, kteří toto chování aplikují do reálného světa. Na
toto téma panují rozdílné názory již desítky let. Zajímavým příkladem je rozhovor
Quentina Tarantina s filmovou kritičkou Jen Wahl na televizní stanici KRON 4. Quentin
Tarantino je americký filmový režisér v jehož tvorbě se vyskytuje násilí a proto je často
tázán na otázky ohledně vlivu násilných scén z jeho filmů diváky. V rozhovoru z roku
2003 na stanici KRON 4, kde Tarantino propagoval svůj film Kill Bill, můžeme pozorovat
hlavní argumenty obou táborů v problematice násilí na televizních obrazovkách či
filmových plátnech.
Jen Wahl: “One of the things you’ve said recently ‘children should see Kill Bill’
advising kids to see Kill Bill. Did you actually say that or is that a misquote Quentin?”
Quentin Tarantino: “It’s R rated movie, if the parents go take them to see it, they’ll have
a blast. I actually think from 12 up it’s a really good audience that they will love Kill Bill.
Jen

Wahl:

“Why

the

need

for

so

much

gruesome

graphic

violence?

Quentin Tarantino: Because it’s so much fun Jen, get it.” Jen Wahl: “Really? I’d like to
see you walk down the street and get attacked by some kids who just seen your movie”.
Quentin Tarantino: “But you see Jen, you are all messed up, because you are talking about
real life and I’m talking about the movie. You gotta get is straight, now if you wanna talk

18

GERBNER, G., GROSS, L., Morgan, M SIGNORIELLI, N. Living with television: The dynamics of the
cultivation process. 1986. str. 2
19
GERBNER, G., GROSS, L., Morgan, M SIGNORIELLI, N. Living with television: The dynamics of the
cultivation process. 1986. str. 1-40
20
RIDDLE, K. Cultivation Theory Revisited: The Impact of Childhood Television Viewing Levels on Social Reality
Beliefs and Construct Accessibility in Adulthood. 2009. str. 1-29
21
RIDDLE, K. Cultivation Theory Revisited: The Impact of Childhood Television Viewing Levels on Social Reality
Beliefs and Construct Accessibility in Adulthood. 2009. str. 1
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about movies, let’s talk about the movie. If you wanna talk about real life, let’s talk about
real life.” Jen Wahl: “Okay, kids at 12 can tell the difference? You tell their parents that
Quentin.” […] Quentin Tarantino; “Yes, kids go to a movie theatre, they can tell the
difference. Maybe you couldn’t when you were a kid, but I could.”22
Z částečného přepisu rozhovoru je zřejmé, že se jedná o velmi emotivní výměnu
názorů. Důležité jsou zde dva protichůdné názory Wahl a Tarantina, které mohou z obou
táborů znít extrémně, ale vystihují základní protichůdné názorové přesvědčení v dané
problematice. Wahl je přesvědčená o tom, že extrémní násilí zobrazené například
v Tarantinových filmech má negativní dopad na mladistvé a hraje si s myšlenkou, že
mladiství vystaveni obsahu násilných filmů by sami mohli generovat násilí v reálném
životě. Tarantino naopak jednoznačně vytváří linii mezi reálným světem a filmem. Násilí
v jeho filmech považuje za druh zábavy a věří, že i mladší divák je schopný rozlišit rozdíl
mezi realitou a fikcí.23

1.4 Televize v USA - typy stanic na základě vlastnictví,
používané platformy
„Americká televize je krásné představení, každodenní chrlení tisícovek obrazů,
oko si ani na chvíli neodpočine, neustále je k vidění nového. Široká paleta témat s
minimálními nároky na porozumění. Je plně oddána poslání zásobovat publikum
zábavou.“24 Neil Postman velmi dobře popsal televizi v USA, když dodal důraz na
zábavný aspekt, který americká televizi divákovi zprostředkuje. Pro časové zazáření
vzestupu televize v USA můžeme mluvit o 50. a 60. letech minulého století, kdy mělo
v roce 1954 televizor 65 procent amerických domácností.25 Od té doby se počet televizí
v amerických domácnostech pouze navyšoval až do současné doby, kdy diváci nesledují
televizi pouze prostřednictvím televizního přijímače, ale slouží jim k tomu i další mobilní
zařízení jako notebooky, tablety či chytré telefony.
USA nabízí nepřeberné množství stanic, kterému dlouhou dobu vévodila velká
trojice v podobě NBC, CBS a ABC. „NBC National Broadcasting Company se
profilovala zábavními pořady, hudební show, první mýdlovou operou These are My

22

Quentin Tarantino argues about movie violence. In: Youtube [online]. 07.04.2013 [cit. 2018-07-07]. Dostupné
z <www: https://www.youtube.com/watch?v=7EEpTrPb0-c>
23
Quentin Tarantino argues about movie violence. In: Youtube [online]. 07.04.2013 [cit. 2018-07-07]. Dostupné
z <www: https://www.youtube.com/watch?v=7EEpTrPb0-c>
24
POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti. 1999. str. 105
25
DIETER, Prokop. Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích. 2005. str. 287-288
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Children (1949), první televizním kriminálním seriálem Dragnet (1952), hádankářský
program o ceny, v němž soutěžící určovali známé výrobky vysílala v roce 1956. CBS
Columbia Broadcasting System. Vysílala show Eda Sullivana celých 23 let, sitcomy,
žurnalistické magazíny, rozhovory s významnými osobnostmi u nich doma, politické
rozhovory. ABC American Broadcasting Company vznikla v roce 1945 ze sítě
BlueNetwork, jedné z rozhlasových sítí NBC. Jako první vysílala country hudbu,
hádankářské soutěže, americký fotbal. Podílela se na vybudování nového zábavního
parku Disneyland a stala se tv stanicí Mickey Mouse.“26
CBS, NBC i ABC hrají na americkém trhu stále dominantní roli a v současnosti
jsou doplněny o FOX (The Fox Broadcasting Company) a CW (The CW Television
Network). Důležitou roli hrají i prémiové kabelové a satelitní stanice jako HBO či
Showtime. Je ovšem důležité zmínit rostoucí popularitou nových platforem v čele s
Netflix, Hulu a Amazon Prime. Tyto stanice divák může sledovat na klasických
televizorech prostřednictvím herních konzolí a dalších HDMI zařízení, které dovolují
online funkce. Smart televize, tablety, počítače, telefony a jiná chytrá zařízení mohou
internetové televize přehrávat bez jakýchkoliv překážek. Nárůst popularity nových
platforem dokazuje i výčet pořadů, které tyto internetové televize produkují. Za zmínku
stojí pořady jako House of Card, Black Mirror, Stranger Things, The Handmaid's Tale a
The Grand Tour.
Forma vlastnictví televizních stanic v USA není identická s naším modelem. V
České republice jsme zvyklí na duální systém, kde vedle sebe stojí soukromé stanice a
média veřejné služby. V ČR máme nyní tři mediální subjekty, které jsou mediálními
institucemi veřejné služby. Jedná se o Českou televizi, Český rozhlas a Českou tiskovou
kancelář. Nás tedy bude zajímat hlavně Česká televize, která je zřízena zákonem 483/1991
Sb. o České televizi.27 Tento zákon mimo jiné říká, že „Hlavními úkoly veřejné služby v
oblasti televizního vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém
celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.“28
V USA ovšem nefiguruje obdobný duální systém. Existuje zde například
nekomerční stanice PBS, která do jisté role plní roli média veřejné služby, ale její
financování a programová nabídka je odlišná od našeho modelu. PBS je placena ze

26
27
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státního rozpočtu, ale zároveň financuje svůj chod i z finančních příspěvků od diváků či
sponzorů. Programová nabídka je zaměřená primárně na vzdělávací pořady a
dokumenty.29 V USA tedy vedle sebe stojí komerční stanice, komerční kabelové či
satelitní stanice, nekomerční stanice a internetové stanice.

29
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2 PRAKTICKÁ ČÁST
2.1 Metodologie práce
Autor této práce nechce pouze přiblížit pozadí americké televizní show Saturday
Night Live, ale zároveň se i pokusí zodpovědět tři základní výzkumné otázky:
•

Jak probíhá výběr hereckého ansámblu Saturday Night Live?

•

Jak vypadá kreativní týden Saturday Night Live?

•

Jak byly úspěšné jednotlivé týmy Saturday Night Live?

Pro zodpovězení těchto otázek bude sloužit částečně práce se základní
literaturou v kombinaci s analýzou epizod SNL od roku 1975. Hlavní metodou pro
zpracování materiálu bude kvantitativní analýza, která se nabízí zejména s ohledem na
délku zkoumaného období, jelikož „je schopna popsat proměnu mediálních obsahů
v delším časovém horizontu.“30

2.2 Koncept „Late-Night TV“ v USA
Late-night TV je koncept, který má v USA dlouholetou tradici. Již z názvu se dá
jednoduše konstatovat, že se jedná o televizní pořady, které jsou vysílány v nočních
hodinách. Při bližším pohledu na pořady, které používají název late-night je ovšem patrné,
že se jedná hlavně o formát talk show či varieté. Již v teoretické části této práce je
zmíněno, že oba tyto formáty zasahují do podkategorie televizní zábavy a nabízí prvky
politické satiry. Standardně jsou late-night pořady vysílány mezi 23:00 - 2:00, ale i zde
může docházet k výjimkám. Například v roce 2009 NBC na krátkou dobu přesunula
Tonight Show, kterou moderoval Jay Leno, na časový slot od 22:00. Tento experiment se
zvláště s ohledem na rating nesetkal s úspěchem a NBC zanedlouho přesunula Jay Lena
zpátky na slot začínající v 23:35.31
Historicky se dá ve spojitosti s late-night mluvit hlavně o talk show. „V roce 1954
uvedla na televizní obrazovky stanice NBC pořad Tonight!, který začínal každý všední
den ve 23:15 po posledních nočních zprávách a končil jednu hodinu po půlnoci. Prvním
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moderátorem byl bývalý estrádní umělec Steve Allen.“32 Dalším jménem, které je silně
spojeno s talk show, tak jak ji vnímáme v současnosti, je neodmyslitelně Johnny Carson.
Ondřej Stárek ve své diplomové práci správně poukazuje na to, že struktura talk show
nastolena Carsonem z roku 1962, je používána dodnes. „Carson začínal každý díl asi
patnáctiminutovým monologem, po kterém následoval krátký skeč, rozhovor s hosty a
pořad zpravidla končil hudebním vystoupením.“33
Některé talk show mají logicky i přidanou hodnotu v dalších segmentech, které
mohou zahrnovat krátká videa či hry s hosty. Jedná se například o Jimmyho Fallona,
který ve svém pořadu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon prokazuje svou
kreativitu parodiemi jako Jersey Floor, Downton Sixbey nebo Joking Bad. Dále má
Fallon ve svém repertoáru řadu her pro hosty a zároveň si troufne i na imitaci celebrit a
politiků. Fallonův konkurent James Corden ve svém pořadu The Late Late Show with
James Corden naopak zaujal svým segmentem Carpool Karaoke, kde v automobilu
veze hvězdy současné hudební scény a zpívá s nimi karaoke. I přes nespočet segmentů a
přidaných hodnot, které současné talk show mohou nabízet, můžeme konstatovat, že
Carsonova struktura zahrnující monolog, skeč, rozhovor a hudební vystoupení je
v jiných variacích přítomná dodnes.
SNL v rámci late-night TV spadá do kategorie varieté, ale co se struktury týče, tak
můžeme najít několik společných znaků s již zmiňovanou talk show Johnnyho Carsona
z šedesátých let. Stejně jako The Tonight Show Starring Johnny Carson i SNL nabízí
úvodní monolog, krátké skeče a hudební vystoupení.

2.3 Vznik Saturday Night Live
2.3.1 Saturday Night Live
Saturday Night Live je zábavný televizní pořad vysílaný živě na americké
televizní stanici NBC již po dobu 43 let. SNL spadá do kategorie late-night TV a obsahuje
hlavně prvky varieté. Průměrná stopáž jednoho dílu je 90 minut s pevně danou strukturou.
Pořad má pevný herecký ansámbl, který ve většině případů zůstává neměnný po celou
sezónu. Každý díl SNL je uváděn celebritou, která také účinkuje ve vybraných skečích.

32
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S celebritou se také mění hudební host, který během pořadu vystoupí živě na jevišti. Není
výjimkou, že se v některých skečích objeví i další známé celebrity anebo bývalí členové
hereckého ansámblu SNL.34
Pořad je uveden komediálním skečem, po kterém hlavní protagonista nebo
protagonisté nabourají čtvrtou stěnu a do kamery pronesou ikonickou větu „Live from
New York, it’s Saturday Night!“. Poté následuje monolog hostující celebrity, po kterém
následují další skeče, či krátké video. Do pořadu jsou vložena i hudební vystoupení a
satirické zpravodajství nesoucí název Weekend Update. SNL končí děkovačkou na pódiu,
kde jsou shromáždění všichni herečtí představitelé, hudební hosté a celebrita uvádějící
daný díl pronese děkovnou řeč.35
Za svou dlouholetou historii si SNL odnesla řadu televizních cen. Za zmínku stojí
243 nominací na cenu Emmy, z nichž bylo 64 vítězných. Ve svých vitrínách se SNL může
pyšnit i dvěma cenami George Foster Peabody Award. SNL také často plní titulky
předních stran novin v souvislosti s vlivem, který má na americkou politickou kulturu.36

2.3.2 Zrození Saturday Night Live
Psal se jedenáctý říjen 1975, kdy mohli diváci televizní stanice NBC slyšet
kultovní větu v podání Chevyho Chase „Live from New York, it's Saturday Night!“. Tímto
začala nová éra varieté na amerických televizních obrazovkách prostřednictvím zbrusu
nového pořadu, tehdy ještě s názvem NBC’s Saturday Night.37
SNL by ovšem nevzniklo bez dvou osob, které v roce 1974 vypracovaly základní
koncept, na kterém SNL funguje dodnes. Nebyl to nikdo jiný než viceprezident večerního
vysílání na NBC Dick Eberson a producent a scénárista Lorne Michaels. Před bližším
představením dua Eberson a Michaels je nezbytné rozumět klimatu, které v sedmdesátých
letech v NBC panovalo.
V roce 1975 byla americká televize ovládána velkou trojkou v podobě televizních
stanic ABC, CBS a NBC, které mezi sebou bojovaly o nejvyšší sledovanost. Ačkoliv NBC

34

ABOUT THE SHOW. NBC [ online ]. [cit. 2018-07-04]. Dostupné z www: <https://www.nbc.com/saturday-nightlive>.
35
MARX, N., SIENKIEWICZ, J., BECKER, R. Saturday Night Live and American TV. 2013. str. 40
36

ABOUT THE SHOW. NBC [ online ]. [cit. 2018-07-04]. Dostupné z www: <https://www.nbc.com/saturday-nightlive>.
37
MARX, N., SIENKIEWICZ, J., BECKER, R. Saturday Night Live and American TV. 2013. str. 40

17

byla v této exkluzivní společnosti, nedá se říct, že prožívala na začátku sedmdesátých let
ideální období. Bojovala o druhé místo ve velké trojce a zároveň postrádala svou identitu.
Kritici NBC vyčítali hlavně její marné snahy přivést mladé publikum k televizním
obrazovkám. To ilustruje fakt, že NBC v sezóně 1975 musela zrušit natáčení devíti
nových pořadů pro mladé publikum, které se nedožily druhé sezóny kvůli nízké
sledovanosti.
Naproti tomu konkurenční stanice CBS v té době vysílala populární pořady All in
the Family a The Mary Tyler Moore Show. Poslední z velké trojky ABC byla kritizována
díky laciným sitkomům a detektivkám zobrazujícím násilí, které měli přitáhnout masy,
ale i přes to ABC dokázala ve sledovanosti předčít NBC. Špatnou situaci v NBC ilustruje
článek Johna Leonarda publikovaný v New York Times s názvem: „The Worst Television
Season, Ever, Ever, Ever,“ který glosoval výskyt nekvalitních pořadů právě na NBC a
ABC v roce 1975.38
Prezident NBC Herbert Schlosser se i přes neúspěšné pokusy o populární pořad
pro mladé nevzdával a pověřil viceprezidenta večerního vysílání Dicka Ebersola
vytvořením nového a svěžího televizního pořadu do večerního sobotního slotu. Volba
právě sobotního slotu nebyla úplně náhodná, jelikož v roce 1974 na NBC běžely reprízy
pořadu The Tonight Show s Johnny Carsonem. Carson měl v té době na NBC výsadní
postavení, takže když požádal NBC o přesunutí repríz jeho show z víkendového slotu,
bylo mu vyhověno. Tím pádem se uvolnilo místo v programu NBC, které se Schlosser
rozhodl zaplnit novým pořadem.39
Sám Eberson vzpomíná na toto období v knize Jamese Millera a Toma Shalese.
„Johnny Carson had given them fair warning that he did not want weekend repeats of
The Tonight Show to exist after the summer of 1975. They had begun to order up some
specials. One had Burt Reynolds sort of hosting. It was talky and had some comedy bits.
Herb said he was very much interested in finding some regular stuff for that time period.
I was intrigued, even though I had no background whatsoever in late night.”40 Vzhledem
k nedostatku zkušeností z prostředí zábavných pořadů a late-night se Eberson rozhodl
najít producenta, který by ambiciózní projekt vedl. Během září a října roku 1974 Eberson
procestoval západní pobřeží USA, Kanadu, Chicago a New York s cílem najít mladého
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producenta, který by splňoval jeho přísná kritéria. Netrvalo dlouho a lidé z branže se
dozvěděli o Ebersonově snaze najít vhodného producenta pro nový pořad. Nakonec to byl
Sandy Warnick, agent Lorna Michaelse, který Ebersona kontaktoval bez Michaelsova
vědomí o tom, že vize jeho klienta je téměř totožná s Ebersonovými požadavky. Po
vzájemném setkání Ebersona s Michaelsem bylo zřejmé, že Michaelsův agent se nemýlil
a vznikla tak dvojice, která se velkou mírou podílí na zrození SNL.41

Dick Ebersol (vlevo) a Lorne Michaels v létě 1975 před zahájením vysílání SNL.
Zdroj: HILL, D. a WEINGRAD, J. Saturday Night: A Backstage History of Saturday Night Live. 2014. str. 9

V průběhu několika týdnů přišel Ebersol a Michaels s konceptem varieté, které by
se skládalo z komických scének, politické satiry a hudebních čísel. Cílovou skupinou byli
lidé ve věku od 18 do 34 let. Michaels sám přiznává, že se tehdy inspiroval televizní
tvorbou, která svým humorem apelovala na mladé diváky. Pokud tedy divák najde v SNL
určité podobnosti s britskou klasikou Monthy Python’s Flying Circus z let 1969 až 1974,
tak bude určitě na správné stopě. Další Michaelsovou inspirací byl televizní pořad Rowan
& Martin’s Laugh-In vysílaný v letech 1967 až 1973, na kterém se podílel sám Michaels
jako scénárista.42
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2.4 Struktura Saturday Night Live a pracovní týden
2.4.1 Struktura Saturday Night Live
Struktura SNL je od první sezóny až do současnosti velmi konzistentní. Začátek
patří úvodnímu skeči, který je ukončen ikonickou větou „Live from New York, it's
Saturday Night!“. Po úvodním skeči následuje znělka pořadu a uvedení hvězdného hosta,
který na pódiu přednese svůj monolog. Další části pořadu nemají pevně dané pořadí, ale
divák si může být jist, že spatří hudební vystoupení, satirické zpravodajství, několik skečů
a rozloučení s hostem na konci pořadu. Ve většině případů SNL nabídne i krátké
předtočené video. Během první sezóny se jednalo o krátké filmy od Alberta Brookse,
který dohromady předtočil pro SNL šest krátkých filmů. Po éře Brookse tradice
předtočeného materiálu pokračovala. Nejvýrazněji se jako tvůrci předtočeného materiálu
zapsali do kronik SNL Andy Samberg, Jorma Taccone a Akiva Schaffer, kteří se svým
segmentem SNL Digital Short ovládli předtočený materiál po dobu sedmi sezón.
Sám Lorne Michaels uvádí, že od čtvrté epizody odvysílané 8. listopadu 1975
dostala SNL svou tvář, kterou známe dodnes. Úplně první díl byl samozřejmě
experimentem a několik hvězd se shoduje, že zde bylo až moc stand-up segmentů
v podání George Carlina. Naopak druhému dílu bylo vyčítáno, že obsahuje přemíru
hudebních segmentů v podání dvojice Paul Simon a Art Garfunkel. To ostatně potvrdili i
kritici, kteří ve svých hodnoceních zařadili SNL do kategorie hudebních pořadů, což
Michaels vnímal velmi negativně.43
Pro ilustraci vývoje struktury autor práce přikládá tabulku, která znázorňuje
strukturu prvního, druhého a čtvrtého dílu první sezóny a posledního dílu 43. sezóny,
jakožto nejnovějšího dílu SNL. Autor vybral 4. díl 1. sezóny a 23. díl 43. sezóny pro
ilustraci Michaelsových slov, že od 4. dílu 1. sezóny byla struktura SNL taková, jak ji
známe nyní. První a druhý díl premiérové sezóny je uveden v tabulce pro ilustraci rozdílné
struktury na počátcích SNL. Autor rozdělil části pořadu do sedmi segmentů: Cold Open
(úvodní skeč), monolog, skeč (do této kategorie spadá i segment Muppets), hudba
(hudební vystoupení), zprávy (satirické zpravodajství Weekend Update), video
(předtočený video obsah), závěr (poděkování hosta během závěrečných titulků).
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Tabulka č. 1: Struktura vybraných epizod SNL

Z tabulky je zřejmé, že každý z vybraných dílů má jiný počet segmentů. V rámci
popisu struktury se ovšem autor nesoustředí na počet segmentů, ale na jejich kategorii,
jelikož počet segmentů se mění i v rámci jednotlivých sezón a dodnes není pevně daný.
Naopak kategorie segmentů udávají strukturu, kterou Michaels podle vlastních slov
nastolil ve čtvrté epizodě první sezóny.44 V první epizodě první sezóny (S01E01) jsou
hned čtyři monology v podání George Carlina. V druhé epizodě první sezóny (S01E02)
naopak můžeme spatřit pět hudebních čísel. Tabulka znázorňuje i strukturu čtvrté epizody
první série (S01E04), která podle Michaelse nastolila dnešní podobu SNL, v porovnání
s nejnovější epizodou (S43E23).45
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2.4.2 Pracovní týden Saturday Night Live
SNL má posledních 43 let nejen podobnou strukturu, ale také kreativní proces,
který je pilířem každé sobotní show. SNL má pevně daný pracovní týden, který stojí za
zrodem každé epizody. Pracovní týden začíná v pondělí a končí v sobotu. Jelikož
je dispozici mnoho zdrojů popisujících pracovní týden SNL, tak se autor této práce
rozhodl vycházet převážně z rozhovorů s Lornem Michaelsem, který stál u zrodu SNL a
dodnes je producentem tohoto pořadu aktivně zasahujícím do kreativního procesu.
Pondělí je přezdíváno „pitch meeting“ a je věnováno prvním nápadům na
programový obsah. Probíhá za přítomnosti Michaelse, hosta z řad celebrit a celého
hereckého a scénáristického týmu. Na počátcích SNL se jednalo o skupinu přibližně
dvanácti lidí, v současnosti se číslo participantů pohybuje kolem třiceti. Někteří lidé musí
sedět na zemi a ti, co přijdou později musí stát v pozoru u dveří. Pondělní schůze by se
samozřejmě mohla konat i v některé větší místnosti studií NBC, ale Michaels je velkým
zastáncem tradic a nechce měnit strukturu pracovního týdne. Během schůze celé
osazenstvo přichází s nejrůznějšími nápady na skeče a další obsah show. Velmi často se
do kreativního procesu zapojuje i host z řad celebrit.46 Sám Lorne Michaels pro magazín
Vulture ještě upřesňuje, že se z pravidla s hosty schází těsně před samotnou schůzí, která
v probíhá v pondělí po páté hodině odpolední.47
Úterý je věnováno převážně psaní. Nápady z pondělního jednání dostávají
celistvou formu díky kreativitě hereckého a scenáristického ansámblu. Není výjimkou, že
většina osazenstva píše i přes noc z úterý na středu.48 Úterní program pro samotného
Lorna Michaelse je částečně odlišný. Michaels zpravidla chodí v úterý na večeři s hostem
SNL, kde je mimo jiné diskutován úvodní monolog. Michaels také připouští, že úterní
večeře má za úkol částečně uvolnit hosty, kteří jsou v mnoha případech nervózní z živého
vystupování. Po večeři se Michaels vrací do studia, kde pobývá do třetí hodiny ranní.49
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Během středečního dne má celý tým za úkol vybrat nejlepší materiál z předešlého
dne. Většinou se jedná o čtyřicet skečů, které jsou nahlas přečteny před celým
osazenstvem SNL.50 Čtvrteční den je věnován výrobě kulis. Herecké osazenstvo zároveň
začíná nejen se zkoušením vybraných skečů, ale na pořadu dne je i kostýmová zkouška.
Čtvrtek je také věnován vytvářením předtočeného materiálu. Pátek se nese ve znamení
zkoušení. Herecký ansámbl zkouší skeče, které často musí být přepsané scénáristy či
samotnými herci. V pátek jsou zároveň převezeny kulisy z Brooklynských dílen do studia
NBC. Žádná část kulisy přitom nemůže přesahovat výšku 2.74 metrů, aby se mohla vejít
do výtahů NBC v Rockefellerově centru.51
V sobotu je na pořadu dne zkouška, včetně kostýmů a paruk. V 17 hodin následuje
zkouška zvuku. V 18 hodin probíhá zkouška zpravodajského segmentu Weekend Update
a úvodního monologu. Michaels podotýká, že zkouška monologu v 18 hodin probíhá
pouze v případě, že už je monolog napsaný. V průběhu celého hektického dne je potřeba
upravovat skeče a další materiál. Od 20 hodin začíná celá show před živým publikem.
Nejedná se ovšem o produkt pro televizní obrazovky, ale pouze o zkušební verzi. První
verze show trvá zpravidla přes dvě hodiny. Poté, co má celý tým možnost vidět reakce
diváků, se Lorne Michaels schází s ostatními producenty SNL a s hlavními scénáristy a
rozhodují, které skeče budou vybrány pro televizní vysílání. V 23:30 začíná ostré vysílání
SNL před živým publikem nejen ve studiu, ale i před televizními obrazovkami.52
Tabulka č. 2: Grafické znázornění pracovního týdne SNL (tabula je pouze ilustrační)
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2.5 Výběr účinkujících
SNL vyprodukovala za svou více než čtyřicetiletou historii nespočet talentů. Za
zmínku stojí jména jako John Belushi, Bill Murray, Eddie Murphy, Mike Myers, Rob
Schneider, Chris Rock, Adam Sandler, Ben Stiller, Will Ferrell, Jimmy Fallon, Tina Fey,
Amy Poehler, Robert Downey Jr., Kristen Wiig, Bill Hader či Seth Meyers. Stejně jako
pracovní týden, i výběr účinkujících má pevně danou strukturu, která z SNL vytváří velmi
úspěšnou líheň talentů.
Talenty do hereckého ansámblu vybírají lovci talentů v komediálních klubech,
které se specializují na improvizaci. Producenti SNL mají čtyři osvědčená místa, v kterých
hledají nové členy ansámblu. Prvním je klub zvaný Second City, který byl založen
v Chicagu, ale v současnosti má pobočky i v Torontu a v Los Angeles. Druhým zdrojem
talentů je klub Groundlings v Los Angeles. Třetí v pořadí je Improv Olympic v Chicagu
a v Los Angeles. Poslední v seznamu je potom Upright Citizens Brigade Theatre
s pobočkami v Los Angeles a v New Yorku.53 Navzdory tomu, že všichni absolventi výše
zmíněných institucí mají kvalitní trénink v improvizaci, tak Michaels poukazuje na další
nezbytné kvality. „To co děláme je natolik specifické, že zbývá velmi málo prostoru pro
improvizaci. Každá věta, každý dialog má k sobě připojený konkrétní záběr kamery.
Pokud zrovna nejste tam kde máte být, tak nebudete ani v záběru.“54 Michaels zde
poukazuje na nutnost herecké disciplíny a preciznosti, která je nezbytná pro živý televizní
pořad. Vzápětí však připouští, že improvizace má svou důležitost v souvislosti s časovými
požadavky SNL. Taková situace nastává v případě, kdy je živé vysílání moc dlouhé a herci
jsou nuceni zkrátit právě rozehraný skeč za pomoci svých improvizačních schopností.55
Členství v jednom z výše jmenovaných komediálních klubů ještě nezaručuje
automaticky místo v ansámblu SNL. Každý vybraný uchazeč se musí zúčastnit konkurzu,
který probíhá v samotném studiu 8H, nacházející se v hlavním sídle NBC na adrese 30
Rockefeller Plaza v New Yorku. Konkurz s dobou trvání kolem deseti minut se provádí
za přítomnosti několika členů štábu SNL, včetně samotného Michaelse. Uchazeči
nejčastěji volí možnost imitovat slavné osobnosti, vytvořit si vlastní originální postavu
anebo prokazují své schopnosti v kategorii stand-up. O vysokých nárocích na pozici v
53
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SNL se přesvědčila nejedna hvězda. Do seznamu neúspěšných kandidátů na místo v SNL
se řadí Jim Carrey, Steve Carell, Louis C.K., Stephen Colbert, Zach Galifianakis, Kevin
Hart, Lisa Kudrow, Donald Glover anebo John Goodman.
Autor si v návaznosti na výběr účinkujících kladl výzkumnou otázku, jak často se
herecký ansámbl obměňuje. Zkoumané období zahrnuje všechny zatím odvysílané sezóny
od roku 1975 do roku 2018. Autor vytvořil tabulku na základě seznamu všech sezón a
členů, který je dostupný v publikaci Live From New York: The Complete, Uncensored
History of Saturday Night Live as Told by Its Stars, Writers56 a na internetových stránkách
televize NBC.57
Cílem této analýzy bylo seřadit všechny účinkující SNL podle počtu sezón,
v kterých vystupovali a následně spočítat kolik sezón v průměru absolvuje jeden
účinkující. Autor podotýká, že ačkoliv do níže přiložené tabulky zahrnul současné členy
SNL (tučně vyznačeno), tak jejich hodnoty nefigurují ve finální statistice. Výsledná
hodnota je zaokrouhlena na dvě desetinná místa. Jednotka reprezentuje jednu
absolvovanou sezónu SNL, ale nezohledňuje reálný čas strávený na obrazovce. Přesto
však autor poukazuje na skutečnost, že herci Kristen Wiig, Jeff Richards, Maya Rudolph,
Casey Wilson, Amy Pohler, Abby Elliot, Michaela Watkins, Paul Brittain, Kate
McKinnon, Seth Meyers, Colin Jost, Sasheer Zamata a Leslie Jones přišli anebo odešli
v průběhu sezóny a jsou tedy označeni hvězdičkou.
Tabulka č. 3 ukazuje, že nejdéle sloužícím členem ansámblu SNL je Kenan
Thompson, který je zároveň i aktivním členem. V průběhu 43 sezón v SNL figurovalo
dohromady 133 členů hereckého osazenstva. Hlavní statistika ukazuje, že průměrná doba
strávená v pořadu je 3.94 na účinkujícího. Pokud hodnotu zaokrouhlíme na celá čísla, tak
můžeme konstatovat, že členové hereckého ansámblu se mění v průměru každé čtyři roky.
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Tabulka č. 3: Účinkující SNL seřazeni podle počtu sezón, v kterých vystupovali
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2.6 Lidé v pozadí Saturday Night Live
SNL nejsou pouze herečtí představitelé, ale také producenti, dramaturgové,
zvukaři, kostyméři, kameramani, režiséři, atd. Autor této práce se rozhodl zaměřit v tomto
segmentu na roli scénáristů. Neplatí totiž pouze, že herecký ansámbl se podílí na psaní
skečů, ale můžeme být svědky i opačného fenoménu. Toto prolínání může vyvrcholit až
do situace, kdy se z původních scénáristů stávají členové hereckého ansámblu. Již v první
sezóně SNL to byl Chevy Chase, najat coby scénárista, který přesvědčil Lorna Michaelse
o svých hereckých kvalitách a ještě před začátkem prvního odvysílaného dílu změnil svou
pozici a stal se hvězdou první série SNL.58 Další výraznou osobností, která začínala v SNL
jako scénáristka, je Tina Fey. Její cesta vedla přes klub Second City a dovedla ji na pozici
hlasatelky Weekend Update.
Tina Fey ve své knize Bossypants popisuje proces výběru scénáristů pro SNL,
který má znovu pevně zakořeněnou tradici. Scénáristé jsou přiváděni z dvou odlišných
okruhů. Část z nich jsou absolventi Harvardu (Jim Downey, Al Franken, Conan O’Brien)
a druhou část tvoří talentovaní komici, kteří ve většině případů přicházejí ze stejných
komediálních klubů, jako je to v případě hereckého osazenstva (Gilda Radner, Horatio
Sanz, Bill Murray). Fey dodává, že hlavním receptem pro úspěch je vyrovnaný počet
scénáristů z obou okruhů. Scénáristy z Harvardu přirovnává k vojenské teorii a o
komicích referuje jako o Vietnamu. Absolventi Harvardu se zabývají například logičností
daného skeče a komici dodají skeči přirozenost.59 Právě kombinace inteligentního humoru
s někdy až absurdním podáním může být jeden z důvodů, proč je SNL na televizních
obrazovkách již přes čtyři dekády.

2.7 Jednotlivé týmy Saturday Night Live a jejich počínání
V kapitole 2.5 autor této práce na základě analýzy zjistil, že dohromady se v SNL
vystřídalo 133 členů hereckého ansámblu. Všichni členové byli rozděleni do 43 sezón
s průměrnou působností 3.94 sezón na člena. Autor si tak klade další otázku, která zní:
Jak byly úspěšné jednotlivé týmy Saturday Night Live? Vzhledem k vysoké subjektivitě
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hodnocení zábavy se autor rozhodl vyhledat rating jednotlivých sezón a na základě
výsledných hodnot seřadit jednotlivé týmy od nejvyššího ratingu po nejnižší.
Zkoumané období od roku 1975 do roku 2003 bylo vybráno, protože v tomto
období nefigurují žádní současní vystupující.60 Základním souborem jednotek jsou
všechny sezóny od 1975-76 až do sezóny 2002-2003. Jednotkou analýzy je Live+7 rating,
který měří nejen živé vysílání, ale také přehrání z videa a dalších záznamových zařízení
do sedmi dnů po odvysílání jednotlivé epizody.61 Výsledná hodnota představuje průměr
Live+7 ratingu všech dílů v dané sezóně. Jednotlivé hodnoty vycházejí z údajů analytické
společnosti Nielsen, která přes 90 let zabývá mimo jiné sledovaností a analýzou médií.62
Tabulka č. 4: Live+7 rating vybraných sezón SNL seřazen v sestupném pořadí63
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Tabulka č. 4 ukazuje, že nejvyšší Live+7 rating z vybraného období měla pátá
sezóna z období 1979-1980. Naopak nejnižší hodnotu vykazuje 28. sezóna z let 20022003. Tabulka č. 4 nemá za úkol pouze seřadit hodnoty Live+7 ratingu, ale zároveň slouží
jako reference pro výčet členů hereckého ansámblu SNL po dobu prvních 28 sezón.

2.8 Kontext tvorby Saturday Night Live s politickyspolečenskou situací v daných etapách
V návaznosti na předchozí kapitoly této práce je zřejmé, že SNL se po celou dobu
své existence snaží následovat stejnou strukturu pořadu i kreativního procesu. Nabízí se
tedy otázka, jak tvůrci SNL dokáží apelovat na nová publika a udržet se na televizních
obrazovkách úctyhodných 43 let. Jednou z odpovědí může být orientace SNL na
politickou satiru. Podle několika studií SNL dokonce ovlivňuje politickou situaci v USA.
Studie Jessici Leno se například zabývá otázkou nastolování agendy v režii SNL. Velká
část této studie je věnována kandidatuře americké političky Sarah Palin na
viceprezidentku USA za Republikánskou stranu v roce 2008. Podle Leno je to právě
americká televizní show, která měla ovlivnit neúspěšnou kandidaturu Palin.64
Satirické reakce na aktuální politickou situaci mohou zaujmout různorodá publika,
ale zároveň přináší i kontroverzi. SNL je mnohdy vyčítáno, že sympatizuje s
Demokratickou stranou. Toto nařčení může být spojeno i s tím, že SNL vysílá z New
Yorku, jehož populace je liberálně založená. To potvrzují volební výsledky přímo
z volebního okrsku na Manhattanu, odkud SNL vysílá. Prezidentské volby v roce 2016
měly na Manhattanu jasného favorita, když kandidátka Demokratické strany Hilary
Clinton získala 86,6 procent hlasů.65 Tvůrce SNL Lorne Michaels se proti této kritice jasně
vyhrazuje. „Naším cílem nikdy nebylo propagovat určité zájmy. Naše práce, ačkoliv to
může znít pompézně, je mluvit pravdu k těm u moci. Já jsem registrovaný jako Nezávislý,
ale ne snad proto, aby náš pořad vypadal nestranicky. Pokud bychom byli straničtí, tak to
neznamená, že bude naše práce znehodnocena. Ale jednoduše řečeno, jsme proti těm,
kteří jsou zrovna u moci.“66
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Politickou vyvážeností se také zaobíral Ondřej Stárek ve své diplomové práci.
Stárek zkoumal politickou satiru v SNL v letech 2008 – 2014. „Poměr zobrazení
Republikánů a Demokratů byl v souhrnu velice vyrovnaný, nedá se tedy říci, že by se
pořad dlouhodoběji orientoval více na politiky příslušející k jedné či druhé politické
straně.“67
Tvorba SNL byla často spojena s velkými společenskými tématy v USA. Jedním
z těchto témat byla rasová otázka. Ačkoliv je SNL považována za liberální show, tak
v minulosti získala kritiku v souvislosti s prezentováním herců tmavé pleti. Bývalí
členové hereckého ansámblu Tim Measows, Chris Rock a Damon Wayans obvinili
scénáristy SNL, že omezují a zkracují jejich skeče. Zároveň se jim nelíbilo, že jejich
nápady byly jen velmi zřídka použity. Tuto situaci změnil v roce 1980 talentovaný herec
tmavé pleti Eddie Murphy, který figuroval jako jedna z hlavních hvězd SNL.68
Další kritiku SNL získala za nedostatek ženských protagonistek. Ačkoliv od
počátku SNL figurovaly v hereckém ansámblu skvělé komičky Jane Curtin, Gilda Radner
a Laraine Newman, tak i ony si v minulosti stěžovaly na své herecké vytížení. Nešlo
pouze o čas před kamerou, ale také o důležitost jejich rolí. Curtin později přiznala, že
přísun malých rolí v podobě asistentek, sekretářek a přítelkyň hlavních protagonistů ji
frustroval. Od počátků SNL se však situace kolem ženských protagonistek výrazně
změnila. Silný moment pro ženy v SNL je velmi často přisuzován Tině Fey, která v roce
1997 nastoupila jako scénáristka. Od té doby se přes hlavní scénáristku vypracovala na
moderátorku segmentu Weekend Update. Právě Fey podporovala ženské protagonistky a
z pozice hlavní scénáristky měla prostředky ke zlepšení situace pro ženy v SNL. Od éry
Fey měli diváci možnost obdivovat výrazné ženské protagonistky jako Amy Poehler,
Maya Rudolph, Kristen Wiig a Kate McKinnon.69
Z výše zmíněných příkladů je zřejmé, že situace v SNL v souvislosti s barvou pleti
a rovnoprávnosti žen nebyla vždy ideální. Ale musíme brát v potaz celou sociálněpolitickou situaci na území USA v daném období. Z příkladů je totiž jasně patrné, že SNL
se vyvíjí a cítí změnu ve společnosti, kterou implementuje do svých řad.
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2.9 Hvězdní hosté
Hosté z řad celebrit jsou neodmyslitelnou součástí SNL. Do této kategorie
nespadají pouze celebrity, které uvádějí příslušnou epizodu, ale také sem můžeme zařadit
hvězdy, které se v SNL objevují například jen na jeden skeč či na kratší segment. Účast
v SNL je pro mnohé prestižní, jelikož se jedná o živé vysílání a herci a další umělci mají
možnost prokázat své komediální dovednosti.
Existují ovšem celebrity, které v SNL nejsou vítané. Například zpěvačka Sinead
O’Connor se dostala v roce 1992 na černou listinu SNL poté, co během svého hudebního
vystoupení začala protestovat proti katolické církvi. Sinead nejdříve změnila text písně
v duchu svého protestu a vše nakonec vyvrcholilo poté, co roztrhala do kamery fotografii
Jana Pavla II. Bizarní účast na černé listině si vysloužil i komik Andy Kaufman, který
zvláště v první sezóně SNL patřil k velmi frekventovaným vystupujícím. Kaufman
nedostal zákaz vystupovaní od producentů pořadu, ale od samotných diváků. Po několika
stížnostech směřovaných na Kaufmanovy nekonvenční komediální prvky se televize
NBC rozhodla spustit hlasování o Kaufmanově setrvání v SNL. Výsledek telefonického
hlasování v roce 1982 nebyl pro Kaufmana pozitivní a komik se v SNL již nikdy
neobjevil. Nutno podotknout, že Kaufman zemřel o necelé dva roky později.70
Na druhé straně existuje skupina umělců, kteří mají v SNL výsadní postavení. Řeč
je o Five-Timers Club. O tomto konceptu se poprvé během svého monologu zmínil herec
Tom Hanks, který v roce 1990 uvedl SNL již popáté v řadě.71 Od té doby se Hanksovo
označení začalo běžně používat a do exkluzivního klubu patří mimo jiné Chevy Chase,
Christopher Walken, Bill Murray, Tina Fey, John Goodman a Steve Martin. Největší
stopu z hvězdných hostů pravděpodobně zanechal herec Alec Baldwin, který SNL uváděl
patnáctkrát. Baldwin dlouhou dobu soupeřil o tento primát se Stevem Martinem, který má
na kontě 13 účastí. Baldwin ovšem převážil pomyslný jazýček na vahách nejen díky
epizodám, které uváděl, ale i díky frekventovanému imitování Donalda Trumpa
v posledních třech letech.72
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ZÁVĚR
Cílem této práce bylo zmapovat základní principy, na kterých SNL stojí od svého
vzniku v roce 1975. Pro úplné porozumění tématu autor nejprve přiblížil témata televizní
zábavy, role televize ve společnosti, vliv televize na diváka a pozici televize v USA.
V praktické části autor nejprve objasnil koncept late-night TV. Hlavními tématy této
práce byl vznik a struktura SNL. V neposlední řadě se autor zabýval pracovním týdnem,
výběrem účinkujících a lidmi v pozadí v SNL. Důraz byl kladen i na jednotlivé týmy SNL,
hvězdné hosty a zohlednění politicko-společenské situace v tvorbě SNL. Jelikož k tomuto
tématu nebylo dostatek pramenů v českém jazyce, tak autor z velké částí čerpal ze
zahraniční literatury. Pro zodpovězení některých otázek autor použil kvalitativní analýzu
pořadu. Níže autor přikládá tři základní výzkumné otázky, položené na začátku této práce.
Otázka č. 1: Jak probíhá výběr hereckého ansámblu Saturday Night Live?
Z práce jasně vyplývá, že výběr hereckého ansámblu je většinou prováděn ve dvou
základních krocích. Nejprve lovci talentů sledují v komediálních klubech potenciální
vystupující a poté následuje konkurz v budově studia CBS. Mezi nejčastěji navštěvované
komediální kluby patří klub Second City, Groundlings, Improv Olympic a Upright
Citizens Brigade Theatre. Během konkurzu mají zájemci přibližně 10 minut na
předvedení svého umu producentům a dalším členům SNL. Autor zároveň na základě
analýzy zjistil, že od roku 1975 až do současnosti se v SNL vystřídalo dohromady 133
členů hereckého ansámblu. Z analýzy také vyplynulo, že jeden člen hereckého ansámblu
v průměru vystupuje v SNL po dobu 3.94 sezón.
Otázka

č.

2:

Jak

vypadá

kreativní

týden

Saturday

Night

Live?

Kreativní týden má pevně stanovenou strukturu od počátků SNL v roce 1975 až do
současnosti. V pondělí probíhá setkání s hostem a první brainstorming celého týmu.
V úterý je na pořadu dne psaní skečů, které trvá do středečního rána. Středa je věnována
čtení skečů s připomínkami. Ve čtvrtek se staví kulisy, vyrábí se předtočený materiál,
probíhá kostýmová zkouška a nacvičují se skeče. V pátek se převážejí kulisy do studia a
znovu se nacvičují skeče. V sobotu dopoledne se zkoušejí skeče v kostýmech, následuje
zkouška zvuku a nacvičuje se také segment Weekend Update a úvodní monolog. Následně
v sobotu probíhá zkušební vysílání před publikem a v 23:30 je na pořadu dne živé
vysílání.
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Otázka č. 3: Jak byly úspěšné jednotlivé týmy Saturday Night Live?
Poslední výzkumná otázka zkoumala úspěšnost jednotlivých týmů od roku 1975 do roku
2003. Výzkumnou jednotku představoval Live+7 rating jednotlivých epizod. Nejvyšší
hodnoty z vybraného období měla pátá sezóna z období 1979-1980. Naopak nejnižší
hodnotu vykazuje 28. sezóna z let 2002-2003. Všech 28 týmu z vybraného období je
seřazeno sestupně podle ratingu a čtenář má možnost v tabulkách vidět i všechny členy
ansámblů ve zkoumaném období.
Přínosem této práce není pouze zodpovězení základních výzkumných otázek, ale
také přiblížení fenoménu Saturday Night Live. V českém prostředí zatím není mnoho
publikací, které se tímto pořadem detailně zabývají a tato práce by tak mohla být dobrým
pramenem při studiu tohoto tématu.
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SUMMARY
The goal of this thesis was to map the basic principles on which is SNL built since
its beginning in 1975. First, the author has approached topics concerning television
entertainment, role of television in our society, influence of television on the audiences
and position of television in American society. The main themes of the thesis were the
creation and the structure of SNL. The author has been also explaining the concept of latenight TV. Last but not least, the author dealt with SNL’s creative week, selection of the
cast members and people behind the camera. Emphasis has been put on the individual
SNL casts, hosts, and the political and social aspects reflected on the show. Given the fact
there has been insufficient number of relevant sources in Czech language, the author has
been inspired mostly by foreign literature. Bellow, the author highlights three research
questions that have been proposed at the beginning of this thesis.
Question no. 1: What is the casting procedure of Saturday Night Live?
From the thesis is clear that the casting is done in two basic steps. First, SNL’s talent
hunters do their research in comedy clubs. After the selection process, an audition in NBC
headquarters takes a place. Second City, Groudnlings, Improv Olympic and Upright
Citizens Brigade Theatre are amongst the most high-profile comedy clubs for the talent
hunters. During the audition stage, the performers have approximately ten minutes to
prove their comedic skills. In addition, the author has been able to determine there has
ben 133 SNL cast members throughout the history of the show. The analysis has also
shown that the average span for one cast member is 3.94 SNL seasons.
Question no. 2: What is the structure of Saturday Night Live’s creative week?
SNL’s creative week has firmly given structure ever since its beginnings in 1975 till now.
On Monday a meeting with the host and brainstorming sessions take place. Tuesday is
reserved for writing, this process lasts till the next morning. Wednesday is designated for
a read-through with notes. On Thursday, the set is being built. Aside from that, a few skits
are being rehearsed and the video material is being shot. On Friday, the rehearsal takes a
place again. On Saturday’s morning, the skits are being rehearsed with costumes,
followed by sounds check and rehearsal of Weekend Update and the opening monologue.
Later on that day, rehearsal show in front of the live audience takes place. The live show
is being aired at 23:30.
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Question no. 3: How successful were the individual SNL teams?
The last research question has examined the success of teams from 1975 to 2003. The
research unit was represented by Live+7 rating. The highest values in the selected period
were measured in the fifth season from 1979-1980. On the contrary, the lowest values
were recorded in the 28th season from 2002-2003. All 28 casts from the selected period
are ranked in descending order according to the rating. The thesis also presents tables
highlighting all cast members during the exanimated period.
Answering the research questions isn’t the only contribution of the thesis. The
contribution can be also seen in introducing the phenomenon of Saturday Night Live to
the local audience. Czech literature so far doesn’t offer sufficient amount of materials
dealing with SNL, therefore, this thesis can be a good resource while studying this topic.
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