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Anotace 

Diplomová práce Postava novináře v dánském seriálu Vláda si klade za cíl analyzovat 

roli a vývoj charakteru postavy novináře z hlediska jeho profesního života. Zároveň 

je cílem práce vytvořit typologii situací, do kterých se novinář seriálu nejčastěji dostává. 

Práce se věnuje mýtům a stereotypizacím, které obestírají profesi novináře a zjišťuje, 

jak se tyto stereotypy projevují v audiovizuálním díle.  

Základem analýzy a přístupu k narativu je kniha Narativ jako virtuální realita: imerze 

a interaktivita v literatuře a elektronických médiích od Marie-Laure Ryan. Ta bere 

narativ jako mentální obraz nebo konstrukt, který se skládá ze světa obývaného 

bytostmi, které svým jednáním tento svět mění.  

Pro vytvoření typologie situací práce vychází z diagramů vztahů a událostí mezi 

postavami. Tyto diagramy jsou vytvořeny ve vizualizačním programu, který umožňuje 

zpřehlednění vztahů mezi jednotlivými subjekty, zvýraznění situací, které se v sériích 

opakují a postav, které jsou v centru dění. Následně také umožňuje efektivnější 

obsahovou analýzu díky celkovému pohledu na jednotlivé série a jejich systematickému 

a úplnému popisu.  

 

Annotation  

The aim of the diploma thesis Character of A Journalist in the Danish Series Borgen 

is to analyze the role and development of the journalist’s character in terms of his 

professional life. At the same time, the aim is to create a representative typology 

of situations the journalist often gets into. The thesis deals with myths and stereotypes 

that surround the journalist profession and finds out how are these stereotypes reflected 

in the audiovisual work.  

The basis of the analysis and narrative approach is book Narrative as Virtual Reality: 

Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media by Marie-Laure Ryan. 

It takes a narrative as a mental image or construct, which consists of a world inhabited 

by beings who, by their actions, change the world.  

To create a situation typology the thesis works with set of diagrams. The diagrams 

visualise relationships and events between the characters. These diagrams are created 

by a visualisation program that makes it easy to understand the relationships between 

individual subjects, highlights the repeating situations and the characters at the heart 



  

 
 

of the action. It also allows more effective analysis through the overal view of the series 

and their systematic and complete description. 

 

Klíčová slova 

Seriál, novinář, narativ, postava novináře ve filmu a seriálu, imerze, vizualizace, 

analýza postavy novináře.  

Keywords 

Series, journalist, narrative, character of a journalist in the movies and series, 

immersion, visualisation, analysis of a journalist’s character.  
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Úvod 

Téma postavy novináře ve filmu nebo seriálu není oblast, která by již nebyla probádána. 

Této problematice se věnuje mnoho autorů a to od akademiků po studenty nebo jen 

filmové nadšence.  

V této práci se pokusím do analýzy postavy novináře v seriálu přinést trochu jiný postup 

a to díky metodice práce, kterou jsem si zvolila. Budu vycházet z teorie možných světů 

Marie-Laure Ryan, kterou popisuje v knize Narativ jako virtuální realita: imerze 

a interaktivita v literatuře a elektronických médiích. Tato teorie mi umožní sledovat 

postavu novináře jako svébytnou bytost ve svém vlastním světě, která tento svět 

ovlivňuje svým jednáním. Marie-Laure Ryan se věnuje imerzi, tedy vtažení čtenáře 

nebo diváka do děje, a to bude i pro mě důležitý aspekt pro následnou analýzu seriálu. 

I tento způsob náhledu vede dále k metodice.  

Metodika bude postavena na vizualizačním nástroji, který mi umožní zobrazit 

nejdůležitější scény seriálu, postavy a vztahy mezi nimi do diagramu. Je možné 

si diagram představit jako nákres postav a jejich propojení skrze daná témata 

ne nepodobný nákresům při vyšetřování podvodů a dalších. Díky tomuto diagramu 

uvidím nejdůležitější témata dané série seriálu a z nich následně sestavím typologii 

situací, do kterých se novinář nejčastěji dostává. To je i cílem této práce. 

Analýza se bude věnovat seriálu Vláda, který je jedním z mála seriálů, které dokázaly 

vykreslit svět politiky věrně a přitom udržet diváka v napětí. Tímto seriálem se zatím 

v analýze postavy novináře nikdo nezabýval. Vládu jsem si vybrala, neboť vykresluje 

složité postavení novináře, který často hraje stěžejní roli při odkrývání politických 

machinací a kauz a tím nutně ovlivňuje politické dění v zemi. Tento fakt dává velký 

prostor pro analýzu situací.  

Nejdříve se ve své práci budu věnovat přístupu Marie-Laure Ryan k narativu 

a vysvětlím, proč je zrovna tato teorie vhodná pro můj přístup k seriálu. Na tuto část 

navazuje důkladný popis metodiky a práce s vizualizačním nástrojem a s přípravou dat 

pro software.  

K analýze postavy novináře ale také potřebuji typologii postav novináře v jiných 

filmech. K tomuto účelu použiji knihy Journalism in the movies a Journalists in film: 

heroes and villains od Matthew C. Ehrlicha a Briana McNaira. Oba se zabývají 
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postavami novinářů především v amerických filmech. Oproti tomu Jan Jirák a Barbara 

Köpplová v knize Postava novináře v beletrii a hraném filmu jako výpověď o profesi 

sledují postavu novináře ve filmech 60. let v Československu. Kontrast mezi postavou 

novináře v demokratické americké společnosti a v  nedemokratické společnosti 

Československa mi rozšíří možné interpretace novináře v audiovizuálním díle.  

V další části práce zmíním také vývoj postavy novináře ve vybraných amerických 

filmech z období od 30. let až po současnost. Postavu novináře obestírá mnoho mýtů, 

kterým se také budu věnovat, neboť jsou pro mě stěžejní pro pochopení zobrazení 

novináře v mém seriálu. Mytologie novinářské profese a její role ve společnosti nutně 

prostupuje i filmy této profesi věnované a dále ovlivňuje vyznění postav.  

Od tohoto teoretického zakotvení se dále přesunu k analýze samotné. K analyzovanému 

seriálu budu přistupovat z hlediska již zmíněné teorie Marie-Laure Ryan a z hlediska 

formulovaných výzkumných otázek. Otázky mi umožní soustředit se pouze na profesní 

život postav novinářů. Z dat, která shromáždím při sledování seriálů vznikne tabulka, 

která bude podkladem pro vizualizační nástroj. Seriál Vláda má tři série po deseti dílech 

a každý díl trvá zhruba 60 min. Analyzováno bude tedy cca 3x10 hodin audiovizuálního 

materiálu.  

Díky vizualizačnímu nástroji vytvořím diagramy jednotlivých sérií Vlády. S těmito 

potom budu pracovat a směřovat k vytvoření typologie situací stěžejních pro profesi 

novináře. Typologie situací mi následně usnadní analýzu jednotlivých postav novinářů 

v seriálu a pokusím se identifikovat postavy s typologiemi novinářů použitých 

Ehrlichem a McNairem.  
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1 Teoretická východiska 

1.1 Metodologie  

V analýze seriálu Vláda budu vycházet z teorie Marie-Laure Ryan a její knihy Narativ 

jako virtuální realita: Imerze a interaktivita v literatuře a elektronických médiích. 

V této knize se autorka zabývá tím, jak se texty proměnily v souvislosti s érou počítačů 

a jestli umělecká díla, která bývají označována jako nová nebo interaktivní, opravdu 

vyžadují  radikálně jiný přístup čtenáře než tradiční literární formy. Především 

předestírá nový přístup k narativu a k fikčnímu světu jako takovému, ať už se jedná 

o narativ literární nebo filmový. Teorii fikčních světů se autorka věnuje již ve své 

předešlé knize Možné světy, umělá inteligence a teorie narativu. Z hlediska této teorie 

budu analyzovat jednání a postavy seriálu Vláda a jejich vývoj v rámci příběhu.  

 

Marie-Laure Ryan je literární kritička, naratoložka švýcarského původu, která 

dlouhodobě působí v USA. Středem jejího zájmu je literární věda, teorie fikce 

a kyberprostoru. Vybrala jsem si její práci jako podklad své diplomové práce především 

proto, že bere narativ jako svět, ve kterém se pohybují a žijí inteligentní bytosti, které 

jednají a tímto jednáním mohou svět kolem sebe měnit. Tímto způsobem přistupuji 

i k seriálu Vláda – jako ke světu, který stojí sám o sobě. Ve své práci se zaměřím 

především na jednání postav a jejich vývoj, pominu rozměr časový nebo prostor. Půjde 

o kvalitativní obsahovou analýzu role a vývoje charakteru postavy novináře 

v dánském seriálu Vláda.  

Tento seriál jsem si vybrala především proto, že v českých podmínkách obdobné dílo 

neexistuje, je jedinečný jak svým zpracováním, tak hereckými výkony. I v porovnání 

s americkými seriály si můžeme povšimnout odlišného přístupu k politice a demokracii 

a k roli veřejnosti jako entity, která formuje politickou krajinu. I přesto, že v mé práci 

nepůjde o analýzu vyobrazení politiky, nýbrž charakteru a stereotypizace postavy 

novináře, jeho život je, jak uvidíme, s politikou nezbytně spjatý. 

Dle Marie-Laure Ryan je svět „propojený soubor předmětů a individuí; je to prostředí, 

v němž lze bydlet; totalita, v dostatečné míře pochopitelná pro vnějšího pozorovatele; 

pole, v němž mohou jeho obyvatelé jednat“ (Ryan 2015: 118) 
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„Metafora světa tudíž obsahuje představu reference či „vertikály“ významu, což 

je v ostrém protikladu k představě významu jako sítě horizontálních vztahů mezi členy 

jazykového systému, jak ji nacházíme u Saussura a poststrukturalistů“ (Ryan 2015: 118) 

Je tedy nezbytně nutné podotknout, že se Marie-Laure Ryan vymezuje proti 

strukturalistickému přístupu k textu a k fikčnímu světu. Rozdíly mezi oběma 

přístupy rozebírám níže.  

„Fikční i nefikční svět vyzývá čtenáře, aby si představil svět...jako svět fyzický, jako 

autonomní realitu s objekty, jichž se lze dotknout, a obyvateli z masa a kostí [...] Rozdíl 

mezi fikcí a non-fikcí [...] je ve funkci, kterou tomuto obrazu připisujeme: v jednom 

případě je kontemplace světa textu cílem sama o sobě, zatímco v druhém případě 

je hodnocena  správnost světa textu vzhledem k referenčnímu světu, se kterým se čtenář 

obeznámil pomocí jiných informačních kanálů“ (Ryan 2015: 119) 

Text nemusíme brát jen jako literární dílo, i film je textem. Slovo čtenář nás nutně 

nelimituje. Ryan se zabývá fikčním světem jako takovým, ať už jde o literaturu, film 

nebo imerzivní dílo. Do narativu se podle ní jako čtenář nebo divák přemisťujeme. 

Souhlasí s Richardem Gerrigem, který čtenáře ve své knize Zakoušení narativních světů 

popisuje jako cestovatele.  

„Někdo („cestovatel“) je přemístěn pomocí dopravních prostředků, což je důsledek 

určitého jednání. Cestovatel se vypravuje daleko od svého původního světa, což mu 

znepřístupní některé aspekty původního světa. Cestovatel se navrací do původního světa 

a je cestou jaksi změněn“ (Ryan 2015: 120) 

Četba nebo shlédnutí filmu nám pokaždé něco dává. Při četbě špatné knihy 

to je znechucení, které cítíme, nebo naopak povznesený pocit nad velmi dobrým 

příběhem. Zážitkem z knihy nebo filmu jsme změněni. Něco z příběhu si neseme dál 

uvnitř sebe. Člověk dle Marie-Laure Ryan nebere text jen jako skrumáž slov a písmen, 

ale chápe ho jako ucelený význam, jasný příběh nebo myšlenku. Proto se staví proti 

strukturalismu. Fikční postavy nejsou jen jazykovými konstrukty. A ani já ve své práci 

k nim tak nebudu přistupovat. Jsem přesvědčena, že i s fikčními postavami se divák 

může ztotožnit tak, jako by se jednalo o lidi z masa a kostí. Strukturalismus 

a formalismus ale k textu přistupuje naprosto opačně. Abych mohla vysvětlit, proč 

se v této práci vymezuji proti strukturalismu, nejdříve bych chtěla postihnout některé 

jeho hlavní rysy. 
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Ani já nechci k postavám seriálu přistupovat jako k jazykovým konstruktům, protože 

jsem přesvědčena, že se s nimi jako divák mohu ztotožnit, jako by se jednalo o lidi 

z masa a kostí. Strukturalismus a formalismus ale k textu přistupuje naprosto opačně.  

Jak ruský formalismus, tak francouzský strukturalismus vychází ze studia struktury 

jazyka a lingvistiky. Hledá jazykové systémy a principy v textu. Ruští formalisté jsou 

známí tím, že nesouhlasí především se třemi přístupy k literatuře: biografickému, socio-

historickému a filozofickému. Nechtějí se soustředit ani na autora a jeho život, 

na kontext doby nebo na interpretaci díla. Přistupují k literatuře jako k umění, ve kterém 

jsou provázány různé faktory. Jeden z nich je vždy dominantní a ostatní faktory díla 

se mu podřizují. Dle formalistů je dílo systém vzájemně provázaných prvků – tím 

se přibližují k strukturalistickému přístupu.  

Petr Steiner rozděluje přístupy formalistů na tři směry, resp. modely. Prvním je analogie 

stroje, jejíž teoretici přistupují k textu jako ke složitému mechanismu. Základem tohoto 

modelu je odhalit vnitřní zákony literatury. (Steiner, 2011: 50) 

Podobným modelem je model organismu, který stejně jako mechanistický přístup 

odhaluje v literatuře skladebné prvky, které jsou hierarchicky rozlišené. 

(Steiner 2011: 72)  

Posledním modelem je systém, který analyzuje text z pohledu „syžetu a stylu, rytmu 

a syntaxe v próze, rytmu a sémantiky ve verši[...] všechny tyto prvky jsou navzájem 

korelovány a působí na sebe“ (Steiner 2011: 115) 

Pro formalismus je příznačné, že ignoruje jak autorský subjekt, tak čtenáře. Jsou 

to přitom právě tito dva, kteří utvářejí diskurz tak důležitý pro literaturu. Text je pro 

formalisty dvojího druhu. Buď jde o pouhé tlachání o událostech a potom se na text 

můžeme dívat jako na umění nebo hodnotit vypravěčovy schopnosti, a nebo jsme 

schopni v textu odhalit strukturu, díky které můžeme dílo analyzovat.  

Text je podle francouzských strukturalistů tvořen systémem jednotek, které můžeme 

rozdělit na jednotky fonetické, fonologické, gramatické nebo kontextové. Všechny 

můžeme následně hierarchicky seřadit a podle jejich umístění zjistit i význam těchto 

jednotek v textu. Vazby mezi jednotkami je nutné rozklíčovat, abychom byli schopni 

textu porozumět a odhalit vyprávěcí linie. 

 

Ve své práci se ale nebudu věnovat ani lingvistickým, ani gramatickým aspektům 

analyzovaného díla a proto nebudu pracovat s formalistickou nebo strukturalistickou 
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teorií. Nebudu k postavám novinářů v seriálů přistupovat jako k jazykovým 

konstruktům, ale jako k inteligentním bytostem, které svým jednáním přispívají 

ke změně světa kolem sebe. Navážu tedy na koncept možných světů, se kterým 

pracuje Marie-Laure Ryan.  

Původně byl koncept možných světů vytvořen skupinou logiků (David Lewis, Saul 

Kripke, Jaakko Hintikka) jako nástroj pro řešení problémů formální sémantiky jako 

je pravdivostní hodnota kontrafaktuálních výroků, význam modálních operátorů 

možnosti a nutnosti a rozdíl mezi smyslem a referencí. (Ryan 2015: 126) 

Pro popis fikčnosti koncept možných světů použil už Lewis, Umberto Eco, Thomas 

Pavel nebo literární teoretik Lubomír Doležel, dále Doreen Maîtreová, Ruth Ronenová, 

nebo Elena Seminová. Marie-Laure Ryan tedy není prvním teoretikem, který 

by se touto teorií zabýval. Koncept možných světů ale rozvádí a rozpracovává.  

„Základem teorie možných světů je [...], že realita – celkový úhrn všeho, 

co je představitelné – je univerzum složené z více oddělených složek neboli světů a že 

toto univerzum je hierarchicky strukturováno pomocí opozice všech ostatních světů 

vůči jednomu určenému světu, který funguje jako střed celého systému. Tento centrální 

element se běžně označuje jako „aktuální svět“ a satelity jako pouze možné světy“ 

(Ryan 2015: 127) 

Čtenář nebo divák tedy do tohoto možného světa vstupuje a přijímá pravidla, 

která v něm platí. Postavy potom bere jako jeho obyvatele a jejich strasti, ale i radosti 

s nimi prožívá, jako by jim byl reálně přítomný. Čtenář si stále uvědomuje, že se jedná 

jen o fikci, ale je ochoten předstírat realitu daného světa. Je v něm pouhý cestovatel, 

pouze přihlíží událostem bez možnosti do narativu vstoupit.  

„Rekvizita vytvořená autorským textem jednoduše zastupuje text vypravěče, který 

vypráví celý příběh jako pravdivý fakt. Hra na „jako by“, kterou hraje čtenář, se skládá 

ze tří vzájemně závislých operací: 1) čtenář si představí sebe sama jako příslušníka 

světa, 2) předstírá, že propozice, které text předkládá, jsou pravdivé, 3) podrobuje 

se instrukcím, které text dává představivosti tím, že vytváří mentální obraz světa. Šíře 

platných akcí odpovídá množství obrazů světů, které lze sledováním instrukcí textu 

vytvořit“ (Ryan 2015: 136)  

Dle autorky jsou „obrazy [...] z definice fikce“ (Ryan 2015: 136) 

A právě pohyblivé obrázky jsou dnes nejimerzivnějším médiem. Je to médium, které 

dokáže diváka vtáhnout do děje a umožnit mu ztotožnění se s postavami více nežli 
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kniha. Film bychom mohli srovnat s virtuální realitou. Ale virtuální realita ještě není 

natolik dopracovaná, aby byla schopna zkombinovat jak prostorový záběr s detailním, 

tak s narativní složkou, s přeskoky v čase a prostoru a s přizpůsobivostí jazyka. Navíc 

na rozdíl od filmu zatím virtuální realita není dostupná v tak velkém měřítku. S tím 

souvisí to, proč se čtení knihy a ponoření do děje někdy nazývá kinem v hlavě. Když 

si čtenář představuje příběh, mysl jakoby se proměňovala v promítací sál.   

Marie-Laure Ryan rozlišuje tři druhy imerze. Prostorovou, kterou popisuje jako reakci 

na scénu, časovou imerzi jako reakci na zápletku a emocionální imerzi jako reakci 

na postavy. Já se ve své práci budu věnovat především emocionální imerzi, neboť 

postavy seriálu jsou středem mého zájmu. I přesto bychom měli podrobněji vysvětlit 

jednotlivé druhy imerzí.  

„Fenomenologický základ časové imerze obecně a napínavosti zvláště tvoří „žitá“ 

či „lidská“ zkušenost času v protikladu k „objektivnímu“ a „hodinovému“ času“ 

(Ryan 2015: 172) 

Časová imerze zastupuje to, jak čas vnímáme. Nejde o čas hodinový nebo objektivní, 

jak autorka říká, ale čistě subjektivní vnímání plynutí času. Obecně vzato je časová 

imerze to, jak se čtenář zapojuje a vcítí do příběhu. (Ryan 2015: 173) 

Narativní (prostorovou) imerzi Marie-Laure Ryan popisuje jako určitou dramatickou 

tenzi, která většinou souvisí se čtenářovým zájmem o hrdinu. „Napínavost je závislá 

na konstrukci virtuálních scénářů a událostí“ (Ryan 2015: 174)  

Literární i filmová fikce dokáže ve čtenáři nebo divákovi vyvolat stejné spektrum emocí 

jako skutečný život. Smutek, radost, smích, úlevu, strach, vztek, nervozitu. Můžeme 

to nazývat právě emocionální imerzí. Je to čtenářova účast na osudu fikčního hrdiny 

jako přirozená reakce na literaturu a film. Za přirozenou ale tuto reakci nepovažují již 

zmínění strukturalisté, kteří povahy fikčních postav rozložili na aktanční role nebo 

soubory textových určení – tzv. sémy. Strukturalismus odmítá jakoukoliv emocionální 

reakci a text bere pragmaticky, téměř jako by narativ zbavoval lidského elementu, který 

nutně obsahuje.  

„Pouhá zmínka o fenoménu emocionální reakce byla ve zlatých časech strukturalismu 

a dekonstrukce rouháním. Copak lze být pohnut k slzám svazkem [bouřlivost: +, 

umělecký talent: +, nezávislost: +, feminita: + (ačkoli muž: +)], jímž Barthes v S/Z 

popisuje entitu označovanou jménem Sarrasine v Balzakově eponymní novele? Otázka 
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emocionální reakce nebyla tématem vážnějších teoretických úvah, dokud se neobjevilo 

sémantické pojetí fikce inspirované analytickou filozofií“ (Ryan 2015: 181) 

Marie-Laure Ryan se zde opět distancuje od strukturalistického pojetí textu. Rozvíjí své 

pojetí postavy jako člověka, se kterým se můžeme ztotožnit a také to nezbytně děláme 

při četbě nebo sledování filmu. Ryan také podotýká, že vševědoucí vypravěč nebo 

vnitřní fokalizace nám umožňuje poznat fiktivní postavu lépe než myšlenky nebo city 

skutečných osob. (Ryan 2015: 182) 

O fiktivní postavě toho přeci jen víme mnohdy daleko více než o našem nejlepším 

příteli. Můžeme znát celou jejich minulost, jejich strasti a radosti, vypravěč nás nechává 

nahlédnout do jejich myslí a životů. Emocionální reakce na situaci, příběh, není 

odvozována od toho, jestli jsou výroky pravdivé nebo nepravdivé. Můžeme se dojmout 

nebo naopak radovat nad knihou i filmem, stejně tak jako můžeme sdílet šťastné 

okamžiky s někým blízkým. Naše emoce nezávisí na tom, jestli jsme si vědomi fikce 

příběhu.  

„Někdo se může dostat do emocionálního stavu, i když uchopuje výroky jako ne-jisté. 

Když stojím nedaleko okraje střechy vysoké budovy, mohu si pohrávat s myšlenkou, 

že mi uklouzne noha, a mohu si navodit pocit závrati. Nejsem ale přesvědčen o tom, 

že mi uklouzla noha. Pouze se bavím tou myšlenkou“ (Ryan 2015: 189) 

Marie-Laure Ryan popisuje emoce a jejich nesouvislost s pravdou nebo fikcí jako 

bytostně lidskou záležitost. Již jako malé děti si hrajeme na různé „situace“ a učíme 

se na ně reagovat. Hrajeme si s pocity a rozvíjíme různé fikční příběhy a učíme 

se poznávat sami sebe a svoje reakce na situace, abychom se připravili na různé životní 

zkoušky. A v dospělosti ve hře s představivostí pokračujeme, ať už při sledování filmu, 

četbě knihy nebo pohráváním si s vlastními myšlenkami a realitou.  

 

Autorka knihy Narativ jako virtuální realita: Imerze a interaktivita v literatuře 

a elektronických médiích zmiňuje také romány 19. století, které řadí do hnutí realismu. 

Romány potom rozlišuje dle způsobu výstavby textu na několik typů. Prvním 

je korespondenční interpretace. Tento text zobrazuje pravdivě skutečnosti v reálném 

světě. Do interpretace probabilistické, tzv. aristotelské spadají texty, ve kterých 

je úkolem básníka líčit to, co se stát mohlo, nikoliv to, co se skutečně stalon. (Ryan 

2015: 190)  
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Text je realistický, pokud vytváří řečový akt nebo druh promluvy z komunikace 

ve skutečném světě a pokud je celý složen z vět, jejichž podmínkám splnitelnosti může 

dostát skutečná lidská bytost. Takový text nazývá autorka tzv. ilokuční koncepcí. (Ryan 

2015: 191) 

Typ textu, který se dle mého mínění nejvíce přibližuje světu filmu a seriálu Marie-Laure 

Ryan označuje iluzionistickou koncepcí. Zde je čtenář nebo divák opravdu přítomen 

dění a ztotožňuje se s postavami v plné míře.  

„Text je realistický, pokud vytváří uvěřitelnou, zdánlivě autonomní a jazykově 

nezávislou skutečnost, pokud styl popisu zachycuje auru přítomnosti, pokud je čtenář 

imaginární součástí světa textu a cítí, že v něm je víc, než kolik text o světě prozrazuje, 

například zadní strany předmětů, mysl postav a čas a prostor mimo hranice 

zobrazeného. (...) Stylem musí vytvářet dojem trojrozměrnosti, ostrost linií a plnosti 

detailů, jaké jsou typické pro vizuální média. Musí být příkladem toho, co Walton 

nazval „bohatá“ hra na „jako by“ (Ryan 2015: 191-192) 

Stejně tak film vytváří auru přítomnosti, a jsme si vědomi, že prostor, který zobrazuje 

není ohraničen záběrem, že mysl postav je nepřístupná stejně jako u skutečných osob, 

i když nám tvůrce mnohdy zobrazí více, než bychom byli schopni nahlédnout. Popisu 

iluzionistické koncepce se budu při své analýze seriálu držet. Vysvětluje mimo jiné, 

jakým způsobem Marie-Laure Ryan přistupuje k fikčnímu světu, který je v případě 

filmu a virtuální reality nejrozvinutější.  

Vhled a vcítění se do světa příběhu, tedy imerze, je nejsilnější v případě filmu nebo 

seriálu. Ztotožnění se s postavami fikčního světa je snadnější a opravdovější. 

V iluzionistické koncepci ale také stále funguje jednání postav jako ústřední moment 

příběhu, neboť toto jednání ho mění.  

Teorie Marie-Laure Ryan mi umožní soustředit se na postavy a jejich proměnu 

v průběhu příběhu. Soustředím se ale především na jejich profesní život a způsob, 

jakým tvůrci seriálu Vláda zobrazují profesi a profesní rutiny žurnalisty. Osobní životy 

postav sleduji v té míře, v jaké ovlivňují a zasahují do životů profesních. K tomu, abych 

se mohla soustředit na tyto aspekty příběhu a na vývoj postav ve fikčním světě Vlády, 

jsem si také formulovala čtyři výzkumné otázky, které mě budou zaměřovat 

při sledování a následné analýze seriálu.  
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Při formulování otázek jsem vycházela ze studie Kyla McDaniela – Shooting 

the Shooter: The Image of Professional Photographers in Contemporary Documentary 

Film.  

Autor této studie se zabývá analýzou zobrazení skutečných fotožurnalistů 

v dokumentárním filmu, nejde tedy o zcela totožné téma s tématem mé práce. Jedná 

se stále o analýzu filmového materiálu a zobrazení novináře s tím rozdílem, že se Kyle 

McDaniel věnuje rozporům mezi realitou a jejím odrazem v dokumentu. Většina studií 

se podle McDaniela zabývá právě zobrazením fikční postavy novináře ve filmu nebo 

seriálu a jeho zajímá spíše rozdíl mezi skutečnou osobou z reálného světa a její 

reprezentací v dokumentárním filmu.  

I tak si ale klade otázky, které se dají velmi dobře použít i při analýze fikční postavy. 

Při formulování svých vlastních otázek jsem se proto držela předlohy studie Kyla 

McDaniela. Jeho otázky byly následující:  

Jak filmaři dokumentují život, zvyky a rutiny spojené s prací a/nebo jiné profesionální 

aspekty života fotografa? 

Do jaké míry jsou použity fotografie nebo díla fotografů k jejich osobní reprezentaci? 

Jaké estetické  a filmové techniky jsou použity k utváření těchto reprezentací? 

Byly na základě průřezové vizuální analýzy objeveny motivy, které se opakovaly 

a pokud ano, co to vypovídá o reprezentaci fotografů reálného světa v dokumentárním 

filmu? (McDaniel 2016: 20)  

Tyto otázky byly formulovány tak, aby autorovi pomohly porozumět vztahu mezi 

vizuální reprezentací a její skutečnou předlohou v reálném světě. Já jsem si výzkumné 

otázky zjednodušila a rozdělila do více podotázek, abych byla schopna jednoduché 

a hlavně jednoznačné odpovědi. 

Základem mé diplomové práce také není průřezová vizuální analýza, i když se tomu 

metodika mé práce blíží. I tento fakt jsem při formulaci svých vlastních otázek musela 

zohlednit.  

Jak jsem již několikrát zmínila, soustředím se na vývoj postavy novináře a jeho jednání, 

tudíž jsem i s ohledem na teorii Marie-Laure Ryan nebrala v potaz estetické a filmové 

techniky použité při reprezentaci novináře. Toto je motiv, který by mohl být případně 

rozvíjen v nějaké další studii.  
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V seriálu Vláda navíc nejsou použita skoro žádná díla novinářů, která by pomáhala 

k jejich reprezentaci. Novinové titulky se párkrát v seriálu objeví, ale nejsou přiřazeny 

k určitému novináři a tudíž se s nimi téměř nedá pracovat.  

Při formulaci otázek jsem se tedy zajímala o profesní život, pracovní zvyky, rutiny 

a motivy, které se v seriálu opakují. Až posléze si budu všímat, které motivy se opakují 

a z toho dle otázek vyvozovat závěry. Opakující se motivy by mi mohly pomoci 

k vytvoření typologie situací, do kterých se novinář v seriálu opakovaně dostává a musí 

na ně určitým způsobem reagovat. Je potom nasnadě, zda-li se i novinářova reakce 

dá nějak typizovat, ale to uvidíme až v další části práce.  

Prozatím jsem si výzkumné otázky s ohledem na výše zmíněná fakta formulovala takto:  

 

Jak tvůrci seriálu Vláda vykreslují profesní život postavy? 

Jak jsou zobrazovány pracovní zvyky, rutiny novinářské profese? 

Které motivy novinářské profese se opakují? 

Co opakující se motivy vypovídají o reprezentaci novináře v seriálu? 

 

Jak ještě zmíním v metodice práce, výzkumné otázky hrají důležitou roli při sestavování 

reverzního scénáře. Ke scénám, které budou souviset s profesí novináře a s jejím 

zobrazením, přiřadím příslušnou otázku. Díky tomu budu vědět, že daná scéna 

s tématem souvisí nebo mi může na otázku odpovědět. Až po zpracování dat z tabulky 

a diagramů z ní vzniklých budu ale schopná odpovědět na dvě poslední otázky týkající 

se motivů novinářské profese a toho, co opakující motivy o reprezentaci novináře 

v seriálu vypovídají.  

Ke scénám v tabulce si tedy připíši pouze první dvě otázky, které se ptají na profesní 

život postavy a povahu pracovních zvyků a rutin v seriálu.  
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1.2 Metodika 

Metodika práce je založena na vizualizačním nástroji, který umožní úplnou 

a systematickou analýzu dat. K analýze literatury nebo filmového materiálu nestačí 

pouhé konspekty, díky kterým můžeme zabřednout do zbytečných detailů a ztratit tak 

celkový pohled na příběh a jeho kontext.  

Vizualizační nástroj, tedy software, který při práci používám, mi pomůže vytvořit 

diagram vztahů mezi postavami, díky kterému uvidím jasně a celkově jak nejdůležitější 

postavy, tak i situace, které se v profesním životě postav opakují. Tento software 

pracuje na principu rámcové analýzy a v rámci této analýzy budu používat postup, který 

se podobá segmentaci, poznámkování a kódování. Díky tomuto postupu budu schopná 

postavy typizovat, ale také vytvořit typologii situací, do kterých se seriálový novinář 

často dostává.  

K práci s nástrojem je nejprve nutné připravit si data. Nejjednodušším způsobem 

je zadat data jednotlivých dílů do tabulky, se kterou nástroj potom bude pracovat. 

U seriálu Vláda se soustředím na postavy novinářů a podle toho tvořím i tabulku. 

Tabulka má podobu reverzního scénáře. Sleduji název seriálu, díl, stopáž důležitých 

scén a potom komentář k dané scéně. Scénu pojmenovávám jednoduše a pokud možno 

konzistentně. Díky tomu uvidím četnost jednotlivých scén s podobnou tematikou. 

Zapisuji si postavy, které ve scéně figurují a téma dialogu mezi nimi. Provádím jen 

zkratkovité a jednoduché poznámky, aby byla vyzdvižena nejdůležitější informace 

ke scéně a nosná informace k tématu této práce.  

K dialogu mezi postavami (pokud je to relevantní) přiřazuji i výzkumnou otázku, která 

se na scénu váže, nebo na kterou bych mohla v dané scéně najít odpověď. Ne každá 

scéna se ale na nějakou výzkumnou otázku váže, a proto jsem nepřiřadila otázku všude.  

Během práce s tabulkou se musím soustředit především na to, aby zmíněné postavy 

byly pojmenovávány jednotně, a také abych nezapsala příliš mnoho scén, aby následně 

bylo možné je zredukovat.  

Když je tabulka hotová, vizualizační nástroj vytvoří tři diagramy. Každý diagram 

odpovídá jedné sérii seriálu. K takovému postupu jsem se rozhodla proto, že diagram 

pro celý seriál by byl nepřehledný a obsahoval by příliš velké množství vztahů, 

ve kterém bych se špatně orientovala. Diagram pro každou sérii zvlášť je vhodnější, 

neboť mohu porovnávat vývoj postav napříč seriálem, jejich důležitost v jednotlivých 

sériích a opakující se tématiku situací, do kterých se postavy dostávají.  
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Samotný vizualizační software ale není určen pro literární nebo filmovou analýzu. 

I přesto, že s nástrojem mám zkušenost, neboť jsem jej používala již při analýze 

literárních děl Toni Morrison v bakalářské práci, bylo by nutné ho pro analýzu tohoto 

typu mírně upravit. Vizualizační nástroj byl totiž původně vyvinut pro potřeby 

vyšetřování kriminálních činů. V současnosti je ve velké míře používán v řadě jiných 

oblastí k vizuálním analýzám vztahů, např. k analýze sociálních sítí. S menšími 

nedostatky tohoto nástroje jsem se vyrovnala přesným popisem postav a dialogů.  

Vizualizační nástroj a diagram vztahů jsem si vybrala kvůli zpřehlednění vztahů mezi 

postavami a zpřehlednění celého sledu událostí v seriálu. Pomůže mi při sledování 

vývoje postav. I přesto, že jde o reverzní scénář a tedy i rozložení scén a jednání postav 

na menší úseky, zohledňovala jsem při výběru scén výzkumné otázky a zásady teorie 

Marie – Laure Ryan. Věnovala jsem se vývoji jednání postav jako inteligentních bytostí 

ve fikčním světě, který je tímto jednáním měněn a ovlivňován.  

Spojením teorie Marie-Laure Ryan a vizualizačního nástroje mi vzniká diagram, který 

postihuje reprezentaci novináře a jeho profese v seriálu Vláda, tedy na rovině fikčního 

světa. Z tohoto diagramu budu vycházet v analytické části práce a pomůže mi soustředit 

se na postavy a jejich vykreslení spíše než na prostor a čas, který i Marie – Laure Ryan 

ve své teorii vynechává. 
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1.3 Představení seriálu Vláda1 

I přes velkou popularitu Vlády je nutné pro lepší orientaci v této práci seriál okrajově 

představit. I proto je příběh seriálu uveden na prvních stranách, neboť jeho obsah je pro 

zbytek práce stěžejní.  

Vláda je jedním z mála seriálů, který nezapadá do tak oblíbeného severského žánru noir. 

Jedná se o seriál z politického prostředí, který popisuje provázanost politického 

a mediálního světa. Žánrově není jednoduché jej zařadit. Pokud bychom ho měli přeci 

jen nějakou kategorií označit, nejlépe by se na něj hodilo politické drama.  

Příběh seriálu se točí kolem předsedkyně hlavní středové strany v zemi, Birgitte 

Nyborg, která aspiruje na post předsedkyně vlády. Profesní život, plný politických 

kliček a bojů, se propojuje s jejím osobním životem, který její kariérou trpí.  

V prvním díle Birgitte Nyborg překvapivě vítězí ve volbách a stává se předsedkyní 

vlády. Do politiky vstupuje se značnými ideály a na postu předsedkyně se snaží změnit 

fungování země k lepšímu. Zjišťuje ale, že svět není tak černobílý, jak se jí mohlo zdát, 

a že politika je plná kompromisů. Ze svých ideálů ale odmítá ustupovat. Post 

předsedkyně jí ale do cesty přináší mnoho těžkých rozhodnutí, která musí činit. Divák 

spolu s ní přihlíží mocenským bojům, vládním jednáním a mezinárodním dohodám.  

Nejedná se o seriál, který by postihoval pouze konkrétní zákulisí dánské politiky. 

Vzhledem k mnoha morálním otázkám a těžkostem politického života, které zobrazuje, 

se stal důležitým seriálem o politice a jejích dopadech jako takové.  

Dalšími postavami seriálu je ambiciózní novinářka Katrine Fønsmark, její šéfredaktor 

Torben Friis a Birgittin spin doktor 2  Kasper Juul. Tyto postavy jsou nejdůležitější 

z hlediska reprezentace postavy novináře a mediální krajiny fikčního seriálového světa.  

Všechny tyto postavy prochází v příběhu seriálu značným vývojem, ale k tomu 

se dostanu ještě v další části práce.  

Katrine Fønsmark se v příběhu změní z ambiciózní novinářky zaměřené na úspěch 

v profesionála, kterému jde především o kvalitní článek a následně v kariéře udělá 

odbočku směrem k spin doctoringu.  

                                                 
1 Vláda [Borgen] [televizní seriál]. Režie Jesper W. Nielsen, Louise Friedberg, Annette 

K. Olesen, Mikkel Nørgaard, Søren Kragh-Jacobsen, Rumle Hammerich, Jannik 

Johansen, Charlotte Sieling, Henrik Ruben Genz. Dánsko, 2010. 

2 Termín spin doktor je definován v kapitole 1. 5 Typologie postav novinářů na str. 28.  
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Torben Friis je šéfredaktorem zpravodajství v televizi, která je tou serióznější v zemi. 

V průběhu se ale také potýká s řadou rozhodnutí a problémů – směřování televize 

k bulvarizaci, upřednostňování ratingů před kvalitním zpravodajstvím, boje s vedením.  

Kasper Juul je vyobrazen v první sérii Vlády jako bezskrupulózní spin doktor, který 

dokáže jakoukoli aféru otočit ve prospěch osoby, které se týká. Časem se ale také stává 

kritičtějším ke své profesi a uvědomuje si dopady svého jednání.  

Seriál je jedinečný tím, že zobrazuje problémy, které politická kariéra přináší, a zároveň 

je reprezentace světa politiky střízlivá a diváka nechává, aby si na etické a morální 

otázky ze seriálu odpověděl sám.  
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1.4 Terminologie 

V této části práce bych ráda definovala pojmy, které se budou často opakovat a bez 

jejichž definice by nebylo možné pokračovat. Jsem si ale vědoma toho, že jde o pojmy, 

jejichž podstatu je nemožné postihnout na pár stránkách nebo dokonce odstavcích. 

Ať už je to mýtus, politika nebo narace. Existuje nesčetně mnoho pojetí těchto slov. 

Na každý jeden koncept bychom mohli najít mnoho titulů, které se věnují jen 

rozkrývání významů těchto pojmů a to na několika úrovních a v rámci odlišných 

společensko-humanitních oborů. Úkolem této práce ale není postihnout všechny 

významy zmíněných pojmů a pochopit jejich komplexnost. Na následujících stránkách 

se tedy pokusím definovat pojmy dle autorů, jejichž pojetí je nejbližší k tématu mé 

práce. Jde tedy o definici, která mi bude sloužit jako podklad pro analytickou část. 

Nesnažím se ani o to, pokrýt zcela jednotlivá pojetí autorů. Zmíním jen ta, která 

povedou k jednoduššímu pochopení daných pojmů a k vysvětlení toho, v jakém 

konkrétním smyslu budu dále s danými slovy pracovat.  

1.4.1 Mýtus 

Mýtus je často skloňovaný pojem. V rámci své práce se věnuji především mýtu postavy 

novináře ve filmech a seriálech. Z novináře se stává postava a z novinařiny profese, 

které jsou podobně mýtické jako postava supermana nebo antického hrdiny. Novinář 

získal jisté atributy, které k němu neodmyslitelně patří a tím se stává stereotypem. 

Je to postava, která je spojována s určitým symbolem boje za spravedlnost, symbolem 

hlídacího psa demokracie nebo naopak se může stát i symbolem pro senzacechtivost, 

bezskrupulóznost a uspokojení nezdravé zvědavosti. 

Mircea Eliade definuje mýtus nebo mýtické myšlení jeho odlišením od historického 

chápání událostí. Mýtické události mají na rozdíl od těch historických povahu 

periodického opakování. Události, kterými lidé procházejí, nemají v mýtu charakter 

jedinečnosti, ale jsou v něm řazeny do určitých cyklů. Tyto cykly nabývají podoby 

neustálého a nikdy nekončícího vznikání a zanikání téhož. V krajní podobě může být 

za mýtus bráno i židovské a křesťanské pojetí dějin spásy s tím, že připouští pouze 

jediný cyklus. (Storchová 2014: 103) 

Funkce tohoto mýtu spočívá ve vyloučení momentu jedinečnosti historie, a tím 

i poskytnutí obecného smyslu dění, resp. vysvětlení existence utrpení v případě 

křesťanského pojetí. (Storchová 2014: 103) 
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Mýtus má ale i jiné vysvětlení a někteří autoři mu přisuzují odlišný význam. Jedním 

z těchto autorů je Umberto Eco, který ve své knize Skeptikové a těšitelé mýtizaci 

považuje mýtus za podvědomou symbolizaci, identifikaci objektu se souhrnem finalit, 

které se nedají racionalizovat, za projekci tendencí, aspirací a obav, jež se objevují 

v jednotlivci nebo pospolitosti během jedné historické epochy. (Eco 2006: 239) 

Toto pojetí se nejvíce blíží chápání postavy novináře jako souhrnu jistých atributů. 

Mýtus se stává prostředkem, díky kterému se systém hodnot dané společnosti předává 

z generaci na generace a stává se stabilním a konkrétním.  

V masové společnosti v epoše průmyslové civilizace dochází dle Umberta Eca 

k obdobnému procesu mýtizace jako v primitivních společnostech. Původně šlo o zcela 

soukromou a subjektivní identifikaci mezi objektem/vyobrazením a součtem finalit, 

a to vědomých i nevědomých. Tato identifikace usilovala o sjednocení vyobrazení 

a aspirace. Eco k tomu dodává příklad s bizonem a vysvětluje jeho symboliku. Pokud 

bizon namalovaný na stěně prehistorické jeskyně je totožný s bizonem skutečným 

a zaručuje malíři jeho vlastnictví pomocí vlastnictví vyobrazení, potom totéž se děje 

i dnes. „Nový automobil, zkonstruovaný pokud možno podle formálních modelů, 

působících na archetypální senzibilitu, se v určitém okamžiku do té míry promění 

ve znak ekonomického statusu, že se s ním prostě ztotožní“ (Eco 2006: 242) 

Mýtus se ale v současné společnosti promítá i do jiných oblastí života. Především 

v pop-kultuře si našel své místo, a to v komiksu. Superman dnes představuje konstantu 

lidové představivosti, a nese podobné vlastnosti jako Herkules, Orlando nebo Peter Pan. 

I novinář potom nese různé stereotypní vlastnosti a může se stát kladnou i zápornou 

postavou.  

V dnešní společnosti, říká Eco, v níž psychologické poruchy a komplexy méněcennosti 

jsou bohužel na denním pořádku, musí mít hrdina moc a sílu a realizovat představy lidí 

o hrdinovi ideálním. (Eco 2006: 248) 

I přesto ale existují rozdíly mezi Supermanem a tradičními hrdiny mytologie severské 

a klasické. Herkules za sebou má určitý příběh, minulost, a je charakterizován božskou 

fyziognomií. Komiksová postava oproti tomu vzniká v rámci civilizace románu. (Eco 

2006: 249) 

Postava mýtu ztělesňuje zákon, univerzální požadavek, a musí být do určité míry 

předvídatelná, nesmí nás zaskočit ani překvapit. Postava románu oproti tomu chce být 
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jedním z nás a to, co se jí přihodí, je stejně předvídatelné jako to, co se může přihodit 

nám. (Eco 2006: 251) 

Mýtus tedy nese určité univerzální hodnoty a etické normy. Může být ale také nositelem 

zaběhlých představ, vede nás k určitému pochopení. V mýtu jde především 

o podvědomou symbolizaci a identifikaci objektu. Mýtus nás v některých případech 

ujišťuje o tom, že všechno je tak, jak má být. Utvrzuje nás v našich představách. V další 

části práce se soustředím právě na mýty, které se objevují v reprezentaci novináře 

ve filmech. Postava novináře se ve filmech a seriálech stala mýtem sama o sobě, a já 

se pokusím odkrýt rysy této mýtické postavy. K tomu jsem potřebovala vysvětlení toho, 

jak je mýtus většinou chápán.  
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1.4.2 Politika 

Pojem politiky dnes nabývá řady významů. V záplavě definic jsou nejdůležitější tři 

chápání tohoto pojmu. I přesto, že se věnuji profesi novináře a jeho reprezentace 

v seriálu, je politika nezbytnou součástí života novináře a proto je nutné tento pojem 

vysvětlit. Opět se ale nejedná o snahu definovat politiku vyčerpávajícím způsobem, 

na to by nestačila ani celá tato práce, ale definovat jí s ohledem na další použití pojmu 

v následující části.  

Politika je v nejužším slova smyslu chápána jako „sféra boje o rozhodující pozici 

při výkonu veřejné správy i jako její výkon samotný. Hlavními aktéry politiky jsou 

podle ní konkrétní osoby či politické strany a politika spočívá v jejich střetávání 

se za účelem obsazení centrálních mocenských pozic a následném výkonu veřejné moci, 

který z jejich držení vyplývá“ (Storchová 2014: 133)  

O něco širší definice pojmu politiky je svázána s teorií demokracie a politiku potom 

chápe jako centrální atribut demokratického řádu. „Politika je podle ní sférou 

reprezentace skupinových zájmů, která tím, že poskytuje prostor pro jejich veřejné 

zastoupení, kultivuje veřejnou diskuzi a předchází společenským konfliktům. Veřejná 

reprezentace skupinových zájmů a dialog mezi nimi podle této definice tlumí pokusy 

o jednostranné, neorganizovaní prosazení zájmů jednotlivých skupin, které může vést 

k divokým střetům, ve výsledku destabilizujícím celé společenské uspořádání“ 

(Storchová 2014: 133) 

Poslední a velmi široké pojetí politiky ji nedefinuje jako úzkou sféru přijímání 

politických rozhodnutí či reprezentace parciálních zájmů, ale jako sféru, ve které 

se formují a vznášejí kolektivní nároky. Politika podle této definice zasahuje 

do mnohem většího prostoru, než jsou vládní a parlamentní jednací síně či kuloáry. 

Politika zahrnuje veškeré prostory, v rámci kterých jednotlivci či nejrůznější skupiny 

formulují, artikulují a prosazují své nároky. Politickými nejsou jen jednání parlamentu, 

sjezdy stran či volební kampaně, ale i nejrůznější formy sdružování, které 

se bezprostředně nedotýkají sféry výkonu moci. (Storchová 2014: 133) 

Pojem politiky jsem do terminologie zahrnula z toho důvodu, že život novináře 

je v seriálu úzce spjat s životem politickým. Novinář politickou scénu nutně ovlivňuje 

a politici ovlivňují úmyslně i neúmyslně média. V analýze seriálu Vláda se sice 

zabývám profesí novináře, ale typologie situací, do kterých se novinář dostává, často 

vychází z politického kontextu nebo souvisí s politickými rozhodnutími. Politické 
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souvislosti tedy budou často skloňovány v analytické části této práce a proto je pojem 

politiky stěžejní a není možné pominout způsob, kterým na tento pojem budu nahlížet.  

 

1.4.3 Narace 

Pojem narace se objevuje v historiografii již v 19. století, ale teoretikové se o tento 

termín začínají zajímat až v druhé polovině 20. století.  

S historiografií je narace nutně spojená. Vychází z antické rétoriky, ale hojně 

se objevuje především v literárních žánrech spojených s popisem historických událostí 

jako jsou kroniky nebo letopisy.  

Můžeme odlišit tři pojetí narace. Buď jako výraz literární zdatnosti historika, za druhé 

jako problém věrného podání faktů zjištěných historickým výzkumem, nebo jako 

teoretickou reflexi utváření historického poznání prostřednictvím narace. (Storchová, 

2014: 87) 

Já se budu věnovat ještě jinému pojetí pojmu narace. V posledních letech se narace jako 

narativní strategie dostává do metodologického kontextu zkoumání paměti, biografické 

analýzy a diskurzivních praktik. (Storchová 2014: 87) 

Ve své analýze se soustředím především na vývoj postav seriálu, ale vystavění postavy 

je s narativní strategií nutně spjato. Pojem narace proto vychází z historiografie, dnes 

tento termín nabývá řady významů.  

V historii vývoje pojmu narace bychom měli zmínit vlivnou francouzskou školu 

Annales, která přišla se strukturálním popisem sociálních, ekonomických i kulturních 

fenoménů. „Reflexe historického vyprávění tak přišla na jedné straně od filosofa 

a sémiotika Rolanda Barthese jako solitérní pronikavá úvaha formulovaná na základě  

strukturalistických východisek a na druhé straně od filosofa Paula Ricoeura jako 

monumentální univerzalistická koncepce času, vyprávění a lidské zkušenosti, 

vycházející z opozice vůči tradici školy Annales“ (Storchová 2014: 89) 

Roland Barthes vnesl do přemýšlení o historickém vyprávění strukturalistickou opozici 

označovaného/označujícího. Historikovy výpovědi Barthes bere za označující, 

bezprostřední předměty vyprávění jako renesanční oděv nebo obecnější principy 

přesahující toto vyprávění (poselství, atd.) za označované. Historik podle něj proto fakta 

nesbírá, ale pouze je organizuje za účelem vytvořit pozitivní význam.  
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Z teorie Rolanda Barthese vychází Michel de Certeau, který narativní složku 

historiografie bere jako závěrečný moment komplexně pojaté historiografické operace, 

která se  skládá z místa a praxe.  (Storchová 2014: 90) 

Zásadním dílem v dějinách pojmu narace je Metahistorie Haydena Whitea. Ten odmítl 

nahlížet na historické psaní jako na uzavřený systém vědeckého poznávání a místo toho 

uchopil texty historiků jako objekt analýzy propojení látky (informace), formální 

podoby a politického ukotvení. Analyzoval historiografii 19. století v souvislosti 

s dobovými ideologickými proudy. Svou metodu nazval formalistickou. Zabývá 

se alternativním pojetím historického myšlení, tzv. historickou imaginací. 

(Storchová 2014: 91)  

Do analýzy textu tedy přináší ještě kontext doby. 

Jeho základní myšlenkou je, že historický text je vystavěn na  stejných principech jako 

beletrie. Historické dílo vysvětluje minulost tím, že ji reprezentuje. (White 2011: 15) 

Historik tedy přistupuje k historickému poli jako k novému jazyku a snaží se odhalit 

jeho principy. Hayden White je přesvědčen, že styl historiografa můžeme popsat 

na základě jazykového zápisu, který používá při sestavění příběhu z kroniky událostí. 

Tyto zápisy rozlišuje čtyřmi módy poetického jazyka: za pomoci tropů metafory, 

metonymie, synekdochy a ironie. Tropy, neboli tropika, jak je White nazývá, jsou duší 

diskurzu. Význam pochází z řeckého tropikos, tropos, jde o obrat, styl, způsob. Styl 

můžeme nazvat také diskurzem. Tropiky diskurz konstituuje předměty. (White 2010: 

10) 

Pojem narace je pro analýzu seriálu Vláda nezbytný. Způsob, jakým je dějová linka 

seriálu podána nutně hraje roli, i když se věnuji pouze jednotlivým postavám 

a ne celému ději jako takovému. Vztah mezi fabulí a syžetem ovlivňuje celé vyznění 

seriálu i postupné odkrývání jednotlivých charakterů divákovi. Způsob narace ovlivňuje 

i sestavení tabulky reverzního scénáře, ze kterého budu vycházet pro vytvoření 

typologie modelových situací, do kterých se postava novináře může dostat. Narace 

ovlivňuje to, jak na sebe scény navazují, jak jsou postavy vykresleny, co všechno z děje 

je divákovi poodhaleno, dramatické stupňování příběhu. Proto nemohu pojem narace 

opominout. A proto také k naraci přistupuji jako k pojmu širokému, který zahrnuje 

i kontext doby a příběhu, ne pouze jako k uzavřenému systému složenému z jednotek.  
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1.5 Typologie postav novinářů 

Film jako médium, je základním tvůrcem mýtů v naší společnosti. V následující 

části se pokusím zachytit stereotypy a mýty, které se ve filmech o novinářích vyskytují. 

Přehled nejdůležitějších filmů a jejich detailnější popis potom následuje v další části 

práce. Vycházím především z knihy Journalists in Film: Heroes and Villains od Briana 

McNaira a z knihy Journalism in the Movies Matthewa C. Ehrlicha.  

Filmy o žurnalistice jsou médiem, které artikuluje sdílené novinářské hodnoty 

ve společnosti, kritizuje je a zpochybňuje je. Jsou prostředkem, kterým můžeme 

žurnalistiku jako takovou vidět jinou optikou.  

Filmy o žurnalistice jsou brány z několika pohledů a jsou jim přisuzovány různé funkce, 

pokud odhlédneme od původní funkce filmu zaujmout a pobavit diváka. McNair 

vyjmenovává několik kulturních rolí tvůrců filmu. Tou první je edukační, neboli 

normativní role. Tvůrce takového filmu sděluje publiku, jakou roli má mít žurnalistika 

ve společnosti. Mytologickou a oslavnou roli si na sebe bere tvůrce filmu, který 

upozorňuje a oslavuje úspěchy žurnalistiky a její ideální podobu. Oproti tomu kritickou 

kontrolou bychom mohli popsat roli regulační, která funguje jako hlídací pes 

žurnalistiky,  tzv. hlídací pes demokracie. Obranná role je pak proti těm, co by se snažili 

neutralizovat nebo potlačit kritické nebo nesouhlasné tendence v liberální žurnalistice. 

(McNair 2010: 16) 

Podle Matthewa Ehrlicha filmy poskytují model, jak se chovat pro opravdové 

novináře. Zde proti němu ostře vystupuje McNair, který tvrdí, že je jen velmi málo 

filmů, které by se daly číst jako manuál. Spíše jsou ambivalentní a často kriticky 

zkoumají napětí ve strukturách liberální žurnalistiky v kontextu jejích kořenů v raných 

demokratických společnostech. Tvoří narativ, který se vyvíjí a mapuje toto napětí, jak 

se projevovalo v různých společnostech a jak se postupem času měnilo. (McNair 2010: 

17) 

McNair se v analýze filmu soustředí spíše na autora filmu, na jeho autorský záměr. 

Ehrlich  svou práci bere jako historii zachycení postav novinářů napříč dějinami filmu.  

Mýtus a stereotyp ale hraje důležitou roli v knihách obou autorů.  

K mýtu Matthew Ehrlich přistupuje v kontextu filmu jako ke lži. Navazuje na Jacka 

Lula, podle kterého je mýtus „posvátný, společenský příběh, který čerpá 

z archetypálních postav a forem a nabízí vzorový model lidského života“ (Ehrlich 2006: 

5) 
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„Mýtus přináší pohled na svět, který slouží k zastupování sdílených hodnot, potvrzuje 

základní přesvědčení, popírá jiné víry a pomáhá lidem zapojit se, ocenit a chápat složité 

radosti a zármutky naší existence“ (Ehrlich 2006: 5) 

Jak už jsem zmínila i v terminologické části, masově zprostředkované mýty hrají 

důležitou roli v potvrzování základních přesvědčení. Nemusí to ale být tak pokaždé, 

mýtus může tato přesvědčení i kritizovat nebo změnit status quo.  

Dle Niklase Luhmana je jedním z mýtů tzv. autorekurzivní mýtus. Jde o narativ 

prostřednictvím kterého společnost mluví sama k sobě. Jde o pojem, který se používá 

při definici objektu, který se definuje prostřednictvím sama sebe. Filmy jsou druhým 

stupněm této symboliky, setem reprezentací, které fungují jako objasnění, průzkum, 

komentář k tomu, jak funguje první stupeň regulačního systému žurnalistiky. Film 

je médium, které hodnotí fungování žurnalistiky jako takové. 

Filmy, o kterých McNair ve své knize mluví, rozděluje do tří skupin podle toho, 

co je středem jejich zájmu.  Ukazují za prvé, jak se novináři a žurnalistika vzhledem 

k normativní funkci, kterou by měli mít v demokratické společnosti, staví ke svým 

čtenářům (průměrným čtenářům, divákům, posluchačům a dnes i internetovým 

uživatelům). Druhý typ filmů zkoumá, jak se média staví k elitě mocných v těch sférách 

společnosti, kde se ke slovu dostává moc a autorita. Poslední typ filmů odkrývá vztah 

mezi samotnými novináři a mocí. (McNair 2010: 18) 

Nyní ale už k mýtům, které se v novinářských filmech objevují. Ehrlich se soustředí 

na dva protichůdné mýty, které historicky koexistují v hollywoodských filmech 

o novinářích a vychází z teorie Roberta Raye. Jde o hrdinu-psance a oficiálního 

hrdinu.  

Tuto typologii Ehrlich rozvádí dál a mýtické zobrazení novinářů dělí takto:  

Hrdina – psanec 

Oficiální hrdina 

Gauner – psanec 

Oficiální gauner 

(Ehrlich 2006: 8) 

„Hrdina – psanec je běžně zastoupen dobrodruhem, průzkumníkem, pistolníkem, 

samotářem, člověkem odtrženým od reality a odráží část americké představivosti 

oceňující sebeurčení a svobodu od závazků“ (Ehrlich 2006: 8) 
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Hrdina – psanec je samotář. Nevěří ve zlepšení společnosti a velké korporace a vládní 

instituce vidí jako velmi zkorumpované. Je nezávislý, vyhýbá se konvenci a závazkům 

a popírá oficiálně schválenou pravdu a morálku. 

Oficiální hrdina je oproti tomu typicky učitel, právník, politik, farmář nebo otec 

od rodiny a „odráží americkou víru v kolektivní jednání a objektivní právní proces, 

který převyšuje soukromé pojmy o správném a nesprávném“ (Ehrlich 2006: 8) 

Oproti tomu řecký občan nebo oficiální hrdina „je oddaný veřejné službě, srovnatelný 

s oddanými učiteli a právníky v jiných populárních textech. Věří, že žurnalistika může 

usnadnit konstruktivní změny prostřednictvím pečlivého vyšetřování a hlášení pravdy. 

Je úctyhodný, upřímný člen společnosti, který pracuje pro společné dobro“ 

(Ehrlich 2006: 8) 

Jak hrdina – psanec, tak oficiální hrdina reprezentují mýtické vlastnosti. Hrdina – 

psanec představuje individualismus a svobodu, zatímco oficiální hrdina ztělesňuje 

komunitu a pokrok.  

Spolu s těmito typickými postavami existují ve filmech ještě zmíněný gauner-psanec 

a oficiální gauner. Gauner-psanec je samotář, stojí sám za sebe a díky tomu 

představuje hrozbu. Vysmívá se posvátným poutům rodiny a manželství a jiným 

společenským hodnotám. Oficiální gauner symbolizuje oficiální útisk a amoralitu. 

(Ehrlich 2006: 9) 

Ehrlich v této čtveřici postav vykresluje základní zastoupení dobra a zla ve filmu 

o novinářích. McNair popisuje tuto harmonii jinak. Jeho typologie novinářů 

je mnohem propracovanější a komplikovanější. 

Základem jeho teorie je rozdělení novinářů na kladné a záporné postavy. Kladnými 

jsou většinou zahraniční zpravodajové a investigativní novináři. Záporné postavy potom 

bývají bulvární novináři, novináři píšící o celebritách a paparazzi. (McNair 2010: 48) 

Dále je rozděluje na novináře – hrdiny a novináře – mizery. Novináři – hrdinové plní 

normativní funkci tisku v demokracii. Jsou svědky nespravedlností, nutí mocné 

zodpovídat se ze svých činů a obhajují svobodu. Film o takových novinářích plní svou 

mýtickou funkci, dramatizuje normativní ideály a přetváří je v prvky pop-kultury. 

(McNair 2010: 48) 

Novináře – mizery jsme potom mohli vidět ve filmech Občan Kane, Eso v rukávu, 

Sladká vůně úspěchu, Paparazzi, 15 minut, Takoví normální zabijáci, Rag Tale nebo 

Celebrity. (McNair 2010: 49) 
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Novináři – hrdinové jsou typickými postavami filmů Síla srdce, Vítejte v Sarajevu, 

Život Davida Galea nebo Dobrou noc a hodně štěstí. (McNair 2010: 48)  

Trend, který tuto polaritu narušuje je novinařina, která se pojí se světem módy 

a je zobrazena v seriálu a filmu Sex ve městě, Ďábel nosí Pradu, Jak se zbavit přátel 

a zůstat úplně sám, Přes noc třicítkou. (McNair 2010: 52) 

McNair svoje rozdělení na kladné a záporné postavy ještě specifikuje dál a dělí 

je na několik podskupin. Kladní novináři jsou buď novinář – hlídací pes, novinář – 

svědek, válečný zpravodaj, novinářka (tato kategorie je nejzajímavější) a umělec. 

Funkce novináře – hlídacího psa plyne logicky z funkce médií, tedy sledování světa 

kolem sebe. (McNair 2010: 58) 

Novináři v demokratické společnosti by měli informovat občany, co vykonávají mocní 

v jejich jméně. Novináři jsou v komunikativním srdci veřejné sféry, nezávislí 

na jakékoliv straně. Podávají občanům informace, které potřebují k tomu, aby 

se správně rozhodli kdo a jak má vládnout. Dále novináři vytváří místo, kde je možné 

o podaných informacích diskutovat, zvažovat je, zpochybňovat a testovat. 

Novinář monitoruje a sleduje svět kolem sebe a tím se nevyhnutelně stává svědkem 

událostí. Novinář – svědek událost nesoudí, ale pomáhá v procesu posouzení. Pomáhá 

určit, jestli se doložený zločin opravdu stal nebo ne. Role svědka je ale pouze funkční. 

Svědek, stejně jako hlídací pes, může mít informace, které někoho mohou ohrozit. Tím 

se dostává do nebezpečí. Válečný zpravodaj je novinář, který se stává součástí války, 

ale jeho reportáž často musí podléhat potřebám státu, jehož je občanem. 

(McNair 2010: 78) 

Co se týče novinářek, dle McNaira se často stávají obětí sexuální diskriminace 

v novinářské profesi. Ve filmu jsou potom zobrazovány způsoby, které reflektují 

a posilují ideologické předpoklady, které jsou příčinou této diskriminace. 

(McNair 2010: 98) 

Filmy v období druhé světové války zobrazovaly ty kvality, které žena potřebuje, aby 

mohla být úspěšná v mužském světe žurnalistiky. Až do 80. let 20. století ženy 

v novinářských filmech neplnily hlavní úlohu. V 80. letech přišel rozmach profese 

novinářky mezi ženami a to se odrazilo i ve  filmech. (McNair 2010: 98) 

V posledních letech ženy ve filmech zastávají čistě mužské profese, ať už jde o válečné 

zpravodaje, nebo investigativní novináře. Feminismus a emancipace ale znamenal také 

re-evaluaci a opětovné potvrzení  ženskosti a ženských témat v žurnalistice obecně – 
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od domácích zpráv, po módu a lidské příběhy. Tyto změny v náhledu na profesi 

„novinářky“ odráží již zmíněné filmy Ďábel nosí Pradu a Sex ve městě. Tyto filmy 

se ale nedají nazvat feministickými, neboť zobrazují některé stereotypy, za které byly 

silně kritizovány. (McNair 2010: 106) 

Představu novináře umělce naplňovaly postavy inspirované životem Trumana 

Capoteho a Huntera S. Thompsona ve filmech Capote nebo Rumový deník. Oba filmy 

se zabývají tím, co je pravda a co fikce v textech novináře, ale také rozebírají povahu 

novinářské práce a zobrazují romantickou představu o novináři - spisovateli. Tato 

představa může být značně zkreslená a idealizovaná. 

„Pojetí žurnalistiky jako umění nevyhnutelně vyžaduje angažovanost v souhře mezi 

objektivitou a subjektivitou a problematizuje postavení novináře jako nestranného 

a spolehlivého pozorovatele reality“ (McNair 2010: 116) 

I zde se můžeme často setkat se stereotypy v zobrazení. Novináři jsou často vykreslení 

jako pisálci, kteří dostávají zaplaceno od stránky a spisovatelé jako umělci s absolutní 

svobodou. Hnutí nového žurnalismu podle Toma Wolfea chtělo narušit tento postoj 

a jeho členové, novináři, chtěli být bráni jako opravdoví spisovatelé. (McNair 2010: 

117) 

 

Základní mytologií liberální demokracie je povinnost novináře plnit funkci hlídacího 

psa. Když tyto povinnosti neplní, když přehlíží nebo zanedbává svou normativní funkci 

hlídacího psa a svědka, stává se manipulátorem pravdy, vytváří fakta a zneužívá své 

moci. Ve smyslu tohoto zjednodušení se potom novinář ve filmu dostává do kategorie 

záporných postav.  

Filmy se nutně dopouštějí zobecnění. Jedním z nich je, že novináři - hrdinové 

se většinou postaví moci a kritizují ji. Takový druh filmů zobrazuje novináře, kteří 

monitorují, analyzují, kritizují a komentují realitu kolem sebe. Oproti tomu filmy 

o novinářích – mizerech kritizují média jako taková, především tedy bulvární média 

a novináře, kteří v nich pracují.  

Reprezentace novináře-mizery můžeme shrnout do několika kategorií.  

Je jím roztomilý darebák – šarmantní muž, kterému důvěřovat nemůžeme, ale s jeho 

darebáctvím se dá žít. (McNair 2010: 139) 
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Roztomilý darebák se objevil například ve filmu His Girl Friday a  ztvárnil ho Carry 

Grant. Představuje mravní ambivalence, které odráží postoj veřejnosti k populární 

žurnalistice. Není to zcela záporná postava, ale znázorňuje často absurdní zkreslení 

normativních novinářských hodnot vytvořených čtenáři, kteří se nemohou nabažit 

zpráv, ať už jsou jakékoliv. (McNair 2010: 142) 

Další kategorií je slizoun. To je postava jen s velmi málo kladnými vlastnostmi, 

zosobňuje nejhorší kvality novinářské profese. Reprezentaci novináře – slizouna 

můžeme vidět jako varování pro veřejnost. Média jsou zde divočinou a veřejnost 

má určitou povinnost držet je na uzdě. Další interpretací je boj, nebo pomsta vedená 

jedním sektorem kulturního průmyslu (zde tedy filmem) proti  jinému (novinařině). 

(McNair 2010: 144) 

Filmem s postavou slizouna je například Paparazzi.  

Třetí kategorií záporné postavy je polepšený darebák. Ten ví, že porušuje některá 

normativní pravidla liberální žurnalistiky a cítí se za to vinen. Filmy zobrazující 

polepšeného darebáka jsou kategorií, která se zabývá kritickou sebereflexí novináře, 

který jednoho dne zjistí, že už se sebou nemůže žít. Jednalo by se o film Hrdina proti 

své vůli nebo Eso v rukávu. Nádech tohoto druhu filmů vystihuje citát z prvního 

zmíněného snímku:  

„Budeme tedy pokračovat, zveřejníme informace o rodině toho muže, o celém jeho 

životě. Proč? Protože jsme profesionálové. Protože hledáme pravdu. Ale co když 

se po tom našem šmejdění a vyčerpávajícím vyšetřování ukáže, že v tom není ani špetka 

pravdy? Jen příběhy. Jeden příběh za dalším, vrstva za vrstvou, až nic nezbyde. Jestli 

to tak je, existuje nějaký bod, kdy máme povinnost skončit? Nebo budeme prostě 

pokračovat, šmejdit, snažit se dostat až na kost? Až k momentu, kdy zničíme všechno, 

co jsme na začátku vůbec vyšetřovali“ (McNair 2010: 156) 

Čtvrtým druhem je novinář – podvodník. Veřejnost bere hůře než cynickou manipulaci 

s realitou záměrné vymýšlení faktů, prezentaci lží jako pravdy. (McNair 2010: 159) 

Zde bych měla zmínit film Jak nezískat Pulitzera, který se zamýšlí nad momentem, kdy 

internet ve zpravodajství začne hrát důležitější roli než papírové noviny a kritizuje 

novináře za vymýšlení příběhů a lží.  

„Můžeme se jen pozastavit nad tím, co se stane se zprávami a samotnou demokracií 

ve světě, kde se už nemůžeme spolehnout na to, že noviny investují své zdroje 
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a profesionální hrdost tak, aby ostatním pomohli pochopit, i když neúplně, 

co se ve světě děje“ (McNair 2010: 170) 

Film Jak nezískat Pulitzera neříká, že jsou zaběhlá média špatná, ani že on-line noviny 

jsou nadřazené. Upozorňuje nás, že mantra starých médií jako těch dobrých a nových 

médií jako špatných je příliš zjednodušená. Realita je mnohem složitější. V dnešní době 

média prochází velkými změnami, a jen těžko už můžeme používat jednoduchých 

kategorizačních škatulek. 

Poslední kategorií záporných postav novinářů dle Briana McNaira jsou tzv. „spin 

doktoři“. Rozhodla jsem se ponechat tento výraz v angličtině, poněvadž v češtině pro 

tuto profesi nemáme označení. Nejedná se o mluvčího, jako spíše o mediálního poradce 

politika nebo známé osobnosti. Aféra Watergate přispěla k vzrůstu profese public 

relations, do které „spin doctors“ nepochybně patří. Jejich náplní práce je tvarovat 

a ovlivnit mediální obraz svého klienta. Ovlivňovat novináře je tedy profese sama 

o sobě, jde o součást širší oblasti PR. (McNair 2010: 184) 

„Spin doktor“ je člověk, který zajišťuje, aby byla určitá událost pokryta novináři 

z žádaného úhlu, aby zpráva měla nádech, který klient potřebuje. „Spin doctoring“ 

je profese, která podle mnohých přispívá k úpadku žurnalistiky. I v seriálu Vláda 

se můžeme s touto profesí setkat. Zatím jí tedy nechám stranou, ale v analytické části 

se k ní ještě vrátím, neboť „spin doctoring“ k politice a žurnalistice v dnešní době 

nepochybně patří.  

 

Filmy zobrazují novináře jako ničemy a média jako zkorumpovaná, ale současně také 

zdůrazňují důležitost role, kterou tisk ve společnosti hraje. „Úlohou filmu není ukázat 

nám do empirických podrobností kdo jsme, ale to, kým jsme mohli jednou být, 

kým bychom se mohli stát znovu, čím bychom byli „kdyby“.“ (Ehrlich 2006: 9) 

Filmy o novinářích jsou podobné jiným žánrům a skládají se z mnoha žánrů především 

proto, že vytváří opozice, dualismy – ať už jde o kladného a záporného hrdinu, 

vyzdvihnutí role žurnalistiky nebo naopak její kritiku. Rick Altman tento typ filmů 

označuje jako sémanticko-syntaktický. Sémantika  žánru představuje nastavení filmu 

a jeho postav, syntaxe jsou potom trvalé vzory, ve kterých jsou tyto elementy včleněny 

do filmové zápletky. Žurnalistické filmy nemají nikdy stabilní syntaxi, a proto 

se nezařazují do formálního žánru srovnatelného s muzikálem nebo westernem. 

(Ehrlich 2006: 10) 
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Film a žánr mají schopnost kultivovat mýtus a legendy a filmy o novinářích, jak už jsem 

zmínila, nám dávají nahlédnout do mytologie této profese. (Ehrlich 2006: 170) 

Brian McNair filmy o žurnalistice rozděluje na tři druhy. Na filmy s primární 

reprezentací, které jsou výlučně o žurnalistice, se sekundární reprezentací, kde jsou 

novináři hlavními hrdiny, ale jejich profese je použita jen jako kulisa k příběhu o něčem 

jiném a na třetí druh filmů, ve kterých novináři vypadají jako druhořadé postavy, 

avšak žurnalistika je stále kostrou příběhu. (McNair 2010: 24) 

McNair souhlasí s Matthewem Ehrlichem, že jsou novinářské filmy žánrem samy 

o sobě. Dodává ale, že jde o žánr, který obsahuje mnoho dalších – drama, komedii, 

satiru, thriller, životopis, akční žánr a jiné. (McNair 2010: 29) 
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1.6 Novinář jako hlavní postava filmu a seriálu 

Filmaři, stejně jako ostatní lidé, žijí ve společnosti. Absorbují měnící se nálady 

a úzkosti společnosti a odrážejí je ve svých filmech. Proto i filmy o novinářích 

ve vztahu k žurnalistice nevyhnutelně odráží něco ze zeitgeistu, ducha doby.  

Americké filmy jsou hlavním zdrojem reprezentace žurnalistiky v západní populární 

kultuře a proto se i v teoretické části věnuji především americkým filmům.  

Ty zobrazují novináře jako čestné občany a hrdiny, ale také jako otrhané outsidery 

a gaunery.  

Filmů o novinářích je nepřeberné množství. Ve většině z nich ale novinář hraje vedlejší 

roli. Proto se soustředím především na filmy, kde je novinář hlavní postavou a také 

na ty, které jsou relevantní vzhledem k tématu mé práce.  

Jedním z často zmiňovaných filmů o novinářích je Na titulní straně, který měl předlohu 

v divadelní hře, o které Tenessee Williams prohlásil, že odmaskovala americké divadlo.  

Ve filmovém zpracování šlo o žánrově typický snímek s novinářem v hlavní roli. Tento 

film dal základy entitám jako je drzá a cynická redakce, úzkostlivý editor, který 

se nezastaví před ničím kvůli článku a bezohledný redaktor, který se nehodí 

do manželství nebo jiného konvenčního vztahu. (Ehrlich 2006: 20) 

„Na titulní straně byl film ambivalentní vůči tisku, masové kultuře a ctnostem střední 

třídy, ale nakonec se mu podařilo být staromódní valentinkou žurnalistiky a amerického 

života“ (Ehrlich 2006: 21) 

Film představil mýty naprosto shodné s americkou ideologií. Na povrchu se zdál 

nekompromisní, ale pod povrchem byl líbivý. Zmínil společenské problémy a selhání – 

třídní nerovnosti, rasové napětí, korupci ve vládě a médiích, ale nakonec je všechny 

přetavil v předmět frašky. (Ehrlich 2006: 39) 

Na titulní straně inspiroval velkou řadu filmů s podobnou tématikou. Mnoho z nich má 

novináře v hlavní roli, ale jde o moralizující příběhy, které morálku postrádají. 

Takových filmů je celá řada. Od filmu Picture Snatcher, Stalo se jedné noci, Děvče 

se špatnou pověstí, Nothing Sacred, až po remake filmu Na titulní straně s názvem His 

Girl Friday s ženou novinářkou v hlavní roli.  

V této době byly novinářky v hlavní roli mnoha filmů. Vznikaly ale také filmy, které 

svět novinařiny vykreslovaly mnohem tvrději. Šlo o film Scandal Sheet, nebo Scandal 

for Sale. Nejzajímavějším z těchto filmů byl ale nesporně Five Star Final, který přímo 
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napadl étos bulváru. Tyto filmy vyburcovali opravdové novináře, kteří proti nim začali 

tvrdě protestovat. Hearstovy noviny dokonce přišly s celou kampaní proti filmu Five 

Star Final. (Ehrlich 2006: 55) 

Po tomto typu filmů přišly romantické komedie, ve kterých byla pravda obtížná, 

ale žádné velké společenské problémy neplynuly ze lží, které kolem sebe postavy 

rozsévaly. Nikdo si v nich nedělal starosti s odpověďmi nebo řešeními, které 

by předznamenávaly reformu. Novináři těchto filmů brali svět takový, jaký byl 

a ani nepředstírali, že by ho chtěli změnit. (Ehrlich 2006: 64) 

Film, který tuto idylku naboural, byl Občan Kane. Jde o snímek o Charlesi Foster 

Kaneovi, který je dědicem rodinného jmění a rozhodne se koupit noviny s cílem psát 

pouze pravdu a bojovat za práva lidu. Svoje principy ale časem upozadí a začne noviny 

používat k prosazení své politické kariéry. Jeho počínání ale skončí skandálem a Kane 

umírá zahořklý a sám. Tento film je důležitým bodem přerodu mezi romantickou 

komedií 30. let a filmem noir let pozdějších. Je také často spojován s Williamem 

Randolphem Hearstem, který byl považován za předlohu tohoto filmu.  

„Ústředním principem novinářské mytologie je, že veřejná služba a motiv zisku mohou 

jít ruku v ruce. Zdá se, že mladý Kane ztělesňuje tento mýtus: talentovaný vydavatel-

editor, který je jak modelovým občanem, tak modelovým obchodníkem a slouží 

demokratickým zájmům a zároveň obohacuje sebe a svou společnost. Z této perspektivy 

je jeho pád tragédií“ (Ehrlich 2006: 74) 

Film ale ukazuje i na rozpory v novinářské mytologii, protože Kane možná 

už na začátku opravdu nevěřil ideálům, které hlásal.  

Občan Kane má podobné kvality jako snímek Na titulní straně. Odkrývá aroganci 

a povrchnost médií a současně s nimi sympatizuje. Můžeme si v něm ale všimnout 

prvků filmu noir, díky kterým pod komediálním étosem najdeme pochmurnost celého 

příběhu. Tyto temné prvky se přenesly i do dalších filmů o novinářích a vznikl zcela 

nový žánr noir. (Ehrlich 2006: 76) 

 Filmy noir ukazují novináře ve dvou rolích, které odpovídají dichotomii hrdina – 

psanec a oficiální hrdina. Hlavní postavou je buď psanec pohlcený temnotou, 

neschopný nebo neochotný přizpůsobit se své sociální roli, a nebo uvědomělý novinář, 

který se do temnoty odvážil jen kvůli tomu, aby rozkryl nějaké tajemství. Obě 

vyobrazení vytvořila mýtus okolo žánru novinářských filmů. První zdůraznilo hodnotu 

řádného profesionálního a osobního chování v protikladu k bezuzdným ambicím psance  
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a jeho zneužití moci. Druhé vyobrazení bylo pseudo-edukační, neboť oslavovalo 

profesionální přístup a ideály. (Ehrlich 2006: 80) 

Příkladem filmu žánru noir je Eso v rukávu, které prozkoumává temné stránky 

amerického stylu života a mýtů kolem něj vytvořených. Dalším filmem tohoto druhu 

je Sladká vůně úspěchu. Novináři jsou povinni především informovat o událostech 

a až potom je interpretovat. Podle tohoto filmu jsou novináři svědky nespravedlnosti 

a utrpení, mají zkoumat vliv mocných ve jménu veřejnosti.  

Až do 70. let 20. století se novinářské filmy zabývaly rozkrýváním vztahu žurnalistiky 

a demokracie a rolí žen v médiích. Na druhou stranu prezentovaly takovou míru 

korupce a bezcitnosti, že proti těmto filmům Eso v rukávu bledlo. (Ehrlich 2006: 101) 

Filmy 70. let ale také ukazovaly vítězství žurnalistiky nad beznadějnou situací, nad 

mocnějšími entitami. Vítězství, které se zdálo nemožné a které se v předchozích filmech 

neobjevovalo. 70. léta byla obdobím invencí a uměleckých úspěchů a velkých 

režisérských jmen jako je Roman Polanski, Ford Coppola, Steven Spielberg nebo 

Martin Scorsese.  

Potom přišly filmy konspirační, které reflektovaly úzkost a paranoiu americké kultury 

v těchto letech. Soustředily se především na svět médií. Nejznámějším z konspiračních 

filmů je film Všichni prezidentovi muži. Noviny a novináři zde představují zářící maják 

pravdy stojící proti korupci, která zachvátila hlavní město. (Ehrlich 2006: 107) 

Film ukázal události okolo aféry Watergate takovým způsobem, že to vypadalo, jako 

by dva muži položili administrativu tehdejšího prezidenta Nixona.  

Romantické komedie ještě nezobrazovaly tisk jako hlavního arbitra pravdy 

a spravedlnosti, filmy noir idealizovaly novinařinu, ale oba žánry se zajímaly o ztrátu 

iluzí a ideálů žurnalistické profese. Všichni prezidentovi muži přehnali odbornost 

a autoritu novinářů, někteří by také mohli říct, že vyzdvihovali aroganci. 

(Ehrlich 2006: 118)  

Nicméně aféra Wategrate symbolizuje hlavní mýtus americké žurnalistiky. The 

Washington Post a jeho novináři měli neuvěřitelnou výdrž a kuráž a povedlo se jim 

udržet příběh Watergatu tak dlouho v novinách a médiích, až nakonec prezident musel 

rezignovat. Tato aféra povzbudila novináře, ospravedlnila její charakter hlídacího psa 

demokracie.  



  

33 

Film Network stejně jako Všichni prezidentovi muži vyzdvihuje trvalou víru v autonomii 

jedince a nedůvěru ve společenské mechanismy kontroly, které tuto autonomii ohrožují. 

(Ehrlich 2006: 128) 

Dle McNaira ve filmu Všichni prezidentovi muži novináři působí někdy až jako 

detektivové, vzoroví hlídací psi demokracie. Film můžeme považovat za návod 

k novinářské profesi, můžeme si všimnout ověřování zdrojů nebo jiných pravidel 

profese v praxi. Nepopiratelně vyzdvihuje důležitost investigativní žurnalistiky 

v demokratické společnosti a občas bývá tento film nazýván mýtem Davida a Goliáše 

kvůli jeho jasné paralele s tímto biblickým příběhem. (McNair 2010: 64) 

Na druhou stranu každý film založený na pravdivé události nutně přehání, události 

interpretuje po svém a manipuluje fakty, proto musíme realismus ve filmu brát 

relativně.  

Film Všichni prezidentovi muži byl zlomovým, a proto jsem mu věnovala větší prostor. 

Po tomto filmu následovaly filmy kritické k soudobé žurnalistice a k její upadající 

kvalitě. Mezi takové bychom mohli zahrnout film Bez zlého úmyslu, který byl 

naprostým opakem dříve zmíněného filmu o aféře Watergate. Zobrazoval totiž noviny, 

které se stávají nástrojem zneužití institucionální moci místo toho, aby tuto moc hlídaly. 

Tento film „podtrhává mýtus o hrdinském reportérovi a novinách a zároveň 

upřednostňuje obraz arogantního, destruktivního tisku. Není ale určen k tomu, aby 

obviňoval žurnalistiku jako celek“ (Ehrlich 2006: 136) 

Konec filmu naznačuje, že žurnalistika může zranit i zabít, pokud novináři nepřebírají 

odpovědnost za své činy a nečiní správná rozhodnutí. Vrcholí ale optimisticky, protože 

pokud tak novináři učiní, a chovají se dle svého nejlepšího svědomí, je možné zneužití 

institucionální moci zastavit. S podobným nádechem končí i film Vražedná pole. 

(Ehrlich 2006: 136) 

Důležitými milníky v dějinách novinářského filmu jsou filmy Salvador a Insider: muž, 

který věděl příliš mnoho. Hlavní postava Salvadora od Olivera Stonea je typický 

hrdina- psanec. Cynický gonzo reportér. (Ehrlich 2006: 140) 

McNair hlavního hrdinu zase zařazuje pod typ válečného zpravodaje, jehož role 

v jakémkoli konfliktu je pokaždé kontroverzní. (McNair 2010: 80) 

Noam Chomsky a Edward S. German ve své studii Model propagandy vysvětlují, 

že americká politika i média se v konfliktu v  El Salvadoru, Nicarague a Chile řídily 

ekonomickými zájmy, nešlo zde o podporu svobody a demokracie. Ekonomické zájmy 
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Spojených států amerických byly ohroženy komunistickými revolucionáři podpořenými 

Sovětským svazem a Kubou. Proto americká média šířila propagandu a zveličovala 

hrozby, které měly plynout od revolučních skupin. A to byl hlavní motiv filmu 

Salvador. (McNair 2010: 81) 

Kontroverznost počínání válečného zpravodaje vystihuje i tento monolog z filmu: 

„Víš Richie, proč byli fotografové jako Robert Capa skvělí? Nezajímali je peníze, 

zachytili ušlechtilost lidského utrpení. Nefotili jen těla, Richie, ale to, proč zemřeli. 

Musíš se dostat blízko, aby si zachytil pravdu. Jestli se ale dostaneš až moc blízko, 

zemřeš“  (McNair 2010: 82) 

Salvador kritizuje systém, americké instituce a mainstreamová média. Film Insider: 

muž, který věděl příliš mnoho je příběhem lidí, kteří jsou součástí tohoto systému, 

ale bojují proti jeho zneužívání. Insider je člověk, který je součástí organizace, 

je zasvěcený do problému a v případě nějakého zločinu může svědčit.  

Film připomíná žánr noir, McNair potom o hlavní postavě mluví jako o hlídacím psu 

demokracie. Podle něj je jedním ze základních problémů demokracie korporátní tlak 

na novinářské hlídací psi, aby odvrátili zrak od korupce a špatností. V tomto filmu 

můžeme vidět, kolik jednotlivce stojí uplatnění liberálních novinářských zásad 

ve chvíli, kdy jsou jimi ohroženy zájmy mocných. Film poukazuje na to, že i novinář 

je člověk z masa a kostí, člověk s rodinami a osobním životem a to je něco, co Všichni 

prezidentovi muži nebyli schopni ukázat. (McNair 2010: 72) 

 

Model propagandy Chomského a Hermana přestal fungovat ve světě médií 

po studené válce. Bipolarita studené války v období od roku 1989 do 11. září 2001 byla 

nahrazena něčím mnohem zmatenějším a hlavně těžko rozeznatelným. S kolapsem 

Sovětského svazu na povrch v mnoha bývalých sovětských satelitech vyplavaly formy 

nejhorší etnické nenávisti a nacionalismu, které vedly k válkám. Nejintenzivnější 

konfrontace etnik proběhla v bývalé Jugoslávii. (McNair 2010: 85) 

Svědky těchto krvavých událostí bylo mnoho válečných zahraničních zpravodajů. 

Okolnosti války v bývalé Jugoslávii a především obležení Sarajeva zachycuje film 

Vítejte v Sarajevu. Jde o polemiku nad zneužíváním lidských práv a kolektivní 

vinou Evropy, která konfliktu pouze přihlížela a nezasáhla. Zabývá se tím, jaká je role 

novináře v této situaci. Autor filmu poukazuje na to, jestli novinář může o zneužívání 
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lidských práv zpravovat objektivně a profesionálně i přes přísný dozor jednotek 

Spojených národů. (McNair 2010: 86)  

Tuto otázku nechává režisér otevřenou, je na každém divákovi, aby si na to udělal sám 

názor. 

V devadesátých letech vznikly dva zajímavé filmy o tématice novinářské profese. Jde 

o film Noviny, který vypráví o novináři, který se trápí jak osobními, tak profesionálními 

dilematy a hledá rovnováhu mezi kariérou a rodinou. Dalším filmem je Pravda zabíjí 

s Clintem Eastwoodem v hlavní roli. Ten je pravým opakem Novin, které ukazují 

profesionála – oficiálního hrdinu, který se snaží přežít v anachronickém světě bulváru. 

Hlavní postava filmu Pravda zabíjí je anachronický hrdina – psanec, který se snaží 

přežít v profesionálním, oficiálním světě. (Ehrlich 2006: 148) 

Základní myšlenkou obou filmů je koncept, na kterém stojí i novinářská mytologie: 

pravda může být oddělena od fikce a podávání zpráv slouží pravdě a zájmům 

demokracie. 

Od 80. let ale ve filmech můžeme sledovat i anti-mýtus. Ve filmu Pod palbou 

se novinář stane hrdinou díky tomu, že lže. Film se odehrává v Nicarague v roce 1979 

během občanské války a novinář vyfotí mrtvého vůdce rebelů tak, aby vypadal živý. Jde 

o ironickou kritiku novinářské profese. Film upozorňuje na to, jak mohou být novináři 

snadno manipulováni a zároveň na jejich schopnost zasáhnout do událostí a tím změnit 

historii. Pod palbou je inspirováno výrokem Hirama Johnsona z roku 1917: „první obětí 

války je pravda“ (Ehrlich 2006: 149) 

Film, který naopak novinářskou mytologii potvrzuje, je snímek Intimní detaily. Podle 

Ehrlicha jde o trochu levný příběh, který ale fungoval. „Pokud budeš dost tvrdě 

pracovat, vypracuješ se až na vrchol a najdeš i životní lásku“ (Ehrlich 2006: 160) 

O potenciální nespolehlivosti žurnalistického vypravěče a používání literárních technik 

v reportáži pro umocnění pocitů z příběhu a podtržení „pravdy“ se zabývají filmy 

Capote a Pochybná sláva. Filmy nadnášejí otázku, kde jsou hranice mezi uměním 

a žurnalistikou (pokud existují), a jak to ovlivňuje objektivitu vyprávění. (McNair 2010: 

125) 

 

Jedním z témat seriálu Vláda je profese „spin doktor“. Jak jsem již zmiňovala, pro tuto 

profesi nemáme v češtině správné označení. O mediálních odbornících a praktikách 

public relations ale již bylo natočeno hned několik filmů i seriálů. Zde bych chtěla 
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zmínit americký seriál Všichni starostovi muži a britský seriál Je to soda. Oba seriály 

jsou satirou na Clintonovu a Blairovu administrativu. (McNair 2010: 185) 

O cynickém a amorálním mediálním odborníkovi vypráví i seriál Absolute Power 

z produkce BBC.  

Za zmínku stojí i filmy o public relations, které většinou kombinují jak negativní, tak 

pozitivní obraz této profese. Jedním z prvních filmů o této profesi je Waikiki Wedding 

nebo Four’s a Crowd. (McNair 2010: 186) 

Pozdějšími filmy už jsou Vrtěti psem, který se inspiroval Clintonovou aférou s Monikou 

Lewinskou a snímek Děkujeme, že kouříte, který se zajímá o to, jak tabákové 

společnosti ovlivňují veřejné mínění ve svůj prospěch. (McNair 2010: 186) 

Ze seriálů, které se námětem a tématikou žurnalistické profese velmi blíží 

analyzovanému dánskému seriálu zmíním americký Dům z karet, který sleduje příběh 

kongresmana, který se vyrovnává se svými oponenty a s životem v politice. Dalším 

americkým seriálem z produkce HBO je Newsroom, který zobrazuje realitu zákulisí 

fiktivní televizní stanice a morální a etická dilemata, se kterými se v rámci profese musí 

novináři vyrovnat. Britský seriál The Hour se naopak soustředí na zákulisí redakce BBC 

v době studené války. 
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1.7 Role novináře ve fikčním světě v českém prostředí 

Fikční postavou novináře v beletrii, filmech i seriálech se zabývalo velké množství 

autorů od akademických pracovníků po studenty nebo filmové nadšence. V teoretické 

části pracuji především s knihami Briana McNaira a Matthew C. Ehrlicha, kteří 

se na toto téma soustředili v několika publikacích a postavu novináře mapovali 

v širokém záběru amerických filmů.  

Co se týče českých filmů a českých autorů, je publikací mnohem méně. Důležitou 

studií, která sleduje, jak je novinář zobrazen v literární a filmové produkci 60. let 

v českém prostředí je Postava novináře v beletrii a hraném filmu jako výpověď 

o profesi v knize Česká média a česká společnost v 60. letech od Jana Jiráka a Barbary 

Köpplové. (Jirák, Köpplová 2008: 55)  

Podle autorů této studie je „role novináře často vnímaná jako rozdvojená: je hledačem 

pravdy, zastáncem pokroku, ochrany slušnosti, je ale také viněn z úpadku mravů, 

cynismu, bezohlednosti, nevzdělanosti apod“  (Jirák, Köpplová 2008: 55) 

Bez nároků na reprezentativnost se Jirák a Köpplová snaží doložit tuto hypotézu: 

„do 60. let vstoupil český beletrizovaný a filmový novinář se zažitým zobrazovacím 

stereotypem, který prodělal zřetelný vývoj směrem k větší společenské a politické 

odpovědnosti“ (Jirák, Köpplová 2008: 55) 

V dílech 60. let se objevuje novinář ve dvou polohách. Existuje tu zažitá tradiční 

představa novináře – umělce, ale zároveň se ke slovu dostává novinář – kritik. 

Kritizuje stávající poměry, jejich představitele a praktiky. Díky složité roli, kterou 

novinář ve společnosti zaujímá, se stává součástí ikonografie této společnosti. Objevuje 

se  v románech, divadelních hrách, filmech, komiksech a dnes i v počítačových hrách. 

(Jirák, Köpplová 2008: 56) 

60. léta byla v Čechách neklidnou dobou jak z politického, tak ale i společenského 

hlediska a díky tomu se měnila i žurnalistika. Některé rozpory v chápání role 

novináře můžeme vidět i ve filmech nebo literatuře té doby.  

Novinář byl zobrazován ve dvou rovinách. První byl živý a využívaný obecnější 

stereotyp novináře. Tím byl drzý, sebevědomý vyšetřovatel, „který neváhá kamkoli 

strčit nos a mikrofon“ (Jirák, Köpplová 2008: 57) 

Tento typ novináře má často komický rozměr a je zasazen do prostředí, které nutně 

nesouvisí přímo s československou současností 60. let (verneovky Karla Zemana, 
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parodie na filmy s Jamesem Bondem Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana 

Foustky, Čtyři vraždy stačí, drahoušku. (Jirák, Köpplová 2008: 57) 

Stereotyp novináře je nosným i pro 70. léta, neboť je nositelem ideologicky 

zabarveného hodnocení chování novinářů v roce 1968. Toho si můžeme všimnout 

například v seriálu Třicet případů majora Zemana. (Jirák, Köpplová 2008: 57) 

Druhým typem zobrazení novináře byl stereotyp novináře z liberálně-

demokratických poměrů. „Dobová literární díla, v nichž se postava novináře objevuje, 

reflektují tento vývoj na konfliktu mezi vnějšími tlaky na jedné straně (ty směřují 

k zachování role „novináře-propagandisty“) a vnitřními pocity a osobní morálkou 

na straně druhé (ty směřují k popření této role a touze podřídit se nikoliv ideji, 

ale svědectví, prožitku)“ (Jirák, Köpplová 2008: 58) 

Rok 1968 byl pro skutečné novináře těžký a odráželo se to i na jejich zobrazení ve filmu 

nebo beletrii. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v situaci s minimálními vyhlídkami 

pro žurnalistiku zveřejnila redakce týdeníku Reportér Diskuzi o soudobém smyslu naší 

žurnalistiky. Zaujal mě především postřeh Milana Jungmanna, který Jirák s Köpplovou 

používají pro vykreslení role novináře v této době: „Podívejte se na novinové stánky 

a uvidíte, jak tam ten denní tisk leží. Podle mého názoru přestalo fungovat to hlavní: 

výměna názorů a proud  informací“ (Jirák, Köpplová 2008: 63) 

Z množství analyzovaných filmů a knih, které Jan Jirák a Barbara Köpplová ve své 

práci používají, pomalu vyvstává obraz novináře. Tento obraz potvrzuje hypotézu, 

kterou si autoři na začátku své práce vytyčili. Omílaný stereotyp novináře se v 60. 

letech pomalu začal obracet k větší odpovědnosti a k plnění své společenské role.  

 

Analýza role novináře ve fikčním světě, ať už jde o beletrii nebo filmovou tvorbu, 

je populární. V této části práce jsem se pokusila shrnout stereotypy zobrazení novináře, 

které se objevují nejčastěji. Bohužel je analýza role novináře ve filmu záležitostí spíše 

zahraniční, a proto mnoho zdrojů v českém jazyce nenajdeme. I proto častěji pracuji 

s příklady z amerických filmů než z těch evropských. Studie Jiráka a Köpplové 

je v českém prostředí jedinečná. Zařadila jsem jí jako protiklad k pohledu na novináře 

v americkém prostředí, kde se společnost vyrovnávala s naprosto odlišnými problémy 

od těch českých v době 60. let a pozdější normalizace. Americký novinář ve filmu 

mnohdy bojuje sám se sebou ale i se systémem, který ovšem reprezentuje 
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zkorumpovanou společnost plnou intrik. Novinář zde nikdy nebojuje s nástrahami 

režimu tak, jak zobrazují některé české filmy.  

Z českých seriálů z poslední doby, jejichž hlavní postavou je novinář, bychom mohli 

zmínit seriál Mamon z produkce HBO, jehož předlohou byl stejnojmenný dánský seriál, 

nebo seriál Reportérka se scénářem Josefa Klímy.  

V centru dění seriálu Mamon je novinář, který pracuje na odhalení podvodných praktik 

ve významném státním podniku. Při pátrání zjistí, že do celé kauzy je zapleten i jeho 

bratr. Seriál je sice natočen dle dánské předlohy, ale politické machinace, kontroverzní 

informace, které novinář získává a realita, se kterou se setkává, vypovídá o českém 

prostředí. Novinář je zde postaven, podobně jako v seriálu Vláda, před těžká rozhodnutí 

– uveřejnit informace, které získal a tím ohrozit nejen svůj život, ale i životy svých 

blízkých, a nebo si je nechat pro sebe? Dalším prvkem je zde zapletení jeho bratra 

do celé kauzy. To pro novináře znamená zpronevěřit se své rodině při pátrání 

i uveřejňování informací. Na druhou stranu jen tak je schopen dostát své role hlídacího 

psa demokracie.  

Seriál Reportérka je trochu jiného ražení. Do redakce přichází mladá a nezkušená 

Hedvika, která se chce stát novinářkou. Má se hodně co učit. Je přidělena k ostřílenému 

novináři, který s ní zprvu nechce mít nic společného, ale postupně zjišťuje, že je více 

nežli schopná. Hedvika se dá na stopu požáru, který zprvu vypadá vcelku obyčejně. 

Pátráním po souvislostech požáru se ale Hedvika dostává na stopu velké kauzy. Není 

tajemstvím, že Josef Klíma se při psaní scénáře inspiroval skutečnými kauzami. Tím 

mrazivější je konec seriálu, ve kterém kauza s požárem nakonec vyšumí do prázdna, 

neboť žádný z novinářů není schopen ji dotáhnout do konce – do kauzy jsou zapleteni 

až příliš vysoce postavení politici a podnikatelé. 

Mamon i Reportérka se na rozdíl od filmů a seriálů, které popisují ve své práci Jirák 

s Köpplovou, snaží zobrazit dnešní podobu novinářské práce a českého prostředí, 

se kterým se novináři musí vypořádat. V práci Jiráka a Köpplové se novinář musel 

vyrovnat s komunistickým režimem. Ve výše zmíněných seriálech je novinář postaven 

do situací, které nejsou tak černobílé. Musí se vyznat ve složité spleti vztahů mezi 

politickými, ekonomickými a jinými mocnými elitami v malé české zemi.  
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V následující části práce naváži na stereotypy, mýty a klišé, kterých si v zobrazení 

novináře můžeme nejčastěji povšimnout. Popis stereotypů byl nezbytný, abych mohla 

s tímto základem pracovat při analýze konkrétního audiovizuálního díla – seriálu Vláda 

a jeho ztvárnění postav novinářů. 
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2 Analytická část – dánský seriál Vláda 

2.1 Diagramy  

Prostřednictvím deskripce scén seriálu zaměřených na novinářskou profesi v této části 

směřuji ke konstrukci diagramů ke každé sérii zvlášť a poté k jejich analýze. Tím 

mohu typologizovat situace, které jsou v seriálu Vláda pro novináře stěžejní 

a do kterých se novinář opakovaně dostává. Díky těmto situacím potom důkladněji 

analyzuji jednotlivé novinářské postavy a s ohledem na literaturu, která se k tématu 

váže, a kterou jsem v předchozí části předeslala, se pokusím o zařazení postav 

do rejstříku typologie McNaira a Ehrlicha.  

 Analýzou tří sérií seriálu Vláda, i přes zúžení tématu pouze na novinářskou profesi, 

jsem získala obrovské množství materiálu. Jde o třicet epizod seriálu. U každého typu 

situace tedy zmíním jen příklady ze samotného audiovizuálního díla. Půjde 

o příklady, které vedly k názvu typologie a nejlépe jí vystihují. Sledovala jsem jednání 

postav skrze teorii Marie-Laure Ryan. Zde mohu konstatovat, že i postavy seriálu 

Vláda působí jako svébytné bytosti, které tvoří svět kolem sebe. Nemůžeme s ohledem 

na Marie-Laure Ryan brát postavy jako konstrukce, které se dají zúžit na text. Postavy 

novinářů fikční svět Vlády značně ovlivňují a jak uvidíme v další části práce, stávají 

se stěžejními pro vývoj celého narativu.  

K deskripci scén v seriálu jsem se dostala skrze výzkumné otázky, které jsem 

si na začátku práce vymezila. Tyto výzkumné otázky mi pomohly držet se stále tématu 

a i při vybírání důležitých složek reprezentace novináře mi byly oporou. Situace, 

na které jsem se soustředila a které byly zaznamenány do tabulky, odpovídají na otázku 

Jak tvůrci seriálu Vláda vykreslují profesní život postavy? Na tuto otázku navazuje 

další, která předchozí mírně rozvíjí. Jak jsou zobrazovány pracovní zvyky, rutiny 

novinářské profese? K relevantním situacím jsou tedy přiřazeny otázky, které 

se k tématu váží a z těchto jsem potom mohla vytvořit typologii. Tato typologie, resp. 

podkapitoly této části práce, potom konkrétně odpovídají na další vytyčenou otázku: 

Které motivy novinářské profese se opakují?  

Z těchto opakujících se situací vychází analýza jednotlivých postav. Tato analytická 

podkapitola potom odpovídá na otázku Co opakující motivy vypovídají 

o reprezentaci novináře? 
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K přehlednému popisu stěžejních scén seriálu mi sloužila tabulka, ve které jsem 

vytvořila dokument podobný reverznímu scénáři, i když jen částí epizod. Tato tabulka 

je rozčleněna do několika sloupců:  

- Název seriálu 

- Díl seriálu 

- Stopáž dané scény 

- Doba scény 

- Popis scény zkratkovitou poznámkou (tato se věnuje tomu, kde se scéna 

odehrává) 

- Postava 1 a Postava 2 (které postavy spolu hovoří, nebo interagují),  

- Dialog (o co se jedná v scéně) 

- Komentář (až v tomto sloupci je rozvinutější popis scény a kontextu).  

 

Z této tabulky jsem následně vycházela pro tvorbu diagramů ve vizualizačním 

programu.  

 

Diagramy vznikly díky zmíněnému vizualizačnímu programu, který pracoval s daty 

ze sloupců Postava 1 a Dialog. Vzhledem k tomu, že šlo o velké množství dat, 

a já se ve své práci nesoustředím tolik na postavy jako na typologizaci situací, rozhodla 

jsem se neprovázat Postavu 1 a dialog s Postavou 2. Chci se totiž zaměřit na témata, 

která hrají velkou roli v životě novináře. Použitím pouze dat z těchto sloupců vzniká 

základní vztah postava – téma – díl. Témata v seriálu se opakovala, a protože 

se některé téma vinulo i skrze více dílů, program nerozlišoval duplicity a zobrazil každé 

téma s provázáním na všechny postavy seriálu jen jednou. Díky tomu zase můžeme 

vidět kolik postav seriálu je na dané téma navázaných a diagram přehledně propojuje 

postavy a nosná témata seriálu a není zahlcen opakujícími se tématy a dalšími 

detailními popisy z tabulky. S komentáři a dalšími následně pracuji až v popisu 

důležitých scén.  
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V hotovém diagramu můžeme podle počtu spojnic vidět témata, která byla 

nejdůležitější a pojilo se na ně nejvíce postav seriálu. Ta témata, která měla 3 a více 

spojnic vedoucích k postavám nebo jiným tématům, jsem označila jako důležité tak, 

že jsem jejich ikonu dvakrát zvětšila. Odtud jsem pomocí programu našla veškeré 

postavy, které se s zvýrazněnými tématy pojí. Tím jsem získala počet postav, které 

se zabývají stejnými a těmi nejdůležitějšími tématy. I jejich ikony byly pro přehlednost 

zvětšeny. Z těchto opakujících se a nejčetnějších témat jsem vycházela při tvorbě 

typologie situací. Při jejich tvorbě jsem ale také přihlížela na témata, která občas 

nevyšla jako nejčetnější, ale z mého pohledu byla nosná. Stalo se to nicméně u malého 

počtu témat a scén, většina z nich byla zvýrazněna již na začátku.  

V diagramech na rozdíl od poznámek nebo od reverzního scénáře vidíme pro každou 

sérii zvlášť provázání postav a témat, jejich důležitost a také centrum zájmu dané série. 

V některých případech je jasně viditelné, okolo které postavy nebo tématu se celá série 

odvíjí a které téma bylo evidentně nejzajímavější pro tvůrce seriálu. Z tohoto diagramu 

by případně mohly vycházet i jiné analýzy, nejen ta týkající se postavy novináře. Další 

práce by se mohly soustředit na vystavění scénáře seriálu jako takového nebo na zcela 

jiná témata – politiku, sociální témata a další. Diagram může sloužit jako podklad 

pro analýzy všeho druhu.  

V následující části popíši obecněji, jak vypadají diagramy a která témata a postavy jsou 

pro danou sérii důležité. Podrobněji se ale jednotlivým situacím budu věnovat 

až v typologii situací.  
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2.1.1 Diagram 1. série 

 

Diagram na první pohled vypadá jako nepřehledná změť čar a postav. Ale není tomu 

tak. Jednotlivé postavy jsou zobrazeny ikonou panáčka – ten je buď zvětšený, tedy 

důležitější, nebo menší – v tom případě se jedná o postavu, která se v dané sérii 

objevuje zřídka. Ikony kruhu zobrazují stěžejní témata série – tato témata vychází 

ze zmíněné tabulky. Opět platí totéž jako u ikon postav – větší jsou důležitější. Spojnice 

mezi postavami a kruhy s tématy vyjadřují, které postavy jsou provázány s kterými 

tématy.  

Konkrétně tedy – Birgitte Nyborg je například provázána s hlavními tématy: 

 Štěnice v kanceláři strany Solidarity,  

 Rozhovor v televizi,  

 Otevřenost vlády,  

 Kompromitující informace,  

 Důležitá informace. 
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A můžeme zde vidět, která témata sdílí s jinými postavami. Štěnici v kanceláři strany 

solidarity sdílí s Torbenem Friisem, který o této skutečnosti informoval veřejnost, 

a potom jí sdílí s předsedkyní strany Solidarity a s ministrem spravedlnosti, který 

informaci s největší pravděpodobností médiím podal. U každé spojnice je navíc 

informace, ve kterém díle daná postava řešila dané téma. 

Katrine je potom navázána na postavu Anonyma a dále na hlavní sdílená témata: 

 Rozhovor v televizi,  

 Příprava zpráv,  

 Otevřenost vlády,  

 Kompromitující informace, 

 Důležitá informace.  

Opět z diagramu můžeme vyčíst, že tato témata sdílí i s dalšími postavami seriálu. 

Například Rozhovor v TV, který je důležitý pro tuto sérii, sdílí jak s Birgitte Nyborg, 

tak s Kasperem Juulem, ale i se svým šéfredaktorem Torbenem Friisem.  

Kasper Juul je navázán na hlavní sdílená témata: 

 Zákon o 50 % žen ve vedoucích funkcích firem, 

 Rozhovor v televizi, 

 Otevřenost vlády, 

 Kompromitující informace. 

Skrze tato témata je dále viditelně z diagramu provázán s ostatními postavami.  

Pro Torbena Friise jsou stěžejní tato hlavní sdílená témata:  

 Zákon o 50 % žen ve vedoucích funkcích firem, 

 Štěnice v kanceláři strany Solidarity, 

 Rozhovor v televizi, 

 Příprava zpráv. 

Vysvětlila jsem, jak diagram funguje a jak se z něj dají vyčíst jednotlivé návaznosti. 

Můžeme tedy shrnout, že stěžejními tématy této série jsou Kompromitující informace, 

Důležitá informace, Otevřenost vlády a Rozhovor v TV. Takto zkratkovitě jsem 

si označila hlavní témata scén, které z diagramů vyšly jako nejvýznamnější. Jde 

o témata, která jsou nejčastěji řešená a od těchto témat vede nejvíce spojnic 

k šéfredaktorovi Torbenovi, novinářce Katrine, předsedkyni vlády Birgitte, jejímu spin 
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doktorovi Kasperovi, a Anonymovi, který hraje značnou roli v této sérii. Na tyto 

postavy se tvůrci seriálu v první sérii nejvíce soustředili.  

Nyní bych se chtěla posunout k hlubší analýze diagramu a k zasazení informací 

z diagramu do kontextu celého narativu. Proto se pokusím ke každému tématu 

ve zkratce shrnout, čeho se týká a jak z pohledu celé série mění vývoj postav a příběhu. 

Anonym mění celý narativ, neboť přináší novinářce Katrine informace o působení CIA 

na dánské půdě: celou problematiku vězňů CIA na dánské půdě nazývám v diagramech 

Důležitá informace. Kompromitující informace se váží na jednu z prvních kauz 

celého seriálu. Jeden z politických oponentů tehdejšího předsedy vlády zveřejní 

informace o koupi značkové kabelky pro předsedovu manželku z vládních zdrojů. Tato 

kauza odstartuje sérii událostí, které vedou až k zvolení nové předsedkyně vlády – 

Birgitte Nyborg. Ta se snaží vést naprosto transparentní politiku na rozdíl od svého 

předchůdce a scény související s tímto tématem jsou v diagramu nazvány Otevřenost 

vlády. Jde o velmi kontroverzní politiku, se kterou se Birgitte potýká na všech možných 

stranách. Birgitte vnáší do vlády mnoho nových nápadů a je pro staré struktury hrozbou. 

Zároveň se ale v médiích vyhýbá rozhovorům na téma osobního života. V rámci své 

kariéry se chce soustředit pouze na politiku. To je téma, ke kterému se napříč prací budu 

vracet, neboť ovlivňuje i novináře, kteří s Birgitte pracují. Katrine je kvůli tomu 

dočasně vyhozena ze současné pozice, neboť v rozhovoru s Birgitte v živém vysílání 

podává osobní dotazy, které měla výslovně zakázány. Témata týkající se této 

problematiky jsou podřazeny pod Rozhovor v TV.  
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2.1.2 Diagram 2. série 

 

Tento diagram je nejkomplikovanější ze všech tří. I proto je zde zobrazen nejprve 

celkově, a následně pouze jeho centrum pro větší přehlednost. 
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I přesto je ale jeho čtení zkomplikováno, protože už je příliš spletitý, aby se mohl vejít 

na jednu stranu. Pokusím se tedy proto popsat jej co nejpřesněji. 

Opět zde vidíme ikony postav a ikony kruhů, které představují témata. Také zde platí, 

že zvětšené ikony, ať už postav nebo témat, jsou důležitější než zbytek diagramu. Jsou 

to ty, které mají k sobě navázáno nejvíce dalších postav nebo témat.  

Konkrétně tedy Birgitte Nyborg je v této sérii provázána s hlavními sdílenými tématy:  

 Vztah Katrine s Kasperem, 

 Pořad Dilema, 

 Noviny, 

 Nemoc Laury, 

 Citlivé fotografie, 

 Amirův veterán. 
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Birgitte sdílí většinu témat buď s Kasperem Juulem, nebo s Katrine a Hanne. Jen přes 

jedno téma je navázána na Torbena Friise. Tímto tématem je Amirův veterán. Torben 

se o toto téma zajímá kvůli své profesi novináře a Birgitte je strůjcem celé aféry okolo 

nákladného a k životnímu prostředí nešetrného vozidla předsedy strany 

environmentalistů.  

Katrine je provázána s těmito hlavními sdílenými tématy:  

 Zpráva o ropě, 

 Vztah Katrine s Kasperem, 

 Válka v Kharunu, 

 Pořad Dilema, 

 Nemoc Laury, 

 Marrot, 

 Článek o Afghánistánu, 

 Citlivé fotografie. 

Vzhledem k tomu, že má Katrine nejvíce témat, tak jich také nejvíce sdílí s ostatními 

postavami. Například téma Citlivé fotografie sdílí jak s Birgitte, tak s Hanne Holm. 

Skrze téma Nemoc Laury je potom provázána jak s Ulrikem, tak s Kasperem Juulem.  

Kasper Juul je provázán s těmito hlavními sdílenými tématy:  

 Předsedkyně jako žena, 

 Nemoc Laury, 

 Článek o Afghánistánu. 

Kasper Juul je provázán s Birgitte Nyborg skrze téma Nemoc Laury. Je to i díky 

tomu, že tyto dvě postavy jsou si v této sérii blízké, neboť Kasper je ve funkci spin 

doktora Birgitte. 

Laugusen je navázán jen na dvě hlavní sdílená témata a to:  

 Nepřítomnost Birgitte ve funkci, 

 Amirův veterán. 

Torben Friis je navázán na mnoho hlavních sdílených témat: 

 Zpráva o ropě, 

 Předsedkyně jako žena, 

 Nepřítomnost Birgitte ve funkci, 

 Marrot, 
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 Amirův veterán. 

Hanne Holm je navázána pouze na dvě témata, ale její postava se stává v této sérii 

důležitou, neboť se dostává do středu dění celého narativu této série. Témata, která 

s ní souvisí, jsou:  

 Fotografie od Amnesty International, 

 Citlivé fotografie 

V této sérii začíná Katrine s Hanne Holm více spolupracovat a proto jsem zavedla 

novou ikonu – Katrine a Hanne. Tato dvojice má na sebe navázána témata, která řeší 

společně:  

 Fotografie od Amnesty International, 

 Noviny.  

Ulrik je postavou, která dříve byla v pozadí. V této sérii z něj stejně jako Hanne 

vystupuje. Jeho stěžejními tématy jsou:  

 Předsedkyně jako žena, 

 Nemoc Laury. 

Mnoho témat je zde důležitých a jsou provázány s velkým počtem postav. Tato série 

je z hlediska scénáře nejkomplexnější a nejsložitější. V předchozí části jsem se pokusila 

popsat, jaká témata můžeme z diagramu vyčíst jako nejdůležitější pro jednotlivé 

postavy. Z diagramu také můžeme vidět, jak jsou postavy tématy provázány. 

V následující části práce se pokusím shrnout nejdůležitější témata série a opět 

je po zorientování se v diagramu zasadit do širšího kontextu celé série.  

 

Hlavní témata série jsou:  

 Amirův veterán (veterán předsedy strany zelených, jehož provoz se neshoduje 

s programem strany),  

 Citlivé fotografie (zobrazující politika Hoxenhavena s mužem, které jsou 

vyfabrikované médii a nakonec mu zničí jak kariéru, tak život), 

 Nemoc Laury (psychická nemoc dcery předsedkyně vlády Laury, o které 

se předsedkyně nechce šířit a kvůli které si zařídí zástup ve své pozici),  

 Předsedkyně jako žena (navazuje na předchozí téma, může být Birgitte Nyborg 

zároveň dobrou matkou a dobrou předsedkyní a političkou?),  

 Zpráva o ropě.  
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Z pohledu postavy novináře mě poslední téma zaujalo nejvíce. Přináší těžké rozhodnutí 

pro Katrine. Jako novinářka je postavena často před dilema vydat dobrý článek nebo 

zachovat se eticky. Toto téma je rozvíjeno napříč celou sérií, ale k tomu se dostanu ještě 

později. V tomto případě se jedná o mírové jednání ve fiktivních afrických zemích. 

Katrine přijde na detaily obchodu s ropou, které tyto země uzavřely a který 

je nevýhodný pro jednu stranu. Může tedy buď mírové jednání svým článkem naprosto 

narušit, nebo informace zatajit a přispět k míru. Mezi hlavní postavy této série 

se dostává kromě postav zmíněných v diagramu k první sérii ještě i novinář Ulrik 

a nový šéfredaktor bulvárního média Laugusen, dříve politik. V této sérii také 

spatřujeme častou spolupráci novinářek Hanne a Katrine. Stávají se bližšími a společně 

pracují na mnoha investigativních kauzách.  
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2.1.3 Diagram 3. série 

 

Jako i v předchozích diagramech, i v tomto platí pravidlo zvětšených ikon. Do popředí 

se v této sérii dostává pouze jedno téma. I proto je diagram této série nejpřekvapivější. 

Hlavním tématem celé série je výrazně novinářské téma a to neustálé potyčky Torbena 

Friise s vedením televize a s vedením programu média jako takového. Všechny scény, 

které s tímto tématem souvisely, jsem si nazvala Odchod z práce i proto, že celý 

konflikt Torbena s vedením končí opravdu jeho odchodem.  

Z diagramu je jinak následně patrné, že důležité jsou zde tři postavy: Katrine. Alex 

Hjort a Torben Friis.  

Katrine je navázána na tři hlavní sdílená témata:  

 Záběry z farmy Svenda Saltuma, 

 Odchod z práce (toto téma sdílí jak s Alexem Hjortem, tak s Torbenem 

Friisem), 
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 Birgitte jde zpátky do politiky. 

Alex Hjort je navázán také jen na tři hlavní sdílená témata a těmi jsou:  

 Ratingy, 

 Odchod z práce, 

 Nový program TV2. 

Téma Odchod z práce a Ratingy sdílí dle diagramu s Torbenem Friisem.  

Torben Friis má v této sérii nejvíce hlavních sdílených témat a ty jsou:  

 Záběry z farmy Svenda Saltuma, 

 Rozhovor s Birgitte,  

 Ratingy,  

 Nový kandidát strany Noví demokraté. 

Většinu těchto témat sdílí Torben s postavami Katrine a Alexe Hjorta. Zajímavé je, 

že diagram ukazuje, že postava Birgitte v této sérii není tak důležitá, jako v sériích 

předešlých. Torben Friis s ní má společné jen jedno téma a to Nový kandidát strany 

Noví demokraté. Jinak je postava Birgitte spíše stranou hlavních novinářských témat.  

 

Téma Odchod z práce v diagramu tedy vystupuje jako nejdůležitější. Zde bychom 

si měli položit otázku, zda i přesto, že jde o důležité a  komplexní téma, je natolik 

nosné, aby bylo centrem zájmu celé série. Navazující otázkou by mělo být, z jakého 

důvodu se toto téma do popředí dostalo. Může jít o akcentaci tématu ze strany tvůrců, 

ale také z mé strany při sestavování tabulky. Přeci jen jsem se soustředila na novinářská 

témata jako taková, a napříč celým seriálem je na problém etiky tisku a bulvarizace 

médií kladen důraz. V poslední sérii se potom tato problematika probírá nejvíce mezi 

šéfredaktorem, vedením a týmem novinářů. Nutně se chýlí k rozuzlení v podobě 

přizpůsobení se a nebo nemožnosti sloučení cílů novinářských a cílů vlastníků médií. 

Torben Friis si vybírá druhou cestu a s vedením média se rozloučí. Jeho novinářský tým 

si ale nakonec prosadí návrat šéfredaktora na post s pohrůžkou hromadného podání 

výpovědi všech novinářů, situací dosti neúnosnou pro jakékoliv médium.  

V diagramu si dále můžeme všimnout velmi malého množství postav, které do hlavního 

tématu série zasahují. Kromě šéfredaktora Torbena Friise a Katrine Fønsmark 

je najednou hlavní postavou Alex Hjort, Torbenův nadřízený, se kterým má nejen 

Torben neustále potyčky a nesrovnalosti v otázce kvalitní žurnalistiky. Ulrik, Kasper 
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Juul a Hanne ustupují v této sérii do pozadí a nejsou již tak důležitými postavami, které 

by měnily celý narativ Vlády jako v předchozích sériích.  

V nadcházejících kapitolách si představíme konkrétní typologii situací, do kterých 

se novinář seriálu Vláda opakovaně dostává a se kterými se musí potýkat. Ve většině 

případů jde o situace komplikované, které vedou novináře k mnoha etickým otázkám 

a rozhodnutím. Tyto potom v konečném důsledku ovlivňují jeho další kariéru a stávají 

se zlomovými. Rozhodnutí zachovat se eticky a být kvalitním a profesionálním 

novinářem je často v rozporu s požadavky vedení a s popularitou, kterou by daný článek 

mohl přinést. Všechny postavy novinářů si musí v seriálu projít dilematem – vydám 

tento článek a zničím tím někomu reputaci nebo i celý život, zachovám se jak 

po mě chtějí, nebo si naopak já sám zachovám tvář a budu jednat eticky? 

Pod typy situací ilustruji jejich podstatu na několika konkrétních příkladech, mnohdy 

i s rozepsáním dialogů mezi postavami.  
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2.2 Typologie situací 

2.2.1 Rozhodnutí zveřejnit zprávu 

V tomto typu situace novinář stojí před rozhodnutími, které mohou změnit důležité 

společenské události (od voleb po mezinárodní vztahy), lidské životy nebo dokonce 

ohrozit bezpečí některých osob. Je pro něj důležitější vydat zásadní článek a tedy 

posunout se v žebříčku hierarchie redakce a nebo zachovat etické normy? 

Do tohoto typu spadá několik situací, které uvádím níže. Ve způsobu členění 

na jednotlivé situace budu pokračovat i v ostatních kapitolách. Situace, které spadají 

do typu Rozhodnutí zveřejnit zprávu jsou tedy tyto: 

 Situace A 

Ve čtvrtém dílu první série novinářka Katrine díky anonymovi získá informace 

o vězních CIA na dánské půdě. V tabulce jsem si události týkající se vězňů označila 

názvem Důležité informace. Scény zpracování informace o vězních novinářkou byly 

zařazeny do tabulky na základě otázky Jak tvůrci seriálu vykreslují profesní život 

postavy? Okolnosti zprávy týkající se vězňů ovlivňují profesní život Katrine a můžeme 

si díky nim udělat představu o Katrinině přístupu k profesi a k práci s informacemi. 

Otázka Jak jsou zobrazovány pracovní zvyky, rutiny novinářské profese je neméně 

relevantní. Katrine se s šéfredaktorem Torbenem radí, jestli má informaci o vězních 

zveřejnit a pokud ano, jak je má podat. Dalším problémem, který nastává, je nemožnost 

ukázat fotku s vězni CIA na dánské půdě v televizi. Potom, co Katrine fotografii jednou 

zveřejní, má televize zakázáno odtajňovat nadále citlivé vládní informace. Zde se opět 

dostáváme k povaze novinářské profese – Katrine zákaz elegantně obchází odkázáním 

k již uveřejněné fotografii v předchozím dni.   

Katrine se k fotografiím vězňů dostává díky anonymovi, který ji kontaktuje. Nejdříve 

samozřejmě pochybuje o zdroji informací i o motivech anonyma. Torben Friis 

fotografie nechce odtajnit ze stejných důvodů. Zdroj se mu zdá pochybný a neověřený. 

Ve chvíli, kdy se Katrine lépe seznámí s osudem anonyma a jeho motivech, je ochotna 

informace zveřejnit a odvysílat i s fotografickým materiálem, který se nezdá 

zkompromitovaný. Katrine jako jediná zná identitu anonyma. Jedná se o zdroj 

z vojenského zpravodajství. 
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S Torbenem vedou debatu o zveřejnění fotografií na parkovišti. Jako šéfredaktor chce 

Torben Friis vědět všechny možné podrobnosti, než s tím  oficiálně vystoupí 

ve zprávách.  

Torben: „Co je?“ 

Katrine: „Takže zdroj kontaktuje mě, ne obráceně. A neřeknu kdo to je, to jsem slíbila, 

ale je z vojenskýho zpravodajství.“ 

Torben: „A to víš jistě?“ 

Katrine: „Znám jeho jméno. Viděla jsem průkaz i pracovní smlouvu.“ 

Torben: „Můžeme říct jeho jméno?“ 

Katrine: „Ne. Můžeme říct, že jde o zdroj blízký armádě.“ 

Torben: „A jakej má motiv?“ 

Katrine: „Prý miluje svou zem.“ 

Torben: „Ha, to snad všichni ne?“ 

Katrine: „Podle mě je za tím něco jinýho.“ 

Katrine: „Dan a kluci od fotek nad tím strávili dva dny. Prý to vypadá pravě, skoro profi 

foťák, vysoký rozlišení, žádný stopy po Photoshopu. Kdy to rozbalíme?“ 

Torben: „Tím zdrojem si musíš být jistá na sto procent.“ 

Katrine: „Taky že jsem.“ 

Torben: „Naprosto?“ 

Katrine: „Naprosto.“ 

Torben: „Po tomhle můžeme letět všichni, to není žádná sranda!“ 

Katrine: „Víš co máme v ruce? Ani novinářskou cenu ti zatím nedali.“ 

Torben: „S tímhle dej pokoj. Teď mám zodpovědnost, nevíš co to obnáší.“ 

Katrine: „Blbost, ty fotky si viděl a já to prověřila, je to v pořádku.“ 

Torben: „Uklidni se, zveřejníme to, cos myslela?“ (Vláda 2010: 1. série 4. díl) 

 Torben na krátký okamžik drží Katrine v nejistotě. Chce vědět, jestli si je Katrine 

vědoma rizika, do kterého vstupují, když informace zveřejní. Katrine se zajímá 

především o popularitu, kterou by si mohla získat nejen u publika, ale také v rámci 

novinářských kruhů. Myslí na novinářskou cenu a úspěch. Nevidí riziko, ani lidské 

životy, které může uvrhnout v nebezpečí. 
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Závažnost situace si začíná uvědomovat až ve chvíli, kdy u ní doma zazvoní policie 

a nutí Katrine vyzradit zdroj. Ta odmítne, ale Torbena informuje, že ve chvíli, kdy 

se o kauzu začíná zajímat policie, musí být něčemu důležitému na stopě. Zde můžeme 

vidět, jakým způsobem tvůrci postavu vykreslují. Katrine by se mohla  ze začátku zdát 

typickou novinářkou, která si jde především za dobrým článkem. Ale postupem času 

se její postava vyvíjí a ona začne více vnímat hranice novinářské práce a etická 

dilemata, která s touto prací souvisejí.  

Vidíme to i ve vývoji problému s vězni CIA na dánské půdě. Policie se zajímá více 

o zdroj informací a dokonce obviní redakci z vynášení tajných vojenských zpráv 

a zveřejnění citlivých fotografií. Členové redakce jsou ale z policejního zásahu nadšení, 

neboť mají pocit, že se dostávají do dějin žurnalistiky.  Zde opět vyvěrá egoismus 

novinářů a nadměrné sebevědomí. Policie zakáže fotografie vězňů nadále používat 

a Katrine se to snaží všemožným způsobem obejít. Ve finále je ale spíše v rozporu 

s šéfredaktorem Torbenem, který chce co nejméně problémů a konfliktu a proto se nijak 

neangažuje. Katrine se dostává pod výrazný tlak z několika stran. Redakce 

od ní očekává informace, ale zároveň má příliš opatrného šéfa, který se za ní nepostaví 

a tudíž se na něj nemůže spolehnout. Informace mají zakázané od policie zveřejnit a tak 

se Katrine dostává do úzkých. Anonym na ní vyvíjí tlak z druhé strany, protože 

si je vědom, že riskuje vlastní život pro informace, které jsou v redakci, ale na veřejnost 

se nedostanou. Mezitím Katrine zjišťuje, že někdo prohledával její byt. Hanne zajistí 

u přátel z médií, aby veškeré noviny vydaly článek o tom, jak policie omezuje svobodu 

slova. Tím zajistí Katrine ochranu, neboť policie vztažená obvinění musí stáhnout, 

pokud nechtějí zatknout všechny novináře.  

Tím je Katrine částečně ochráněna a informace může zveřejnit. Rozhodne se proto 

přivést anonyma s jeho souhlasem do redakce a udělat s ním rozhovor. I Torben mění 

názor a dovolí rozhovor. Jak Katrine, tak Torben si začínají uvědomovat závažnost 

situace, ale také roli, kterou jako novináři hrají. Stávají se zde „hlídacími psy 

demokracie“ i přesto, že jejich motivy mohou být i jiné než nesobecké. 

Katrine tedy přivádí anonyma do redakce a připravují se na rozhovor. Další den, kdy 

se rozhovor má konat, ale anonym nedorazí. Identita anonyma byla prozrazena a jeho 

jméno znají i vládní činitelé a CIA a začnou mu vyhrožovat odtajněním jeho chyb 

v minulosti, pokud by k rozhovoru pro televizi přistoupil. Nyní odtajněný Carsten 

spáchá sebevraždu.  
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Katrine je z tohoto vývoje situace naprosto paralyzovaná a vyděšená. Až nyní vidí 

rozsah dopadů svého jednání. Až nyní chápe, co znamená rozhodnout se zprávu 

zveřejnit. Že tím neovlivňuje pouze podobu zpráv, ale také lidské osudy. 

Ví, že to bylo čistě Carstenovo rozhodnutí oslovit jí a předat jí informace o CIA, ale 

také ví, že informace zveřejnila s vidinou novinářské ceny a ničeho jiného. 

Do budoucna si je vědoma toho, že platí za své rozhodnutí informace zveřejnit 

částečným podílem na Carstenově smrti.  

 Situace B 

Další podobné rozhodnutí Katrine čeká v sedmém dílu první série. Do redakce 

televize se dostanou informace o štěnicích v politické straně Solidarita a novináři se 

začnou domnívat, že štěnice musely být nainstalovány vládou. Katrine a Torben se 

dohodnou, že na toto téma udělají rozhovor s ministrem spravedlnosti v živém vysílání. 

Předtím ale natočí rozhovor se specialistou na odposlouchávací techniku, který jim 

potvrdí, že technická úroveň štěnic indikuje vládní původ. Tuto nahrávku rozhovoru 

Katrine odvysílá před ministrem spravedlnosti v živém vysílání bez toho, 

že by ho na to upozornila. Je to další z ukázek profesního jednání a rutiny novináře, 

které nejsou ideální, ale reflektují způsoby, které se v médiích zavádějí. Odkazuji 

se k otázce Jak jsou zobrazovány pracovní zvyky, rutiny novinářské profese? 

Novinářka zde vystupuje jako hledač pravdy, který chce ministra odhalit 

nepřipraveného před celým národem. Ministr je nahrávkou zaskočen a samozřejmě 

na otázky týkající se instalace štěnic neodpoví. Je to profesionální novinářská práce, 

pokud Vám respondent odmítne odpovědět na otázky v interview? Přemýšlí Katrine nad 

tím, co odvysílání rozhovoru se specialistou a naznačení původu štěnic může způsobit 

ve vládě? 

Její činy vedou k tomu, že do redakce přijde anonymní nahrávka z večírku strany 

Solidarity před šesti lety. Anonymita je pro novináře ale pouze na oko, neboť je jasné, 

že nahrávku zaslal ministr spravedlnosti, aby ospravedlnil jednání vlády a rozhodnutí 

stranu Solidarity odposlouchávat. A také, aby nevypadal v očích veřejnosti tak špatně. 

Na nahrávce předsedkyně strany Solidarity přemýšlí (zjevně v značně podnapilém 

stavu) o únosu syna tehdejšího předsedy vlády. Katrine nechce nahrávku zveřejnit, 

protože si více uvědomuje svoji roli a nechce se jako novinářka stát prostředníkem 

cizích cílů a být využita. Torbenovi říká, že neznají kontext nahrávky. Torben 

nesouhlasí a oponuje Katrine. Sdělí jí, aby si nechala takovéto spekulace do školy 
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žurnalistiky, jeho zajímá pouze sledovanost a udělá to „skvělou televizi.“ Katrine tedy 

Torben zcela obejde a nahrávku dá zpracovat jinému kolegovi. Zdá se, že v tomto 

okamžiku je šéfredaktorovi lhostejné, jaký bude mít nahrávka dopad. Zde 

se poprvé dostává Katrine do rozporu s Torbenem v názorech na novinářskou profesi. 

Pro ní začíná po různých zkušenostech novinařina znamenat více než jen odhalování 

skandálů, ale také zodpovědnost vůči veřejnosti, vůči zdrojům a vůči vlastním etickým 

zásadám. Dopad odhalení nahrávky má. Ministr spravedlnosti se díky ní stává v očích 

veřejnosti populární i přes svoje jiné přešlapy. Novinářům se povedlo z něj udělat 

hrdinu. Současná předsedkyně vlády Birgitte Nyborg ministra tedy nemůže odvolat. 

Je to příklad toho, jak média mohou ovlivnit sled událostí a politickou krajinu.  

2.2.2 Etika tisku  

Jednotlivé typy situací jsou nutně provázané a souvisí spolu. Každý typ se jen zaobírá 

detailněji určitou problematikou, určitým druhem situace, kterou novinář prožívá. Etika 

tisku je úzce spojená s rozhodnutím vydat článek. Jestli je pro novináře důležitější 

jeho vlastní integrita nebo úspěch. Situaci, kterou popíšu v následující části bychom 

ale více než cokoliv jiného mohli nazvat odpovědí na otázku Jak tvůrci seriálu 

vykreslují profesní život postavy? 

 Situace A 

V diagramu je tato situace nazvána Citlivé fotografie. Patří k jedněm z velmi 

důležitých témat druhé série seriálu a mění mnoho navazujících událostí i osudů postav. 

Ve čtvrtém dílu druhé série, kdy Katrine s Hanne pracují v bulvárním deníku 

pod vedením Laugusena, jim právě on jednoho dne předhodí fotografie, které zcela 

náhodou získal. Už jen způsob, jakým se o fotografiích zmiňuje, se zdá podezřelým. 

Fotografie zobrazují politika Hoxenhavena s mužem v intimní situaci. Laugusen tvrdí, 

že fotografie dostal od anonyma, ale je jasné, že je zainteresován. Ještě v době, kdy 

se Laugusen pohyboval v politice, měli několik mnoho neshod s ministrem 

Hoxenhavenem. Z hlediska profesních zvyklostí bychom se mohli zeptat, jak může 

bývalý politik řídit bulvární deník, nebo potažmo jakýkoliv mediální dům. Dalším 

rysem, který bych měla podtrhnout, je vyřizování si účtů novinářem s jinými lidmi 

skrze média. Je to velmi podobné, jako když se novinář snaží pouze o vlastní úspěch 

skrze dramatické zprávy a nepřemýšlí o dopadu zprávy. Zde novinář také sleduje pouze 

své cíle a nedbá na důsledky zveřejnění zprávy. A další otázkou by jistě mělo být, 



  

60 

nakolik je zpráva ve veřejném zájmu, aby ji Laugusen zveřejnil. To je bohužel 

otázka, pro kterou v bulvárním deníku není prostor.  

Zde je konkrétní scéna, ke které se ještě budu vracet: 

Laugusen (přijde k Hanne a Katrine a hodí jim na stůl fotografie): „No ne, kdopak to je? 

Že by dva pánové, co si více než rozumí? No ne, páni, to je gól? Neznáme toho chlápka 

odněkud?“ 

Katrine: „To je Hoxenhaven.“ 

Laugusen: „No jo, je to tak! Že on asi bude buzna!“  

Hanne: „To snad ne, odkud to máš?“ 

Laugusen: „Někdo mi to poslal anonymně. Asi někdo, kdo ho zrovna nemusí. Nebo 

si prostě zasloužíme prima story. Navrhuju, aby si Pele a Viliam vzali piráty. Ty napíšeš 

tohle Katrine, a editovat to bude Hanne. Platí? Paráda, holky, pusťte se do práce!“ 

 

O pár minut později v Laugusenově kanceláři, Hanne a Katrine zaklepou na dveře: 

Laugusen: „Hm?“ 

Hanne: „Mikaeli? Můžeš na chvíli?“ 

Laugusen: „Jo.“  

Katrine: „Chceme se zeptat, na čem vlastně toho Hoxe otočit.“ 

Laugusen: „Prostě šéfovi diplomacie ho hulí ňákej mládenec.“ 

Hanne: „V tomhle století nemůžeme dát na titulku nařčení z homosexuality, to je dost 

mimo.“ 

Laugusen: „Ale tady nejde o homosexualitu.“ 

Katrine: „A o co?“ 

Laugusen: „O chlapa, co vede dvojí život. Hox je 17 let šťastně ženatej. Když někdo 

denně lže a podvádí doma, můžeme mu věřit, že nám občanům říká pravdu jako 

ministr?“ 

Katrine: „Tohle bude naše záminka? Ocejchujem ho jako podvodníka?“ 

Laugusen: „Máme fůru příkladů, že jeho morálka není nic moc.“ 

Katrine: „Jak to myslíš?“ 

Laugusen: „Odposlechy Solidarity když byl ještě na spravedlnosti.“ 
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Hanne: „Jen pro pořádek. Rozjel bys proti němu kampaň, i kdyby byl třeba jen jako 

ty normálně na ženský a chrněl třeba se svojí sekretářkou?“ 

Laugusen: „Já nikdy se sekretářkou nespal.“ 

Hanne: „Ále.“ 

Laugusen: „Vážně, ale to je fuk. Vašich názorů si cením, ale koukejte to napsat.“ 

Katrine: „Nemůžeš to dát Pelému a Viliamovi a já si vezmu piráty? Myslím to vážně!“ 

Laugusen: „Nápodobně Katrine! Královsky ti platím, abys byla hvězdnou tváří novin 

v exponovaných kauzách. Tohle bude senzační odhalení Katrine Fønsmark. Nebude 

se mluvit o ničem jiným.“ (Vláda 2010: 2. série 4. díl) 

 

Po tomto rozhovoru se Katrine rozhodne zjistit o původu fotografií více. Podívá 

se do Laugusenova počítače a zjistí, že fotografií má více a že stojí za celým skandálem, 

neboť ho zkonstruoval. Katrine se s těmito informacemi podělí s Hanne a obě se vydají 

po stopě mladíka, který byl zaplacen, aby Hoxenhavena zkompromitoval. Mladík jim 

tento příběh potvrdí. Hanne potom předestře Katrine jejich možnosti. Buď mohou 

konfrontovat Laugusena, že o pozadí fotografií všechno vědí, nebo na něj podat stížnost 

a informace o vykonstruovaném skandálu předat konkurenci.  

Nakonec se obě novinářky rozhodnou šéfredaktora konfrontovat. Laugusen přizná, 

že za fotografiemi stojí a dokonce začne tvrdit, že bulvární deník Ekspress takto 

pracoval vždycky. Úkolem médií je podle něj odhalovat politiky, kteří jsou náchylní 

k vydírání. Co kdyby takovouto lest na Hoxenhavena připravil některý jeho oponent? 

To by bylo daleko horší, než když s tím vyjdou média. Hanne i Katrine odmítnou 

za takovýchto okolností článek napsat a tudíž obě dostanou výpověď. Zde je okamžik, 

kdy etické hodnoty převážily nad vidinou úspěchu senzačního článku. V tomto bodě 

seriálu se Katrine začíná více věnovat kontextu informací, které dostává a více dává 

na morální zásady. Stává se jak oficiálním hrdinou, tak hlídacím psem demokracie, 

který ale odmítá jít za hranice profesionální žurnalistiky.  

Laugusen se následně setkává s Hoxenhavenem a informuje ho, že fotografie budou 

zveřejněny do 48 hodin a tudíž mu dává možnost seznámit se skandálem své blízké 

dříve, než to bude v médiích. To je krok od této postavy velmi nečekaný. Ani Laugusen 

není černobílá postava a určité zásady má, i když pokroucené. Vzrůst popularity novin 
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a senzace, kterou má článek strhnout, je ale vykoupena Hoxenhavenovým životem. 

Tíhu událostí neunese a spáchá sebevraždu.  

Situace s citlivými fotografiemi je extrémním příkladem, kdy tisk nedodržuje 

jakákoliv etická pravidla a může to mít fatální důsledky. Je to ale také důležitý 

moment pro postavu Katrine a Hanne, které si uvědomí, že bulvár není místo 

pro ně a díky skandálu s Hoxenhavenem si srovnají priority. Je to alarmující případ, 

který poukazuje na nedostatek morálky v deníku Ekspress a na profesní rutiny a zvyky, 

které nejsou přijatelné v jiném než bulvárním médiu.  

 Situace B 

To dokazuje i případ s paparazzi a dcerou předsedkyně vlády Birgitte Nyborg 

v devátém dílu druhé série. V diagramech jsou potom události kolem zdravotního 

stavu Laury označeny jako Nemoc Laury.  

Laura trpí dlouhodobě depresí a proto je hospitalizována. To nezastaví fotografy, aby 

jí obtěžovali i na půdě nemocnice a tím zhoršovali její psychický stav. Birgittin spin 

doktor Kasper Juul konfrontuje Laugusena a důrazně ho požádá, aby své fotografy 

odvolal. Laugusen se ohradí, že neporušuje svým jednáním žádný zákon. Redakce 

konkurenčního deníku pod vedením Torbena Friise je Laugusenovým jednáním 

znechucena. Kasper Juul tedy této redakci slibuje veškeré informace k Lauřinu případu 

a zdravotnímu stavu, pokud redaktor Ulrik udělá rozhovor s Laugusenem na téma etiky 

tisku a narušování soukromí.  

Ulrik tedy v přímém přenosu zodpovídá Laugusena, jestli se jeho deník zaměřil 

na Lauru. Ten to popře a naopak vysvětluje, že v hledáčku jeho deníku je předsedkyně 

vlády. Jako veřejná osoba musí přeci počítat s tím, že bude ve středu pozornosti médií. 

Musela dopředu počítat s větší mírou narušení soukromí a do toho bohužel spadá i její 

rodina. Ulrik tedy v přímém přenosu odvysílá rozhovor se zdravotní sestrou, která 

se o Lauru v nemocnici stará a která potvrdí zhoršení stavu  pacientky po setkání 

s paparazzi. I přesto, že Laugusen tvrdil, že jeho činy se nezaměřovaly na Lauru, stejně 

její zdravotní stav více nežli ovlivnil. V živém vysílání k tomu nemá co dodat. Když 

ale odchází po vstupu ze studia, obviní Ulrika, že je neprofesionální.  

Tvůrci seriálu zde povedeně dávají do kontrastu neprofesionálnost Laugusena a jeho 

deníku a zjevně nepříjemné pocity, když jeho vlastní metody jsou namířeny proti 

němu.  
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Téma etiky tisku je v seriálu všudypřítomné, ale vybrala jsem pouze tyto dva příklady, 

na kterých jsem chtěla ilustrovat, že postava novináře má vždy na výběr, jak 

se zachová a jakým směrem se jeho/její kariéra bude vyvíjet. V případě Laugusena 

jde pouze o výdělek. V případě Hanne a Katrine jde nejdříve o vidinu úspěchu a potom 

více a více o snahu dělat službu veřejnosti. A zachovávat novinářskou integritu 

a profesionalitu. 

2.2.3 Co je důležitější? Pravda nebo senzační článek? 

Téma kolize pravdy a atraktivního článku souvisí úzce s rozhodnutím zveřejnit 

zprávu. Zatímco v rozhodnutí zveřejnit zprávu šlo o dilema novináře vydat článek 

s pravdou, která by mohla změnit běh událostí a životy, v tomto případě jde o dilema 

novináře podat informace pravdivě, a nebo z přitažlivějšího úhlu pohledu, který 

zaručí čtenost nebo diváky.  

 Situace A 

V prvním díle druhé série se Katrine dostane do centra válečné vřavy 

v Afghánistánu. Myslí zde jen na perfektní fotografie k reportáži a dobrý příběh, 

ale teprve když se setká s utrpením a smrtí, uvědomí si, jak malicherné má problémy. 

Jeden z vojáků jí přivede na myšlenku, že nejde o to, aby napsala senzační článek, 

který se dotkne lidských citů, ale aby ukázala svět vojáků a utrpení v Afghánistánu, 

kterým si projdou. Už jen kvůli mnoha mrtvým, jejich pozůstalým, ale také rodinám 

vojáků, kteří v Afghánistánu stále slouží. Článek by neměl být otvírák, ale měl by uctít 

památku mrtvých vojáků. I tato scéna odpovídá na otázku Jak tvůrci seriálu 

vykreslují profesní život postavy? Postava Katrine zde prochází zásadním vývojem. 

Perspektiva pohledu na profesi novináře se jí značně mění. Od profesionálky, která 

si jde tvrdě za článkem, po uvědomělou novinářku, která nevidí svět pouze černobíle. 

Roli zde hraje i její okolí, které jí kritizuje za změnu zpravodajského média. Kasper Juul 

jí kritizuje, že odešla z redakce Torbena Friise – z tradičního média – aby se nechala 

manipulovat v bulvárním deníku Laugusenem. Katrine má od Laugusena nadiktováno, 

jak by její reportáž z Afghánistánu měla vypadat. Líbí se mu krvavé fotografie 

a řvavé titulky hodící se pro povahu média, jehož je šéfredaktorem. Katrine 

Laugusena přesvědčí, že článek o mladém vojákovi bude lepší, pokud bude napsán 

v souvislosti s jeho dopisem na rozloučenou, který měl připravený, kdyby se mu 

cokoliv stalo. Otec vojáka jí ale nejdříve dopis nechce půjčit ani dovolit otisknout, 

protože si ho sám ani nechce přečíst. Hanne ji ale upozorňuje na to, že bez dopisu 
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nebude mít ani článek. Katrine si tedy projde složitou cestou přemlouvání vojákova 

otce, že článek o jeho synovi má smysl, a má smysl si na něj vzpomenout a dopis 

si přečíst. Nezavrhovat ho kvůli tomu, že si vybral armádu jako svůj smysl života. 

I vojákův otec nakonec zjistí, že novinářce jde o víc, než jen o to vydat článek. Jen díky 

jejímu osobnímu přístupu a díky její zarputilosti a silné morální stránce, kterou otci 

ukáže, je ochoten jí dopis dát a také jí důvěřovat. A důvěra zdroje je pro Katrine 

důležitější než senzaci vyvolávající zpráva.  

2.2.4 Nechat se manipulovat šéfem nebo politiky a spin doktory? 

Pro novináře seriálu je tato část typologie stěžejní. Situace, do kterých se dostává díky 

nadřízeným, politikům nebo spin doktorům narušuje jeho integritu. Tlaky, které 

působí na novináře z různých oblastí, jsou velké. A i novináři seriálu se s nimi 

vyrovnávají různě. 

 Situace A 

Torben Friis přesvědčuje Katrine v devátém dílu první série, že už za vším vidí jen 

podvod. I tam, kde se nic neděje. Podle něj trpí stihomamem. Proto ji i v případě zprávy 

o nákupu vládních letadel ujišťuje, že obchod proběhl v pořádku a že se zabývá kauzou, 

která neexistuje. Když Katrine dělá rozhovor s ministrem obrany, přijde jí, že něco 

nesedí. Torben ji z toho vyvede:  

Torben: „Co?“ 

Katrine: „Ministr obrany něco tají.“ 

Torben: „Ahá, a co jako?“ 

Katrine: „Nevím, ale něco tu smrdí.“ 

Torben: „Vážně? A nejsme spíš naštvaný na tu jeho poznámku nakonec?“ (Ministr 

obrany řekl po ukončení živého vstupu Katrine ve studiu: „Tak jsme se něco naučili 

o stíhačkách, holčičko?“) 

Pernille: „To fakt přehnal.“ 

Torben: „On je prostě takovej. Voják, sexista, občas je to docela osvěžující.“ 

Katrine: „Osvěžení a sexismus stranou, když je taková stará vojna, proč ho vůbec 

zajímá, co z toho budou mít dánský firmy?“ 

Torben: „Vím, kam tím míříš Katrine, a věř mi, nic za tím určitě není. Jdeme dál ano?“ 

(Vláda 2010: 1. série 9. díl) 
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Torben Katrine na kauze nenechá pracovat. Potom ale s informací, že se ministr 

obrany při nákupu bojových letadel nechal podplatit, přichází jiné noviny. Katrine 

vyčítá Torbenovi, že tuto zprávu mohli mít oni. Na vlastní pěst začíná zjišťovat pozadí 

obchodu. Už se nenechá manipulovat ani šéfredaktorem, ani politikem, který se bojí, 

aby nepřišel o post. Torben Friis najednou mění názor a chce znát pohled na kauzu 

předsedkyně vlády a po Katrine požaduje investigativu. Je pochopitelné, že šéfredaktor 

odmítá, aby jeho zaměstnanci hledali kauzy i tam kde nejsou a honili se za přízraky. 

Na druhou stranu se od Katrine v její funkci hlídacího psa demokracie dá očekávat, 

že jí od kauzy nikdo neodradí.  

 Situace B 

Stejně jako se dříve nechala Katrine ovlivnit Torbenem, nechává se ovlivnit 

i Kasperem Juulem a jeho negativním pohledem na politika Svend Åge Saltuma 

v šestém dílu stejné série. Při rozhovoru s politikem se ho Katrine zeptá, jestli jeho 

strana tyje z role mučedníka, do které se Svend Saltum staví. Po tomto rozhovoru se mu 

musí osobně omluvit. Neměla se nechat unést názorem někoho jiného, to si jako 

novinářka nemůže dovolit. Zde překračuje hranice profese a chová se více nežli 

neprofesionálně.  

 Situace C 

V osmém díle druhé série Hanne a Katrine přijdou na to, že vláda severního Kharunu, 

se kterou dánská vláda domlouvá mírové jednání s jejím jižním protějškem, dělá etnické 

čistky pod zástěrkou ropných vrtů. Tato zpráva spustí řadu nečekaných událostí, 

v diagramech mám sérii událostí označenou jako Zprávu o ropě.  

 Ani jedna z novinářek nemá důkazy k podložení této informace, ale přesto o tom zpraví 

šéfredaktora Torbena Friise. Ten o tom nechce slyšet ve chvíli, kdy jde o nepodložené 

informace. Proto se Hanne s Katrine rozhodnou vyprovokovat pobočníka majitele 

společnosti, který ropné vrty provádí a díky tomu dostanou potvrzení svých dohadů 

od věrohodného zdroje, který ovšem musí zůstat anonymní. Ten jim ale slíbí 

důležitější informace, pokud se přestanou zajímat o jeho osobu a etnické čistky 

v Kharunu. Obě na to kývnou s vidinou dobrého článku. Zde bychom se mohli ptát, 

jestli šlo o profesionální postup a jestli si obě postavy stále udržují roli hlídacího psa 

demokracie, pokud tímto způsobem obchodují s informacemi a jsou ochotné jednu 

kauzu opustit pro druhou.  
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Pobočník ropné společnosti jim prozradí, že severní Kharun okrádá jižní Kharun o 10 % 

z příjmů z ropy. Novinářky přemýšlí o tom, že zprávu dají hned do ranního 

zpravodajství. Kasper Juul, tehdejší spin doktor předsedkyně vlády Birgitte Nyborg, 

ale ukáže Katrine, kolik práce a úsilí stojí jen za tím, aby se představitelé jižního 

a severního Kharunu setkali v jedné místnosti, natož aby započali jakákoliv mírová 

jednání. Birgitte se do sjednání míru mezi zeměmi pouští s celým srdcem a ideály 

jí vlastními. Dánsko se díky ní stává prostředníkem a nositelem míru. To jí nemohou 

zkazit dvě novinářky. Jedna špatná zpráva, i když s vysokým veřejným zájmem, musí 

míru ustoupit. Proto, i s hlediskem, že prosí novinářky o překročení jejich role 

a profesionality, Birgitte vyzve Katrine a Hanne, aby se zprávou nevycházely. 

V případě, že by mírová jednání neměla pozitivní výsledek a válka mezi oběma zeměmi 

přeci jen vypukla, zprávu mohou následně zveřejnit. To je ze strany předsedkyně vlády 

jasná manipulace novinářek a žurnalistiky jako takové ve svůj prospěch. Samy 

novinářky ale pochopí, že i v tomto případě jde o víc, než jen o zveřejnění jedné zprávy. 

Opět se ukazuje, že propojení novinařiny a politiky je nevyhnutelné. Na oplátku za tuto 

službu novináři žádají, aby Birgitte nikdy neprozradila, že nějaké interní jednání 

s novináři kdy proběhlo.  

2.2.5 Z jakého úhlu napsat článek nebo vést rozhovor? 

Úhel, ze kterého je určitá zpráva podána, je nesmírně důležitý. Může totiž obrátit 

význam skutečnosti o 180 stupňů.  

 Situace A 

V desátém dílu první série Laugusen ve svém bulvárním deníku prezentuje odstoupení 

předsedkyně vlády z postu kvůli nemoci své dcery tak, jestli společnost potřebuje 

předsedkyni vlády, která je zároveň matkou a pro kterou je evidentně zdraví její dcery 

důležitější než blahobyt země. Když si kvůli dceři vezme volno z práce, může být 

dobrou matku, ale je dobrou političkou? 

Torben Friis na Laugusenův vstup nechce reagovat a zprávu chce podat z jiného úhlu – 

může si předsedkyně vlády dovolit být člověkem? Katrine nejdříve nesouhlasí, ale pak 

jí šéfredaktor zlomí, aby rozhovor s Birgitte udělala. Birgitte rozhovor ale přijmout 

nechce. Je ochotná bavit se o politice, ale ne o svém genderu. Tato událost, kdy 

předsedkyně odstupuje na určitý čas ze svého úřadu, aby se postarala o blaho své 

rodiny, může být vyložena různými způsoby. Buď tvrdým způsobem, jaký zvolil 

Laugusen, a nebo lidsky – co všechno předsedkyně musí obětovat pro dobro země. Jak 
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svůj osobní život, tak své zdraví, i zdraví svých nejbližších. V diagramech je tato 

událost neméně důležitá a je označena Předsedkyně jako žena. Ukazuje se zde, že 

pokrytí zprávy je častým tématem pro novináře – rozhodnout se, jak bude zpráva 

lidem prezentována může změnit vše.  

2.2.6 Improvizace 

Tento typ shrnuje pro novináře častou praxi: občas musí improvizovat, 

aby zachránil situaci. 

Na výše popsanou scénu s předsedkyní vlády navazuje v seriálu situace, kdy Birgitte 

Nyborg rozhovor s Katrine v televizi odmítá a Torben Friis a jeho kolegové musí 

za vstup v televizi vymyslet náhradu.  

 Situace A 

Na řadu tedy přichází improvizace. Redakce potřebuje jiného respondenta pro rozhovor. 

Na poslední chvíli tedy někoho shání, a je jim po ruce bývalý předseda vlády 

Hesselboe a Birgittin oponent. Ten je více než šťastný, že může na téma ženy jako 

předsedkyně vlády rozhovor udělat, a Birgitte si svou jedinečnou možnost nejen nechá 

ujít, ale navíc tím dá prostor svému oponentovi, který má pocit, že na svůj post Birgitte 

nemá.  

 Situace B 

Další improvizace nastává v sedmém dílu třetí série, když jsou vyhlášeny předčasné 

volby a tím se mění veškerý program médií. Torben musí rychle přeorganizovat 

zpravodajství. Chce od redakce okamžitě návrh na zprávy pro zbytek dne, dále přidat 

zprávy v šest a v půl deváté večer a také sehnat někoho z vlády, kdo bude ochoten 

situaci předčasných voleb do televize okomentovat. Mimo to zařizuje Torben 

na poslední chvíli volební studio pro diskuzní panel a veškerou dostupnou techniku, 

aby předčil konkurenční televizi TV2. V tomto případě nejde o čistou improvizaci, 

neboť televize i noviny musí být na případ předčasných voleb připraveny, i tak ale jde 

o neobvyklou situaci, která musí být briskně vyřešena.  

2.2.7 Ratingy vs. kvalitní žurnalistika 

Tento typ situace si klade jednoduchou otázku – má se novinář zabývat spíše tím, 

která zpráva bude mít větší sledovanost, nebo která zpráva má vyšší veřejný 

zájem? 



  

68 

 Situace A 

Jednou z prvních kauz seriálu Vláda je Laugusenovo obvinění tehdejšího předsedy 

vlády Hesselboea z použití vládních financí pro soukromé účely. S informacemi 

ohledně využití vládní kreditní karty na nákup značkové kabelky pro manželku 

Hesselboea vystoupí Laugusen ještě jako politik v televizní debatě. Torben Friis 

je nadšen, protože díky téhle senzační zprávě a konfliktu v přímém přenosu stoupá 

sledovanost. V téhle chvíli se nezamýšlí nad jasnou účelovostí této zprávy, ani tím, 

že jeho televizní debata se stává rukojmím Laugusena, jeho motivů a pouhým nástrojem 

politiků. Torben vychází z toho, že o informaci, kterou Laugusen chce zveřejnit nevěděl 

a nemohl to ovlivnit. Stalo se to v přímém přenosu a proto nyní může jen vytěžit 

z důsledku zprávy co nejvíce. V diagramech mám tyto události označené 

Kompromitující informace. V této podkapitole se pokusím poukázat na okamžiky 

seriálu, ve kterých novináři stojí před rozhodnutím zvolit mezi zprávou a pořadem, 

který zvedne  ratingy a zprávou, která bude reprezentovat kvalitní žurnalistickou práci.  

 Situace B 

V prvním díle třetí série si všímáme začátku konfliktu mezi Torbenem Friisem a jeho 

novým nadřízeným Alexem Hjortem. Tento konflikt bude postupně gradovat a stávat 

se určujícím pro celou sérii – v diagramech je to konečně jediné téma, které vyvstává 

mezi ostatními – Torbenův odchod z práce.  

 Alex se ale ze začátku pouze snaží zjisti, zda-li je Torben na stejné straně co se týče 

vedení zpravodajství. Ptá se Torbena, jestli ví, co to je „unit price.“ Jedná se o poměr 

ceny pořadu k počtu diváků. Průměrná situační komedie má větší sledovanost a menší 

cenu než jakýkoli politický diskuzní pořad. V tomto případě se Alex Hjort pozastavuje 

nad nutností politického publicistického pořadu Juul a Friis. Torben se podle svého 

nového šéfa má nad smyslem tohoto pořadu zamyslet.  

 Situace C 

V devátém dílu stejné série Hanne kritizuje pořad konkurenční televize, který má být 

politickou debatou, ale je stylizován jako fotbalový zápas. Alex se ptá Torbena, 

co si o produkci tohoto pořadu myslí. Má to sice sledovanost, ale se žurnalistikou 

a službou veřejnosti to nemá nic společného. Podle Alexe to ale funguje 

a má to zaručené diváky. Torben mu oponouje – jejich televize je známá tím, že je 

seriózní a důvěryhodná a na této kvalitě musejí stavět. Takové pořady si nemohou 

dovolit. Ratingy ale nakonec kvalitní žurnalistiku vytlačí z redakce a proto se i cesty 
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Torbena a Alexe rozchází. Torben Friis byl sice často v minulosti vděčný za skvělou 

kauzu a neohlížel se na důsledky zveřejnění, ale Alex Hjort je pro něj zrcadlo, které mu 

ukáže, jak to vypadá, když se člověk své profesi naprosto odcizí.  
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2.2.8 Zásahy managementu do zpráv 

Tento typ úzce souvisí s problémem, jestli si novinář má nechat zasahovat do zpráv 

nadřízenými nebo politiky. Vzhledem k tomu, že ve třetí sérii seriálu Vláda se vztah 

mezi Torbenem Friisem a jeho nadřízeným Alexem Hjortem stává stěžejním pro celý 

narativ, stojí tato kapitola v typologii sama o sobě.  

 Situace A 

V druhém dílu třetí série se Alex na Torbena rozčiluje, že má tendenci zveřejňovat 

zprávy o lidech, kteří v některém ohledu neuspěli. Torben s Alexem nesouhlasí 

a nechce, aby mu jakýmkoli způsobem do zpráv zasahoval. Šéfredaktorem je jen on 

a nikdo jiný. Alex ale po Torbenovi požaduje změnu narativu zpráv – referovat 

o příbězích vítězů, ne samých poražených. V následujícím díle se Alex k této tématice 

vrací. Chce z narativu „ještě že jsem to nebyl já“ udělat narativ: „kéž bych to byl já.“ 

Od redakce ale toto rozhodnutí není přijato a vinu za celý nápad a rozhořčení novinářů 

nese Torben Friis, který svým podřízeným nepřizná, že s nápadem nepřišel. Nechce 

se před nimi shodit a přiznat, že si do práce nechá intervenovat od nadřízeného.  

 Situace B 

Stejně tak bere na svá bedra rozhodnutí vyhodit jednu z nově přijatých komentátorek, 

o jejímž odchodu z redakce taktéž rozhodl Alex, kterému se zdála příliš negativní. 

Torbenovi podřízení ho ale začnou podezřívat z rasismu, neboť komentátorka byla 

muslimka.  

 Situace C 

Alex se ale s Torbenem neshodne i v jiných ohledech a nejraději by do zpráv zasahoval 

co nejvíce. Velmi nesouhlasí s šéfredaktorem, když zveřejní ve večerních zprávách 

zprávu o prasečí farmě a dle Hjorta drastické záběry stříhání prasečích ocásků v době, 

kdy se na televizi mohou dívat i děti. Torben ho opětovně poprosí, ať do produkce zpráv 

neintervenuje. Díky tomu stoupne v očích celé redakce a klesne v očích Alexe, který 

mu pohrozí výpovědí.  

Situace začne být vážná, když Alex Hjort během živého vysílání vstoupí do studia 

a nakazuje jako šéf programů režisérovi, co by měl dělat. V takovém prostředí 

novináři mohou jen stěží pracovat. Hanne si na to stěžuje Torbenovi. Úroveň všech 

pořadů díky Alexovi a také Torbenovi, který mu vychází v jeho návrzích vstříc, velmi 

klesla. Dostávají se se svými pořady na stejnou úroveň, jako kdyby trhali křídla mouše 
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v živém přenosu. Torben Friis se ale stále Alexe snaží omluvit. Stále se snaží vidět 

v jeho novátorském přístupu ke zprávám pozitiva.  

 Situace D 

Jednou ze zlomových scén je rozhovor Alexe a Torbena o jednom z pořadů 

konkurenčních televizí, která evidentně vede zpravodajství tím směrem, který preferuje 

i Alex. Jde opět o publicistický pořad, který je ale produkován ve stylu házené. 

Alex: „Viděl si tu házenou na dvojce?“ 

Torben: „Viděl, chceš slyšet můj názor?“ 

Alex: „No samo.“  

Torben: „Odpudivý. Novinářsky pod pás. Nulovej politickej obsah. Otřesná produkce 

a s veřejnou službou to nemělo co dělat.“ 

Alex: „Souhlas.“ 

Torben: „A?“ 

Alex: „Ale funguje to. Novinář nejsem, obsah komentovat nechci, ale náš soupeř přišel 

s něčím, co má konečně ňáký grády. To nemůžeme ignorovat.“ 

Torben: „Alexi, o tom už jsme mluvili. Naše síla spočívá ve věrohodnosti.“ 

Alex: „A to je moc krásný. Ale teď naši věrohodnost testuje ten krajně úspěšnej formát 

dvojky.Vedení vám vzkazuje, že čekají protiútok.“ (Vláda 2010: 3. série 9. díl) 

 

Z pořadu konkurenční televize vyplývá, že i volební debata v televizi pod vedením 

Alexe Hjorta má být revoluční a moderní ve svém pojetí. Alex chce speciální efekty, 

z volební debaty se spíše stává reality show. Torben na poslední chvíli pořad změní 

a deklaruje, že nehodlá dělat „politický cirkus.“ Chce mít volební debatu tak, jak byla 

vždycky. A díky tomu si zpečetí svůj pobyt v redakci a ukončí tím útrpnou spolupráci 

s Alexem Hjortem a jeho novátorskými nápady.  

I v diagramech si můžeme povšimnout, že události celé třetí série k tomuto výsledku 

směřují. Odchod z práce Torbena Friise se stává ústředním motivem série. Je jisté, 

že jde o důležité téma, otázkou ale zůstává, jestli je to jediné téma, které si zaslouží 

takovou pozornost.  
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2.3 Postavy novinářů 

K vývoji jednotlivých postav jsem se už vyjadřovala i v předchozí části práce. Zde bych 

jejich postavení v příběhu a vystavení postav s ohledem na teorii Marie-Laure Ryan 

ráda rozvedla a ukotvila. Tato část práce odpovídá na výzkumnou otázku Co opakující 

motivy vypovídají o reprezentaci novináře v seriálu? Opakujícími motivy mám 

na mysli typologii situací, které jsem právě předestřela na předchozích několika 

stranách. 

Typologie postav novinářů dle McNaira a Ehrlicha jsou často ideálními předobrazy 

a i díky tomu se dají pouze částečně použít pro účely seriálu Vláda. Mohu tedy pouze 

zhodnotit, ke které typologii se daná postava novináře nejvíce blíží, případně od kterého 

typu se vyvíjí k jinému. Všechny postavy seriálu prochází vývojem a tudíž ani k jedné 

se nedá jednoznačně určit pouze jeden typ novinářské postavy. Jak McNair, tak 

i Ehrlich má sklon vidět svět filmu černobíle a stejným způsobem potom hodnotí 

i postavy. Některé typy filmů  černobílému pohledu na novinářskou realitu odpovídají, 

ale platí to spíše pro filmy 40. a 50. let a ani v této době ne pro všechny, bylo 

by nadnesené to tvrdit plošně o všech. Filmaři se od samého začátku filmu snažili 

reprezentovat svět takový, jaký je a upozornit diváky na etické a morální problémy, 

se kterými se společnosti a žurnalistika potýká. Ve válečných letech a v období krize 

bylo sice běžné, že filmy spíše rozptylovaly diváka od tíživé skutečnosti, ale později 

se opět vrátily k reflexi problémů společnosti. Stejně tak seriál Vláda zobrazuje svět 

politiky a žurnalistiky plný závažných rozhodnutí, kde nic není černobílé a novinář 

neustále chodí po tenké hraně. Postava novináře zde prochází těžkými situacemi a stejně 

jako obyčejný člověk se zachová někdy lépe a někdy hůře. Snažila jsem se tyto změny 

v chování novinářů vystihnout, ale zároveň se podívat na postavu jednotlivých novinářů 

z hlediska všech tří sérií. I k tomu mi byly nápomocny diagramy, které události seriálu 

zhušťují.  
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2.3.1 Katrine Fønsmark 

 

Foto 1 – Katrine Fønsmark. Foto BBC. 

 

Z pohledu celého seriálu je Katrine Fønsmark oficiální hrdinkou. Její postavu nejprve 

divák vnímá jako naivní reportérku, která se novinařině teprve učí a chce se ve světě 

médií především prosadit a následně jako novinářku, která chce mít co nejvíce 

novinářských cen. Díky mnoha zkušenostem, kterými si projde, přehodnocuje svůj 

pohled na profesi. Zjišťuje, že dobrý článek není vše, když ohrozí něčí životy. I dobrý 

článek se občas musí obětovat. Postupně se ve světě politiky více orientuje a nakonec 

z pozice redaktorky odchází. Stává se spin doktorkou bývalé předsedkyně vlády. 

Katrine má na rozdíl od některých jiných novinářských postav seriálu silné cítění pro 

novinářskou etiku. I přes její statut oficiální hrdinky v seriálu nejde o postavu bez chyb. 

I ona se občas chová neprofesionálně, ale její cítění pro správnou věc se v seriálu 

postupně tříbí. 

Její neprofesionalita se projevuje v situacích, kdy se snaží dostat k informacím 

způsobem, který není vždy etický. Příkladem může být, když prohledává věci svého 

přítele Kaspera Juula a skrze něj zjišťuje informace o současné předsedkyni vlády. 

Následně získané informace nepoužije, protože si sama uvědomí, že by tím sabotovala 

jak svůj vztah, tak potenciálně svou pozici v televizi. V jiné scéně potom provokuje 

informanta, aby jí poskytl důkazy k jejímu článku o nekalých praktikách ropné 

společnosti těžící v Africe. Jako novinář by neměla situace sama vyprovokovat 

a správně by neměla z informanta dělat rukojmího a vydírat ho uveřejněním informací 

o něm, pokud jí nedodá informace důležitější.  
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Dalším příkladem může být její přístup k informování čtenářů deníku Ekspress 

o válečných událostech v Afghánistánu, kam je vyslána jako zpravodajka. Opravdu mají 

fotografie zraněných nebo mrtvých vojáků takovou vypovídající hodnotu, aby byly 

uveřejněny, nebo jde jen o senzaci?  

Nakolik potom, když nastoupí jako spin doktorka Birgitte Nyborg, využívá znalost 

mediálního prostředí ve své nové profesi? Je to přeci jen důvod, proč jí Birgitte najme. 

Ale je adekvátní pro novinářku, aby přešla do politiky? Sice ne jako politický aktér per 

se, ale i jako spin doktorka předsedkyně vlády do politiky nutně zasahuje. Obě profese 

mají určité hranice a ta novinářská vyžaduje nestrannost. I ve chvíli, kdy už novinářkou 

není, se dle mého názoru nemůže angažovat na politické scéně.  

 Její vztah s Kasperem Juulem, který v té době pracuje také jako spin doktor 

předsedkyně vlády, je neméně problematický. Vystavuje ji situacím, které pro ni nejsou 

vždy jednoduché. Díky Kasperovi se dostane k informacím o politice, ke kterým 

by jinak neměla přístup a které kvůli Kasperovi nemůže zveřejnit. Zároveň ale jako 

novinářka má povinnost veřejnost informovat. Většinou ale v zájmu vyššího dobra 

informace utají. Dostává se tak na tenkou hranici a musí balancovat mezi dvěma rolemi 

– rolí přítelkyně a novinářky. 

Dalším tématem Katrine je způsob práce se zdroji. Když se od anonyma dozví 

o fotografiích vězňů CIA na dánské půdě, po stopě této informace se vydá, ale zdroj 

si příliš neověřuje. Ujistí se, že anonym je z vojenského zpravodajství, ale již 

si neověřuje informace ještě z  jiného nezávislého zdroje. Podobně se zachová i v situaci 

s informací o štěnicích v politické straně Solidarity. Tuto informaci jí též předá 

anonym. K typu takto získaných informací má ale už jiný přístup. Sice si ani tentokrát 

skutečnosti neověřuje z jiného zdroje, ale odmítá se stát nástrojem politické vendety a 

tak nahrávku nechce zveřejnit. V tuto chvíli ji ovšem obchází Torben, který nahrávku 

uveřejní jen kvůli sledovanosti.  
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2.3.2 Kasper Juul 

 

Foto 2 – Kasper Juul. Foto BBC.  

 

Postava Kaspera Juula prochází největším vývojem v porovnání s ostatními 

novinářskými charaktery v seriálu. Nejdříve je spin doktorem bez jakýchkoli 

skrupulí, ochotný udělat cokoli pro svou kariéru a dobrou pověst předsedkyně vlády. 

I přesto je idealistou, který věří v osobnost Birgitte a v její vliv na politickou scénu. 

Právě Birgitte a následně Katrine mu ukazují odvrácenou stranu mince a mění 

ho v uvědomělejšího člověka. V člověka, který nemá kariéru na prvním místě a který ví, 

že úspěch nemusí být všechno. Začíná se více orientovat na osobní život.  

Kasper Juul by se zprvu dle Ehrlichovy typologie mírně blížil k typu oficiálního 

gaunera, i když je to přehnané tvrzení. Stejně jako ostatní postavy ani Kasper Juul není 

lehce definovatelný a jeho postava není černobílá. V některých případech bychom 

ho jako oficiálního gaunera mohli nazvat, neboť mu není nic svaté a Birgitte Nyborg 

ho často v jeho nápadech musí ukočírovat. Více se ale hodí na typ roztomilý darebák. 

Divákovi se může zdát, že s jeho darebáctvím se dá žít a jeho chování může být občas 

i přitažlivé.  

Narozdíl od Ehrlicha McNair pracuje i s vlastním typem spin doktora, neboť tato 

postava se mezi novináře těžko zařazuje. V tomto případě bych se tedy nejraději 

přiklonila k McNairovi a Kaspera Juula bych zařadila do typu spin doktor. Ta je ale 

poněkud nicneříkající a proto jsem zmínila i typ roztomilého darebáka, který toho 

na postavu více prozradí.  

Kasper Juul ve třetí sérii opouští pozici spin doktora a stává se novinářem. I proto 

nemůže zůstat jen ve škatulce spin doktora. V této fázi se blíží spíše k polepšenému 
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darebákovi. Uvědomuje si, že ne všechny jeho činy byly korektní. Tím, že se stává 

otcem, se vědomě ale možná více podvědomě snaží stát lepším člověkem.  

2.3.3 Hanne Holm 

 

Foto 3 – Hanne Holm. Foto BBC: 

 

Hanne bojuje s vlastními démony, ale přemůže je už jen proto, aby mohla být 

pomocnou rukou svým mladším kolegům a Katrine především. Má ji co naučit a co 

jí předat. Její postava se nejvíce blíží stejně jako u Katrine k oficiální hrdince, i přes 

své nedostatky a prohřešky. Možná i díky nim je divákovi blíže, neboť se s ní může 

ztotožnit, protože to je člověk z masa a kostí s chybami.  

Hanne zápolí s alkoholismem, ale to nemění nic na jejích morálních zásadách, které 

uznává, ať už se týkají profesního nebo osobního života. Profesní etiku se snaží 

neporušovat a má jasně dané hranice, které by novinář překročit neměl. Jeden 

z příkladů, který mluví za vše, je když se snaží zastavit Laugusena, svého šéfredaktora. 

Zjistí, že získává informace pro svůj deník sledováním lidí a inscenováním ošemetných 

situací, skrze které je pak schopen je vydírat. Hanne je dle mého mínění jedinou 

postavou seriálu, která od začátku ví, že článek nebo zpráva není všechno a vždy 

zohledňuje nejdříve dopad, jaký bude mít zveřejnění. I díky tomu se stává opěrným 

bodem pro Katrine v její kariéře.  
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2.3.4 Torben Friis 

 

Foto 4 – Torben Friis – Foto BBC. 

 

Torben Friis je kapitolou sám o sobě. Je to další z postav, která prochází výrazným 

vývojem. Nejdříve ho divák vnímá jako zatvrzelého kariéristu. Stará se hlavně o svůj 

post a nechce jej ohrozit. Jeho postoj se ale tříbí stejně jako u Katrine a stává se mužem, 

který si nenechá do své práce zasahovat nikým – ani vedením, ani politiky, ani svými 

podřízenými. Zvlášť vyhraněný je vůči svému novému mladému nadřízenému Alexi 

Hjortovi v třetí sérii, který profesi novináře nerozumí a vnáší do Torbenova světa 

marketing. Torben to nesnese a jejich konflikty ohledně kvality žurnalistiky nabírají 

obrátky a nakonec vedou k Torbenově výpovědi.  

Na své kolegy a podřízené se Torben Friis snaží působit jako oficiální hrdina, chce jim 

být vzorem a mnozí ho na určitou dobu tak i vnímají. Je ale stavěn do situací, 

ve kterých není jednoduché se vždy zachovat správně. A proto se snaží kličkovat a opět 

se mu ne vždy povede zachovat podle svého nejlepšího svědomí. Až do příchodu Alexe 

Hjorta má prioritu udržet si místo šéfredaktora. Ale právě díky tomu, že se pro něj Alex 

stane symbolem bulvarizace dříve seriózního média, Torben přehodnocuje svoje 

zásady. Díky Alexovu extrémnímu přístupu k tvorbě zisku se extremizují i Torbenovi 

profesní zásady. Věci, nad kterými by byl dříve schopen mávnout rukou, se v opozici 

k Alexovi stávají prioritami, které se nedají smést ze stolu a na kterých Torben trvá.  

Dalším důležitým momentem pro postavu Torbena je jeho intimní vztah s kolegyní Piou 

Munk. I ten zasahuje do jeho profesionality a potenciálně ovlivňuje rozhodnutí, která 

jako šéfredaktor dělá. Může je ovlivňovat ale i v pozitivním smyslu, neboť i kvůli Pie 

se snaží dělat svou práci co nejlépe a nenechá si do obsahů média zasahovat od vedení. 
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Na druhou stranu právě tato skutečnost mu odepírá naprosté ztotožnění postavy 

s oficiálním hrdinou. Neprofesionální vztah s kolegyní nabourává jeho manželský 

život. Stejně jako je zmatený v práci a jeho pozice šéfredaktora mu uniká mezi prsty, 

tak stejně roztříštěný je i jeho rodinný život. Snad právě proto svůj vztah s Piou 

ukončuje.   

Morální hodnoty a profesní etika žurnalistiky jsou pro něj ke konci třetí série důležitější 

než jeho místo šéfredaktora. Až v tomto okamžiku se oficiálním hrdinou opravdu 

stává a to nejen v očích svých podřízených, ale i v očích diváka.  
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Závěr 

Kvalitativní obsahová analýza role a vývoje charakteru postavy novináře v seriálu 

Vláda vycházela z teorie možných světů a přístupu k narativu Marie-Laure Ryan. 

Ta k fikčnímu světu přistupuje jako k světu, který existuje sám o sobě. Podle ní je rozdíl 

mezi fikčním a nefikčním světem pouze v tom, jak k nim čtenář přistupuje. Také se 

dá říci, jakou funkci těmto světům čtenář připisuje. Marie-Laure Ryan tím chce říci, 

že i fikční svět si čtenář představuje podobně, jako vnímá svět skutečný – jde o určitou 

realitu s objekty a subjekty, kterou porovnává s referenční realitou. I fikční svět v nás 

vyvolává emoce, které můžeme zažít ve světě skutečném. Z toho hlediska jsem 

přistupovala i ke světu seriálu Vláda. Postava novináře je zde sice fikční, ale ovlivňuje 

prostředí kolem sebe a toto zpětně ovlivňuje jí samotnou a postavy další.  

Pro analýzu postavy novináře bylo nezbytné provést rešerši literatury, která se tomuto 

tématu věnovala. Pro tyto účely jsem mimo jiné zvolila tituly od Briana McNaira 

a Matthew C. Ehrlicha. Oba autoři pracují s velkým množstvím amerických filmů 

od počátku kinematografie po současnost. Jejich typologie postav novinářů byla 

ale často černobílá a příliš jednoznačná na to, aby se dala použít na postavy ze seriálu 

Vláda. Proto jsem u každé postavy v analytické části zmínila několik typů postav, které 

se v daném charakteru kloubí. Žádná z postav například nekorespondovala čistě 

se statutem oficiálního hrdiny, nebo oficiálního padoucha.  

U každé novinářské postavy seriálu jsem sledovala její vývoj napříč příběhem a u každé 

z nich se vystřídaly různé typologie. Těžko můžeme u jakékoliv postavy seriálu Vláda 

říci, že spadá přesně jen do jednoho z typů – tvůrci seriálu se co nejvíce snažili postavy 

připodobnit k lidem z masa a kostí, kteří mají své chyby a slabosti, ale také své silné 

stránky. To jsem se v analýze jednotlivých postav snažila zohlednit.  

Cílem mé práce bylo přinést do analýzy postavy novináře v audiovizuálním díle 

vizualizaci vztahů mezi postavami a situacemi, do kterých se novinář dostává. Tato 

vizualizace v podobě diagramu mi měla ulehčit následnou analýzu, která díky tomu 

vycházela z komplexního nákresu ke každé sérii. K diagramu jsem se dostala díky 

přesně vymezeným výzkumným otázkám. 

Výzkumné otázky mi pomohly při vytvoření tabulky, která obsahovala data, ze kterých 

vycházely diagramy. Díky výzkumným otázkám jsem se mohla soustředit pouze 

na dějovou linku seriálu, která se týkala profesního života novináře ve fikčním světě. 



  

80 

Vizualizace byla velmi přínosná, neboť jsem díky ní nevynechala žádnou důležitou 

postavu série nebo situaci, která se často objevovala nebo se propojovala s velkým 

počtem osob. V analytické části jsem shrnula komplexní vyznění jednotlivých diagramů 

a potom jsem z diagramů extrahovala osm základních typů situací stěžejních 

pro profesní život novináře seriálu.  

Prvním typem situace bylo Rozhodnutí zveřejnit zprávu. V tomto typu situace 

novinář stojí před rozhodnutími, které mohou změnit důležité společenské události 

(od voleb po mezinárodní vztahy), lidské životy nebo dokonce ohrozit bezpečí 

některých osob. 

Druhým typem situace je Etika tisku. Ta se zabývá tím, jestli je pro novináře 

důležitější jeho integrita nebo úspěch.  

Třetím typem je Co je důležitější? Pravda nebo senzační článek? Zatímco 

v rozhodnutí zveřejnit zprávu šlo o dilema novináře vydat článek s pravdou, která 

by mohla změnit běh událostí a životy, v tomto případě jde o dilema novináře podat 

informace pravdivě, a nebo z přitažlivějšího úhlu pohledu, který zaručí čtenost nebo 

diváky. 

Čtvrtým typem situace je Nechat se manipulovat šéfem nebo politiky a spin 

doktory? Situace, do kterých se novinář dostává díky nadřízeným, politikům nebo spin 

doktorům narušuje jeho integritu. Tento typ popisuje tlaky, které působí 

na novináře z různých oblastí, které nejsou malé. Novinář musí vždy přemýšlet nad tím, 

proč se k určité informaci dostal zrovna on. 

Pátým typem je Z jakého úhlu napsat článek nebo vést rozhovor? Úhel, ze kterého 

je určitá zpráva podána, je nesmírně důležitý. Může totiž obrátit význam skutečnosti 

o 180 stupňů. 

Šestým typem situace je Improvizace. Tento typ shrnuje pro novináře častou praxi: 

občas musí improvizovat, aby zachránil situaci. 

Sedmým typem jsou Ratingy vs. kvalitní žurnalistika. Má se novinář zabývat spíše 

tím, která zpráva bude mít větší sledovanost, nebo která zpráva má větší veřejný zájem? 

Osmým a posledním typem jsou Zásahy managementu do zpráv. Od typu Nechat 

se manipulovat šéfem nebo politiky a spin doktory se liší a proto je oddělen zvlášť. Jde 

zde totiž pouze o přímé zásahy vedení média do práce novinářů. Nejde o nepřímou 

manipulaci, aby novinář vydal článek ve prospěch určitého subjektu. Tento typ popisuje 
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situace, kdy vedení média direktivně přikazuje novináři, aby něco ve své práci 

pozměnil. 

 

Značná část typů situací je formulována jako otázka. Je to záměrné, neboť jsou 

to otázky, které si postavy musely často pokládat a odpovídat si na ně – často se dostaly 

do rozporu mezi zachováním profesionality a své vlastní integrity a vyhověním 

požadavkům média, ve kterém pracují. To jsou často otázky, které si kladou i novináři 

ze skutečného života a jsou to otázky, které v poslední době jsou stěžejní i v naší zemi 

a znamenají mnoho pro novinařinu jako takovou. I to byl důvod, proč jsem se věnovala 

seriálu Vláda a také postavě novináře v něm. I přes to, že jde o fikční svět, poukazuje 

na problémy ze skutečného života novináře a upozorňuje na ně někdy i úmyslným 

zveličením problému ve fikčním světě.  

Výsledkem mé práce je kromě typologie situací, které jsou důležité pro novináře 

fikčního světa, také zařazení postav do různých typologií McNaira a Ehrlicha. Tato 

analýza vycházela také z typologie situací. Zde bych chtěla v krátkosti zmínit jednotlivé 

typy, které se u každé z postav vystřídaly. Jak jsem již zmínila, analýza postav nevedla 

k zařazení každé postavy jen k jednomu typu.  

Postava Katrine se vyvíjela od naivní reportérky přes novinářku, která chce mít 

co nejvíce cen, k novinářce, pro kterou není dobrý článek vše, pokud ohrožuje lidské 

životy. Katrine z novinářského světa nakonec odchází a stává se spin doktorkou.  

Katrine má na rozdíl od některých jiných novinářských postav seriálu silné cítění pro 

novinářskou etiku. Z pohledu celého seriálu může být definována jako oficiální 

hrdinka.  

I přes její statut oficiální hrdinky v seriálu nejde o postavu bez chyb. I ona se občas 

chová neprofesionálně, ale její cítění pro správnou věc se v seriálu postupně tříbí. 

Postava Kaspera Juula prochází největším vývojem od spin doktora bez skrupulí - 

tedy oficiálního gaunera, po roztomilého darebáka k polepšenému darebákovi. 

Zařadila bych ho ale nejlépe do samostatné kategorie spin doktora.  

Postava Hanne Holm je neméně složitá. Nejvíce se blíží stejně jako Katrine k oficiální 

hrdince i přes své nedostatky a prohřešky. Možná i díky nim je divákovi blíže, neboť 

se s ní může ztotožnit, protože to je člověk z masa a kostí s chybami.  

Poslední stěžejní postava seriálu, Torben Friis, prochází také výrazným vývojem 
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v rámci fikčního světa. Zprvu ho divák vnímá jako zatvrzelého kariéristu, potom jako 

muže, co si nenechá zasahovat do práce, a později jako oficiálního hrdinu. 

I zde je rys, který nekoresponduje s typem oficiálního hrdiny - jeho neprofesionální 

vztah s kolegyní.  

 

 

Hlavním výsledkem mé práce je typologie situací a zařazení postav novinářů 

do typologií McNaira a Ehrlicha. Vedlejším výsledkem je ale také přesný způsob 

metodologie práce založený na vizualizačním programu. Ten umožní přehledné 

zobrazení všech vztahů a důležitých situací v jedné sérii, které je možné díky tomu 

na první pohled vidět všechny najednou. V poznámkovém aparátu toto možné není. 

Pro další práci s tímto nástrojem by ale bylo vhodné ho upravit pro potřeby literární 

a filmové analýzy. Do dalšího výzkumu by bylo zajímavé všímat si, nakolik práce 

s daty ovlivňuje výslednou podobu diagramů a zjistit, nakolik je subjektivně zabarvená. 

To by bylo možné zjistit, pokud by více lidí pracovalo se stejným seriálem a stejnými 

výzkumnými otázkami.  

Kvalitativní analýza je vždy subjektivně zabarvená, ale zajímavé by bylo vidět, nakolik 

lidský faktor opravdu ovlivňuje sestavení diagramů, pokud se jedná o stejný literární 

či filmový kus.  
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Summary 

A qualitative content analysis of the role and character development of the journalist 

in the series Borgen was based on the theory of possible worlds by Marie-Laure Ryan 

and on her approach to a narrative. She approaches the fictional world as a world that 

exists within. According to Ryan, the difference between the fictional and the non-

fictional world is only in reader´s approach. It depends on the roles the reader attributes 

to these worlds. 

Even the fictional world can trigger the same emotions the real world does. 

I approached the world of series Borgen from this point of view. The character 

of a journalist is fictional, but he or she affects the environment around him and other 

characters in it.  

To analyze the character of a journalist in Borgen, it was necessary to work with 

a literature that dealt with this topic. For these purposes, I have selected Brian McNair´s 

and Matthew C. Ehrlich´s works. Both authors work with a large number of American 

films since the beginning of cinematography to the present. However, their typology 

of journalist´s stances was often far too black and white to use for the Borgen series. 

That´s why I´ve mentioned several of these types while analyzing each 

of the journalist´s character.  

The aim of my thesis was to bring a visualisation of the relations and situations within 

the series into the analysis. This visualisation in the form of a diagrams facilitated 

the analysis. The diagram was based on these research questions:  

How do the creators of the TV show portray the professional life of the character? 

How are displayed working habits and journalistic routines? 

Which motifs of the journalistic profession are repeated? 

What recurring themes say about the journalist´s representation in the series? 

 

The visualisation was very beneficial because I did not miss out any important character 

or any situation that often appeared in the series or that connected larger number 

of people. In the analytical part of the thesis I compiled eight basic types of key 

situations of journalist´s professional life.  
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The typology was based on the diagrams and it resulted in eight most often situations 

for a journalist:  

 Decision to publish a report 

 Media ethics 

 What´s more important? Truth or sensation? 

 Manipulation by boss, politicians and spin doctors 

 What standpoint to choose when writing an article or doing an interview  

 Improvisation 

 Ratings vs. quality journalism 

 Management´s interventions 

In my thesis I managed to identify the characters of the series Borgen with 

the typologies of McNair and Ehrlich as well as list a typology of situations 

the journalist gets into most often. In addition to that, I described the exact methodology 

which was based on the visualisation program. The results were diagrams that allowed 

me to see all the relations and important situations all at once. This wouldn´t have been 

possible with simple notes.  

However, for further work with this tool it might be appropriate to adapt it for the needs 

of literary and film analysis. To further research, it would be also interesting to note 

how much the data work affects the resulting form of the diagrams and how far 

the analysis is actually subjectively influenced. This could be seen if more people 

worked with the same series and the same research questions.  
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Prací na téma role novináře ve fikčním světě nalezneme mnoho. Typologii novinářů  a jejich 

charakteristiky ve fikčních světech popisuje mj. Brian McNair nebo Matthew C. Ehrlich. Zobrazením 

novináře ve filmech nebo seriálech se ale zabývalo i několik studentů bakalářského  a magisterského 

studia Fakulty sociálních věd UK.  

Ve své práci se budu zabývat kvalitativní obsahovou analýzou role a vývoje charakteru postavy 

novináře v dánském seriálu Vláda. Tento seriál je jedinečný jak svým zpracováním, hereckými výkony, 

tak i tím, že podobný seriál mezi těmi českými nenalezneme. Ukazuje úzké propojení politiky a 

mediálního světa, a to nejen v pozitivním světle, představuje mediální zpravodajské rutiny velké 

veřejnoprávní televize. V seriálu Vláda můžeme vidět naprosto odlišný přístup k politice a demokracii, 

než na jaký jsme zvyklí v českých podmínkách. Nepůjde o analýzu obrazu politiky, nýbrž charakteru a 

stereotypizace postavy novináře, jehož život je ale nezbytně s politikou spjatý. 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 
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1800 znaků):  

Cílem práce  bude analýza role novináře a vývoj charakteru postavy novináře v dánském seriálu Vláda.  

Analýza bude vycházet z práce Marie-Laure Ryan a její knihy Narativ jako virtuální realita: imerze a 

interaktivita v literatuře a elektronických médiích. Teorie Marie-Laure Ryan bere narativ jako mentální 

obraz nebo kognitivní konstrukt, který se skládá ze světa (nastavení-setting) obývaného inteligentními 

bytostmi (charaktery, protagonisty), které se účastní děje a jednají (události, zápletky) a tím způsobují 

globální změny ve světě narativu. Čtenář textu je potom brán jako návštěvník světa narativu a může 

s postavami bezprostředně prožívat děj. Půjde o kvalitativní obsahovou analýzu narativních postupů 

směrem k aktérům, k vývoji charakteru postavy a k jejímu jednání.  

 

Každý díl seriálu bude mimo jiné analyzován z pohledu 4 výzkumných otázek:  

 

a. Jak tvůrci seriálu Vláda vykreslují profesní život postavy? 
b. Jak jsou zobrazovány pracovní zvyky, rutiny novinářské profese? 
c. Které motivy novinářské profese se opakují? 
d. Co opakující motivy vypovídají o reprezentaci novináře v seriálu? 

 

Pro lepší přehlednost ve vztazích a událostech mezi postavami použiji vizualizační program pro analýzu 

vztahů mezi subjekty, objekty, a lokacemi. Tento nástroj mi pomocí grafů umožní zpřehlednění vztahů 

mezi jednotlivými subjekty a díky tomu i efektivnější obsahovou analýzu. Zajistí celkový pohled na 

seriál a jeho systematický a úplný popis. V současnosti je tento vizualizační nástroj používán v řadě 

jiných oblastí k vizuálním analýzám vztahů, např. analýzám sociálních sítí. 
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1.2 Metodologie – popis užité analýzy vycházející z teorie Marie-Laure Ryan, výzkumné otázky 

soustředěné na vývoj a charakter postav seriálu Vláda, zdůvodnění výběru seriálu 
1.3 Terminologie 
1.4 Novinář jako hlavní postava filmu a seriálu (filmy a seriály s protagonistou-novinářem) 
1.5 Typologie postav novinářů (mýty a stereotypy v zobrazování) 
1.6 Role novináře ve fikčním světě (předchozí zpracování tématu) 
1.7 Filmová kritika, žánr seriálu 
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zkoumáno skrze typologii postav, výzkumné otázky a z pohledu teorie Marie-Laure Ryan) 

2.2. Typologie situací (stereotypní situace, do kterých se postavy novinářů dostávají – díky 

těmto situacím se můžeme dostat k stereotypnímu zobrazení postavy novináře jako takové) 

Závěr 

Přílohy – diagramy (vizualizace vztahů mezi postavami seriálu Vláda a nejdůležitějších zlomových 

situací příběhu)  
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Ruben Genz, Dánsko, 2010-2013 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 
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titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  
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JIRÁK, J. KÖPPLOVÁ, B. Postava novináře v beletrii a hraném filmu jako výpověď o profesi. Česká 

média a společnost v 60. letech. Praha: Radioservis, 2008. 55-63 

Média mají jinou funkci v demokratických i v totalitních režimech, kniha se tedy zabývá především 

postavením médií v 60. letech u nás a relativitě pojmu „svoboda médií.“ Z knihy se budu zajímat o 

kapitolu Postava novináře v beletrii a hraném filmu jako výpověď o profesi, tato kapitola zachycuje 

vyobrazení novináře v české románové a filmové fikci. 

 

MCDaniel, Kyle. Shooting the Shooter: The Image of Professional Photographers in Contemporary 

Documentary Film. Visual Communication Quarterly Vol. 23 , Iss. 1, 2016 

Zatímco ve většině textů narazíme na téma zobrazení novináře nebo fotografa jako fikční postavy ve 

filmu nebo beletrii, McDaniel analyzuje zobrazení reálných dokumentaristů-fotografů v žánru 
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dokumentu. Tento text je přínosný především z hlediska vizuální analýzy, kterou autor používá. 

 

MCNAIR, Brian. Journalists in Film: Heroes and Villains. Edinburgh: Edinburgh University Press, 

2010, 278 s. ISBN 9780748634484.  

RYAN, Marie-Laure. Narativ jako virtuální realita: imerze a interaktivita v literatuře a elektronických 

médiích. Praha: Academia, 2015. Možné světy. ISBN 978-80-200-2507-4. 

 

Kniha analyzuje narativ virtuální reality a vznik nových elektronických médií, která vyžadují také 

novou teorii čtení. Tuto teorii staví vedle stávající teorie interaktivity a imerze (vtažení do děje), 

ze kterých vychází. Autorka se nezabývá ale jen novými médii, nýbrž shrnuje nejznámější teorie 

vystavení narativu a jeho čtení ve dvacátém století. Mimo jiné se zabývá i narativem filmovým.  

 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 

které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 

za posledních pět let) 
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práce Milan Kruml. 

 

SVOBODA, Martin. Vývoj novináře coby filmové postavy v americké kinematografii. Praha, 2014. 53 

listů. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií 
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