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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá analýzou britského televizního pořadu Černé zrcadlo. 

Zkoumá pořad z hlediska autorství, zpracování, tématu, žánru a dopadu na společnost. 

Cílem je určit základní charakteristiky Černého zrcadla a poukázat na jeho výjimečnost 

v kontextu současných trendů televizních obsahů. V jednotlivých kapitolách se 

soustředí na roli autorství, vymezení žánru a definování hlavního tématu. Pořad je také 

podroben narativní a stylové analýze, která zkoumá způsob konstrukce příběhu, 

narativní strukturu, práci s postavami, prostředím a stylem. Předmětem zkoumání je 

také do jaké míry odpovídají témata probíraná v seriálu skutečnosti a do jaké míry se 

jedná o fikci.Výstupem této práce je tedy komplexní obraz o pořadu Černé zrcadlo 

včetně porovnání s vybranými britskými pořady.  

 

Abstract 

 

The thesis deals with the analysis of the British TV anthology Black Mirror. It examines 

the program in terms of authorship, processing method, theme, genre, and impact on 

society. The aim is to determine the basic characteristics of the Black Mirror and to 

point out its uniqueness in the context of current trends in television content. In 

individual chapters, it focuses on the role of authorship, the definition of the genre and 

the definition of the main topic. The program is also subjected to a narrative and 

stylistic analysis that examines the way the story is constructed, the narrative structure, 

the work with the characters, the environment and the style. Furthermore this thesis also 

want to examine the the extent to which the topics of Black Mirror correspond to reality. 

The result of this research offers a complex picture of Black Mirror, including a 

comparison with selected British television programs. 
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Úvod 

Diplomová práce se bude zabývat analýzou britského televizního pořadu Černé zrcadlo, 

který měl premiéru v roce 2011 na televizní stanici Channel 4. Černé zrcadlo je 

antologií samostatných technologicko-paranoidních povídek, které se odehrávají v 

alternativní budoucnosti. Hlavním tématem Černého zrcadla je negativní dopad 

rychlého rozvoje technologií na společnost, která se na nich stala závislou. Pořad si 

získal pozornost veřejnosti už svou kontroverzní první epizodou, kde únosce donutí 

britského premiéra, aby měl v živém televizním přenosu sex s prasetem. Na tomto 

příkladu je zřejmé, že si Černé zrcadlo nebere servítky a často šokujícím způsobem 

donutí diváka k zamyšlení. Pořad jsem si zvolila jako předmět své diplomové práce z 

důvodu, že považuji jeho hlavní téma za důležité a současně stále minoritní v rámci 

veřejné debaty. Všudypřítomnost chytrých telefonů, televizí a dalších vymožeností 

moderní doby je považována za samozřejmou, málokdy je však vystavena kritickému 

názoru. Zároveň je pořad dobrým příkladem toho, že lze vytvářet televizní obsahy s 

přidanou hodnotou i pro mainstreamové publikum.  

 

K televizním pořadům odborná kritika často přistupuje po umělecké stránce s 

despektem. Televizní pořady však v posledním desetiletí prošly významným vývojem, 

ať už po obsahové nebo po vizuální stránce. Přesto téměř neexistuje aktuální odborná 

literatura, která by tento vývoj dostatečně popsala. Černé zrcadlo je v kontextu 

současných trendů televizních obsahů zajímavým počinem a dle mého názoru si 

zaslouží akademickou pozornost. Přínos práce spočívá v popsání klíčových prvků 

Černého zrcadla formujících jeho originalitu, které by mohlo podnítit akademický 

zájem o tento pořad. Komplexní představení pořadu by mohlo být také inspirací pro 

tvůrce originálních televizních obsahů v České republice. Současně budu považovat za 

úspěch i to, pokud se mi podaří rozšířit povědomí o pořadu a tím poukázat na 

akcentovaná témata.  
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Teoretická část práce se nejprve zabývá přístupem kulturní kritiky k televizním 

pořadům. Dále představí trendy současných televizních obsahů a krátce shrne vývoj 

televizního vysílání ve Velké Británii. Další kapitola je zaměřena na význam autorství v 

kontextu televizního průmyslu. Dále se práce se věnuje vymezení pojmu televizní 

narativ, kde jsou popsány jeho základní prvky a určená typologie pořadů podle narativní 

struktury. V další části je definován také pojem žánr, s přihlédnutím ke kontextu 

dramatických pořadů. Poslední teoretickou kapitolou je rozbor prvků stylu televizních 

pořadů, který se zaměřuje na pojmy mizanscéna, kamera a postprodukce a jejich vliv na 

narativ a výslednou podobu díla. V kapitole metodologie je obhájena volba metody 

výzkumu pro rozbor Černého zrcadla. Je zde definována kvalitativní obsahová analýza, 

narativní analýza a také stylová analýza. Další kapitola vysvětluje volbu analytického 

materiálu. V tomto bodě se práce odchýlila od původní teze, jelikož byl zde definovaný 

vzorek na základě konzultací určen jako nedostatečný. Původní záměr byla analýza 

pouze dvou sérií pořadu. Vzhledem k tomu, že cílem práce je popsat pořad jako celek, 

bylo nutné vzorek rozšířit na všechny existující epizody. V poslední části metodologie 

je charakterizován celý průběh analýzy. V návaznosti na teoretická východiska je 

strukturována praktická část diplomové práce. Nejprve je pořad Černé zrcadlo 

představen a poté popsán jeho vznik a vývoj v čase. Další kapitoly se zabývají jeho 

autorstvím, tématy, žánrovým vymezením a typologií podle narativní struktury. Poté je 

provedena narativní a stylová analýza Černého zrcadla, na základě které je následně 

porovnáváno s vybranými britskými pořady. Současně se práce také zabývá způsobem 

prolínání fikce a reality v Černém zrcadle.  

 

Cílem práce je popsat pořad Černé zrcadlo jako fenomén a zjistit, zda je výjimečným 

počinem mezi britskými televizními pořady z hlediska zpracování, žánru, tématu a 

dopadu na společnost. Hypotézou diplomové práce je tvrzení, že bylo Černé zrcadlo 

pořadem nového typu. Předmětem zkoumání bude také do jaké míry odpovídají témata 

probíraná v seriálu skutečnosti a do jaké míry se jedná o fikci.   
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1. Teoretický rámec výzkumu 

1.1 Televize jako médium 

 

Kulturní kritika v minulosti přistupovala k televizi jako médiu spíše s obavami a 

obezřetností. Pokud byla televizi v analýzách věnovaná pozornost, soustředila se 

většinou na její vliv, dopad na publikum nebo na způsob reprezentování reality. 

Umělecká stránka televizních pořadů byla dlouhá léta opomíjena, televize byla vnímaná 

spíše jako průmyslové a komerční médium. Kritické vnímání televizních pořadů bylo 

zatíženo velkou mírou předsudků, které byly zčásti způsobené její masovostí. (Korda, 

2014, s.7) Zdeněk Holý
1
 rovněž konstatuje, že navzdory masové rozšířenosti si televize 

nikdy nezískala pověst uměleckého média a je opomíjena jako předmět seriózního 

zájmu. (Orlebar, 2012, s.9) Jonathan Bignell (2008, s.2) tvrdí “the academic study of 

television has had little interest in valuing one programme or kind of television over 

another”, zároveň vyzdvihuje význam televizních studií, která se věnují serióznímu 

výzkumu moderní televize, která je přítomna a konzumována ve většině domácností. 

Tento přístup ke zkoumání televize jako média se zdá být pochopitelný, vzhledem 

k tomu, jak rychle se z nového média stalo médium masového měřítka. Tento fakt 

vyvolal řadu obav ohledně vlivu televize na postavení stávajících médií a na společnost. 

V průběhu let ovšem prošel televizní průmysl významným vývojem, a tak se některé 

starší kritické přístupy mohou jevit jako zastaralé.  

 

Při vzniku nového mediálního technologického vynálezu se vždy vyskytují obavy 

ohledně zániku starého média. V minulosti se ovšem ve většině případů ukázalo, že se 

stará média dokázala adaptovat a nakonec posílila svou roli v rámci mediální krajiny. 

Stejné situaci čelila v posledních letech i televize, která se musela potýkat s vysokou 

konkurencí na poli zábavního průmyslu. Přesto se televizní průmysl dokázal přizpůsobit 

změnám ve vývoji technologií a diváckého chování a může tak nadále konkurovat on-

line službám, videu on-demand a sociálním sítím. Zároveň dochází ke vzájemnému 

                                                
1
 děkan FAMU, filmový kritik a teoretik, vydavatel publikace Kniha o televizi od Jeremyho Orlebara 
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prolínání, kdy jsou televizní programy tématem či katalyzátorem debaty na sociálních 

sítích a naopak kauzy na sociálních sítích mohou být inspirací pro televizní tvorbu. 

Všechny tyto skutečnosti, ať už technologické nebo týkající se proměny diváckého 

chování, se odráží také na programovém schématu a na originální televizní tvorbě. 

(Orlebar, 2012, s.17) 

 

Ačkoliv se vnímání současné pozice televize kritikou a akademickou sférou průběžně 

posouvá, některé předpojatosti jsou stále aktuální. K televizi je třeba, kromě kritického 

pohledu, přistupovat také jako k médiu s unikátní estetikou, způsobem oslovení diváků, 

specifickými postupy vyprávění a způsoby distribuce. Kromě toho má televize stále 

obrovský kulturní význam, ve vyspělém světě má doma televizní přijímač více než 93 

procent domácností. (Korda, 2014, s.8) Ze všech zmíněných faktů vyplývá, že je nutné 

věnovat televizi odbornou pozornost, přizpůsobovat výzkumy jejímu vývoji v čase, 

abychom dokázali porozumět tomu, jakým způsobem současná společnost skrze 

televizní obrazovky sdílí své hodnoty a významy. 

 

1.2 Trendy současných TV obsahů 

 

Podrobně analyzovat trendy současného televizního trhu je velmi komplexní otázka a 

vzhledem k tomu, že se jedná o neustále se vyvíjející médium, nelze na ní jednoznačně 

odpovědět v celé její šíři. Dalším aspektem je odlišnost jednotlivých národních 

televizních trhů, přičemž každý má svá specifika. Přesto však považuji za důležité 

zmínit obecný kontext dnešních televizních obsahů, aby bylo možné posoudit 

jedinečnost konkrétního pořadu. 

 

Korda (2014) zformuloval několik příznačných prvků
2
, které se v současném televizním 

médiu opakují. Z nich jsem si vybrala ty, které přímo souvisí a mají dopad na podobu 

originálních  televizních pořadů. Jako první zmiňuje odklon od tradiční myšlenky 

masového publika směrem k jeho velké segmentaci. Vzhledem k nárůstu konkurence 

                                                
2
 Publikace Jakuba Kordy Úvod do studia televize 1, ze které text vychází, byla vydána v roce 2014. 
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v televizním prostředí se s diváky pracuje spíše v rozdělení na malé skupiny, které jsou 

loajální konkrétním pořadům nebo stanicím. Publika jsou jasně definovaná a televizní 

kanály se je snaží oslovit, což se odráží jak na obsahové stránce pořadů, tak 

v marketingových strategiích. Takto konkrétně demograficky segmentovaná publika se 

také jednodušeji nabízejí zadavatelům reklamy. 

 

Další z trendů je rostoucí kulturní a umělecká legitimita televize. Jak již bylo zmíněno 

výše, hranice mezi filmovým a televizním průmyslem se postupně stírá. Dochází mezi 

nimi k vzájemnému ovlivňování, prolínání a podobnosti. Mezi oběma průmysly se 

přesouvají zásadní tvůrčí pracovníci, například režiséři, scénáristi, ale i herci. V 

posledním desetiletí vznikla řada televizních pořadů, pro které jsou typické vysoké 

produkční náklady na jednu epizodu, složitější narace a větší důraz na práci s filmovým 

stylem. Za katalyzátor nástupu celosvětového trendu “kvalitní televize” bývá 

označována americká televizní stanice HBO. Ta pro sebe na začátku 20.století získala 

většinu ocenění v rámci televizních cen Emmy, což se stalo motivací a inspirací pro 

většinu velkých amerických stanic. (Edgerton, Nicholas, 2005, s.247) Vývojem prošel 

kromě narace také vizuální styl televizních pořadů, který se díky zvyšujícím se 

rozpočtům investovaným do televizní tvorby, výrazně přiblížil tomu filmovému.  Vyšší 

investice do televizních pořadů souvisí s cílením na menší publika, z nichž některá 

vyžadují kvalitnější a divácky náročnější pořady. Proměnu vizuálního stylu ovlivnil 

samozřejmě i technologický vývoj, díky kterému se zlepšila záznamová i zobrazovací 

technika a zlevnili se některé postprodukční efekty. 

 

Podobu televizní dramatické tvorby ovlivnil také rostoucí význam reality TV 

v 90.letech. Reality show se staly diváckým fenoménem televizního vysílání. Vzhledem 

k jejich oblíbenosti a nízkým produkčním nákladům se staly pro producenty častou 

volbou pro vysílací primetime. Úspěch autentických reality show motivoval tvůrce 

televizních dramat, aby vytvořili odvážnější díla, která budou svou propracovanou 

scénáristikou v jejich přímém kontrastu. Oproti reality show má dramatická tvorba 

výhodu v kontrolovatelnosti děje. 
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Dalším typickým rysem je rozsáhlá konkurence na mediálním trhu zaměřeném na 

zprostředkování zábavy, který zahrnuje kromě televizního a filmového průmyslu, také 

veškeré on-line kanály a herní průmysl. Konkurenční prostředí nejen v rámci 

televizního průmyslu, ale i mimo něj, vzbudilo u televizních stanic potřebu vytvořit 

silnou odlišující identitu, takzvaný branding. Díky tomu producenti podporují inovativní 

a experimentální přístupy v televizní tvorbě, což má za následek existenci dalšího 

trendu, kterým je vznik hybridních žánrů. Kromě kombinování žánrů vznikají další 

nové trendy jako je používání antihrdinů (Dexter), paradoxní narace (Hra o trůny)
3
, 

LGBT tématiky (Queers), sexuální otevřenosti (Sex ve městě) či prezentace násilí 

(Deadwood). Zároveň má však stále televize svou konzervativní stránku a je pro ni 

typická přítomnost tradičních pořadů, které se v průběhu času příliš nezměnily a to jak 

faktuálních (zpravodajství), tak fikčních (soap opera, sitcom, sci-fi).  

 

Současným trendem se stala také multiplatformita televize, která souvisí s celkovou 

konvergencí médií. Konvergencí rozumíme „slučování mediálních typů, respektive 

ztrátě jejich specifik“ (Korda, 2014, s.56), která vzniká díky digitální povaze dnešní 

mediální krajiny. Televizní tvorba v dnešní době není směřována pouze na televizní 

obrazovky, naopak má plánované promyšlené přizpůsobení pro ostatní platformy, jako 

například webové stránky, mobilní aplikace  a další.  

 

1.3 Vývoj televizního vysílání ve Velké Británii 

 

V rámci oboru televizních studií, která zkoumají sociologický a kulturní kontext a obsah 

hlavních britských televizních společností, bylo zjištěno, že na počátku 21.století na 

těchto kanálech docházelo ke ztrátě televizního publika. Během prvních deseti let 

                                                
3
 Paradoxní naraci a jejímu přijetí publikem se ve své diplomové práci Divácká recepce paradoxní narace 

v seriálu Hry o trůny věnuje Barbora Částová. (2016)  Zuzana Turnová (2016) ve své diplomové práci 

Fenomén antihrdinů v současných televizních seriálech. Kvalitativní výzkum recepce seriálu Breaking 

Bed rozebírá téma antihrdinů.  
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zaznamenalo pět hlavních britských televizních stanic
4
 pokles divácké sledovanosti 

dohromady průměrně o 32,5 procent za rok. (Orlebar, 2012, s. 16)  

 

To se změnilo v roce 2010, kdy ve světě televizního vysílání došlo k avizovanému 

propojení s online videi, internetem a mobilními mediálními službami. Díky tomuto 

obratu si hlavní televizní stanice znatelně rozšířily portfolio služeb, umožnilo jim to 

nabízet rozsáhlé on-demand služby
5
 na internetu, kabelových sítích i na video herních 

konzolích. Díky této proměně můžeme v druhé polovině 21.století sledovat znovu 

oživený zájem o tradiční televizní vysílání. (Orlebar, 2012, s.16) 

 

V průběhu let se také změnil způsob užívání médií. Na rozdíl od původního pasivního 

přizpůsobení programovému schématu, dávají moderní diváci přednost tomu, aby měli 

pod kontrolou jak výběr pořadu, tak i čas sledování. Televizní služby ve Velké Británii 

se v reakci na tento trend postupně rozšířily o catch-up TV, iPlayer od BBC a digitální 

videorekordéry jako Sky+ a YouView. Později se objevily také televizní a internetové 

platformy fungující na principu videa on-demand.  

 

Britská televize je specifická vysíláním většinového podílu originálních pořadů 

vzniklých ve Velké Británii. Velké množství britských pořadů je prodáváno do 

zahraničí, například do Ameriky, Austrálie, Francie a mnoha dalších zemí. Celosvětový 

úspěch v zahraničí získal například sci-fi seriál Pán času, dokumentární pořad Planeta 

Země, komediální seriál Kancl, nebo dětský pořad Teletubbies. Bignell (2008, s.65) 

tvrdí, že ačkoliv je Velká Británie v exportu televizních pořadů poměrně úspěšná 

(částečně z důvodu sdílení a důležitosti anglického jazyka v celosvětovém měřítku), 

britská televize je vytvářena primárně pro domácí publikum. Naopak Orlebar (2012, 

s.17) v aktuálnější publikaci konstatuje, že britské televizní stanice v současnosti 

přistupují k internetu jako k budoucnosti distribuce, z toho důvodu producenti investují 

více peněz do kvalitních dramat a sitcomů, u kterých vidí potenciál dlouhodobého 

vysílání a zahraniční distribuce.  

                                                
4
 BBC 1, BBC 2, ITV1, Channel 4, Channel 5 

5
 BBC iPlayer, ITV Player, 40D, Demand 5 
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1.4 Význam autorství  

 

Bignell (2008, s.101) definuje autorství jako “the question of who an author is, the role 

of the author as creator and significance of the author's input into material being 

studied”, tedy otázku kdo je autor, roli autora jako tvůrce a význam autorova příspěvku 

do studovaného materiálu. 

 

Určení autorství je v rámci televizního průmyslu poměrně specifické téma. Každé 

filmové či televizní dílo je výsledkem práce početného tvůrčího a produkčního týmu, 

tudíž je přisouzení autorství jednotlivci poněkud zjednodušující. Přesto se v rámci 

kinematografie i televize v posledních desetiletích přistoupilo k připisování díla 

konkrétnímu autorovi. V rámci filmového průmyslu je autorství tradičně přisuzováno 

režisérovi, který je považován za osobu, která má v kreativním procesu vždy poslední 

slovo v rámci každého rozhodnutí, ať už jde o výkon herců, barvu rekvizity nebo 

hudební mix. (Mittell, 2015, s.255) 

 

Televizní průmysl je charakteristický serialitou pořadů, které jsou často vysílány i 

několik let. Z toho důvodu je televizní produkční proces značně odlišný od toho 

filmového.  Orbler (2012, s.132)  v otázce autorství tvrdí, že “scénáristé jsou 

považováni za jedinečné kreativní tvůrce pořadů, jejichž dílo je poté realizováno 

produkčním týmem”. Renomovaný scénárista může fungovat jako měřítko kvality 

pořadu, jako indikátor stylu a žánru na základě jeho předchozích prací. Pomocí 

akcentování známých jmen se snaží televizní společnosti odlišovat pořady své stanice 

od konkurence. To potvrzuje i Bignell (2008, s.101), který říká, že v rámci rané britské  

televize byli televizní scenáristé srovnáváni s divadelními dramatiky, novináři a 

básníky. K autorům se přistupuje jako k funkční značce, která pořadu zajistí prestiž. V 

kontextu britské televizní tvorby se fenomén scénáristů začal rozšiřovat spolu s osobou 

scénáristy Dennise Pottera (především díky seriálu BBC Pence z nebe). Další 

oslavovanou scénáristkou je Lynda LaPlanteová (Hlavní podezřelý, Proces a trest) a 
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také Andrew Davies za adaptace klasických literárních děl (Pýcha a Předsudek). 

(Mittell, 2012, s.133) 

 

Autor televizního pořadu, většinou scénárista nebo spisovatel, se po schválení a přesunu 

nového pořadu do produkce stává jeho showrunnerem. Showrunner je neoficiální název 

funkce, která odpovídá pozici výkonného producenta, který  figuruje jako autor a hlavní 

scénárista. Představuje tedy s ohledem na zodpovědnosti podobnou formu autorství jako 

režisér u filmu. (Mittell, 2012, s.260) V současné televizní produkci je obvyklé, že 

jednotlivé epizody pořadů natáčejí odlišní tvůrci - režiséři, producenti či spisovatelé 

pořadu. Showrunner stanovuje charakter a styl pořadu, který pak jednotlivý režiséři 

zachovávají.  

 

Další klíčovou funkci v televizním průmyslu má producent. Producent  je odpovědná 

osoba, která má dohled nad komplikovaným systémem výroby epizodního pořadu. 

Bignell (2008, s.101) definuje producenta jako “osobu pracující pro televizní instituci, 

která je zodpovědná za budget, plánování a tvorbu televizního pořadu či řady pořadu”. 

Producent tedy ručí především za manažerské aspekty tvorby, zatímco showrunner je 

držitelem hlavní myšlenky a dohlíží na směřování pořadu. 

 

Limity popsaného přístupu k autorství televizních děl jsou ve vyzdvihování přínosu 

jednotlivce a jeho osobní vize. To podpořilo mylný názor, že významy televizních 

pořadů jsou univerzálně sdílené všemi diváky a jsou vytvářeny individuálním géniem 

tvůrce. Významy televize je ovšem nutné vnímat v kontextu doby vzniku pořadu, liší se 

také vnímání publika v závislosti na lokalitě vysílání a také podle přínosu dalších 

tvůrčích profesí. 

 

1.5 Vymezení pojmu televizní narativ 

 

Narativ je definován jako uspořádaná sekvence obrazů a zvuků, která vypráví fikční 

nebo faktuální příběh. (Bignell, 2008, s.88) Narativní forma je tedy způsob vyprávění 
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příběhů publiku, které zapojuje do jejího dynamického vytváření. Pojem vyprávění 

můžeme vysvětlit jako “příčinně propojený řetězec událostí, který se odehrává v čase a 

prostoru” (Bordwell, Thompsonová, 2011, s.112). Pro vyprávění je typický určitý 

počáteční stav, který se v průběhu času vyvíjí a promění se ve stav závěrečný, který 

příběh ukončí.  

 

Z definice vyplývá, že pro divácké pochopení příběhu a rozpoznání událostí, je klíčový 

moment představení času, prostoru a příčinnosti. Bordwell a Thompsonová (2011, 

s.126) definují naraci také jako způsob, jakým syžet postykuje informaci o fabuli, aby 

dosáhl konkrétních účinků o diváka. V rámci narativní analýzy Černého zrcadla se 

přikláním k teoretickému přístupu Bordwella a Thompsonová v knize Umění filmu: 

Úvod do studia formy a stylu, a to z důvodu charakteru pořadu Černé zrcadlo, jeho 

antologické povahy a filmového stylu. 

 

Fabule je soubor všech událostí obsažených ve vyprávění, zahrnuje události explicitně 

uvedené a zároveň ty, které jsou vyvozené divákem. Oproti tomu syžet obsahuje 

všechny události, které jsou v pořadu jednoznačně uvedeny, a tedy je můžeme vidět a 

slyšet. Svět ve kterém se děj příběhu odehrává se nazývá diegeze a zahrnuje vše co v 

něm existuje a zároveň do příběhu patří. (Bordwell, Thompsonová, 2011, s.114) Syžet 

může obohatit fabuli použitím nediegetického materiálu, například prostřihem na scénu 

ze světa mimo příběh, která může ovlivnit divácké chápání děje, ale do fabule nepatří. V 

rámci tvorby filmového či televizního díla tedy lze říci, že tvůrce vytváří z fabule syžet, 

tedy rozhoduje, které události v díle zobrazí a které nechá diváka domyslet. Výběrem 

akcentovaných událostí tak dokáže tvůrce vést diváka k tomu, aby vyvozoval příčiny a 

následky a na základě toho si konstruoval celou fabuli. Naopak divák vytváří ze syžetu 

fabuli tím, že během sledování díla vyvozuje závěry na základě vodítek a svých 

osobních zkušeností. 

 

Jak už bylo zmíněno v textu výše, jedním ze stavebních kamenů příběhu je kauzalita, 

tedy vztah příčiny a následku. Jejich nositeli jsou zpravidla protagonisté, ačkoliv ani to 
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nemusí být pravidlem. V narativním díle jsou však postavy vždy hlavními hybateli děje, 

jelikož zapříčiňují události a reagují na podněty. Orlebar (2011, s.150)  tvrdí, že 

základní pilíře televizního dramatického díla jsou narativ (příběh), postavy a prostředí. 

Divák se během sledování pořadu snaží aktivně propojovat souvislosti a hledá kauzální 

motivaci. Tvůrci si při konstrukci příběhu často s kauzalitou pohrávají. Dílo může být 

postavené na zatajení příčiny (detektivní vyprávění, horory, sci-fi), čímž vytváří 

tajemnou atmosféru a podněcuje divákovu zvědavost. Další vyprávěcí strukturou je 

zatajení následků, což nejlépe demonstrují příběhy s otevřeným koncem. Tento postup v 

divákovi vyvolá neklid a dává mu prostor na dotváření fabule. 

 

Postavy mají zpravidla určenou fyzickou podobu a také specifické vlastnosti, které je 

charakterizují. Propracovaná neboli komplexní postava disponuje mnoha odlišnými 

vlastnostmi, které si mohou vzájemně odporovat a tím vytváří její jedinečnou osobnost. 

Zároveň však lze pracovat i s postavami, které nejsou tolik rozvinuté a mají jen několik 

základních vlastností, jako například u některých kreslených postaviček. V syžetu jsou 

obsaženy situace, které vlastnosti protagonisty postupně odhalí, pracuje tak s diváckou 

zvědavostí, schopností pozorovat a odvozovat. (Bordwell, Thompsonová, 2011, s.116) 

Většinou platí, že postavě jsou přiděleny takové vlastnosti, které budou hrát v příběhu 

určitou roli, například některá dovednost, zkušenost z minulosti či charakterový rys, 

který využije k rozuzlení finální zápletky. 

 

Dalším faktorem, který ovlivňuje chápání narativní akce, je způsob práce s časem. 

Pomocí přístupu k seřazení událostí může tvůrce zdůrazňovat některé situace nebo 

vyvolat moment překvapení. Divák si při sledování vytváří fabuli podle informací, které 

nachází v syžetu. Snaží se seřadit události do chronologického pořádku, přisoudit jim 

nějaké trvání a frekvenci. (Bordwell, Thompsonová, 2011, s.118) Tvůrci často pracují s 

cíleně přeházeným pořádkem událostí, tedy mícháním situací z minulosti a budoucnosti. 

Příkladem může být flashback, což je představení situace z minulosti nebo flashforward, 

tedy představení události z budoucnosti. Dalším rysem je trvání, které může být 

chápáno zaprvé jako výběr jistého časového úseku z fabule, zadruhé jako trvání 
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samotné projekce.  Jednodušeji řečeno, příběh může rámcově zahrnovat několik let 

života hlavní postavy, syžet nám z něj ukáže jen několik dní a projekce pořadu může 

mít jen hodinu. Posledním z klíčových prvků manipulace s časem je frekvence, tedy 

opakování událostí v syžetu. Frekvence opět může přidávat na důležitosti zprvu 

nepodstatné situaci, nebo může divákovi s každým opakováním ukazovat nové 

významy. 

 

Důležitým faktorem narativního díla je prostor, tedy určení prostředí příběhu. Prostředí 

může být rozpracované či minimalistické, může dbát na autenticitu nebo naopak na 

vysokou stylizovanost. Použitá lokace, rámování obrazu, barvy, rekvizity, kostýmy mají 

své opodstatnění a přispívají k pochopení děje. Tvůrci ke kontrole podoby mohou 

využít natáčení na reálné lokaci, nebo vytvořit prostředí ve studiu či použít speciální 

digitální efekty. Ve vztahu k syžetu a fabuli platí, že syžet si vybírá, které části prostředí 

obsažené ve fabuli divákovi ukáže. Diváci pak musí využít svou představivost a na 

základě vodítek obsažených v syžetu si chybějící prostředí v obraze odvodit. Pokud 

například postava vypráví zážitek z minulosti, který není vizuálně představen, divák si 

na základě svých zkušeností vystaví konstrukt daného prostoru. 

 

Narace se dá rozlišovat také podle zvoleného úvodu, vývojového vzorce a závěru. 

Počáteční část syžetu, která divákovi nastíní klíčové události a představí mu charakter 

protagonistů, se nazývá expozice. Průběh vyprávění má přiřazený určitý vývojový 

vzorec, kterých existuje velice široká škála. Mezi nejtypičtější patří změna ve vědění, 

kdy protagonista v průběhu děje něco odhalí a příčinu zjistí až v závěrečném momentu 

díla. Dalším často používaným vzorcem je syžet směřující k cíli, který se vyskytuje 

například v detektivkách (snaha vyřešit případ a dopadnout viníka) či v dobrodružných 

dílech (hledání nějakého předmětu). Závěrečný moment vyprávění, kdy je divákovi 

nabídnuto rozřešení příběhu, se nazývá vyvrcholení neboli klimax. V momentě 

vyvrcholení děje zažívá divák nejvyšší stupeň napětí, přičemž konec příběhu může být 

uzavřený a nebo otevřený.  
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Další dva klíčové faktory, které ovlivňují naraci, jsou rozsah a hloubka informací. 

Rozsah spočívá v míře informací, kterou dostává divák a protagonisté. Druhů rozsahu 

existuje celé spektrum, přičemž jeho dva extrémy jsou vševědoucí narace (divákovi jsou 

představeny veškeré souvislosti a je informován více, než kterákoliv z postav) a 

omezená narace (divákovo vědění je omezené na stejné informace, které mají postavy). 

Hloubka informací znamená, jak podrobně syžet zobrazuje psychologické stavy 

protagonistů. Stejně jako rozsah, je i hloubka informací škálovatelná. Její dva extrémy 

jsou objektivní a subjektivní narace, většinou se používá jejich kombinace. Míry 

subjektivity je tedy dosahováno opět přes postavy a vjemy, které s nimi divák sdílí. 

Klasické audiovizuální prvky, kterých se pro dosažení subjektivního pocitu používá, 

jsou takzvané POV
6
 záběry nebo zvuková perspektiva

7
. Tomuto přístupu se říká 

percepční subjektivita, zatímco při použití mentální subjektivity může divák navíc slyšet 

i vnitřní hlas postavy, nebo vidět její vnitřní pohnutky ve formě obrazů, například 

vzpomínky. 

 

Ačkoliv tyto principy vychází z knihy věnované analýze filmu
8
, jsou platné i pro 

analýzu novodobého televizního dramatu, které se vyznačuje stíráním hranic mezi 

televizní a filmovou tvorbou. Orlebar (2011, s.153) v publikaci  Kniha o televizi také 

zmiňuje důležitost prostředí, postav, struktury díla, práce s časem a dalších aspektů. 

Pointa využívání výše vyjmenovaných postupů, tkví v dosažení specifických reakcí 

diváků. Tvůrce může manipulovat s jejich očekáváním a ovlivňovat, jak divák příběh 

vnímá, konstruuje a doplňuje o významy. Obecně platí, že čím více informací a 

subjektivních prvků syžet divákovi poskytne, tím více se dokáže s příběhem a 

postavami ztotožnit. Naopak omezení rozsahu a hloubky, tedy utajování informací, budí 

u diváka zvědavost, zvyšuje napětí a očekávání. 

 

                                                
6
 Zkratka POV znamená “point of view”, tedy záběry, které simulují úhel pohledu sledované postavy. V 

českém překladu lze také použít termín “hlediskové záběry”.  (Bordwell, Thompsonová, 2011, s.129) 
7
 Zvukařský termín pro techniku, kdy divák slyší zvuky tak, jak by je slyšela postava. (Bordwell, 

Thompsonová, 2011, s.129) Používá se například u hororových filmů, navozuje napětí a dokáží diváka 

vyděsit. 
8
 Umění filmu: úvod do studia formy a stylu, Bordwell a Thompsonová 
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1.5.1 Narativní struktura televizních pořadů  

 

V rámci typologie televizních obsahů podle narativní struktury se autoři odborné 

literatury poněkud rozcházejí. Většina odborných publikací pracuje s pojmy “seriál” a 

“série”, mezi které rozdělují veškeré epizodní televizní pořady. Někteří autoři pak 

přidávají ještě pojem “minisérie”. Vzhledem k naturelu pořadu Černé zrcadlo a záměru 

práce, se mi tyto kategorie jevily jako příliš zobecňující. Jedno ze specifik Černého 

zrcadla je struktura narace, pořad je antologií samostatných příběhů. Proto jsem se 

přiklonila k teoretickému východisku Jakuba Kordy (2014), který částečně vychází z 

práce Angely Ndalianis (2005) a vytváří typologii pořadů podle druhu seriality, kde 

tvoří antologie samostatnou kategorií. V rámci této práce je tedy používána tato 

typologie a z důvodu jednotnosti při srovnávání nebudu zmiňovat typologie jiných 

teoretiků. 

  

Televizní médium je úzce spojeno s principem seriality, neboli neuzavřeností či 

vyprávěním na pokračování. Vyprávění na pokračování je hojně využíváno v rámci 

běžných televizních obsahů po celém světě jak ve faktuální, tak ve fikční tvorbě. Původ 

seriality spadá do období přibližně před sto lety, kdy se vyprávění na pokračování 

začalo používat například v literatuře, tisku, rozhlasovém vysílání a také ve filmu. 

(Korda, 2014, s.30) Aspekt seriality je používán dodnes napříč různými médii. Ve světě 

filmu je příkladem série filmů od Hvězdných válek, Harryho Pottera, Pána Prstenů po 

filmy s hrdinou Jamesem Bondem. V literatuře je vyprávění na pokračování využito 

například v trilogii Milénium od Stiega Larssona nebo detektivních příbězích Agathy 

Christie. Televize se tedy na úrovni uspořádání pořadů inspirovala u již existujících 

médií, využila funkčního principu a přistoupila k tvorbě seriálových forem jako ke 

strategii, která jí umožnila získat stabilní diváckou základnu. Přibližně od 70.let se stalo 

vyprávění na pokračování pro televizi v podstatě zásadním produkčním a distribučním 

způsobem. (Ndalianis, 2005, str.87) 
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To lze odůvodnit několika produkčními výhodami, které tvorba sériových forem televizi 

zprostředkovala, jako například možnost dlouhodobě kontraktovat herce a další tvůrčí 

profese, opakovaně využívat prostředí, kulisy a rekvizity nebo efektivně zařazovat 

sériově produkované pořady do programových schémat a tím budovat loajální 

publikum. Dodnes je v rámci televizních obsahů možné sledovat dominanci sériově 

produkovaných televizních pořadů.  (Korda, 2014, s.31) 

 

1.5.2 Typologie pořadů podle narativní struktury 

                                                             

V rámci televizního vysílání lze podle Kordy (2014) rozdělit televizní pořady z hlediska 

seriality do pěti základních kategorií. Těmito kategoriemi jsou izolovaný pořad, 

minisérie, antologie, série a seriál. Pořady rozděluje do kategorií na základě toho, jakým 

způsobem nakládají s vybranými prvky klasického narativu, jako je protagonista, 

expozice, motivace, narativní hádanka, řetězení příčiny a následku, klimax a rozřešení. 

Ke kategoriím je nutné přistupovat jako k ideálním teoretickým konstruktům, kdy v 

rámci zařazení konkrétních pořadů můžeme narazit na jejich vzájemné prolínání. S 

ohledem na současný trend experimentování s narativem, mohou některé pořady cíleně 

spojovat odlišné druhy seriality, či změnit v průběhu vysílání narativ pořadu tak, že 

dojde ke změně seriality. 

  

První kategorií je izolovaný pořad (televizní film, televizní inscenace), který má nejvíce 

společných prvků s literaturou či klasickou kinematografií. Izolovaný pořad je jeden 

celistvý příběh, jehož hrdinou je většinou individuální protagonista či skupina 

protagonistů, kteří mají stejný cíl a jasně stanovenou motivaci. Hlavní protagonista 

prochází v průběhu děje psychologickým vývojem, postavy se rozvíjejí a posouvají. 

Příběh má většinou přesně vystavenou expozici a v závěru dojde k vyvrcholení děje a 

zodpovězení jak primárních, tak sekundárních otázek. 
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Druhou kategorii nazýváme minisérie. Tento typ pořadu rozděluje příběh mezi několik 

epizod (běžně mezi čtyři až sedm). Na rozdíl od izolovaného pořadu může minisérie 

příběh díky větší časové dotaci více rozvinout z hlediska propracovanosti charakterů 

postav, prostředí a událostí. Expozice, hlavní protagonisté a jejich motivace jsou 

většinou představeni v první epizodě minisérie, během následujících epizod postupně 

přibývají narativní hádanky, které jsou průběžně řešeny. Finální rozřešení nastává 

obvykle v poslední epizodě. Oproti klasickému televiznímu seriálu je vyprávění stále 

poměrně uzavřené, divák si uvědomuje gradaci děje a jeho ohraničenost. Tento typ 

pořadu je často využíván například pro adaptace slavných literárních děl. 

  

Třetí kategorií je antologie, což je televizní pořad skládající se z několika epizod, které 

se samy o sobě chovají jako izolovaný pořad. V rámci každé epizody je použita unikátní 

expozice, protagonisté, motivace i narativní hádanky. Každá epizoda tedy představuje 

jedinečný příběh, který je v závěru epizody rozřešený. Jednotlivé epizody jsou 

propojeny určitým mechanismem, který jim dodává sériový charakter. 

 

Propojujícím prvkem může být například zastřešující téma, žánr, důraz na prvek 

autorství (například přizvání známých režisérů k natočení konkrétní epizody) nebo 

autorská záštita (se žánrem svázané autority, která se sice podílí zcela omezeně na 

výsledných epizodách, ale zaštiťuje svým jménem celý projekt). (Korda, s.34-35) 

Známá osobnost pak figuruje jako uvaděč, vedlejší postava nesouvisející s příběhem, 

která otevírá a ukončuje každou epizodu. Tento princip je použit například u pořadů 

Alfred Hitchcock present, The Twilight Zone nebo Tales of Unexpected. 

 

Čtvrtou kategorií je série, což je pořad sestávající z epizod, které jsou vzájemně 

propojené, ale vždy je v rámci každé epizody nastavena unikátní hádanka, která je pro 

epizodu zásadní a na konci je zodpovězena. Série tedy používá způsob narace, který 

působí nezávisle v rámci jedné epizody. Expozice místa, času a klíčových protagonistů 

se odehrává v rámci pilotního dílu, představení epizodních postav či prostředí probíhá v 

rámci dané epizody. Protagonistou je individuální hrdina či několik hrdinů, kteří jsou 
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konstantně přítomni během celé řady. Hlavní hrdina nebo hrdinové jsou pro publikum 

většinou základní propojující linkou mezi jednotlivými epizodami, ačkoliv v rámci 

tradiční série nedochází k jejich psychologickému vývoji a jejich osobní historie není 

pro příběh důležitá. 

 

Za pátou kategorii označujeme seriál, pro který je typické zapojení kumulativního 

narativu, tedy návaznost a propojení děje mezi jednotlivými díly. Pro seriál je 

charakteristické, že následující díl pokračuje v ději tam, kde skončil díl předcházející. 

(Korda, 2014, s.37) Z důvodu návaznosti je tedy obvyklým prvkem seriálu také shrnutí 

nejdůležitějších momentů z předcházejícího dílu na začátku dílu nového. Typickým 

příkladem může být český seriál Ulice. Na rozdíl od ostatních druhů pořadů, může seriál 

pracovat s velkým množstvím hlavních hrdinů, jejich rozpracovanou osobní historií, 

motivací, vývojem a vzájemnými vztahy. Vyprávění je tedy spíše sledem událostí, ve 

kterém jsou průběžně modifikovány narativní hádanky, které jsou postupně 

zodpovězeny a nahrazovány dalšími. Rozřešení hlavní narativní hádanky je oddalováno 

a nastává až v závěru celého seriálu. 

 

Jak už bylo řečeno výše, k typologii je nutné přistupovat jako k teoretickému modelu, 

který nedokáže stoprocentně obsáhnout rozmanitost televizních pořadů. Stejně jako je 

tomu například u televizních žánrů, tvůrci experimentují, kombinují různé principy a 

vznikají tak hybridní typy. Angela Ndalianis například definuje pět prototypů televizní 

série, kdy pátý prototyp nazývá „sérií coby seriálem“, ve kterém se prolínají prvky 

seriálu (nekonečnost, psychologický vývoj postav, důležitost osobní historie hrdinů) s 

jednotností epizody série. (Ndalianis, 2005, s.86) 

 

1.6 Vymezení termínu žánr  

 

Pojem žánr je původem francouzské slovo, které doslova znamená “druh” nebo “typ”. 

(Neale, 2001, s.1) Žánr ve svém významu hrál velmi důležitou roli ve studiu literatury, 

divadla, filmu, televize a dalších uměleckých a mediálních forem. Přístup k 
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problematice žánru stál dlouhou dobu na názoru, že jakýkoliv výstup z těchto odvětví 

lze zařadit do určité kategorie, pro kterou je typická série norem, funkcí a konvencí. 

Studium žánrů je tedy založeno na analyzování znaků a konvencí, které dané dílo činí 

charakteristickým a následném zařazení do skupiny textů, které se vyznačují stejnými 

znaky. Žánr obecně je dodnes v akademickém světě rozsáhle používaný termín, ovšem 

v rámci jeho  studia existuje několik odlišných přístupů. Mezi teoretiky se vedou spory 

o tom, v čem konkrétně žánr spočívá, jelikož se jedná o velmi komplexní pojem. 

Vyznačuje se širokou škálou využití a interpretací, které se odehrávají na úrovni 

teoretiků médií, mediálních institucí a také samotného publika, přičemž každá z těchto 

skupin vnímá žánr odlišně.  

 

Bignell (2008, s.116) definuje televizní žánr jako “typ programu”, přičemž “programy 

stejného žánru mají sdílenou charakteristiku”. Televizní žánr vychází především ze 

studia žánrů filmu, rozhlasu, divadla a literatury, což je opodstatněno faktem, že většina 

televizních pořadů byla odvozena z tvorby právě těchto médií. Například soap opery 

vycházejí z rozhlasových pořadů, zatímco dramatická tvorba a mnoho zábavních pořadů 

se inspirovali v divadelních hrách. Jonathan Orlebar (2012, s.40) v rámci televizního 

průmyslu definuje žánr jako “sdílené očekávání mezi publikem a televizními tvůrci, co 

se týče klasifikace určitého pořadu”. Orlebar považuje žánr za demokratický koncept, 

jelikož bere v úvahu divákovy předsudky vůči pořadu, jeho očekávání a zároveň 

požadavky na televizi. Podle jeho názoru může být žánr prostředkem k dosažení cíle, 

kterým je zaujmutí diváka. K tomuto pojetí žánru se přiklání i Bignell a Neale. Steve 

Neale (2001, s.1)  konstatuje “většina teoretiků žánrů tvrdí, že žánrové normy a 

konvence jsou rozeznávány a sdíleny nejen samotnými teoretiky, ale také posluchači, 

čtenáři a diváky”.  

 

Diváci často klasifikují televizní pořady podle znaků konkrétního díla, jako jsou 

například programové názvy pořadů, propagační materiály, prostředí pořadu, kostýmy, 

hudba a nebo herci. Toho je možné využít v rámci strategií a rozhodovacích procesů 

produkce televizní tvorby konkrétních stanic. Zejména v současné době je potřeba 
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zohlednit fakt narůstající konkurence v zábavním průmyslu, změny diváckého chování a 

tím i zvýšení vlivu publika na podobu televizních pořadů. Proto by žánr neměl být 

vnímám pouze jako teoretický konstrukt, ale musí brát v úvahu i očekávání diváků. 

 

Orlebar (2012, s.42) také popisuje současný trend zvýšeného zájmu teoretiků žánru o 

pořady, které s ním experimentují a překračují žánrové hranice. Pořady, které se drží 

konvenčních pravidel žánru jsou považovány za příliš tradiční. To potvrzuje také 

Bignell (2008, s.117), který konstatuje, že pořady, které mixují žánry jsou považovány 

za zajímavější, zejména pokud je používají kreativně ke kritice konvencí tradičních 

žánrů a tím podněcují změnu a další inovace. Faktem zůstává, že každý text obsahuje 

charakteristické prvky, díky nimž lze zařadit do jednoho či několika žánrů zároveň. 

Studium televizních žánrů slouží primárně k tomu, aby vysvětlovalo vývoj a zkvalitnění 

pořadů, ať už na základě práce s tradičními žánry či jejich popíráním. 

 

1.6.1 Žánry televizního dramatu 

 

Jak bylo vysvětleno v předchozí kapitole, studium žánrů včetně těch televizních, se 

vyznačuje širokou škálou odlišných přístupů a klasifikací. Jelikož je tato diplomová 

práce věnována kategorii televizního dramatu, je nutné vymezit žánry, které pod něj 

spadají. Teoretický rámec ke studiu televizních žánrů jsem převzala z knihy The 

Television Genre Book editované Glenem Creeberem (2001), která vymezuje hlavní 

kategorie televizních pořadů a pořady přehledně rozděluje do jednotlivých žánrů. 

Creeber (2001) rozčleňuje televizní tvorbu do kategorií drama, soap opera, komedie, 

populární zábava, dětská televize, zpravodajství a dokument. Televizní drama 

rozčleňuje na žánry: izolovaný dramatický pořad
9
, minisérie, western, akční série, 

policejní série, nemocniční drama, science fiction, drama-dokument, kostýmní drama, 

                                                
9
 Creeber (2001, s.9)  nazývá tento žánr v anglickém originále “single play” nebo “teleplay”, doslovný 

překlad se mi nepodařilo vyhledat. Proto jsem pro překlad použila terminologii Jakuba Kordy z jeho 

publikace Úvod do studia televize 1 (2004, s.35) 
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teen drama
10

 a postmoderní drama. V rámci zúžení tematického záběru práce blíže 

rozeberu pouze ty z žánrů, které jsou afinní tématu pořadu Černé zrcadlo. Z toho 

důvodu nebudu blíže specifikovat western, policejní sérii, nemocniční drama, kostýmní 

drama, drama-dokument a teen drama. Zároveň vynechám také vymezení žánrů 

izolovaný dramatický pořad a minisérie, jelikož v rámci této práce k těmto kategoriím 

přistupuji podle práce Jakuba Kordy (2014) nikoliv jako k žánru, ale jako k typu pořadu 

z hlediska seriality. 

 

Akční série se vyznačuje upřednostňováním akce před charaktery, často se vztahují ke 

konkrétním historickým událostem nebo vyjadřují znepokojení nad určitou ideologií. 

Příkladem mohou být policejní pořady, pro které je charakteristické více násilí než 

vyšetřování (Inspektor Regan), válečné pořady (Combat!), špionážní série (Mission 

Impossible), akční historické pořady (Robin Hood) a science fiction (Xena: Princezna 

bojovnice). Témata zmíněných seriálů se věnují například rozepřím britské dělnické 

třídy, tématice Druhé světové války, ženské síle s lesbický podtextem nebo 

problematice amerických tajných služeb. Pořady v narativu typicky využívají binární 

opozici, zejména protiklad dobra a zla. 

 

Navzdory nevyvážené kvalitě akčních pořadů, byly v minulosti na pátém místě v 

žebříčku vysílaných primetime pořadů v Severní Americe. Od konce 90.let byly ve 

vysílání z velké části nahrazeny nastupující  reality TV. Za vrcholná léta akčních pořadů 

jsou považována 60.léta a za jejich nejvýraznější subžánry špionážní a detektivní 

pořady. (Miller, 2001, s.17) 

 

Science fiction má původ především v literatuře a divadelních hrách. Charakteristickým 

rysem sci-fi je používání speciálních efektů a zasazení děje do fikčních světů a dimenzí. 

Rané sci-fi pořady narážely na omezení spojená s nízkými rozpočty, scénografii 

vázanou na natáčení ve studiu a vysokými náklady spojenými se speciálními efekty, což 

                                                
10

 V originálním znění uvedený název “The Teen Series”  jsem přeložila na základě  teoretických 

východisek diplomové práce Anastasie Sochnevy “Žánr teen drama a jeho vývoj od 90. let 20. stol. Na 

příkladu seriálů Beverly Hills 90210 a Super drbna.” (2015, s.22) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

se odrazilo na jejich vizuální stránce. Příchod relativně dostupné digitální technologie v 

90.letech znamenal pro science fiction možnost navýšit produkční rozpočty, vytvářet 

sofistikovanější speciální efekty a pozvednout formální úroveň. Ačkoliv bylo v počátku 

své existence sci-fi vnímáno jako pořad nižší umělecké úrovně, na obsahové úrovni 

fikční svět umožňoval tvůrcům, aby se metaforicky vyjadřovali k aktuálním tématům 

dané doby. Pro sci-fi je charakteristické vyjadřování se k morálním, sociálním, etickým, 

politickým a filozofickým tématům. Legendární britský sci-fi pořad Pán Času měl 

edukativní rozměr, britská antologie The Twilight Zone se metaforicky vyjadřovala 

například ke studené válce, zatímto americký Star Trek reflektoval například 

nespolehlivou povahu technologií nebo negativní dopady neuváženého cestování časem. 

Mohlo by se zdát, že z důvodu použití fantasy a futuristického diskurzu, nemůže dílo 

reflektovat například téma sociálních tříd nebo genderu, metaforické transformace se ale 

vždy nějakým způsobem vyjadřují k době, ve které byl pořad produkován. Také fakt, že 

žánr science fiction vznikl krátce po bombardování Hirošimy a vyvíjel se v průběhu 

studené války, měl za následek vznik řady kombinací technologických utopií a dystopií.  

(Hockley, s.26-31) 

 

Postmoderní drama je téměř protikladem televizního naturalismu. Zatímco 

naturalistické drama má tendenci nabízet autentický dojem ze sociální události tak, aby 

ukázalo její nevyhnutelné důsledky, postmodernisté se přiklánějí k prezentaci reality 

otevřené k širším interpretacím. Tradiční koncepty jako je křesťanství nebo ideologie, 

které nabízí obsáhlé vysvětlení sociálních změn, jsou postmodernisty odmítány. 

Postmoderní drama je založeno na názoru, že konvenční významy znaků mohou být 

vždy opuštěny a nahrazeny. Přístup postmodernistů destabilizoval tradiční pojetí žánrů, 

jelikož často přistupují k již zmiňovanému překračování žánrových hranic a jejich 

mixování. Postmoderní drama zároveň vyžaduje po divákovi značné úsilí, neboť ho nutí 

hledat v textu významy, které mohou být skryté a nepředvídatelné. Postmodernistické 

dílo je také typické tím, že naznačuje mnohonásobné ironické významy, které 

podkopávají stabilitu všech našich současných jistot a to napříč všemi žánry. Jim 

Collins (1992, s.333), který vychází z díla Umberta Eca, říká, že charakteristika 
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postmoderního díla je “vše již bylo řečeno”. Znak, který je v díle znovu použitý, musí 

být vědomě citován, aby byl doplněn o další význam. Příkladem postmoderního 

dramatu může být americký pořad Městečko Twin Peaks, britská série The Prisoner 

nebo americký seriál Ally McBealová, který kombinuje prvky sitcomu, soap opery a 

MTV. (Page, 2001, s.43-46) 

 

1.7 Prvky stylu televizních pořadů  

1.7.1 Mizanscéna 

 

Ústředním pojmem analýzy stylu je mizanscéna, termín dříve používaný v souvislosti s 

divadelními hrami, který doslovně přeložený znamená “dát na scénu”. Bignell (2008, 

s.154) ho definuje jako všechny prvky záběru nebo sekvence, které přispívají k jejich 

významu, jako například svícení, pozice kamery nebo vzhled scény. Bordwell a 

Thompsonová (2011, s.159) tvrdí, že termínem mizanscéna se ve filmovém průmyslu 

označuje “režisérova kontrola nad tím, co se objeví se filmovém okénku”. Mezi aspekty 

mizanscény řadí scénu, kostým a masku, osvětlování a herectví. 

 

Vystavěná scéna není jen dějištěm příběhu, ale může aktivně participovat na chápání 

narativu. Jak bylo zmiňováno v rámci kapitoly Televizní narativ, prostředí může být 

autentické a nebo stylizované, což souvisí s výběrem mezi reálnou lokací a natáčením 

ve studiu. Scéna je vytvářena také zvolenými rekvizitami, které mohou podpořit 

dobovou náladu nebo autentičnost. Rekvizita může sehrát klíčovou roli v rozuzlení 

zápletky, jako například zbraň v akčním pořadu. Dalším aspektem, se kterým se ve 

scéně pracuje, je barevná tonalita prostředí, kostýmů a rekvizit. Pomocí promyšlené 

volby barev lze navodit patřičnou atmosféru, vytvořit paralelu mezi odlišnými 

prostředími nebo zdůraznit důležitý prvek vyprávění.  

 

Stejně tak kostýmy protagonistů dotváří kýženou atmosféru díla. Pohybují se opět na 

škále mezi přirozeností a stylizací s důrazem na výtvarnou kvalitu. Kostýmy, stejně tak i 

masky, mohou být důležitou součástí vykreslení charakteru postav, pokud demonstrují 
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některou z jejich typických vlastností. Mohou také symbolizovat vývoj postavy v čase, 

její životní období jako například změnu společenského postavení či proměnu 

světonázoru. Kostým si, stejně jako prostředí, zároveň může hrát s barvami a 

kombinovat barevné protiklady jako jsou teplé a studené odstíny nebo výrazné a 

nevýrazné barvy. Masky se používají k umocnění hereckého výrazu. Kromě líčení 

zahrnují také vytváření speciálních efektů jako jsou například falešná zranění, vlasy, 

vousy a další. 

 

Filmové svícení scény je komplikovaná a důležitá disciplína. Hraje opět klíčovou roli ve 

vytváření atmosféry, dokáže zvyšovat napětí, podtrhnout důležité momenty, skrýt 

nepodstatné prvky obrazu, zvýraznit texturu a vytvořit pocit ze scény. Hlavními rysy 

filmového osvětlení jsou kvalita, směr, zdroj a barva. Kvalita osvětlení souvisí s 

intenzitou použitého světla a rozděluje svícení na tvrdé a měkké. Tvrdé svícení vytváří 

ostré stíny, používá se zejména v dramatických situacích, oproti tomu měkké světlo je 

rozptýlené, bez výrazných stínů a buduje plochý dojem. Směrem rozumíme zaměření 

toku světla na osvětlený objekt, přičemž rozlišujeme přední světlo, boční světlo, 

protisvětlo, horní světlo a podsvícení. (Bordwell, Thompsonová, 2011, s.174) Zdroj 

jednoduše představuje množství světel, které osvětlují scénu.  

 

Herecký výkon sestává z vizuálních a zvukových prvků. Také u herectví se hodnotí 

míra stylizovanosti, přístup k ní se ale v průběhu let vyvíjel. Co se mohlo před půl 

stoletím jevit jako přirozený herecký výkon, je dnes vnímáno jako značně nerealistické 

herectví. (Bordwell, Thompsonová, 2011, s.182) Herecký výkon je dle Orlebara nejhůře 

analyzovatelnou složkou televizního pořadu. V rámci jeho analýzy je nutné sledovat 

výraz tváře, pohyb, gesta a to, jak je používán hlas. (2012, s.146) Pro televizní herectví 

je specifické, že se snaží být spíš realistické, narozdíl od herectví divadelního nebo 

filmového.   
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1.7.2 Kamera  

 

Pomocí kamery se zaznamenává obraz na filmový materiál. Práce s kamerou zahrnuje 

mnoho oblastí, kterými jsou například rámování záběru, jeho délka či rychlost. 

Kontrolou rychlostí pohybu zachyceného kamerou, lze ovlivňovat dynamiku pořadu, 

zatímco zrychlený záběr může působit komicky či hekticky, zpomalený záběr se 

využívá k zvýšení důrazu nebo prodloužení znázornění ohromné síly, často v akčních 

filmech. Zajímavou ukázkou rychlosti záběru je časosběr, který dokáže ve zrychlené 

podobě za krátký čas ukázat dlouhou sekvenci obrazů.  

 

Kameramani pracují s vnímáním obrazu lidským okem, které funguje přibližně na 

stejném principu jako kamerové objektivy. To jim umožňuje manipulovat s 

perspektivou nebo hloubkou ostrosti. S  perspektivou obrazu lze pracovat pomocí volby 

objektivu s konkrétní ohniskovou vzdáleností. Hloubka ostrosti určuje rozsah 

vzdálenosti od objektivu, v němž lze natočit předměty ostře. (Bordwell, Thompsonová, 

2011, s.234) Malá hloubka ostrosti se používá pro upoutání pozornosti k detailu, velká 

hloubka ostrosti zase například pro seznámení s prostředím. Tonalitu obrazu může 

kameraman kontrolovat pomocí nastavení expozice nebo použitím filtrů. 

 

Rám obrazu určuje, z jaké pozice bude na materiál v obraze nahlíženo. (Bordwell, 

Thompsonová, 2011, s.242) Prvním prvkem rámování je formát, který určuje velikost 

obrazu a tím i komponování záběrů. V závislosti na kompozici kameraman určuje, jaké 

části prostředí budou v obraze viditelné. Formát se také volí v závislosti na promítacím 

zařízení. Ve filmovém průmyslu se standardně používá klasický nebo širokoúhlý 

formát, zatímco u online videí určených pro mobilní zařízení se preferuje čtvercový. 

Formát televizních obsahů se přirozeně přizpůsobil širokoúhlé televizní obrazovce o 

poměru stran 16:9. (Orlebar, 2012, s.172) Kromě formátu hraje roli také úhel kamery, 

podhled dokáže snímanou postavu učinit mocnou a dominantní, naopak nadhledem lze 

docílit poraženého dojmu.  
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Dalším důležitým aspektem je velikost rámování, neboli velikost záběru. Záběry se 

rozdělují na velký celek, celek, polocelek, polodetail, detail a velký detail. Jako měřítko 

slouží v případě záběrů lidské tělo, přičemž ve velkém celku je těžko rozeznatelné, v 

polocelku je viditelná postava do pasu a ve velkém detailu je vidět zblízka část obličeje. 

Obecně platí, že filmaři volí celek v případě, že chtějí diváka seznámit s prostředím, 

zobrazit krajinu. Čím bližší záběr, tedy větší detail, je použit, tím jsou výraznější výrazy 

tváře a gesta postav. Detaily se tedy používají především pro zdůraznění emocí.  

 

Orlebar (2012, s.171) říká, že “způsob, jak je záběr rámován, a výběr velikosti záběru 

by neměly diváka vytrhávat z jeho prožitku orámované konstruované reality 

dramatického pořadu, ale naopak by měly posilovat jeho zážitek”. Rámování jsou často 

přidělovány zavedené významy, většina tvůrců k němu však má originální přístup, je 

tedy vždy potřeba nad jeho funkcí uvažovat v kontextu celého díla. Diváci mají tendenci 

uvažovat o záběru, jako by zaznamenával reálnou dobu trvání. (Bordwell, 

Thompsonová, 2011, s.274) Jak už ale bylo rozebráno v kapitole o narativu, tvůrci často 

manipulují s časem a trvání fabule se většinou liší od délky syžetu i projekce. Proto se v 

analýze zohledňuje také délka trvání záběrů, která může rovněž obsahovat další 

významy. S touto disciplínou úzce souvisí střihová skladba. 

 

1.7.3 Postprodukce  

 

V rámci postprodukčních procesů, které jsou posledním krokem přípravy finálního díla, 

jsou těmi nejdůležitějšími střih, zvuk a tvorba digitálních efektů. (Bignell, 2008, s.155) 

Technické hledisko postprodukce je digitální a probíhá počítačově ve speciálních 

programech. Jedná se o časově i finančně náročnou aktivitu.  

 

Promyšlená střihová skladba je esenciální pro vyznění narativu. Práce střihače spočívá 

ve výběru a sestřihu obrazů a zvuků do uceleného příběhu. Nezbytným aspektem je 

promyšlenost střihu, příhodná chronologie, návaznost a odpovídající tempo a rytmus. 
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Důležitá je také vyvážená kombinace dramatických a klidných okamžiků, tedy jejich 

střídání. Pomoci sřihu se vytváří iluze kontinuit akce, času a prostoru. Některé 

postmoderní střihové techniky záměrně narušují kontinuitu děje skokovými střihy, 

rozdělenou obrazovkou, přemrštěným zhuštění času nebo naopak neobvykle dlouhým 

záběrem. 

 

Zvuková složka filmu vzniká při natáčení odděleně a teprve v postprodukci se edituje a 

spojuje s obrazem. Zvuk je diváky vnímán především jako doplňkový prvek 

pohyblivého obrazu. Přesto se jedná o mocnou filmovou techniku, která umožňuje 

synchronizaci smyslů, tedy spojení zraku a sluchu. (Bordwell, Thompsonová, 2011, 

s.348) Pomocí zvukové stopy je možné manipulovat interpretací obrazu publikem. 

Zvukem lze vytvářet vodítka, která vyvolávají očekávání či předvídání dějového zvratu. 

Je také možné pracovat i s momenty ticha, které působí v rámci mixu nepatřičně a 

způsobují napětí. Zvuk jednoznačně pomáhá, stejně jako střih, k propojení jednotlivých 

záběrů a vytváření smysluplného, kontinuálního díla. 

 

Kapitolu o stylistických prvcích je možné shrnout tak, že se všechny zmíněné elementy 

významně podílí na předání informací obsažených v syžetu divákovi. Styl doplňuje 

narativní složku o propracovanou vizuální podobu, která definuje výsledné vyznění díla. 

Vzájemná kombinace stylové a narativní složky vypovídá o záměrech tvůrce, a formuje 

z každého pořadu unikátní výtvor.  

 

V textu se často se opakují tvrzení, že určitý prvek ovlivňuje například atmosféru nebo 

dynamiku pořadu. Tyto aspekty jsou většinou tvořeny pomocí několika prvků zároveň. 

Autentičnost dobového filmu může být zajištěna výběrem lokace, barevnou tonalitou 

záběrů, volbou rekvizit, kostýmy herců a vhodnou hudbou. Dynamické atmosféry lze 

dosáhnout hereckým výkonem, způsobem osvětlení, rychlými záběry a krátkým 

střihem. V rámci analýzy dramatického díla by tedy neměly být jednotlivé prvky 

sledovány odděleně, ale jako systém. Jak také vyplývá z obou předchozích kapitol, 

narace a styl se navzájem ovlivňují a doplňují. Pokud tedy chceme přistupovat k 
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televiznímu pořadu jako ke komplexnímu dílu, je vhodné zkoumat obě tyto složky a 

jejich vztah. 

 

2. Metodologie 

2.1 Kvalitativní obsahová analýza 

 

Metodolog Creswell (1998, s.12) definoval kvalitativní výzkum jako “proces hledání 

porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného 

sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, 

analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí 

zkoumání v přirozených podmínkách” Kvalitativní obsahová analýza se snaží získat  

integrovaný pohled na zkoumaný objekt. McQuail (2007, s.308) konstatuje, že 

kvalitativní metody vychází z předpokladu, že „nejdůležitější jsou utajené nebo latentní 

významy, a ty nemohou být vyčteny z numerických dat“. Výsledky kvalitativního 

výzkumu tedy nabízí především kontextuální porozumění zkoumaného objektu. Proto je 

potřeba zohlednit také vztahy mezi jednotlivými prvky textu nebo konvence žánru, do 

kterého zkoumaný objekt spadá. (McQuail, 2007, s.308) Podle Strausse a Corbinové 

(1999, s.11) je tedy kvalitativní strategie oproti kvantitativní vhodná pro získání 

detailních informací o nějakém jevu.
11

  

 

Oproti tomu kvantitativní přístup využívá náhodné výběry, experimenty a strukturovaný 

sběr dat pomocí testů, dotazníků nebo pozorování. Koncepty se konstruují na základě 

měření a následném analyzování dat pomocí statistických metod. (Hendl, 2012, s.54) 

McQuail (2007, s.307) tvrdí, že kvantitativní analýza narozdíl od kvalitativní stojí na 

předpokladu, že  „povrchový význam textu je zcela jednoznačný, může být přečten a 

kvantitativně vyjádřen” Kvalitativní obsahová analýza je některými mediology vnímána 

jako pouhý doplněk tradičních kvalitativních výzkumných metod. Postupně však 

kvalitativní přístup získal rovnocenné postavení mezi ostatními druhy výzkumu a také 

se prosazuje mínění, že se výsledky získané oběma strategiemi navzájem doplňují. 

                                                
11

 V případě této diplomové práce o významu pořadu Černé zrcadlo v rámci britské televizní tvorby. 
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(Hendl, 2012, s.51) Kvalitativnímu výzkumu bývá někdy vytýkán jeho subjektivní 

charakter a omezená velikost zkoumaného vzorku, díky čemuž lze výsledky těžko 

zobecňovat. Naopak výhodou kvalitativního přístupu je získání hloubkového popisu 

případu. (Hendl, 2012, s.53) Dále také umožňuje zkoumat procesy, hledat příčinné 

souvislosti a navrhovat teorie sledovaného fenoménu. 

 

Cílem této diplomové práce je dokázat, zda byl pořad Černé zrcadlo významný počin 

britské televizní tvorby z hlediska žánru, zpracování a dopadu na společnost. Současně 

je také záměrem prozkoumat akcentovaná témata pořadu a v nich obsažené propojení 

reality s fikcí. Pro dosažení vytyčených cílů je nutné porozumět významu sdělení textu. 

Pro tyto účely, které se týkají především obsahové stránky textu, je vhodnější 

upřednostnit kvalitativní před kvantitativní obsahovou analýzou. 

 

2.1.1 Narativní a stylová analýza  

 

Jedním z druhů kvalitativní obsahové analýzy je narativní analýza, která zkoumá 

vyprávění příběhů, tedy narativy. V rámci narativního přístupu je vyprávění vnímáno 

jako sled propojených událostí. Podle Jakuba Kordy (2014, str.11) narativní analýza  

„zkoumá způsoby vyprávění, například s ohledem na povahu vypravěče, konstrukci 

postav, časové a prostorové aspekty vyprávění; jinými slovy jde o analýzu způsobu, 

jakým jsou divákům distribuovány informace nutné k pochopení a rekonstrukci 

příběhu“. 

 

Vyprávění a jeho rozbor je nedílnou součástí sociálních věd, jelikož žádná společnost 

nemůže existovat bez narativů. Analýza vyprávění umožňuje odhalit způsoby, strategie 

a mechanismy, jakými vzniká a přetrvává sociální společnost. (Hendl, 2012, s.151) 

Narativní analýza má kořeny v literatuře a dříve byla vnímána jako záznam životní 

zkušenosti jedince nebo kolektivu. Později se její pojetí rozšířilo na model dokument - 

monument, tedy zaprvé svědectví neboli doklad zkušenosti jedince a zadruhé způsob 

jakým ji reprezentuje. V kontextu televizních pořadů je dle Jeremyho Butlera (2002, 
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s.55) pro porozumění narativu klíčové, sledovat jakým způsobem vyprávění vytváří  

iluzi reality. Cílem je rozklíčovat, jak je příběh sestaven a pojmenovat podstatné 

narativní komponenty.  

 

Ve své práci se přikláním k analýze narativu podle Kordy a také Bordwella a 

Thompsonové. Korda (2014, s.32) zavádí typologii televizních pořadů z hlediska 

narativní struktury. V rámci této kategorizace zkoumá narativní prvky: protagonista, 

expozice, motivace, narativní hádanka, vztah příčiny a následku, klimax a rozřešení. 

Bordwell a Thompsonová při analýze vyprávění postupují obdobně, jen rozšiřují 

zkoumané kategorie. Kordův přístup obohacují například o sledování vztahu mezi fabulí 

a syžetem, nebo určení rozsahu a hloubky narace. Pro toto teoretické východisko jsem 

se rozhodla z důvodu vhodnosti pro zkoumaný pořad a také pro jeho aktuálnost
12

. 

Teoretický rámec pro výzkum narativu jsem také částečně převzala z knihy Complex 

TV: the poetics of contemporary television storytelling Jasona Mittella, ze které jsem 

vycházela především v otázce významu autorství a také celkového kontextu televizních 

obsahů. Při  analyzování žánru televizních pořadů jsem vycházela z knihy The 

Television Genre Book od Glena Creebera. 

 

Narativní analýza bude doplněna o obrazovou analýzu
13

, která se soustředí především 

na rozbor technických aspektů televizního pořadu. V rámci obrazové analýzy využiji 

znalosti z předchozích teoretických kapitol a zaměřím se především na vizuální prvky, 

které zdůrazňují některé části narativu. Popis jednotlivých stylistických prvků přebírám 

od Bordwella a Thompsonové. Ti definují filmový styl jako “soudržné, propracované a 

signifikantní použití konkrétních postupů” (2011, s.158), přičemž styl a forma se 

vzájemně ovlivňují a doplňují. Ačkoliv se jedná primárně o knihu věnovanou analýze 

kinematografických děl, podle Bignella (2008, s.154) je analýza filmového stylu dobře 

aplikovatelná i na televizní pořady.  

                                                
12

 Aktualizované 9. vydání knihy Umění filmu: Úvod do formy a stylu bylo vydáno v roce 2011. 
Úvod do televize 1 Jakuba Kordy byl vydán v roce 2014. Pokud je cílem práce sledovat trendy a 
vývoj postmoderního dramatického pořadu, považuji za správné vycházet z co nejvíce aktuální 
odborné literatury. 
13

 bývá také nazývána analýza filmového stylu, nebo formální analýza (Bell, 2007, s.76) 
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Také Orlebar (2012, s.145-147) se při stylovém rozboru televizního dramatického díla 

doporučuje zaměřit na mizanscénu. Pod pojem mizanscéna zahrnuje obdobné prvky 

jako Bordwell a Thompsonová. Zároveň je toto teoretické podepření v souladu se 

současnými trendy televizních obsahů, kdy se novodobá televizní dramata přiklonila k 

filmovému stylu. Hlavní zdroj teoretických myšlenek je však doplněn a rozšířen o 

televizní kontext z knihy Jonathana Bignella An Introduction to Television Studies 

(2008) a publikace Jeremyho Orlebara Kniha o televizi. (2012) 

 

Vyjímečnost postmoderních televizních pořadů tkví mimo jiné v nárocích, které kladou 

na diváka.  Posun televizních dramat od nenáročné masové zábavy směrem k 

sofistikovanému filmovému vyprávění vyžaduje mnohem větší diváckou pozornost. 

Divák je konfrontován změnou prostředí, herců, dějovými zvraty a mixováním žánrů. 

Pro pochopení některých příběhů jsou dokonce nutné předchozí znalosti z různých 

oborů, například historie nebo exaktních věd. Divák už tedy není jen pasivním 

příjemcem, ale je nucen aktivně participovat na utváření významů. Narativní a obrazová 

analýza je tedy dobrým nástrojem ke zhodnocení inovativnosti pořadu, jelikož 

zohledňuje mimo jiné také vývoj vyprávěcích vzorců. 

 

2.2 Volba analytického materiálu  

 

Dalším podstatným krokem analýzy pořadu bylo stanovení vzorku zkoumaného 

materiálu. Zkoumaným textem v rámci mé práce rozumím televizní pořad Černé 

zrcadlo. Televizní pořad je celek skládající se z několika sezón, proto se jedná o 

poměrně rozsáhlý text, který je těžké podrobně analyzovat. Vzhledem k rozsahu a cílům 

práce tedy není cílem podrobná analýza jednotlivých epizod, ale naopak sledování 

charakteristik a případné proměny pořadu v průběhu existujících sezón. Zvolený způsob 

výzkumu omezuje možnost jít na úrovni epizod více do hloubky, na druhou stranu 

poskytuje možnost popsat pořad jako celek a sledovat změny odehrávající se v průběhu 
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jeho vývoje. S ohledem na výběr analyzovaného textu není cílem dekonstruovat každou 

jednotlivou analyzovanou část, ale naopak dojít ke zobecnění platnému pro celý pořad. 

 

Analyzovaný vzorek tvořilo celkem 19 epizod Černého zrcadla, což zahrnuje všechny 

epizody od začátku první do konce čtvrté série. Zdrojem dat byla platforma amerického 

poskytovatele Netflix, která nabízí ke shlédnutí kompletní archiv odvysílaných epizod. 

Jak již bylo zmíněno výše, cílem nebylo podrobně rozebírat konkrétní epizody, ale 

naopak získat na základě jednotlivých epizod přehled o opakovaných narativních 

prvcích, které jsou v rámci pořadu obsaženy. 

 

2.3 Průběh analýzy 

 

Prvním krokem analýzy bylo vypracování seznamu otázek, které byly sestaveny na 

základě teoretických východisek práce, tedy na základě znalostí z předchozích kapitol a 

odborné literatury. Cílem otázek bylo prozkoumat následující kategorie: prvky 

autorství, strukturální prvky pořadu, narativ, postavy, prostředí a styl, a to na úrovni 

každé epizody. Další krok analýzy představoval shlédnutí zkoumaného materiálu, tedy 

devatenácti epizod pořadu Černé zrcadlo na platformě Netflix. V průběhu sledování 

jednotlivých epizod jsem do tabulky průběžně zaznamenávala odpovědi k položeným 

otázkám. Poté jsem výsledky zobecnila na úroveň pořadu. 

 

Autorství významně ovlivňuje výslednou podobu pořadu. V televizním průmyslu je 

autorství chápáno odlišně než například v literatuře nebo kinematografii. Přesto se jeho 

pojetí u různých televizních obsahů liší. Zkoumala jsem, jak se střídají hlavní tvůrčí 

profese u jednotlivých epizod a na úrovni řad. Mapovala jsem, jací režiséři, scénáristé a 

producenti pracovali na konkrétních epizodách a také to, zda se někteří z nich podíleli 

na více epizodách zároveň. Dále mě zajímal význam autora pořadu Charlieho Brookera. 

Zkoumala jsem, u kolika epizod je Charlie Brooker uveden jako hlavní scénárista. 
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V rámci narace nebyly sledovány jen primární narativní struktury, které jsou poměrně 

snadno identifikovatelné, ale také vedlejší narativy, které mají kontextuální nebo 

podpůrnou roli. Sledovala jsem, jaký je vztah fabule a syžetu v dané epizodě a také, zda 

epizoda pracuje s nediegetickým materiálem. Identifikovala jsem s jakým druhem 

kauzality příběh pracuje. Vztah příčiny a následku a jejich postupné odhalování, 

významně působí na divácký zážitek a výslednou atmosféru díla. Na principu zatajení 

příčiny stojí například detektivní příběhy, horory nebo sci-fi. Tím se vytváří tajemná 

atmosféra a podněcuje se divákova zvědavost. Jinou vyprávěcí strukturou může být 

například zatajení následků. 

 

Dalším sledovaným faktorem narativu byla práce s časem. V analýze jsem odpovídala 

na otázku, zda je uspořádání děje chronologické, retrospektivní, rámcové, roztříštěné, 

řetězové či paralelní. V příběhu jsem kromě toho sledovala také existenci flashbacků a 

flashforwardů. Ohledně míry informací v narativu, jsem určovala jejich rozsah a 

hloubku. Dále jsem se soustředila na zmapování stylu vyprávění, tedy na způsob 

vystavení expozice, vývojového vzorce a klimaxu. Cílem bylo také zjistit, jaká je 

narativní struktura Černého zrcadla z hlediska seriality. Dalším důležitým prvkem 

analýzy bylo žánrové vymezení pořadu. Nejprve jsem určila žánrové zařazení každé 

konkrétní epizody, abych na základě toho mohla dojít k závěru, do jakého žánru lze 

zařadit pořad Černé zrcadlo jako celek. 

 

Na strukturální úrovni pořadu jsem zkoumala počet sérií, epizod a také proměnu jejich 

množství mezi jednotlivými sériemi. Dále jsem zjišťovala, zda jsou v epizodách 

přítomny skladebné prvky jako je teaser, recap, úvodní a závěrečná titulková sekvence, 

předěl mezi segmenty, cliffhanger či upoutávka a také jestli se tyto prvky napříč 

epizodami opakují.  

 

V rámci analýzy prostředí jsem se zaměřila především na definování a popsání času a 

prostoru, ve kterém se děj epizody odehrává. Tedy zda je určeno období, ve kterém se 

příběh odehrává a místo, do kterého je příběh zasazen. Součástí analýzy je i sledování 
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způsobu, jakým je prostor děje prezentován divákovi, případně jak je komunikována 

změna prostředí do jiného. V úvahu jsem brala také aspekty, zda je prostředí 

propracované či minimalistické, také jestli je autentické nebo více stylizované. Určení 

prostoru hraje v televizním obsahu významnou roli, může být tvůrcem významu, 

charakterizovat klíčovou postavu nebo být součástí jedinečné ikonografie pořadu.  

 

Hlavní protagonisté jsou jedním ze základních prvků klasického narativu. Postavy jsou 

nositeli a hybateli děje, skrze jejich jednání je divákovi předkládán příběh epizody či 

celého pořadu. Ve výzkumu protagonistů jsem se soustředila na identifikaci centrálních 

postav případně epizodních postav, jejich motivací, důležitosti v rámci příběhu, 

hierarchickými vztahy mezi nimi a určení, jakým způsobem jsou postavy konstruovány. 

Dalším aspektem je jak jsou postavy realistické a jak se v průběhu děje proměňují. Dále 

bylo zajímavé sledovat, zda příběh dává divákovi prostor se s protagonisty identifikovat 

a jakým způsobem toho docílí. 

 

V analýze stylu Černého zrcadla jsem se zaměřila na rozbor mizanscény a způsob, 

kterým podporuje narativ. Do rozboru mizanscény je zahrnuta scéna, barevnost, 

rekvizity, kostýmy, masky, svícení a také herecký výkon. Detaily jako je například 

propracovanost scény či kostýmy jsou velmi významné pro výsledný tón pořadu a jeho 

uvěřitelnost. Kromě mizanscény je věnovaná pozornost také práci s kamerou, se 

soustředěním na zajímavé využití prvků jako je hloubka ostrosti, rámování, perspektiva 

nebo úhel. Dalším zkoumaným faktorem byl střih, konkrétně pozoruhodné střihové 

postupy jako jsou skokové střihy nebo zhuštění času.Významným prvkem je také zvuk 

a hudba, proto jsem zaznamenávala výskyt hudby v rámci děje a práci se zvukovými 

efekty. 

 

Posledním krokem analýzy se stalo zobecnění výsledků získaných na úrovni 

jednotlivých epizod na jejich význam v rámci celého pořadu. Cílem bylo zjistit, jak 

pořad jako celek pracuje s narativem, postavami, prostředím a stylem. Otázkou tedy 

bylo, zda se některé prvky v rámci řad opakují, nebo zda je k nim přistupováno v každé 
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epizodě zcela odlišně. Další otázkou bylo, zda pořad Černé zrcadlo následuje trendy 

současných televizních obsahů.  

 

3. Analýza pořadu Černé zrcadlo 

3.1 Historie a vývoj     

 

Černé zrcadlo je britský televizní pořad, jehož autorem je scénárista Charlie Brooker. 

Jedná se o antologii samostatných příběhů zasazených do blízké nebo alternativní 

budoucnosti. V současné chvíli má Černé zrcadlo celkem čtyři série, přičemž pátá série 

je již ve výrobě. První dvě řady vznikly pod britskou stanicí Channel 4, třetí a čtvrtou 

řadu zastřešila americká společnost Netflix. 

  

První epizoda Černého zrcadlo měla premiéru 4.prosince 2011 na britské televizní 

stanici Channel 4. (Wikipedia, 2018)  Epizoda Národní hymna, pojednávající o britském 

premiérovi, který je nucen mít v živém televizním přenosu sex s prasetem, vyvolala 

obrovský mediální a divácký zájem. V rámci první série byly vytvořeny ještě další dvě 

epizody - Patnáct milionů meritů a Celá tvá minulost. Druhá série měla premiéru v 

březnu roku 2013. Její součástí jsou celkem čtyři epizody - Přijdu hned, Lovná zvěř, 

Medvídek Waldo a speciální vánoční díl Bílé Vánoce. První dvě série byly produkovány 

Brookerovou společností Zeppotron, pro produkční společnost Endemol Shine. Channel 

4 uvádí, že obě série dohromady (včetně speciálního dílu Bílé Vánoce) shlédlo téměř 2 

miliony diváků. (Plunkett, 2016) 

  

V březnu 2016 přešel seriál od britské televizní stanice Channel 4 pod americkou 

společnost Netflix. Finální dohodě předcházelo dlouhé vyjednávání, kolem kterého 

vzniklo spoustu spekulací. V knize Inside Black Mirror prezentují Brooker a Jonesová 

svůj pohled na tuto změnu. Jonesová říká, že Channel 4 dlouhodobě oddaloval jednání 

ohledně natáčení třetí řady. Stanice měla problém s vysokými finančními náklady 

spojenými s produkcí antologie, navrhovali tedy, aby třetí řada Černého zrcadla vznikla 

jako koprodukce. (Arnopp et al., 2018, s.280) Ačkoliv bylo natáčení třetí série Černého 
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zrcadla pozastaveno, ve stejnou chvíli schválil Channel 4 natáčení nového pořadu Philip 

K.Dicks Electric Dreams, což je také sci-fi antologie s podobným konceptem. Jonesová 

s Brookerem se neúspěšně snažili v Los Angeles sehnat peníze na koprodukci.  Situace 

se obrátila na konci roku 2014, kdy Netflix spustil první dvě řady Černého zrcadla na 

své platformě a pořad zaznamenal obrovský úspěch u amerických diváků. Na základě 

toho byli tvůrci kontaktováni všemi velkými americkými vysílateli, jako například 

Netflixem, HBO nebo AMC.  

 

Netflix měl o Černé zrcadlo velký zájem a tak tvůrcům nabídl závazek ke dvěma řadám 

po deseti epizodách, bez povinnosti představovat konkrétní nápady na témata 

jednotlivých epizod. Jonesová poznamenává, že to je naprosto neobvyklá situace a 

komentuje to “If you make a two-season commitment to a drama series that is a big, big 

deal, but you know what you’re committing to, because you’ve got continuous 

characters and a story arc. To commission essentially what could be about 20 films, off 

nothing, is nuts!” (Arnopp et al., 2018, s.282) V původním návrhu od Netflixu bylo ke 

stanici Channel 4 přistupováno jako k rovnocennému kreativnímu partnerovi pořadu. 

Jonesová s Brookerem měli zájem, aby dohoda zahrnovala příslušnost Černého zrcadla 

ke stanici Channel 4, jelikož stanice v minulosti přijala finanční risk spojený s jeho 

tvorbou a obecně přispěla k jeho identitě. Navzdory tomu Channel 4 na nabídku v této 

podobě nepřistoupil a tak tvůrci vytvořili dohodu pouze s Netflixem. Jejich výpověď 

potvrzuje i vyjádření společnosti Endemol Shine, která první dvě řady produkovala. 

(Plunkett, 2016) Channel 4 dal navzdory tomu v oficiálním vyjádření najevo své 

zklamání ze ztráty této odvážné antologie. Jay Hunt, šéf kreativního oddělení Channel 

4, celou situaci okomentoval poměrně ostrými slovy: “We grew it from a dangerous 

idea to a brand that resonated globally. Of course it’s disappointing that the first 

broadcast window in the UK is then sold to the highest bidder, ignoring the risk a 

publicly owned channel like 4 took backing it.”(Plunkett, 2016) Channel 4 následně 

odmítl nabídku od Netflixu ohledně získání sekundárních vysílacích práva pořadu.  
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Díky Netflixu získali tvůrci mnohem vyšší rozpočet, který umožnil produkci většího 

množství epizod než v předchozích sériích. V původní nabídce Netflixu  bylo 

navrhováno deset epizod na sérii, Brooker a Jonesová se ovšem tak výrazného navýšení 

obávali. Ve spolupráci s Channel 4 vytvářeli vždy tři epizody na sérii, přičemž u 

antologie je nutné uvažovat nad každou epizodou jako nad samostatným filmem. V 

rámci zachování kvality se nakonec rozhodli přistoupit k množství šesti epizod na sérii. 

Cindy Holland, viceprezidentka originálního obsahu společnosti Netflix, tvrdí, že v 

rámci televizních pořadů je Černé zrcadlo opravdu unikátní. Vyzdvihuje jeho jedinečný 

kreativní přístup, hlas, vzhled a formát, který je inovativní a průkopnický. (Arnopp et 

al., 2018, s.283) Očekávání Netflixu bylo udělat pořad větší, lepší a více mezinárodní v 

jeho pojetí. Vyšší rozpočet umožnil nejen větší množství epizod, ale také například 

zahraniční natáčení a odvážnější myšlenky. Brooker tvrdí, že má díky spolupráci s 

Netflixem větší tvůrčí svobodu. Získal tím možnost rozšířit tón pořadu tak, aby mohla 

být každá epizoda odlišná a aby nemusel vytvářet v rámci série šest variací na identické 

téma. (Arnopp et al., 2018, s.289) Třetí série měla celosvětovou premiéru na Netflixu 

21.října 2016. (Wikipedia, 2018) Na rozdíl od dvou předchozích, zahrnuje celkem šest 

epizod - Nosedive, Playtest, Shut Up and Dance, San Junipero, Men Against Fire a 

Hated in the Nation. V rámci čtvrté série uvedli tvůrci dalších šest epizod - USS 

Callister, Arkangel, Crocodile, Hang the DJ, Metalhead, Black Museum. Čtvrtá série 

měla premiéru na Netflixu 4.ledna 2017. (Wikipedia, 2018) 

 

Netflix na sociálních sítích ohlásil tvorbu páté série 5.března 2018, o pár dní později 

Brooker potvrdil, že již započalo její natáčení. (Chapman, 2018) Černé zrcadlo se v 

rámci premiéry páté série znovu rozhodlo přijít s něčím neobvyklým. První díl, který 

měl premiéru 28.12.2018, dal divákům do rukou možnost ovlivnit, co se bude na 

obrazovce dít. Interaktivní epizoda Black Mirror: Bandersnatch je tak spíše 

samostatným 90 minutovým filmem. Bandersnatch obsahuje přes pět hodin záběrů, z 

nichž si každý divák na základě svých unikátních voleb sestaví vlastní film. Ve 

výsledku může v rámci vyprávění dojít až k bilionu obměn. V podání Netflixu se jedná 

o první interaktivní film pro dospělé, na kterém si chce otestovat zájem diváků o nový 
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způsob vyprávění. Přípravy filmu Bandersnatch zabraly tvůrcům celý rok, není tedy 

jisté, kdy budou mít premiéru zbývající epizody páté série. Tvůrci prozatím potvrdili jen 

to, že zbývající epizody interaktivní nebudou. (Holzman, 2018) 

  

3.1.1 Ocenění  

  

Pořad Černé zrcadlo získal od svého vzniku celou řadu nominací a ocenění. V roce 

2018 získal čtyři výhry v rámci prestižního amerického ocenění Emmy Awards 

(Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special; Outstanding 

Television Movie; Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special; 

Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie) a další čtyři 

nominace, kromě jedné nominace vše za epizodu USS Callister. Na Emmy Awards 

2017 získalo Černé zrcadlo dvě výhry (Outstanding Writing for a Limited Series, Movie 

or a Dramatic Special a Outstanding Television Movie) za epizodu San Junipero a další 

jednu nominaci za epizodu Nosedive. 

  

V roce 2018 získal pořad také britské ocenění BAFTA za speciální efekty a v roce 2017 

ocenění za nejlepší make-up a vlasy v epizodě San Junipero. Od roku 2011 do roku 

2018 získalo Černé zrcadlo v rámci BAFTA také devět nominací v různých kategoriích 

(Best Production Design, Best Single Drama, Best Special, Visual and Graphic Effects a 

další). (IMDb, nedatováno) Seriál získal mnoho dalších výher a nominací, nepovažuji 

ovšem za nutné je v rámci rozsahu své práce vyjmenovávat v jejich kompletní šíři. 

 

3.2 Autorství 

 

V televizním průmyslu jsou v souvislosti s tvorbou pořadů klíčovými postavami hlavní 

scénárista a producent. V případě Černého zrcadla je autorství jednoznačně připisováno 

Charliemu Brookerovi, který je autorem, výkonným producentem a showrunnerem 

pořadu. U televizních pořadů je běžné, že hlavní scénárista napíše pilotní díl a vypracuje 

“manuál”, kterého se mají držet další epizody, aby zůstala zachovaná hlavní myšlenka 
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pořadu. Na konkrétních epizodách poté pod dohledem autora pracuje tým scenáristů, 

kteří se mohou v průběhu pořadu obměňovat. V případě Černého zrcadla zůstaly ovšem 

scénáře jednotlivých epizod v rukách Charlieho Brookera. Ten je kromě tří výjimek
14

 

výhradním autorem scénáře každé epizody. Druhým výkonným producentem a 

showrunnerem je od druhé epizody pořadu Annabel Jonesová, která je Brookerovou 

dlouholetou spolupracovnicí.
15

 Hlavním producentem prvních dvou řad Černého zrcadla 

byl Barney Reisz
16

. V následujících letech se na seriálu podílelo mnoho různých 

producentů, například Ian Hogan
17

, Laurie Borg, Nick Pitt a další.  

 

U dlouhodobě vysílaných pořadů je běžné, že se k jednotlivým řadám nebo epizodám 

přizvou různí režiséři. Ačkoliv Černé zrcadlo není klasický nekonečný seriál, také se 

přiklání k tomuto trendu. Během aktuálních čtyř řad, které zahrnují celkem devatenáct 

dílů, se u natáčení pořadu vystřídalo sedmnáct režisérů. Jen dva z nich, Carl Tibbetts a 

Owen Harris
18

, se podíleli na dvou epizodách. Režiséři jsou vždy vybráni na základě 

svých předchozích prací tak, aby se co nejlépe hodili k charakteru epizody. Brooker a 

Jonesová si totiž zakládají na tom, aby daný režisér mohl obohatit scénář o svou 

režisérskou vizi, což u televizních obsahů není zcela běžné. Například australský režisér 

John Hillcoat, který režíroval filmy Cesta a Proposition, cíleně přidal epizodě Crocodile 

velmi temný tón. Stejně tak režisér epizody Shut Up and Dance, James Watkins, který 

před Černým zrcadlem nikdy nepracoval pro televizi, dokázal z relativně jednoduchého 

scénáře vytvořit dílo filmového charakteru. Vizuálně epizodu odlišil od optimisticky 

zbarveného Nosedive nebo San Junipero, a vytvořil silné vyprávění s důrazem na 

                                                
14

 Scénáristou dílu Celá tvá minulost je Jesse Armstrong, britský scénárista převážně sitcomů. Scénář 

epizody Nosedative napsala Rashida Jonesová společně s Michaelem Schurem. Charlie Brooker je 

autorem prvotní myšlenky. Scénář epizody Shut Up and Dance napsal Brooker spolu s Williamem 

Bridgesem. 
15

 Annabel Jonesová se s Brookerem poprvé setkali v televizní produkci Endemol, kde začali 

spolupracovat na pořadu Wipe show pro stanici BBC. Jonesová produkovala Brookerovy satirické recenze 

Weekly Wipe, Newswipe, Gameswipe a seriál How TV Ruined Your Life. Mimo to byla také výkonnou 

producentkou filmu Dead Set. (Arnopp, Brookes, Jones, 2018, s.11) 
16

 producent 7 epizod v rozmezí let 2011-2014 
17

 producent 12 epizod v letech 2016-2017 
18

 Carl Tibbetts pracoval na dvou epizodách druhé série a to na dílu Lovná Zvěř a speciálu Bílé Vánoce. 

Owen Harris se podílel na první epizodě druhé řady Přijdu hned a poté ve třetí sérii na oceňované epizodě 

San Junipero.  
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herecký výkon hlavních postav. Režisér Dan Trachtenbeg si zase zakládá na vizuálních 

efektech, čímž obohatil výslednou formu epizody Playtest. Po vstupu Černého zrcadla 

na americký trh se díky Netflixu tvůrcům rozšířila možnost spolupracovat s 

významnými hollywoodskými osobnostmi. Například během čtvrté série byla k natáčení 

epizody Arkangel přizvána oceňovaná americká režisérka, herečka a producentka Jodie 

Foster.  

 

3.2.1 Charlie Brooker 

 

Charlton “Charlie” Brooker je oceňovaný britský spisovatel, scénárista, producent a 

komentátor. Jeho kariérní rozpětí zahrnuje televizi, rádio, tištěná a online média. 

Brooker se narodil 3.března 1971 v Readingu a vyrůstal v malém městě Jižního 

Oxfordshiru. Již během svých studií přispíval texty a kresbami do komiksového 

časopisu Oink!. (Howson, 2010) Bakalářské studium na vysoké škole se mu nepodařilo 

úspěšně dokončit, jelikož téma jeho disertační práce, která se věnovala videohrám, 

nebylo uznáno jako přijatelné.  

 

V rámci tištěných médií, započal Brooker svou kariéru v polovině 90.let psaním pro 

časopis PC Zone, kam přispíval nejen recenzemi videoher, ale také vlastními 

komiksovými příběhy a sloupky. V roce 1998 se dostalo velké pozornosti jeho komiksu 

Helmut Werstler's Cruelty Zoo, díky kterému se magazínu značně zvýšily prodeje. 

Později začal Brooker spolupracovat s britským deníkem The Guardian, pro nějž psal 

od roku 2000 do roku 2010 mimo jiné sloupek Screen Burn, který byl koncipován jako 

pravidelná kritická recenze televize. Ve svém posledním článku v roce 2010 

poznamenává, že pro něj začalo být těžké sladit svou roli v hlavním proudu médií a 

televizní produkci se svým kritickým psaním tak, aby mohl být objektivně kritický k 

těm, se kterými stále více pracoval. (Brooker, 2010) 

 

Co se týče jeho tvorby v online prostředí, během let 1993-2003 psal Brooker pro 

satirickou webovou stránku TVGoHome, kde pravidelně zveřejňoval sérii falešných 
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televizních rozhovorů, které napodobovaly formát rozhlasu Radio Times. Tištěná verze 

webu byla vydána v roce 2001, stejně jako televizní pořad pro stanici E4, který byl 

založen na principu webové stránky TV GoHome.
 

 

V rámci Brookerovi televizní tvorby lze vyzdvihnout, že byl jedním ze scénáristů The 

11 O'Clock Show, satirického večerního pořadu pro britskou televizní stanici Channel 4.  

Pořad se skládal z tematických skečů a komentářů aktuálních událostí, účinkování v The 

11 O'Clock Show odstartovalo kariéru například britských komiků Rickyho Gervaise 

nebo Sachy Barona Cohena. Ve spolupráci se stanicí Channel 4 v následujících letech 

pracoval na pořadu The Kit (nízkorozpočtový pořad věnovaný technologiím), seriálu 

Brass Eye (satiricky parodoval aktuální aféry), napsal epizodu How to Watch Television 

pro pořad The Art Show a také se podílel na scénáři sitcomu Nathan Barley. 

 

 

V roce 2006 začal Brooker psát a uvádět na BBC Four pořad Charlie Brooker's 

Screenwipe, ve kterém kriticky komentuje a recenzuje televizní program podobně jako 

to dělával ve sloupcích v The Guardian. Formát pořadu se většinou skládal z dvou částí. 

V první části Brooker, sedící v obývacím pokoji, sleduje konkrétní televizní pořady a 

kriticky je komentuje. V druhé části divákům podrobněji vysvětluje, jak funguje daná 

oblast televizního průmyslu. Na podobném principu jsou postaveny další dva pořady z 

Brookerova pera - Newswipe a Gameswipe. Newswipe se zaměřuje zejména na aktuální 

události a zprávy a to, jak jsou skrze zpravodajství prezentovány veřejnosti. Gameswipe, 

jak je z názvu patrné, se věnuje videohrám, jejich recenzím, stejně jako zajímavým 

insightům z herního průmyslu. Brooker často ukončuje své “swipe” pořady typickým 

“Thank you for watching. Now go away.”. 

 

Dalším výrazným počinem Brookerovi tvorby je pětidílný seriál Dead Set, který napsal 

pro televizní stanici E4. Seriál je dějově i tématicky odlišný od jeho dosavadních děl. 

Žánrově se seriál pohybuje na pomezí hororu a thrilleru. Tentokrát se ocitáme ve vile 

reality show Big Brother, kde soutěžící bojují o výhru, zatímco se za zdmi studia strhne 
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zombie apokalypsa, které následně musí čelit.  Brooker (2008) seriál okomentoval: 

"Dead Set is very different to anything I've done before, and I hope the end result will 

surprise, entertain and appall people in equal measure." Pro BBC v roce 2011 napsal a 

uvedl další satirický televizní pořad  How TV Ruined Your Life.  Pořad klasicky 

moderuje Brooker z obývacího pokoje, tentokrát se ale každá epizoda soustředí na 

konkrétní téma, které má dle Brookera značný dopad a nebo bylo výrazně ovlivněno 

televizí. V roce 2011 vyšly na Channel 4 také první tři epizody seriálu Černé zrcadlo, 

jehož je Brooker autorem, výkonným producentem a hlavním scénáristou. V roce 2012 

spolupracoval Brooker s Danielem Mayerem na krimi dramatu A Touch of Cloth, pro 

televizní stanici Sky1. 

 

Charlie Brooker byl, kromě ocenění, která získal za seriál Černé zrcadlo, také několikrát 

nominován za svá předchozí díla. Většinu nominací získal v televizní ceně Britské 

akademie BAFTA, která je obdobou americké Emmy, a to například za televizní pořady 

Weekly Wipe, Election Wipe, Gameswipe, How TV Ruined Your Life, 10 O’Clock Live a 

thriller Dead Set. Nominace v rámci BAFTA získal také televizní film Cunk on 

Shakespeare, na jehož scénáři se podílel. (Arnopp et al., 2008, s.8-10) 

 

Brooker je bezesporu pozoruhodná osobnost britské televizní scény. Z výčtu jeho 

předchozích děl je zřejmé, že dlouhodobě balancoval mezi rolí televizního tvůrce a rolí 

dlouhodobého kritika masových médií, zejména televize. S přihlédnutím k jeho 

předchozí tvorbě je také jasné, že onen typický varovný tón Černého zrcadla nebyl blesk 

z čistého nebe. Většina jeho televizních show alarmovala a vyzívala diváky, aby 

dokázali sdělení médií a televizní obsahy vnímat kriticky. A to nejen tak, že by nabízel 

neopodstatněnou kritiku, ale snažil se divákům také vysvětlit pozadí televizního světa a 

na něm příklady demonstrovat. Na druhou stranu je zajímavé, že i přes “střílení do 

vlastních řad” byl nadále zaměstnáván těmi největšími televizními stanicemi v Británii, 

které jeho kritické komediální pořady vysílaly. Typicky kritický tón jeho tvorby zůstává 

během celé jeho kariéry přítomný, co se ale změnilo, je žánr jeho pořadů. Zlom v jeho 

do té doby komediální, satirické dráze směrem k dramatu nastal poprvé u thrilleru Dead 
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Set. Brooker a Jonesová, se kterou na pořadu spolupracoval, dokázali na stanici Channel 

4 protlačit Dead Set jako televizní hororovou show bez kompromisů. Po velkém 

úspěchu Dead Setu vyzvala Shane Allen Brookera, toho času Head of Comedy na 

Channel 4, aby jí donesl další show v podobném duchu. A tak Brooker napsal první díl 

dramatického pořadu Černé zrcadlo. (Arnopp et al., 2018, s.23) Dalším zajímavým 

prvkem, který zčásti vysvětluje technologický aspekt seriálu Černé zrcadlo, je 

Brookerova celoživotní fascinace počítačovými hrami. V hrách našel spoustu inspirace 

pro své dystopické vize, které v pořadu ztvárnil. Díky zájmu o PC hry a dlouhodobé 

praxi v odvětví také získal technologické know-how. 

 

3.3 Téma  

 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, Černé zrcadlo je antologií samostatných 

příběhů. Ačkoliv je děj každé povídky odlišný, všemi epizodami se prolíná stejné 

centrální téma. Pořad zkoumá dopad rychlého vývoje nových technologií na moderní 

společnost, která se na nich stala závislou. Brooker se snaží ukázat temnou, odvrácenou 

stranu této závislosti tím, že pokládá morální otázky a nastavuje tak společnosti zrcadlo. 

Pořad upozorňuje na fakt, že nás technologie ovládají více než my je, a to aniž bychom 

si to vůbec uvědomovali a připouštěli. Sám Brooker (2011) komentuje téma seriálu: “If 

technology is a drug – and it does feel like a drug – then what, precisely, are the side 

effects? This area – between delight and discomfort – is where Black Mirror, my new 

drama series, is set. The 'black mirror' of the title is the one you'll find on every wall, on 

every desk, in the palm of every hand: the cold, shiny screen of a TV, a monitor, a 

smartphone.” Autor tím zároveň vysvětluje název pořadu. Spojení “Černé zrcadlo” má 

být metaforou pro lesklou černou plochu vypnutých obrazovek všech technologických 

vymožeností, kterými se moderní společnost obklopuje.  

 

Společnost Endemol, která produkovala první dvě série, popsala pořad jako hybrid mezi 

The Twilight Zone a Neuvěřitelnými příběhy, který naznačuje současné obavy o moderní 

svět pomocí příběhů, které v divákovi zanechají technologicko-paranoidní pocit. Charlie 
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Brooker popisuje pořad jako kombinaci satiry, technologie, absurdity a překvapení, 

zasazeného do prostředí světa, který snadno každý pozná. Konkrétní témata 

jednotlivých epizod jsou různorodá. Hlavní téma Národní hymny je veřejné ponížení a 

chuť veřejnosti mu přihlížet z cílem se pobavit. Zobrazuje paralelu mezi dopadem 

bizarní podmínky únosce na soukromý život hlavní postavy a nezúčastněným 

pozorováním události publikem. Upozorňuje také na fakt, že veřejně známé osobnosti, 

například politici, jsou současně stále normální lidské bytosti, které jsou často nuceny 

jednat pod tlakem veřejného mínění. 

 

Patnáct milionů meritů je satiristická vize společnosti, která se soustředí na 

společenskou obsesi konzumací věcí, které jsou naprosto bezvýznamné. To je 

demonstrováno na kontrastu společenského významu osobností na obrazovce, “pracující 

třídy” a obézních uklízečů. Pracující třída každý den šlape na rotopedech, které 

evidentně něco napájí a udržují v chodu. Odměnou jsou jim merity, místní měna, kterou 

mohou vyměnit za požitky, jako je nákup oblečení pro svého avatara nebo pořad na 

porno kanálu. Nakonec se ukáže, že energie získaná z rotopedů slouží pouze k  napájení 

obrazovek a udržení zábavního průmyslu v chodu. To dokresluje pocit absurdity a 

zbytečnosti celé jejich existence. 

 

Celá tvá minulost se pro změnu zabývá nárůstem kapacity počítačů pro ukládání 

vzpomínek. Je možné, že brzy bude člověk schopný si uchovat pasivní vzpomínku na 

každou věc, která se kdy stala. Epizoda se zamýšlí nad tím, jak je důležité si věci 

pamatovat, ale také jak podstatná je schopnost zapomínat. To platí jak pro mezilidské 

vztahy, tak pro ostatní oblasti lidského života. 

 

Přijdu hned je variací na příběh o lásce a zármutku ve 21.století. Jedná se v podstatě o 

studii smutku v technologickém věku, kde je každý digitálně přítomný. Vyrovnání se se 

ztrátou blízkého člověka je mnohem těžší, vzhledem k existenci stále “živých” profilů 

na sociálních sítích. V rámci epizody je tato situace opět dohnaná za hranu použitím 

fyzického simulátoru mrtvého partnera, reflektuje ovšem aktuální problém. 
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Lovná zvěř satiricky poukazuje na fenomén nezainteresovaného přihlížení a 

zaznamenávání cizího neštěstí. Lidé skrze kamery svých mobilních telefonů získali 

odstup, což u nich vyvolává pocit, že jsou zproštěni veškeré odpovědnosti či 

emocionální zainteresovanosti od události, kterou zaznamenávají. Současně moraziluje 

ohledně uspokojení spojeného s potrestáním viníka. Vychází z myšlenky, že ačkoliv je 

trestaný člověk vinný, neměli bychom mít radost z toho, že někoho mučíme. Už jen z 

etického principu, že se jedná o lidskou bytost. 

 

Epizoda Shut Up and Dance pojednává o zranitelnosti všech lidí, kteří používají 

notebooky. Tento díl není o tom, co by se mohlo stát, ale ve skutečnosti ukazuje, co už 

se děje. Útoky na soukromé citlivé informace jsou velice aktuálním tématem, existuje 

mnoho případů, kdy byla hackery zneužita web kamera zabudovaná v počítači. Díl má 

mít tedy mimo jiné především varovný tón a chce upozornit na problém. 

 

Oceňovaný díl San Junipero vychází z idey okouzlujícího resortu, tematického parku 

simulujícího nebe. Současně akcentuje téma lesbické lásky dvou starších žen, které se 

dokáží oprostit od předsudků ze zakázaného vztahu a naplní tak své touhy. Závěrečná 

pozitivní myšlenka nemá značit klasické “a byly štastné až do smrti”, ale má spíše 

symbolizovat schopnost být šťastný teď, v přítomnosti. 

 

V rámci rozsahu této práce není účelem popsat téma každé jednotlivé epizody. Vybrala 

jsem však několik z nich, které vhodně demonstrují odlišnosti, které pořad v každé 

sezóně nabízí. Na uvedených příkladech lze demonstrovat přítomnost technologií v 

každé epizodě. Příběhy zkoumají vztah technologie a člověka, závislost a dopad na 

soukromý a veřejný život. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

3.3.1 Role technologií 

 

Propojovacím prvkem jednotlivých epizod je téma dopadu používání technologií na 

osudy jednotlivců nebo na celou společnost. Technologicky paranoidní tón je 

charakteristickým rysem celého pořadu. Role technologií se však v kontextu 

konkrétních epizod liší. V některých epizodách je technologie hlavním hybatelem děje, 

příčinou, která vyvolává události, působí na postavy a prostředí. V jiných epizodách 

jsou však technologie pouze přítomné, jsou spíše prostředkem pro lidské jednání. 

Hlavním katalyzátorem děje jsou lidské skutky, zatímco technologie jsou spíše součástí 

společenského systému. V pořadu se vyskytují zařízení, která jsou používána v běžném 

životě, ale také futuristické přístroje, které nebyly vynalezeny a neexistují.  

 

Epizoda Přijdu hned je příkladem příběhu, který je vystavěný okolo futuristického 

zařízení. Centrálním prvkem je program s umělou inteligencí, který umožňuje hlavní 

hrdince komunikovat s virtuální simulací jejího nedávno zesnulého partnera. Program 

funguje na bázi tvorby databáze interakcí daného člověka ve virtuálním světě. Simulátor 

tedy nejprve stáhne všechny veřejné příspěvky a reakce ze sociálních sítí. V placené 

verzi doplní databázi o soukromé konverzace, e-maily a další zdroje. Je také možné do 

ní nahrát vlastní fotografie a videa. Čím více dat program nasbírá, tím je simulace 

propracovanější a podobnější duplikovanému člověku. Technologie se v průběhu děje 

vyvíjí a umožňuje používat nové funkce. Martha může nejprve virtuálnímu partnerovi 

psát zprávy, později si s ním může i zavolat přes telefon a nakonec si pořídí androida, 

který je Ashovou přesnou replikou. Sledujeme vývoj hrdinky, která program nejprve 

rezolutně odmítá, poté ho v zoufalství poprvé použije, později využívá jeho nejnovější 

upgrady, stává se na něm zcela emocionálně závislá a ovlivňuje tak vztahy s reálnými 

lidmi. Na závěr dojde k uvědomění, že android má své limity a vždy bude schopný 

pouze simulovat reálného Ashe. Přesto se technologie nedokáže nadobro zbavit. 
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Stejně přistupuje k roli technologie také epizoda Nosedive, kde je ústředním motivem 

děje pětihvězdičkový hodnotící systém. Lidé se navzájem hodnotí pomocí aplikace v 

jejich mobilních telefonech a mají v oku zabudované zařízení, díky kterému vidí 

hodnocení ostatních. Na výši osobního skóre je závislé socioekonomické postavení 

každého jedince, proto je veškeré jednání postav v příběhu motivované touhou si ho 

zlepšit. Na základě hodnocení je lidem přidělována práce, pronájem bytu nebo třeba 

sedadlo v letadle. Hlavní hrdinka Lacie se zoufale snaží získat pronájem v luxusním 

bytě, který je nad její aktuální možnosti. Když získá příležitost zúčastnit se svatby své 

kamarádky z dětství, která patří mezi jedince s nejvyšším hodnocením, chystá se jí 

využít k vytouženému nárůstu vlastního skóre. Lacie vyrazí na cestu, poté však díky 

sérii drobných incidentů postupně ztrácí své tvrdě vydřené skóre a pomalu klesá na 

společenském žebříčku. S každým ztraceným bodem se objevují další překážky, které z 

něj vyplývají. Kamarádka pozvání na svatbu nakonec zruší, jelikož si nechce zkazit 

osobní reputaci. Lacie se nevzdá, na svatbu vtrhne a pronese zoufalý proslov. Na 

základě svého jednání je zavřena do cely a z oka jí je odstraněna ona hodnotící 

technologie. Navzdory tomu, že klesla na pomyslné dno systému, se jí viditelně uleví. 

Příběh poukazuje na dopady a omezení spojená s hodnocením, na jeho pomíjivost a 

přímý vliv na společenské postavení. Epizoda ukazuje kastovní rozdělení lidí na dobře a 

špatně hodnocené, všudypřítomnou strojenost a falešné úsměvy, snahu působit za 

každou cenu dokonale a také neustálou přítomnost na mobilních telefonech.  

 

Další epizody, kdy je technologie hlavním prvkem děje, jsou například Celá tvá 

minulost, Arkangel nebo Hang the DJ. Celá tvá minulost pojednává o speciálním 

zařízení, které dokáže uchovávat vzpomínky a člověk si je pak může kdykoliv přehrát. 

Příběh ukazuje, jaké může mít takové zařízení důsledky na vztah dvou lidí, pokud se 

ocitne v rukách žárlivého partnera. Arkangel vypráví příběh o úzkostlivé matce, která 

chce svou dceru ochránit před nebezpečím okolního světa. Hlavní roli má technologie, 

kterou lze implantovat dítěti a umožňuje nepřetržitě kontrolovat a ovlivňovat co vidí. 

Příběh nabízí zamyšlení, jaké konsekvence může toto filtrování reality přinést. 
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Předmětem epizody Hang the DJ je aplikace, která uživateli vybírá ideálního partnera a 

jak může ovlivnit vztah lidí, kteří se jí rozhodli neřídit. 

 

Narozdíl od uvedených příběhů, hraje technologie v epizodě Lovná zvěř spíše 

sekundární roli. Sledujeme hlavní postavu Victorii, která se probudí ve zvráceném 

světě, ve kterém jí bezdůvodně pronásleduje muž s puškou. Ostatní lidé nereagují na její 

prosby o pomoc, pouze přihlížejí a veškeré její jednání si beze slova natáčejí na telefon. 

Později přijde dějový zvrat, kdy se dozvíme, že všechny události byly nahrané a jedná 

se o speciální formu trestu. Victorie se v minulosti spolu se svým snoubencem podílela 

na vraždě malé holčičky, kterou nahrávala na telefon. Instituce White Bear Justice Park 

vykonává tento specifický druh trestu, který nutí Victorii zažívat stejný den stále znovu. 

Na konci dne jí vždy celou situaci vysvětlí, pomocí speciálního zařízení jí vymažou 

paměť a umístí ji na stejnou výchozí pozici. V rámci děje tedy není hlavním spouštěčem 

technologie, pouze prakticky zprostředkovává provedení trestu.  

 

Také v první epizodě Národní hymna, jsou technologie pouze kanálem pro lidské 

jednání. Hrají ovšem v ději klíčovou roli a důsledky jejich používání jsou významné. 

Britská princezna je unesena a únosce má jediný požadavek k jejímu propuštění, aby 

měl premiér v živém televizním vysílání sex s prasetem. Tým lidí v premiérově 

kanceláři se maximálně snaží, aby se video od únosce nedostalo na veřejnost. Únosce 

ho ovšem nahrál na Youtube, odkud si ho před smazáním dokázalo během několika 

minut stáhnout ohromné množství lidí. Video se začne virálně šířit na Youtube i na 

Twitteru. To je situace, která je pro premiérovu kancelář neprobádaným územím a 

nemají pro ni připravený žádný krizový scénář. Britské televizní společnosti mají 

vládou nařízenou nejvyšší cenzuru, ovšem poté co se tématu chytí zahraniční televize, je 

cenzura porušena i ve Velké Británii. Ve chvíli, kdy se událost objeví ve zpravodajství, 

začne veřejnost věřit, že se nejedná o hoax. Díl pojednává o roli tradičních a online 

médií a jejich vnímání společností. Dalším tématem je rychlost šíření zpráv a jejich 

nezastavitelnost, také snadné zneužití nových médií. Zároveň akcentuje také sílu 

veřejného mínění, které výrazně ovlivnilo finální rozuzlení děje.  
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Role technologií v příběhu se liší, ale v určité míře se objevují v každé epizodě. Jsou 

buď hlavním hybatelem děje a nebo dokreslují futuristické prostředí. Téma technologií 

a jejich vlivu na osudy hlavních postav lze tedy považovat za propojující prvek všech 

epizod Černého zrcadla. 

 

3.4 Žánrové vymezení 

 

Pořad Černé zrcadlo je typickým příkladem postmoderního dramatu, který nabourává 

zažité konvence běžných televizních obsahů. Zastává moderní přístup ke kategorizaci 

televizních pořadů a je koláží různorodých žánrů. V epizodách Černého zrcadla lze najít 

prvky akční série, komedie, science fiction, soap opery, thrilleru, hororu nebo třeba 

televizního zpravodajství. Tvůrci se přiklání k prezentaci reality způsobem, který jí 

otevírá k širším interpretacím. Výběr žánru vždy ladí s tématem epizody a záměrem 

tvůrců, jakou hlavní myšlenku by si měl divák po shlédnutí odnést. Současně si 

pohrávají také s diváckým očekáváním, přičemž žánr následující epizody může být 

diametrálně odlišný od té předchozí. Černé zrcadlo také vyžaduje po divákovi zvýšené 

úsilí tím, že ho nutí hledat v příběhu skryté a neočekávané významy. Není tak ponechán 

v komfortní zóně, kterou zažívá při sledování běžných pořadů v televizi. Pokud divák 

pozoruje soap operu, zná principy, které jsou pro tento žánr charakteristické. Děj se tedy 

pravděpodobně bude soustředit zejména na mezilidské vztahy a romanci. V případě 

kriminálního pořadu zase divák očekává standardní mechanismus odhalení zločinu a 

dopadení zločince.  

 

Černé zrcadlo si však hraje s kombinováním žánrů nejen v rámci epizod, ale také uvnitř 

nich. Epizoda, která začíná jako klasický film o mladíkovi, který se rozhodne 

procestovat svět, se náhle změní na děsivý psychologický horor. Na první pohled běžný 

retro film z 80.let se promění na vztahové drama z alternativní budoucnosti. Konkrétní 

epizody lze zařadit do kategorií žánrů podle tématu, zvoleného režiséra, příběhového 

narativu, prostředí, protagonistů a filmového stylu. Velmi důležitým prvkem je 
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mizanscéna, jejíž součástí je propracovaná dobová scéna, barevnost, herectví, 

stylizované kostýmy a make-up. Všechny zmíněné prvky mohou odkazovat ke 

konkrétnímu žánru. 

 

Národní hymnu, která řeší téma veřejného ponížení britského premiéra, který je 

donucen mít pohlavní styk s prasetem, lze zařadit do žánrové kategorie politický thriller, 

stejně jako epizodu Medvídek Waldo. Její příběh pojednává o bizarním kandidátovi 

voleb v podobě anarchistické animované postavičky. U obou příběhů jsou záměrně 

vynechány science fiction prvky, jelikož tvůrci chtěli, aby děj obou příběhů působil co 

nejvíce aktuálně a realisticky.  

 

Díl Přijdu hned je možné zařadit mezi vztahová dramata v kombinaci se science fiction. 

Řeší téma ztráty blízkého člověka v digitálním věku. Pod stejnou kategorii lze zahrnout 

také díl Hang the DJ, který se odehrává v alternativní budoucnosti, kde systém nařizuje 

volbu partnera podle seznamovací aplikace. Retro epizoda San Junipero také sleduje 

romantický vztah dvou lidí, je ovšem stylizovaná do optimistické atmosféry typické pro 

americké filmy 80.let. Element romantického partnerského vztahu usnadňuje 

identifikaci diváka s příběhem. Divák rozeznává paralely ze skutečného světa a díky 

tomu se dokáže vžít do situace, kterou prožívají protagonisté. 

 

Epizoda Patnáct milionů meritů, představující satirickou verzi budoucnosti, která 

ukazuje společnost konzumující nesmyslné zábavní pořady, používá prvky science 

fiction. Epizodu USS Callister lze charakterizovat jako vesmírnou soap operu, která řeší 

spoustu současných témat. Zároveň představuje poctu klasickému sci-fi, odkazuje 

konkrétně k americkému seriálu Star Trek. Díl Metalhead je horor kombinovaný se sci-

fi, sledující únik hlavní hrdinky skrz postapokalyptickou krajinu. Science fiction 

epizody demonstrují na alternativní realitě současné fenomény.  
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Celá tvá minulost, pojednávající o žárlivém manželovi, který se stane posedlý údajnou 

nevěrou své partnerky a závislý na zařízení, které uchovává a přehrává minulost, je 

thriller obohacený o futuristickou sci-fi technologii. Do stejného žánru lze zařadit také 

epizoda Arkangel. Ta ukazuje příběh matky, která z důvodu panické hrůzy ze ztráty 

jediné dcery, začne kontrolovat její život pomocí speciálního monitorovacího zařízení. 

 

Díl Lovná zvěř, který se zabývá tématem viny a přiměřenosti trestu, je horor s prvky 

akčního dramatu. Zatímco epizodu Playtest o mladíkovi, který se zúčastní testování 

nové počítačové hry, lze nazvat psychologickým hororem. Díl Shut Up and Dance o 

kyberšikaně je pro změnu thriller s akčními prvky. Nejtemnější epizoda Černého 

zrcadla, Crocodile, je současně thriller, ale také černá komedie. Hlavní postava se snaží 

zbavit důkazů svého dávného hříchu, což jí postupně donutí vykonat několik vražd. 

Příběh s typicky britským černým humorem sleduje sérii jejích destruktivních chyb. 

 

Na příkladu žánrů jednotlivých epizod lze demonstrovat fakt, že tvůrci Černého zrcadla 

experimentují a překračují tradiční žánrové hranice. Ve většině případů lze říci, že si 

pořad drží spíše temný tón. Často se opakují žánry jako thriller, horor, případně akční 

drama. Na druhou stranu si také občas pohrává s romantickými příběhy, dokonalými 

světy a pastelovými barvami, které pak může výrazněji převrátit v katastrofu. 

Významnou roli hrají také prvky science fiction, které se váží především k volbě času, 

prostoru a přítomnosti futuristických technologií. 

 

Dalším poznávacím znamením Černého zrcadla je přítomnost sarkasmu a černého 

humoru, který je pro tvorbu Charlieho Brookera typický. Britský humor je suchý, 

sarkastický, často morbidní a inteligentní. V televizní tvorbě ve Velké Británii má tento 

druh humoru dlouhou tradici, narozdíl od amerických pořadů. Brooker nechává diváka 

sledovat, jak se protagonisti jeho příběhů vlastním přičiněním řítí směrem k absolutní 

katastrofě. Poukazuje tak na jejich vlastní slabosti a špatná rozhodnutí, kterými si 

utrpení způsobili. Tato krutá škodolibost je pro Brookera charakteristická. Režisér 

Národní hymny Otto Bathurst dokonce tvrdí, že v Americe je za svou neotřelost Černé 
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zrcadlo více uznávané, než ve Velké Británii a to zejména kvůli této odvážné epizodě. 

Tvrdí, že by v USA nikdy nedovolili, aby vznikl pořad, ve kterém by prezident Obama 

nebo Trump byl donucen souložit s prasetem. Oproti tomu ve Velké Británii, kde jsou 

diváci zvyklí na těžkou satiru a černý humor, nebyla epizoda tolik šokující. (Arnopp et 

al., 2018, s.61) 

 

3.5 Typologie pořadu podle narativní struktury 

 

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, Černé zrcadlo je antologií samostatných 

povídek. Antologie je pořad, který se skládá z několika epizod, které se samy o sobě 

chovají jako izolovaný pořad. Každá epizoda má svůj unikátní příběh, který je v závěru 

příběhu vyřešen. Brooker si vzal příklad z televizních antologií The Twilight Zone, 

Neobvyklé příběhy nebo Hammer House of Horror, které v každé epizodě přicházejí s 

novým příběhem v odlišném prostředí. Divák tedy zná tonalitu příběhů, ale dostává s 

každým novým dílem možnost sledovat pořad s pocitem, že neví, co ho čeká. Díky 

použití tohoto principu, postavil Brooker Černé zrcadlo do kontrastu se současnými 

televizními dramaty, která mají standardně se opakující prostředí a obsazení. 

 

Jednotlivé díly antologií jsou ve většině případů propojeny určitým mechanismem, 

který jim dodává sériový charakter. Významným stmelovacím prvkem Černého zrcadla 

je určující autorství Charlieho Brookera. Jeho osoba zastřešuje všechny epizody pořadu, 

na základě jeho předchozí práce v televizním průmyslu jim dodává záruku 

inteligentního scénáře a kvalitního diváckého zážitku. Produkční tým Černého zrcadla 

původně zvažoval, zda antologii nechybí výraznější spojovací prvkem. Jako řešení se 

nabízelo mít několik protagonistů, kteří by se opakovaně objevovali napříč epizodami. 

Další možností byla postava uvaděče, který by představil každý díl. Tuto techniku  

běžně používaly antologie z 60.let, například ty od Roda Serlinga, Alfreda Hitchcocka 

nebo Roalda Dahla. Nakonec se produkce i tvůrci shodli, že se tyto prvky k pořadu 

nehodí a od návrhu upustili. (Arnopp et al.. 2018, s.31) 
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Navzdory tomu v rámci speciálního dílu Bílé Vánoce, posledního dílu spadajícího pod 

Channel 4, tvůrci poprvé přistoupili k opakovanému použití technologických zařízení, 

která hrála roli v předchozích epizodách. Po přechodu pořadu ke společnosti Netflix v 

roce 2015, se začaly v Černém zrcadle objevovat nové propojující prvky. Další 

technologie, které se objevily v dřívějších epizodách se začaly opakovat v nových 

dílech, stejně tak hudební podkresy a někteří herci. Pořad obsahuje narážky a odkazy
19

 

od předchozích epizod po ty pozdější. Například epizoda třetí série Hated in the Nation 

odkazuje k událostem, které se staly v epizodách Národní hymna a Lovná zvěř. 

Jednotlivé epizody stále stojí dobře samy o  sobě, ale díky novému přístupu je možné se 

na pořad podívat s odstupem a získat soudržný pohled na důsledky dopadů digitálních 

technologií v širším kontextu. Další podobnosti mezi epizodami lze sledovat v jejich 

narativu na tematické a žánrové bázi. Epizody Přijdu hned, San Junipero a Hang the DJ 

lze všechny považovat za variace klasické love story. Příběhy sledují univerzum zúžené 

na úroveň jednoho páru, na kterém demonstruje širší fenomén. Příběh Hang the DJ je 

také  analogií San Junipera ve smyslu, že se děj ve skutečnosti nestal. V Hang the DJ je 

dokonce scéna, kde Frank a Amy říkají, že si myslí, že to celé je jenom simulace. 

 

Oba příběhy také mají navzdory klasické tonalitě Černého zrcadla pozitivní rozuzlení. 

Epizoda Nosedive by se také dala zařadit mezi příběhy se šťastným koncem, jelikož 

hlavní hrdinka evidentně zažije úlevu po odstranění hodnotícího systému. Další 

podobnost lze nalézt mezi epizodami Lovná zvěř a Shut Up and Dance, které se 

zabývají formou trestu, který byl určen hlavním postavám. Protagonisté obou epizod 

jsou odsouzeni na základě moci, které nejsou schopni vzdorovat. 

 

Ačkoliv je Černé zrcadlo antologie a epizody na sebe dějově nenavazují, způsob řazení 

jednotlivých epizod v rámci série je velmi důležitý. Tento fakt se dobře demonstruje na 

příkladu třetí série. Ačkoliv Brooker pro třetí sérii napsal nejprve epizodu San Junipero, 

jako první nakonec měla premiéru epizoda Nosedive. Černé zrcadlo nebylo v Americe 

ještě tolik známé, první epizoda třetí série tedy byla pro většinu amerických diváků 

                                                
19

 takzvané “Easter eggs”  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

seznámením s pořadem. Nosedive bylo zvoleno z důvodu, že dobře ukáže a vysvětlí 

novému divákovi, co může obecně očekávat od Černého zrcadla - jaká jsou jeho hlavní 

témata a způsob vyprávění. Oproti San Juniperu, které je více koncepční, vyprávění 

Nosedive se točí kolem osobního hodnocení, což je téma pochopitelné pro většinu 

diváků na základě zkušenosti ze sociálních sítí. Zároveň fakt, že na první epizodu 

navazuje naprosto odlišná epizoda, naučí diváka, jaký je princip antologie.  Hned s další 

epizodou Playtest dávají tvůrci divákům jasně najevo, že všechny epizody nebudou 

dodržovat stejnou tonalitu. 

 

Volba antologie jako typu pořadu, má dle mého názoru své výhody i nevýhody. 

Pozitivním aspektem je jednoznačně kreativní svoboda, kterou tento způsob vyprávění 

tvůrcům přináší. Každý další díl se může věnovat jinému tématu, mít jiné obsazení a být 

v naprosto odlišném prostředí. Scénárista není omezen danými postavami, vztahy mezi 

nimi a událostmi z minulých dílů. Tím získává možnost posouvat pořad kreativně dál, 

obsáhnout širokou škálu témat, reagovat na aktuální dění v současném, ať už 

politickém, nebo technologickém světě. Další výhodou je moment překvapení, který 

může divák zažít při sledování každého dílu. Zároveň ale může způsob vyprávění, kdy 

jedna epizoda nenavazuje na další, způsobit divácký diskomfort. Diváci jsou na základě 

svých zkušeností zvyklí konzumovat určitý druh televizních obsahů, běžný kontinuální 

seriál jim poskytuje jistotu stabilního diváckého zážitku. Pokud se nesetkali s televizní 

antologií, může pro ně být způsob vyprávění hůře pochopitelný, jelikož mají tendenci 

hledat v příběhu propojující linku. Kompletní změna s každým dalším dílem také 

znamená, že divák nemá žádnou záruku, že se mu příští epizoda bude líbit, stejně tak 

nemá tuto záruku ani tvůrce.  

 

Přes všechna pro a proti je Černé zrcadlo důkazem, že použití antologie může být risk, 

ale pokud je pořad kvalitní, tak nezabrání jeho úspěchu, naopak ho může podpořit. To 

vyplývá ze skutečnosti, že v posledních dvou letech vyhrálo Černé zrcadlo mnoho 

ocenění včetně šesti prestižních ocenění Emmy Awards a Brooker společně s Netflixem 

pracuje na páté sérii pořadu. 
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3.6 Narativní a stylová analýza 

3.6.1 Konstrukce příběhu 

 

Jedním z faktorů, který činí z Černého zrcadla výjimečný pořad, je způsob vyprávění. 

Tvůrci cíleně manipulují s očekáváním diváka, aby ho mohli následně šokovat. V rámci 

expozice je divák vždy seznámen s hlavními protagonisty a jejich výchozí situací. 

Divák nejprve pozoruje poměrně příjemnou, líbivou scenérii, jakou je zvyklý běžně 

vídat na televizních obrazovkách. Tvůrci v první části epizody částečně kopírují zažité 

televizní žánry. Děj však postupně graduje, přechází do čím dál vážnějšího tónu a 

nakonec vyústí v často brutální závěr. Brooker koncipuje děj tak, aby divák v průběhu 

sledování přešel od nezúčastněného sledování k soucitu s trpícími postavami na 

obrazovce, které jsou smýkány okolnostmi, aniž by se byly schopny ubránit. 

 

V rámci každé epizody nastane jeden nebo více dějových zvratů, které zásadním 

způsobem ovlivní další průběh příběhu. V Národní hymně to je moment, kdy se obrátí 

veřejné mínění a většina národa chce, aby premiér splnil únoscům požadavek. V tu 

chvíli je jasné, že premiér přestává být pánem situace a stává se otrokem okolností. 

Klimaxy v epizodě Patnáct milionů meritů jsou hned dva - Abi se dostane do pěvecké 

soutěže, vystoupení se jí podaří, ale pod tlakem porotců a publika je donucena přijmout 

roli v porno pořadu. Další obrat nastane ve chvíli, kdy se ukáže, že Blink podlehl 

systému a založil si vlastní pořad, čímž si zlepšil společenské postavení. V Přijdu hned 

je několik důležitých milníků, které děj posouvají dál. První je, když Martha poprvé 

napíše simulátoru Ashe, další když mu zavolá a poslední, když si objedná jeho fyzickou 

podobu. V epizodě Lovná zvěř je logicky hlavním obratem Victoriino zjištění, že 

všechno co zažila nebylo reálné. Šokující zlom událostí nastane v průběhu každé 

epizody. 

 

Na konci příběhu se také často objeví prvek černého humoru, který sarkasticky poukáže 

na to, jak byla sebedestrukce hlavního hrdiny zbytečná. V Národní hymně je to moment, 
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kdy se ukáže, že údajně uříznutý prst princezny, který obrátil veřejné mínění, byl ve 

skutečnosti únoscův. Vyjde také najevo, že únosce pustil princeznu půl hodiny předtím, 

než došlo k reálnému incidentu s prasetem. Díl Patnáct milionů meritů má zase 

moment, kdy se ukáže, že energie získaná šlapáním na rotopedu nepohání společnost, 

ale pouze zábavní průmysl, který lidé konzumují. V epizodě Playtest hlavního hrdinu 

zabije taková banalita, jako je telefonát od jeho matky, které se už několik týdnů cíleně 

vyhýbá. Hlavní postava dílu Crocodile zakončí sérii vražd, kterými zakrývá svůj dávný 

hřích tím, že zabije slepé dítě. Dítě tedy logicky nebylo svědkem ničeho a jeho vražda 

byla zcela zbytečná. 

 

Cílem tvůrců není diváky zahanbit či zesměšnit, ale otřást jimi. Tato vážně míněná 

moralita zanechává po shlédnutí díla v publiku tíživý pocit. Všechny epizody se sice 

odehrávají v alternativní budoucnosti,  zároveň ale pojednávají o tom, jak společnost 

žije právě teď a nebo jak bychom mohli žít velice brzy.  

 

3.6.2 Postavy 

 

Postavy jsou jedním ze základních stavebních prvků narativního díla. Jsou hlavními 

nositeli vztahu příčiny a následku, vyvolávají události a reagují na podněty, čímž rozvíjí 

děj. Identifikaci s postavami tvůrci podporují propracovaností jejich charakteru, 

způsobem práce s rozsahem a hloubkou informací. Výjimkou není ani Černé zrcadlo, 

které přistupuje k postavám jako k hlavním nositelům děje. Centrální postavy všech 

povídek mají podobné charakterové rysy. Hlavní protagonista je většinou slabý, 

vystrašený a nejistý člověk. Díky používání technologické vymoženosti získává pocit, 

že má možnost žít nejlepší možnou variantu svého života. S ohledem na svou vlastní 

slabost se ovšem velice rychle stane na technologii závislý a divák po zbytek děje 

sleduje, jak se pomocí zařízení pomalu ničí. Příkladem může být žárlivý manžel Liam z 

epizody Celá tvá minulost, dívka Laice toužící po lepším osobním hodnocení v 

Nosedive, protektivní matka v Arkangel nebo osamělá Martha v Přijdu hned. 
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Téma povídek Černého zrcadla je ve většině epizod odvyprávěno na příkladu osudu 

jednotlivce nebo páru. Přítomné vedlejší postavy jsou součástí kolektivu nebo mají 

osobní vazbu na hlavního protagonistu. Hierarchický vztah mezi aktéry často 

napodobuje dynamiku školních kolektivů. Skupina je rozdělena mezi výraznější, 

populární oblíbence a smolaře, kteří k nim vzhlížejí. Hlavní hrdinové patří mezi 

ztroskotance, kteří se snaží buď zvýšit svůj společenský status a nebo jen zůstat 

nepovšimnutí. . Černé zrcadlo se často snaží zvolit hrdinu, se kterým se diváci mohou 

identifikovat. Slabost jedinců demonstruje na situacích, které zná téměř každý, jako jsou 

vztahy s rodiči, problémy v partnerském vztahu, touha po lásce nebo snaha o oblíbenost 

v pracovním kolektivu. Mnohé epizody vsázejí na výběr sympatického hlavního hrdiny, 

který řeší běžné problémy. Identifikace je dosahováno pomocí dbaní na maximální 

realističnost herectví. Syžet sleduje hlavní postavy vystavené různým situacím, ukazuje 

nám momenty, ve kterých trpí. Díky tomu se s nimi divák  může ztotožnit, záleží mu na 

nich a je mu jich líto. Příkladem může být premiér Michael Callow v Národní hymně, 

kterého výborně ztvárnil Rory Kinnear. Premiér není zrovna milý, ale je viditelně tak 

zranitelný, ponížený a zničený, že s ním divák soucítí. To lze demonstrovat také na 

klíčovém proslovu Blinka v dílu Patnáct milionů meritů. 

 

V epizodě Přijdu hned je Martha zobrazená jako “holka od vedle”, která nemá velké 

sny a ambice, chce jen vybudovat obyčejný život se svým partnerem. To je něco, s čím 

se divák může ztotožnit a její zobrazení je velmi srdečné a upřímné.  Stejně tak Lacie z 

epizody Nosedive je sympatická postava. Přes všechno její hysterické pištění a falešné 

úsměvy je velmi zranitelná. Její hlavní touha je být milována, což je situace se kterou se 

většina diváků dokáže identifikovat. V rámci dílu Patnáct milionů meritů je do hrozivé 

budoucnosti zařazen milostný vztah, aby divákovi záleželo na osudu Blinka a Abi. 

Mladík Cooper má zase jiskru, šmrnc a všechno dokáže okomentovat s humorem. O to 

větší vzniká kontrast s druhou polovinou děje, ve které ho technologie dokáže naprosto 

zničit. V případě milostných příběhů a pozitivních hrdinů Černé zrcadlo dodržuje 

pravidlo, že pokud zůstane děj maximálně jednoduchý a obsadí dobré herce, lidem na 

jejich osudu přirozeně záleží.  
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Dalším nástrojem pro docílení identifikace je použití hloubky a rozsahu informací v 

syžetu. Psychologické stavy protagonistů jsou někdy ukazovány subjektivním 

způsobem pomocí POV záběrů nebo ukazování vnitřních pohnutek ve formě obrazů, 

záblesků z minulosti. Příběh používá spíše omezenou naraci, kdy je divákovo vědění 

omezené na stejné informace, které mají postavy. Tím podněcuje zvědavost a opět 

zároveň podporuje ztotožnění s postavou. 

 

Černé zrcadlo ovšem v některých epizodách vystaví příběh kolem antihrdiny, který je 

poměrně kontroverzní. Na počátku děje ho vykreslí jako obyčejného, bezvýznamného 

jedince, aby v druhé polovině děje ukázalo jeho pravou tvář. Příkladem může být Liam 

z Celá tvá minulost, který je evidentně obsedantní, nesmyslně dusí svou partnerku a 

jeho šílenství ještě postupně vygraduje kvůli používání technologie. Je tedy otázka, 

kolik si zaslouží diváckých sympatií. Další z netradičních hrdinů je Victorie z epizody 

Lovná zvěř, o které se na konci epizody dozvíme, že se podílela na vraždě malého 

dítěte. Kontroverzní postava Kennyho v Shut Up and Dance nejdřív vypadá jako 

obyčejný, milý kluk, který neudělal nic špatného. O to větší šok divák zažije, když 

zjistí, že je Kenny ve skutečnosti pedofil. Hlavní protagonista USS Callister Daly je sice 

v reálném životě tichý, ignorovaný a ponižovaný v pracovním kolektivu, ale v uměle 

vytvořené realitě se promění v o to většího sadistu. Mia, postava drsné epizody 

Crocodile, spáchá hned několik vražd, včetně zabití slepého dítěte.  

 

Během první série Černého zrcadla byl pořad považován spíše za malý odvážný 

experiment. Ve chvíli castingu herců do prvních epizod pořad ještě nikdo neznal a 

rozpočet byl oproti současnému nepatrný. Z toho důvodu nebyl vyvíjen nátlak na 

vytvoření hvězdného obsazení. Tvůrci vsadili na předpoklad, že Brookerův koncept a 

scénář jsou dostatečně silné, aby upoutaly pozornost i bez známých herců. Přesto však 

dbali na to, aby do hlavních rolí obsadili výrazné a kvalitní herce, se kterými budou 

diváci sympatizovat. Současně se snažili vyhnout použití herců spojovaných s 

komediemi, jelikož Brooker byl v Británii vnímán hlavně jako scénárista komedií. Tím 
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se vymezili proti vnímání Černého zrcadla jako zábavního pořadu. (Arnopp aj. 2018, 

s.50) 

 

3.6.3 Prostředí 

 

Pro vyprávění příběhu představuje vymezení prostředí důležitý faktor. Analýzu 

prostředí lze pojmout také jako rozbor v souvislosti s filmových stylem, jako součást 

mizanscény. V naratologické rovině je ovšem podstatné určit, jakým způsobem působí 

prostor na syžet a fabuli. V některých případech je prostředí ve fabuli a syžetu totožné. 

Někdy však tvůrci zvolí, jakou část prostředí divákovi v syžetu ukáží. Podoba 

zbývajícího prostředí je závislá na divákově představovivosti, případně na náznacích, 

které tvůrci do díla vloží.  Důležitou otázkou je také jak určení prostoru, tedy času a 

místa, ovlivňuje příběh.   

 

Tvůrci Černého zrcadla používají prostředí jako zásadní nástroj pro vytvoření atmosféry 

dané epizody. Prostředí je detailně propracované, každá drobnost je promyšlená a 

zvolená záměrně. Přesto však samozřejmě nelze srovnávat detailnost prostředí Černého 

zrcadla s americkými velkofilmy. Primární je stále vztah postav a technologií, proto si 

tvůrci v příběhu vystačí pouze s částí naznačeného univerza. Určení místa a času se v 

jednotlivých epizodách výrazně liší. Obecně lze říci, že se příběhy odehrávají buď v 

současnosti, v alternativní blízké nebo vzdálenější budoucnosti. To, jak díl působí 

aktuálně, ovlivňuje vnímání příběhu. Čím více působí děj současně, tím se zdá téma 

palčivější a aktuálnější. Autentické situace a místa z běžného lidského života také 

umožňují jednodušší identifikaci diváka s postavou. Díky tomu, že divák sleduje 

obrazy, které je zvyklý vídat na televizních obrazovkách, je jednodušší ho šokovat 

následným obratem v ději nebo vizuálu. Díly, které jsou zasazeny do vzdálenější 

budoucnosti, mají výraznější varovný tón a dystopický nádech. Divák však získává od 

problému větší odstup, jelikož díky větší stylizovanosti a vzdálenosti v čase získává 

pocit, že se ho netýká. 
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Typickou ukázkou příběhu zasazeného do současnosti je Národní hymna. V dílu se 

nevyskytují žádné futuristické technologie, ukazuje pouze na zvrácené využití těch 

existujících. Používá otázku “co kdyby”, na základě které ukazuje situaci dohnanou za 

hranu. Síla této epizody spočívá v tom, že nezůstane u bizarního požadavku, ale že je 

premiér opravdu donucen, ho pod nátlakem veřejného mínění splnit. Dalším příkladem 

je Medvídek Waldo, politický satirický příběh pojednávající o animované postavičce, 

která kandiduje ve volbách. Waldo je postavička z noční komediální show, jejíž ústy 

glosuje a promlouvá zkrachovalý komik Jamie. Produkční společnost přesvědčí 

Jamieho, aby jménem Walda kandidoval proti konzervativnímu politikovi. Waldo si 

svými sarkastickými poznámkami a pobuřujícím chováním získá oblibu veřejnosti a 

nakonec dokáže skutečně ovlivnit výsledky voleb. Epizoda opět pouze ukazuje na 

extrémním případě na možnost zneužití technologie za účelem získání moci. Epizoda 

Shut Up and Dance se pro změnu zabývá tématem kyberšikany, které je aktuální již 

několik let. Hacker se nabourá do elektronických zařízení teenagera a pomocí získaného 

obsahu ho vydírá. Téma opět lépe rezonuje v kontextu současných problémů.  

 

Další úroveň představují epizody, které působí jako ze současnosti, ale objevují se v 

nich moderní technologie, které ještě neexistují. Příkladem může být Přijdu hned, 

Lovná zvěř, Playtest nebo Hang the DJ. V epizodě Přijdu hned sledujeme mladý pár, 

který se čerstvě sestěhoval. Partner náhle zemře a divák pozoruje osamělou Marthu, 

která se se situací vyrovnává. Poté objeví technologii, která dokáže jejího mrtvého 

partnera simulovat a rozhodne se ji použít. Epizoda dobře pracuje s kontrastem 

futuristického, neexistujícího programu a autentického prostředí. Marthin dům, okolní 

příroda, benzínová pumpa - všechny lokace vypadají velmi současně a přirozeně. Přesto 

se v ději vyskytuje hned několik futuristických prvků, jako je způsob řízení auta, 

počítačový ilustrátorský program ve kterém Martha pracuje, nebo právě android 

napodobující Ashe. Díky vyvážené kombinaci těchto prvků v prostředí dokáže divák 

nad situací uvažovat jako nad reálnou. Díl Playtest zpočátku působí jako klasický 

televizní příběh o mladíkovi, který se vydal na cestu kolem světa. Vidíme hlavního 

hrdinu, který opouští svůj americký domov s krosnou, následuje sestřih záběrů z Indie, 
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Thajska, Austrálie a dalších zemí. Nakonec se mladík ocitne v Londýně, který projíždí 

ve dvoupatrovém autobuse. Všechny tyto realistické prvky, které je divák zvyklý vídat 

na televizních obrazovkách, vytvářejí tvůrcům šanci znásobit divácký šok z dějového 

zvratu. 

 

Poslední úrovní jsou příběhy ze vzdálené budoucnosti, zasazené do nerealistického 

prostředí. Do této kategorie spadají futuristické díly jako Patnáct milionů meritů a 

Metalhead. Stylizované prostředí může být prostředkem pro kritické komentování 

současných událostí. Patnáct milionů meritů představuje jakousi sarkastickou verzi 

budoucího světa, kde většina společnosti žije v pokojích složených z obřích televizních 

obrazovek a čas tráví nesmyslným šlapáním na rotopedu a sledováním mizerných 

programů v televizi. Hlavním cílem většiny je zaplatit si účast v reality show, uspět v ní 

a zlepšit tak svoje sociální postavení. Prostředí je použito jako metafora pro existující 

společenské kasty. Odděluje od sebe šedivé cely, zářivý svět televizních obrazovek, 

barevný svět reality show a bílé prostory luxusních bytů. Zatímco díl Metalhead je 

postapokalyptický černobílý horor, který sleduje útěk ženy bezútěšnou krajinou před 

smrtícím robotickým psem, zdánlivě bez hlubšího závěrečného poučení. Možná také 

díky futuristickému prostředí, nezíská divák příležitost se s dějem zcela ztotožnit. 

 

Určení místa děje také probíhá odlišně u jednotlivých epizod. Některé díly mají přímo 

určené místo, kde se děj odehrává. Příběh epizod Národní hymna a Playtest je například 

zasazen do Londýna. Lokaci lze na základě znalostí snadno identifikovat podle 

vizuálních vodítek, jako je adresa oficiálního sídla britského premiéra Downing Street 

10, Londýnské oko nebo Big Ben. Některá prostředí nejsou jasně určená, ale jsou 

stylizovaná tak, aby evokovala existující lokaci. Prostředí epizody Nosedive má 

například evokovat předměstí v Kalifornii v Americe. Čím současnější je děj, tím 

přesněji je naznačené místo příběhu. Naopak čím více v budoucnosti se příběh ocitá, tím 

méně vizuálních odkazů na konkrétní místo obsahuje. 
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3.6.4 Strukturní prvky pořadu 

 

Pořad Černé zrcadlo má celkem čtyři série. První dvě série byly natočeny pro britskou 

televizní stanicí Channel 4, třetí a čtvrtá série spadá pod produkci americké společnosti 

Netflix. První a druhá série se každá skládá ze tří epizod. V rámci druhé série byla 

natočena ještě čtvrtá, speciální sváteční epizoda Bílé Vánoce. Třetí a čtvrtá série se 

skládají ze šesti epizod. Nárůst počtu epizod byl umožněn díky finanční investici od 

Netflixu, který měl původně zájem o rozšíření počtu na deset epizod na sérii. Z důvodu 

zachování kvality si však tvůrci prosadili kompromis šesti dílů. 

 

Délka jednotlivých epizod se liší na základě komplexnosti tématu. Časová dotace pro 

danou epizodu je vždy určena podle množství informací, které je nutné divákovi sdělit. 

Vliv na délku epizod má samozřejmě i produkční rozpočet, který se musí v rámci série 

poměrově rozdělit mezi epizody. Natáčení antologie je nákladnější než produkce 

běžného seriálu, jelikož vždy operuje s novým prostředím, postavami i tématem. Je tedy 

zároveň také těžké odhadnout, jak budou dílčí epizody finančně náročné, protože se od 

sebe diametrálně odlišují. Délka epizod Černého zrcadla se pohybuje mezi 41 až 90 

minutami. Nejkratší epizodou je postapokalyptický příběh Metalhead, který je pátou 

epizodou čtvrté série. Mezi kratší epizody patří také například Národní hymna, Přijdu 

hned nebo Lovná zvěř. Nejdelší epizoda trvající hodinu a půl, je poslední díl třetí série 

Hated in the Nation. Obecně lze říci, že série natočené ve spolupráci s Channel 4, měli 

kratší dobu projekce, ve většině případů kolem 45 minut. Výjimku tvoří Patnáct milionů 

meritů s délkou projekce 61 minut a speciální vánoční díl Bílé Vánoce se stopáží 77 

minut. Bílé Vánoce jsou mozaikou tří odlišných příběhů, spojených v jedné epizodě. 

Třetí a čtvrtá série naopak sestávají převážně z epizod s delší projekcí, která se 

pohybuje standardně kolem hodiny. Příkladem mohou být epizody Nosedive, USS 

Callister nebo Black Museum. 

 

V televizních pořadech se využívá několika strukturálních prvků, které mají v rámci 

vyprávění specifické funkce. Teaser je úvodní scéna televizního pořadu, která má za 
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úkol v krátkém čase upoutat diváka a zabránit mu, aby přepnul na jiný program. Účelem 

teaseru tedy není informovat ani rozvíjet vyprávění, ale především zaujmout. (Korda, 

2014, s.40) Pořad Černé zrcadlo nepoužívá teaser ve smyslu výběru nejvíce šokujícího, 

výrazného záběru, který je vytržený z kontextu. Naopak pracuje chytře s úvodní scénou 

tak, aby dokázal vzbudit zvědavost. Například v první scéně dílu Národní hymna 

sleduje divák urgentní telefonát uprostřed noci, díky kterému se dozví, že se něco stalo 

princezně Susannah. Není však řečeno, co přesně se událo. Epizoda Přijdu hned začíná 

střihem série rozostřených, matoucích záběrů doplněných o nepříjemné zvuky, které 

následuje detailní záběr na vyděšenou ženu. V epizodě USS Callister začíná děj 

stylizovaným obrazem, který je vizuální analogií k seriálu Star Track. Po krátké úvodní 

scéně je děj vrácen do reálného světa.  

 

Úvodní titulková sekvence má za funkci označení začátku audiovizuálního díla. V rámci 

televizních obsahů je její význam obohacen také o odlišení díla v rámci nepřetržitého 

televizního toku. Kromě toho má titulková sekvence schopnost rychle sdělovat 

informace o pořadu samotném, jako je žánrové zařazení, atmosféra nebo připomenutí 

hlavních postav. (Korda, 2014, s.41) Černé zrcadla používá na začátku každé epizody 

totožnou titulkovou sekvenci. Ta je velmi minimalistická, přesto působivá. Skládá se z 

černého podkladu, na kterém se objeví zářící kolečko, které symbolizuje ikonu načítání 

obsahu, tak jak ho známe například z načítání webových stránek. Kolečko se postupně 

rozsvěcuje, naznačuje načítání, poté se postupně objeví nápis “Black Mirror”, který se 

výrazně chvěje, za doprovodu nepříjemného vysokého tónu způsobujícího napětí. 

Najednou se ozve zvuk prasknutí skla a nad nápisem se vytvoří prasklina. Úvodní 

titulek odkazuje k samotnému názvu pořadu, který je metaforou pro tmavou plochu 

vypnutých obrazovek technologických zařízení. Odkazuje tím současně i k jeho 

hlavnímu tématu. Pomocí nepříjemného zvuku, černé barvy a symbolu prasknutí skla, 

vytváří dramatickou atmosféru a tím i představu o žánrovém zařazení pořadu. Úvodní 

sekvence také funguje jako propojovací prvek epizod. 
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Segmenty televizního pořadu jsou většinou odděleny klasickým střihem. Někdy však 

bývá využito speciálního přechodu pomocí sekvence, která ho zvýrazní. Tento předěl 

mezi segmenty může plnit různé funkce, jako je vytvoření atmosféry, spojitost se 

zápletkou nebo vyvolání humoru. V prvním dílu pořadu, Národní hymna, jsou zajímavě 

použité titulkové předěly mezi  odlišnými částmi příběhu. Příběh je rozdělen na část 

jedna, část dvě a část tři. Mezi jednotlivé části je vložen textový titulek, který označuje 

následující úsek. Díky tomu je divákovi naznačeno, že nastane v ději významný obrat. 

Pomáhá také k uvědomění blížícího se závěru. V dalších epizodách už takto výrazné 

rozdělení příběhu není použito. 

 

V případě televizních obsahů je závěrečná titulková sekvence stejně důležitá jako ta 

úvodní. V okamžiku kdy pořad končí, hrozí pro stanici nebezpečí, že divák přepne na 

jiný televizní kanál. Televizní producenti se tak snaží toto riziko snižovat pomocí 

různých mechanismů. Jedním z nich je dovětek, tedy segment, který navazuje na 

události v příběhu a je propojen se závěrečnými titulky. Pomůže tedy divákovi překonat 

čas, kdy běží závěrečné titulky, které pro něj neobsahují zajímavé informace. (Korda, 

2014, s.42) Tento princip využívá také Černé zrcadlo. Zdánlivý konec epizody Národní 

hymna nastane v okamžiku, kdy premiér zvrací na záchodě po vykonaném aktu. 

Narativní hádanka je vyřešena, premiér byl donucen přistoupit na podmínky únosce a 

měl sex s prasetem. Objeví se závěrečný titulek představující režiséra, poté se však pod 

obrazem ozve voiceover a následně se znovu objeví obraz. Sledujeme zpravodajství a 

následně situace, které reflektují vývoj situace po roce od události. Teprve poté se 

objeví zbývající závěrečné titulky. Epizoda Lovná zvěř nabídne klimax v momentě, kdy 

je divákovi vysvětlena celá záhada Victoriiny nepochopitelné situace. Tím však příběh 

nekončí. Následuje ještě série záběrů “behind the scenes” celého trestního procesu. 

Scény nám ukazují, jak jsou rozmisťovány rekvizity, jaké dostávají herci pokyny a jak 

celá situace vypadá z jejich úhlu pohledu. Tyto obrazy se prolínají se závěrečnými 

titulky na černém pozadí. Tyto mechanismy ovšem nejsou podmínkou a vyskytují se jen 

u několika málo vybraných dílů. Nejsou dokonce přítomny ani u všech epizod, které 

byly produkovány pro televizní stanici Channel 4. Jsou vždy použity tam, kdy dávají 
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smysl a tvůrci potřebují nastínit vývoj příběhu v budoucnosti a nebo nabídnout divákovi 

hlubší vysvětlení. 

 

V závislosti na skutečnosti, že je Černé zrcadlo antologií samostatných příběhů, nejsou 

v pořadu obsaženy recapy, cliffhangery ani upoutávky. Zmíněné strukturní prvky jsou 

typické pro pořady se seriálovou povahou, kde na sebe jednotlivé díly navazují a je 

nutné mezi nimi vytvářet kontinuitu.  

 

3.6.5 Rozbor stylu 

 

Tvůrci se v souvislosti se současnými trendy televizních obsahů záměrně snažili o 

výrazný filmový dojem. Tomu přizpůsobili volbu režisérů a hlavních kameramanů, kteří 

často k pořadu přišli ze světa hollywoodských filmů. Volba stylu jednotlivých epizod 

odpovídá jejich žánrové kombinaci a zvolenému prostředí. Mizanscéna je důležitým 

prvkem všech epizodních příběhů Černého zrcadla. Prostředí každého příběhu je z 

hlediska scény, rekvizit, kostýmů a make-upu do detailu propracované. Dalším 

důležitým faktorem je barevnost a stylizovanost, které podporují kýženou atmosféru 

epizody. 

 

Důležitým členem tvůrčího týmu Černého zrcadla je production designer Joel Collins, 

jehož prací je přiřadit k epizodám žádoucí vizuální dojem. Na základě scénáře připraví 

pro každý díl návrh vizuálního ztvárnění, který konzultuje s režisérem, kameramanem a 

showrunnery. Po schválení vize spolupracuje na jejím ztvárnění se set designéry, 

kostyméry a rekvizitáři. Za svou práci pro Černé zrcadlo získal několik prestižních 

nominací a ocenění. 

 

Z hlediska scény, rekvizit, kostýmů a make-upu lze říct, že se epizody dělí na realistické 

a stylizované. Jak už bylo zmiňováno v rámci analýzy prostředí, některé příběhy jsou 

zasazeny do současnosti nebo blízké budoucnosti, některé do alternativní vzdálené 

budoucnosti. Tomu odpovídá i zvolený set design a práce s mizanscénou. Na maximální 
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realističnost je dbáno například v epizodách Národní hymna, Přijdu hned, Medvídek 

Waldo nebo Arkangel. Oproti tomu epizody Patnáct milionů meritů, Nosedive, USS 

Callister a Metalhead jsou výrazně stylizované. 

 

Tvůrci si pohrávají s barevností epizod v závislosti na tonalitě příběhu. Nosedive se 

odehrává v dokonalém americkém světě, který působí téměř jako digitální realita. 

Každé prostředí reflektuje výši hodnocení postav, které se v něm vyskytují. Svatba 

Naomi je tedy tím nejvyšším stupněm dokonalosti. Barevnost celé epizody  je 

definovaná množstvím sladkých pastelových tónů, které jsou používány od nejmenších 

rekvizit po celé interiéry. San Junipero vytváří snovou, barevnou atmosféru filmů 

80.let. Proti tomu se vymezuje mizanscéna epizody Shut Up and Dance, která se 

odebírá přesně opačným směrem, stejně jako ladění epizody Lovná zvěř. Díl Metalhead 

využívá pro změnu po celou dobu černobílý vizuál. 

 

Kostýmy v realisticky pojatých epizodách jsou nenápadné, make-up je přirozený a 

minimalistický. Tím podporují uvěřitelnost příběhu a zbytečně neubírají pozornost 

autentickému herectví. Oproti tomu ve stylizovaných epizodách jsou kostýmy velmi 

propracované a vytvořené na míru jednotlivým charakterům. Kostýmy v alternativním 

světě USS Callister jsou pojaty jako nepraktické, generické vesmírné uniformy. Jako 

hlavní materiál je použit neopren, který vyvolává dojem vzhledu umělé Barbie. Jsou 

také koncipovány tak, aby celá virtuální posádka vypadala slabší než kapitán Daly, 

který je stylizovaný do vesmírného Kena. Makeup byl zvolen tak, aby byl každý 

charakter jednoznačně rozpoznatelný. Také kostýmy a makeup v dílu San Junipero mají 

jasně značit charaktery hlavních postav. Kelly je oblečená tak, aby to symbolizovalo její 

sebevědomí a silnou osobnost, zatímco Yorkie je stylizovaná jako nevinná. 

 

Některé rekvizity hrají v rámci příběhu klíčovou roli. Podstatné rekvizity jsou vždy 

konkrétní technologická zařízení, která jsou spouštěčem děje. Z této kategorie můžeme 

jmenovat například “grain” z Celá tvá minulost, androida Ashe z Přijdu hned nebo 

animovaného avatara z Medvídek Waldo. Přítomné technologie podporují dojem 
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zasazení děje do budoucnosti z hlediska času. Realistické prostředí obohacené o 

futuristické zařízení působí jako blízká budoucnost. V epizodě Přijdu hned jsou 

technologie v domácnosti a prostředí lehce futuristické, ale cíleně vypadají jako něco, 

na co by člověk mohl narazit při dnešní návštěvě obchodu společnosti Apple.  

 

Vizuál avatara Walda je na úrovni kvality animace inspirován starším zařízením 

PlayStation. Pokud by byl dokonale propracovaný jako animace od studií Dreamworks 

nebo Pixar, nebylo by pro diváka uvěřitelné, že ho dokáže hlavní hrdina Jamie ovládat. 

V epizodě Nosedive má důležitou roli Laciin plyšák Mr.Rags, který je symbolem 

společných zážitků s bývalou kamarádkou Naomi. V epizodě Playtest se ve scéně 

vyskytuje spoustu detailů, které nejsou pro pochopení děje klíčové, ale podporují 

komplexnost hlavní myšlenky. Ta je taková, že každá událost, kterou Cooper zažije do 

chvíle než začne hrát hru, uvízne v jeho paměti a hra ji použije proti němu. Hospoda 

Raven pub, kde se setká se Sonjou se tedy stane knihou, kterou čte ve strašidelném 

domě. Titulní stránka časopisu, kterou mu Sonja ukáže v jejím bytě, seznámí Coopera s 

podobou autora hry Shou Saito.  

 

Práce s kamerou se mění v závislosti na jednotlivých epizodách, každou epizodu točil 

odlišný kameraman, proto se od sebe  vizuálně odlišují. Cílem této práce není podrobný 

rozbor rámování, druhu a délky záběrů, jelikož to není na úrovni pořadu vypovídající. 

Snažila jsem se však vypozorovat fenomény, které se napříč epizodami opakují. Prvním 

fenoménem je filmový vzhled celého pořadu. Epizody mají vysokou vizuální úroveň a 

experimentují s různými druhy záběrů. Děj se odehrává na různorodých lokacích, které 

mohou být zabírány ve velkých celcích. Tím se odlišuje například od klasických 

britských sitcomů a nekonečných seriálů. Dalším fenoménem je časté používání 

detailních záběrů na obličeje hlavních postav, které umožňují sledovat jejich emoce a 

vzájemné interakce. V několika epizodách jsou také využívané POV záběry, kdy divák 

prožívá děj očima hlavní postavy. Rychlost záběrů také závisí na charakteru děje. Práce 

s kamerou v Přijdu hned je poměrně statická a poklidná, zatímco při zběsilém úprku 
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Victorie v Lovné zvěři jsou používány velmi dynamické záběry. Obecně dynamika 

stoupá spolu s postupnou gradací děje.  

 

Stejná situace nastává i z hlediska střihové skladby a práce se zvukem. Dynamika střihu 

každé epizody je s ohledem na jiný tvůrčí štáb a charakter děje odlišná. Zhuštění děje je 

použito například v Patnáct milionů meritů, když se motivovaný Blink snaží získat 

potřebné merity, aby se mohl znovu přihlásit do Hot Shotu. Naopak v epizodě Playtest, 

kdy Cooper ve strašidelném domě přijde o rozum a říká, že neví kdo je, je natočena jako 

jeden dlouhý záběr bez střihu. Zvuky jsou určeny pro dosažení cílené atmosféry, stejně 

jako záměrné použití ticha, které umí vytvořit nesnesitelné napětí. S tímto přístupem se 

pracuje například v epizodě Lovná zvěř, kde je prvních pár minut úplné ticho 

doprovázené tichým hučením. V celé epizodě je celkově tiché prostředí, které je 

narušeno výraznými zvuky. Později se přidává dramatická hudba, která doplňuje tíživou 

a stresující  atmosféru. Když se v Přijdu hned android Ash probouzí k životu ve vaně, 

ozývá se zvuk bublání, který je téměř hororový a jasně značí, že se jedná o něco 

nepřirozeného a špatného. V Černém zrcadle je také používáno zvuků k podpoře 

optimistické atmosféry fikčních světů, aby jejich následné zničení vytvořilo ještě větší 

kontrast, jako například v Nosedive. Hudba hraje důležitou roli pro dosažení atmosféry. 

Epizoda San Junipero má speciální soundtrack pro vytvoření retro atmosféry. V dílu 

Patnáct milionů meritů je píseň kterou zpívá Abi jedním z klíčových motivů, zatímco 

opakované zvuky a hudba vtíravých televizních pořadů způsobují Blinkovi muka.  

 

3.7 Prolínání fikce a skutečnosti v pořadu Černé zrcadlo 

 

Dalším faktorem, který z antologie Černé zrcadlo činí výjimečný počin televizní tvorby, 

je způsob propojení pořadu s reálným světem. Ačkoliv se příběhy odehrávají v 

alternativní budoucnosti, fikce s realitou se v pořadu prolíná několika způsoby. První 

rovinu představuje fakt, že se tvůrci Černého zrcadla při vymýšlení příběhů inspirovali 

skutečnými událostmi, televizními obsahy a technologiemi. Pořad také představil 

dystopické vize nových technologií, které byly později skutečně vyrobeny. Některé díly 
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také dokázaly predikovat budoucí události, které se skutečně staly. Dalším faktorem je, 

že Černé zrcadlo vyvolalo okolo tématu dopadu technologií společenskou debatu. 

 

Na produkci pořadu Černé zrcadlo se začalo pracovat před devíti lety, v roce 2010. V 

rámci technologického pokroku se jednalo o odlišnou epochu, kdy byl obecný pohled na 

technologie poměrně optimistický. Za zmínku stojí například celosvětově vnímaný 

pozitivní význam sociálních sítí v rámci Arabského jara. Po osmi letech se situace 

razantně změnila, podle Brookera jsou dnes smartphony dvakrát návykovější a 

škodlivější než cigarety a na sociálních sítích běžně vídáme xenofobní nebo zvrácené 

příspěvky. Brooker konstatuje “It’s all gone sour. It’s all gone a bit ‘Black Mirror’, in 

fact.“ (Arnopp et al., 2018, s.35) 

 

3.7.1 Inspirace skutečnými událostmi  

 

Jak již bylo zmíněno výše, tvůrci pořadu se při vymýšlení satirických vizí z budoucnosti 

několikrát inspirovali skutečnými událostmi či existujícími fenomény. Díl Patnáct 

milionů meritů částečně paroduje populární britské talentové show jako například X-

factor. Herci v reality show Hot Shot představující soudce Hope, Charity a Wraight, 

jsou nápadně podobní reálným porotcům, jako například obávanému Simonu Cowellovi 

z X-factoru. Epizoda Národní hymna se věnuje především tématu veřejného ponížení. V 

tomto ohledu Charlieho Brookera inspirovala britská reality show  I’m A Celebrity…Get 

Me Out Of Here!. Podstatou tohoto pořadu televizní stanice ITV jsou celebrity umístěné 

v džungli, které jsou nuceny plnit děsivé a nechutné úkoly, přičemž pořad je často 

vysílán živě. To ovlivnilo konstrukci epizody Černého zrcadla, která sleduje nejen 

aspekt ponížení, ale také zvrácené potěšení diváků, které ho sledují skrze své televizní 

obrazovky. 

 

Čtyři roky po premiéře Národní hymny se v britských médiích objevilo tvrzení, že 

britský premiér David Cameron vložil během studentského přijímacího rituálu své 

intimní partie do úst mrtvého prasete. Cameron popřel, že by se něco takového kdy 
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stalo. Kolem tématu vznikla výrazná veřejná debata, která se odehrávala převážně na 

Twitteru.  Veřejnost rychle nalezla analogii s epizodou Černého zrcadla, přičemž tvůrci 

byli dotazováni, zda o události věděli a byla pro epizodu inspirací. Brooker popírá, že 

by o tomto skandálu cokoliv věděl. Další paradoxní souvislostí je fakt, že lidé na 

Twitteru začali používat při komentování Cameronova skandálu hashtag #snoutrage, 

který byl navrhnutý a používaný na promo plakátech Národní hymny. Toto bizarní 

propojení však přineslo pořadu další publicitu. 

 

Další politická satira Medvídek Waldo, byla inspirovaná vzestupem a vystupováním 

londýnského starosty Borise Johnsona. Událost, která dodala epizodě Medvídek Waldo 

nový rozměr, byly prezidentské volby v Americe. Kampaň, vyjadřování a zvolení 

Donalda Trumpa dodalo dílu nepříjemnou pachuť a realističnost. Na sociálních sítích se 

objevilo mnoho reakcí odkazující na Černé zrcadlo. Krátce po volbách někteří uživatelé 

situaci komentovali, že doufají, že to není realita, ale pouze další epizoda Černého 

zrcadla. Na Twitteru Černého zrcadla se rychle objevila trefná glosující odpověď “This 

isn't an episode. This isn't marketing. This is reality.” (2016) 

 

3.7.2 Inspirace v televizním, filmovém a herním průmyslu 

 

Charlie Brooker se otevřeně hlásí k dílům, která mu byla inspirací a ovlivnila podobu 

antologie Černé zrcadlo. Odkazuje se na množství televizních pořadů, filmů, ale i 

literárních děl, hudby či počítačových her. Největší inspirací Brookera byl americký 

pořad The Twilight Zone (Arnopp aj. 2018, s.13), televizní antologie z pera Roda 

Serlinga z konce padesátých let. Během pěti let vzniklo celkem 156 epizod, z toho 

každá epizoda představuje samostatný příběh, ve kterém se hlavní hrdinové musí 

vypořádat s nepříjemnými, nečekanými, často surrealistickými událostmi, způsobenými 

takzvaným vstupem do “zóny soumraku”. (Brooker, 2011) 

 

Pořad je žánrově zařazován mezi science fiction, fantasy a psychologický horor. 

Zdánlivě přímočará science fiction tématika ale skrývá hlubší smysl. Serling 
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dlouhodobě čelil cenzuře jeho provokativních televizních děl, ve kterých se kriticky 

vyjadřoval k tehdejším důležitým otázkám, jako například rasismu, paranoie ze studené 

války nebo Mccarthismu. Proto vytvořil pořad, ve kterém mohl metaforicky 

zakomponovat do fiktivního světa veškerá palčivá témata, o kterých chtěl mluvit, ale 

nebylo je možné v rámci běžných televizních obsahů dostat na obrazovky.  Dnes by 

Serling mohl psát další alegorické příběhy o terorismu, ekonomice, mediích, soukromí 

nebo našem vztahu s technologiemi. Stejně jako to dělá antologie Černé zrcadlo - proto 

je často nazýván variací na The Twilight Zone, upravenou pro moderní dobu. V rámci 

propagace první řady Černého zrcadla bylo dokonce divákům slibováno: “Just as The 

Twilight Zone would talk about McCarthyism, we’re going to talk about Apple.“. 

(Arnopp et al. 2018, s.27) 

 

Britskou televizní inspirací byly pro Brookera například televizní sci-fi antologie 

Neobvyklé příběhy (1979–1988) od Roalda Dahla a Hammer House of Horror (1980) , 

další britský pořad Serlinga Rod Serling’s Night Gallery (1969–1973), legendární sci-fi 

seriál Pán času (1963–současnost) nebo remake sci-fi seriálu z 80.let Battlestar 

Galactica (2004-2008). Kromě žánru science fiction zmiňuje Brooker také komediální 

seriály, kultovní Monty Pythonův létající cirkus (1969–1974) a post-pythonovský 

Hotýlek (1975–1979). Ze zahraničních pořadů to je americká série Akta X (TV, 1993–

současnost), kde agenti vyšetřují nevyřešené případy a často se setkávají s 

paranormálními jevy, kultovní americké drama o vyšetřování zločinu v malém 

městečku Městečko Twin Peaks (1990–1991) nebo nový americký sci-fi seriál 

Westworld (2016-současnost). 

 

V rámci filmů Brooker zmiňuje mnoho odkazů na science fiction, dystopické filmy, 

thrillery, horory a psychologická dramata. Vyzdvihuje například tvorbu režiséra 

Quentina Tarantina, Alfreda Hitchcocka, filmy Stanleyho Kubricka Mechanický 

pomeranč (1971) nebo 2001: Vesmírná odysea (1968), dystopické sci-fi George Lucase 

THX-1138 (1971), film Truman Show (1998), kde Jim Carrey nevědomky celý život 

účinkuje v televizní reality show, thriller o sériovém vrahovi od Davida Finchera Sedm 
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(1995), thriller Šestý smysl (1999) s závěrečným příběhovým twistem nebo mysteriózní 

thriller Počátek (2010) od Christophera Nolana. 

 

Z oblasti počítačových her Brooker vybírá například survival horor hru Resident Evil 

(1996–současnost), kde se hráč vypořádává se smrtícím virem a krvelačnými zombies, 

dále Fallout 4 (2015) - videohru zasazenou 210 let v budoucnost, po zničující válce a 

také další survival horor - hru Manhunt (2003). Brooker mimo jiné v Černém zrcadle 

odkazuje i na typické popkulturní pořady určené pro masové publikum, jako je britská 

televizní hudební soutěž X Factor (2004–současnost) a nebo britská survival reality 

show I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here! (TV, 2002–současnost), kde spolu 

celebrity soutěží v australské džungli. (Arnopp et al. 2018, s.727-743) 

 

Výběr děl, která byla podnětem pro Černé zrcadlo, jsem čerpala zejména z knihy 

vydané tvůrci Inside Black Mirror (2018). Zároveň je ale výběr podepřený a rozšířený 

na základě velkého množství shlédnutých a přečtených rozhovorů s tvůrci seriálu, 

Charlie Brookerem a Annabel Jonesovou, kteří jsou na dané téma často dotazováni. 

Díky tomu byla z dlouhého seznamu čítajícího přes sto titulů vybrána ta díla, která se 

ústy tvůrců nejčastěji opakovala a nebo jsou dle mého názoru nejvíce vypovídající. I ze 

seznamu děl, která byla inspirací, je zřejmé, že Černé zrcadlo není klasické dílo, které 

by spadalo pouze pod žánr science fiction. Naopak čerpá prvky nejen ze sci-fi, ale i z 

dramatu, krimi, hororu, thrilleru nebo pop kulturních pořadů. V rámci výběru se často 

opakují dystopická témata, psychologické prvky, příběhové zvraty a šokující závěry. Ve 

výběru se také mnohokrát opakují televizní antologie.   

 

3.7.3 Vynálezy, které se mohou stát skutečností 

 

Programový ředitel ze společnosti Institute for the Future
20

, Dylan Hendricks, v 

rozhovoru pro web Business Insider vyjmenoval několik technologií z Černého zrcadla, 

které by se mohly stát skutečností. Zmiňuje například systém zábavních pořadů v 

                                                
20

 americký neziskový institut, který vede výzkumné programy v oblasti technologií, zdraví a organizací 
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epizodě Patnáct milionů meritů, který je dle něj postavený na principu neplacených 

mobilních her, které takticky navádí svým obsahem uživatele, aby se vraceli pro další. 

Dále hovoří o epizodě Celá tvá minulost hlavní roli v ní hraje technologické zařízení 

nazvané “zrno”
21

, které je schopné uchovávat vzpomínky a přehrávat libovolné 

záznamy z minulosti. Totožné zařízení neexistuje, ale přiblížily se mu například brýle 

Spectackles, které jsou vybavené kamerami a jsou schopné zaznamenat až deset vteřin 

videa. Zajímavou funkční technologií jsou kontaktní čočky od Samsungu patentované v 

roce 2016, které pořídí fotografii pokaždé, když člověk mrkne. Tyto technologie se 

mohou rozvinout, být lepší, levnější, tedy dostupnější i rozšířenější.  

 

V rámci epizody Přijdu hned, kde si Martha po smrti svého partnera pořídí jeho 

digitální alter ego, lze zmínit například existenci chatbotů, kteří umí napodobovat 

skutečnou osobu. Ve speciální epizodě Bílé Vánoce, která se skládá ze tří příběhů, se 

jedna část soustředila na zařízení zvané “cookie”. Cookie používá vědomí člověka k 

ovládání domu a působí jako osobní asistent. Osobní asistenti se pravděpodobně 

nedostanou na úroveň, kdy by uživatelé doslova vložili do zařízení své vědomí, na 

druhou stranu již teď existují inteligentní asistenti, jako Alexa od Amazonu, kteří dokáží 

ovládat prvky domu automaticky. Také téma kyberšikany v Shut Up and Dance, kdy 

hacker špehuje teenagera skrze jeho webkameru a následně ho skrze natočené záběry 

vydírá, je velmi aktuální. Bezpečnost internetu je obecně velkým tématem a zároveň 

proběhlo několik kauz, kdy se ukázalo, že hackeři skutečně mohou napadnout 

webkamery lidí a procházet si citlivé osobní údaje. Černé zrcadlo ukazuje co by se 

mohlo stát, pokud by se hackeři rozhodli použít údaje proti svým obětem.  

 

Další epizoda založená na rozšířené realitě, Man Against Fire, představuje vojenskou 

technologii, která mění to, co vojáci vidí, cítí a slyší, aby se pro ně hrůzy války staly 

snesitelnějšími. V souvislosti s tím upozorňuje Hendricks například na výzkumný 

projekt Face2Face na Stanfordu (Zhang, 2016), který umožňuje nahradit ve videu něčí 

tvář, tedy v reálném čase manipulovat s tváří někoho v cílovém videu. Výsledek je 
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přesvědčivý a fotorealistický. Další technologií s vojenským podtextem je robotický pes 

v epizodě Metalhead. Velice podobného terénního robota s názvem BigDog , který má 

čtyři nohy a velikost většího psa, již sestrojila společnost Boston Dynamics. (Weller, 

2018) 

 

Seznamovací aplikace v Hang the DJ, která vyhodnocuje vhodnost partnera, také není 

nerealistická předpověď. Už teď existují aplikace, které používají algoritmické 

porovnání, čím více dat o uživatelích budou shromažďovat, tím pravděpodobněji budou 

schopné srovnávat potenciální partnery.  

 

Skutečná technologie, která byla představená krátce po odvysílání epizody Černého 

zrcadla, je samořídící auto. Deset dní po premiéře epizody Crocodile, kde samořídící 

auto rozvážející pizzu bylo jedním z hlavních motivů, představila společnost Pizza Hut 

v kolaboraci s Toyotou zařízení e-Pallete. Jedná se o autonomní vozidlo na rozvoz 

pizzy, které má mnoho společných prvků s tím fikčním z Černého zrcadla. Na 

oficiálním Twitteru Černého zrcadla bylo ohlášení nového vynálezu okomentováno 

větou “We know how this goes.”. (2018) 

 

3.7.4 Systém sociálního kreditu v Číně 

 

Děj epizody Nosedive kulminuje okolo celospolečenského pěti hvězdičkového 

hodnotícího systému. Příkladem obdobné technologie, která se v blízké budoucnosti 

stane skutečností, je čínský systém sociálního kreditu
22

. Jedná se o oficiální hodnotící 

aplikaci, která bude sloužit vládě k posouzení důvěryhodnosti 1,3 miliardy obyvatel 

Číny. Aplikace sleduje mnoho proměnných, na základě kterých získá uživatel konkrétní 

občanské skóre
23

. Výše tohoto skóre může ovlivnit vhodnost kandidáta pro zaměstnání, 

získání hypotéky, výběr partnera či přijetí dítěte do školky. V současnosti již existuje 
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 v angličtině se nazývá “Social Credit System” 
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funkční aplikace Sesame Credit
24

, její užívání je ale dobrovolné. Od roku 2020 však 

bude používání systému povinné pro každého občana Číny.  

 

Společnost Alibaba nezveřejnila algoritmus, na základě kterého je skóre v rámci Sesame 

Credit vypočítáno. Odhalila však pět faktorů, které jsou při výpočtu brány v úvahu. 

Prvním faktorem je úvěrová historie, která zahrnuje položky jako včasné placení 

elektřiny či telefonu, druhým je kapacita plnění, která je definovaná jako “schopnost 

uživatele plnit své smluvní závazky”. Třetím faktorem jsou osobní charakteristiky, což 

jsou osobní údaje jako telefonní číslo nebo adresa. Čtvrtým hodnotícím faktorem je 

chování a preference, které uvažuje nákupní návyky jedince jako jedno z měřítek jeho 

charakteru. Alibaba tedy hodnotí uživatele podle typu produktů, které nakupují. 

Například člověk, který si koupí velké množství videoher, je hodnocen jako nečinný 

jedinec, zatímco po nákupu plenek, získává na důvěře. Pátá kategorie se soustředí na 

mezilidské vztahy. Hodnotí výběr online přátel, interakce a sdílené příspěvky. 

(Botsman, 2017) Osobní hodnocení tedy může negativně ovlivnit nejen příspěvek s 

odlišným politickým názorem, ale také každý negativní komentář od kohokoliv, kdo je s 

uživatelem v online prostředí spojen. Tento přístup vytváří z běžného života každodenní 

souboj o popularitu. 

 

Navzdory tomu získala trial verze aplikace miliony dobrovolných uživatelů, kteří se 

chlubí svým skóre na sociálních sítích. To lze částečně odůvodnit nabídkou výhod a 

privilegií od společnosti Alibaba v souvislosti s dobrým hodnocením. Vysoké skóre je 

současně považováno za sociální status, zvyšuje možnost nalezení kvalitního partnera či 

uzavření sňatku.  Hlavní manažer Sesame Creditu však upozornil, že systém je navržen 

tak, že v budoucnu si nedůvěryhodní občasné nebudou moci půjčit auto, peníze nebo 

dokonce získat zaměstnání. (Botsman, 2017) 

                                                
24

 Jedná se o soukromý hodnotící věrnostní program, vyvinutý skupinou AFSG přidruženou k čínské 

společnosti Alibaba Group. Systém používá data ze služeb společnosti Alibaba a na základě různých 

faktorů, jako například interakcích na sociálních sítích nebo uskutečněných nákupech, uděluje uživatelům 

skóre. Uživatel poté může využívat výhody spojené s vysokým skóre, jako třeba snadnější přístup k 

půjčkám od společnosti Ant Financial. (Wikipedia, 2018) 
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Dalším výstražným signálem ohledně používání sociálního kreditu, je zapojení čínských 

datových gigantů do vývoje aplikace. Podle serveru Wired, dala vláda licenci k tvorbě 

pilotního algoritmu osmi soukromým společnostem, například China Rapid Finance
25

 

nebo Ant Financial Services Group
26

. Zatím nebyla vyloučena možnost, že bude mít 

čínská vláda zájem převzít maximální množství dat z pilotních verzí, které vytvořili 

soukromé společnosti. Magazín nazval článek věnovaný systému sociálního kreditu 

“Big data meets Big Brother as China moves to rate its citizens”.  (2017) Tento 

kontroverzní systém umožňuje vládě absolutní kontrolu nad citlivými uživatelskými 

daty. To znamená silné narušení soukromí a svobody projevu, což představuje pro 

odpůrce velký etický problém. 

 

Sesame Credit nápadně připomíná děj satirické epizody Černého zrcadla Nosedive, 

která sleduje jak výše sociálního skóre ovlivňuje život mladé dívky. Epizoda konstruuje 

“dokonalý” pastelově zbarvený svět plný falešných úsměvů, bezvýznamných 

rozhovorů, ale také rychlost společenského propadu způsobenou snížením těžce 

vydřeného hodnocení. Podobnost neunikla také médiím, deník The Daily Telegraph 

zveřejnil článek “Black Mirror is coming true in China, where your 'rating' affects your 

home, transport and social circle” nebo britský deník Daily Mail napsal “Black Mirror is 

almost a reality: China says it's on track to launch its dystopian scorecard system that 

ranks citizens on every aspect of their behaviour by 2020”. (Peake, 2017) 

 

3.7.5 MIT a Černé zrcadlo 

 

Zakladatelka a ředitelka významného amerického technologického institutu MIT
27

, 

Pattie Maes, zařadila pořad Černé zrcadlo pro studenty laboratoří jako povinný 

vzdělávací materiál. Podle Maes je podstatné, aby si vývojáři vlivných technologických 

                                                
25

partner sociální sítě Tencent a developer aplikace WeChat s více než 850 miliony aktivních uživatelů  
26

 pobočka společnosti Alibaba Group, která prodává pojištění, poskytuje půjčky a provozuje platební 

bránu AliPlay, kterou uživatelé používají k online nákupu, ale i k placení taxi služeb, restaurací, školním 

poplatkům nebo dokonce převodům peněz sobě navzájem 
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nástrojů uvědomovali svou moc, odpovědnost a rizika spojená s vývojem. 

 

Maes říká, že designéři počítačových technologií, které mohou zasáhnout 2,5 bilionů 

lidí, by měli důkladně přemýšlet nad jejich dopadem na společnost a na lidské životy. 

Černé zrcadlo sice považuje za ukazatel velmi extrémních situací, ale zároveň za 

užitečnou pomůcku, jak ukázat tvůrcům nových digitálních zařízení, čemu by se měli 

vyvarovat. Černé zrcadlo podle ní poukazuje na dva důležité aspekty technologií. 

Zaprvé vyvolává diskusi o možnosti zneužití budoucích technologií pro špatné účely, 

zadruhé poukazuje na vedlejší efekty již existujících technologií, jako například 

negativní dopad telefonů na spánek, postoj, paměť, kreativitu nebo pozornost. 

(Christian, 2018) 

 

Vzhledem k tomu, že MIT je velice prestižní technologická univerzita, jejíž absolventi 

jsou často zaměstnávání ve špičkových technologických společnostech v Silicon Valley, 

stojí  jejich pozornost věnovaná Černému zrcadlu za zmínku. Pořad by mohl skutečně 

částečně ovlivnit pohled výzkumníků na nová zařízení. Otázkou však zůstává, zda 

nemůže být Černé zrcadlo pro vývojáře inspirací také ve špatném slova smyslu. Tedy 

podnětem pro tvorbu technologií za účelem omezení svobody nebo získání moci. 

 

3.8 Komparace Černého zrcadla s vybraným televizními pořady 

 

Porovnat Černé zrcadlo s existujícími televizními pořady není snadné. Vzhledem k 

tomu, jakým způsobem si pořad pohrává s kombinováním žánrů a současně je antologií 

nezávislých, samostatných příběhů, je těžké najít v rámci televizních obsahů podobné 

dílo. To je na druhou stranu důkazem jeho výjimečnosti. Pro porovnání jsem se 

rozhodla vybrat britské a zahraniční sci-fi pořady, které se nějakým způsobem vyjadřují 

k tématu vztahu technologií a člověka. Současně jsem vzorek omezila na takové pořady, 

které nesplňují pouze tradiční chápání žánru, ale obohacují ho o nějaký prvek navíc.  
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Žánrově se v rámci britské tvorby Černému zrcadlu přibližuje legendární sci-fi pořad ze 

60.let Pán Času, který se v roce 2005 vrátil na obrazovky stanice BBC. Jedná se o 

nejdéle vysílaný sci-fi pořad na světě, od roku 1963 vzniklo celkem 751 dílů.  Jeho 

hlavním hrdinou je mimozemšťan Doktor disponující strojem času TARDIS, který 

vypadá jako staromódní telefonní budka. Tyto dva základní kódy propojují všechny 

epizody a série pořadu. Za dobu existence pořadu, tedy přes 50 let, se v roli Doktora 

vystřídalo mnoho různých herců, princip příběhů však zůstává stejný. 

 

Doktor je Pán času a má schopnost cestovat mezi různými prostorovými a časovými 

dimenzemi. Jeho hlavní role je zachraňovat lidstvo před rozličnými hrozbami z vesmíru 

a jiných dimenzí. S jeho záchrannými misemi mu pomáhají různé lidské společnice, 

které jsou důležité k navázání vztahu mezi Doktorem a publikem. Díky nim má také 

Doktor spojence, kterému může sdělovat své myšlenky a rozvíjet tak dramatické 

situace. (Orlebar, 2012, s.139) Pán času vybočuje z klasických mezí science fiction 

žánru, používá prvky sci-fi  hlavně jako prostředek k přesunutí děje do jiného prostředí. 

Během cestování časem Doktor navštěvuje různé historické epochy, čímž vyžaduje od 

diváka předchozí znalosti podstatné pro porozumění situace. Jeho edukativní rozměr 

spočívá také v poznámkách Doktora o kvantové fyzice, relativitě a dalších 

zákonitostech vesmíru.  

 

Podobnost s pořadem Černé zrcadlo vnímám ve využití prostředků klasického žánru pro 

specifický účel. Pán času může díky futuristickému přístroji cestovat v čase a 

dimenzích, poukazovat na tehdejší fenomény a vytvářet humorné situace. Základní 

koncept tak ospravedlňuje jakoukoliv tonalitu vyprávění, libovolnou dobu i prostředí. 

Stejně tak Černé zrcadlo používá alternativní budoucnost, aby na ní demonstrovalo 

současné fenomény. Na rozdíl od Černého zrcadla má však Pán času jasné propojující 

prvky, které se prolínají všemi epizodami a vytváří z nich soudržný celek. Ačkoliv se 

herci střídají, postava Doktora je v příběhu vždy přítomna, stejně jako TARDIS.  

Mechanismus každého příběhu, tedy cestování časem a dimenzemi, je vždy stejný. 

Černé zrcadlo má jako hlavní spojovací linku autorství Charlieho Brookera a téma 
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dopadu technologií na člověka. Jinak na sebe epizody z hlediska prostředí a postav 

vůbec nenavazují. Také témata a tonalita příběhů jsou v obou pořadech odlišné. 

Struktura pořadu Pán času je pevně daná, remake z roku 2005 má celkem šest sérií, z 

toho každá z nich má šest epizod. Všechny epizody mají stejnou stopáž 45 minut. Černé 

zrcadlo mělo na Channel 4 pouhé tři díly na sérii, přičemž každý se vyznačoval jinou 

stopáží. 

 

Za zmínku stojí také kultovní sci-fi sitcom stanice BBC Červený trpaslík. Červený 

trpaslík je těžařská kosmická loď, jejíž posádka zahynula v důsledku ozáření. Jediný 

kdo havárii přežil je technik Dave Lister, Kocour, tvor, který se vyvinul z jeho kočky  a 

hologram Arnold Rimmer. Společnost jim dělá také zastaralý lodní počítač Holly a 

později také android Krypton. Děj příběhů se odehrává více než tři miliony let v 

budoucnosti a sleduje znuděnou posádku, která omylem uvízla ve vesmíru a snaží se si 

na lodi zkrátit dlouhou chvíli. Ačkoliv jejich záměrem není zachraňovat vesmír, občas 

se nechtěně dostanou do problémů s vesmírnými piráty nebo vražednými roboty a musí 

bojovat o svou loď i životy. Pořad měl premiéru v roce 1988 a během pěti let vzniklo 

celkem šest sérií po šesti epizodách. Každá epizoda má stopáž mezi 25-30 minutami. 

Hlavním principem Červeného trpaslíka je inteligentní konverzační humor, který je 

protkaný spoustou metafor a narážek na společnost, historii, filmy nebo hudbu. Suchý, 

potrhlý, britský humor je přítomen v každé epizodě, ať už se příběh odehrává kdekoliv. 

Pořad totiž, stejně jako Pán času, využívá technologie a vynálezy, aby obohatil děj o 

návštěvu různých prostředí a dimenzí mimo loď. Vizuální stránka pořadu se jeví ve 

srovnání s dnešními televizními obsahy tristní, ale jelikož je podstatou humor a ne 

dokonalé vykreslení fikčního světa, výslednému dojmu to nijak nepřekáží. Hlavní 

podobnost s Černým zrcadlem vnímám opět ve využití sci-fi jako prostředku, který 

umožňuje zasadit děj prakticky kamkoliv. Jakékoliv prostředí je pomocí technologií 

logicky opodstatněné a dává tak tvůrcům prostor pro rozšíření humorných situací. 

Zmínit lze také přítomnost černého humoru a sarkasmu, ačkoliv v Červeném trpaslíkovi 

je na rozdíl od Černého zrcadla cíleně velmi zjevný. Odlišnosti jsou opět mimo jiné v 

tématu, druhu seriality, způsobu narace, ve druhu propojovacích prvků a také ve 
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vizuálním zpracování. Podobným pořadem, jako je Červený trpaslík stanice BBC je 

také satirický sci-fi seriál Stopařův průvodce po Galaxii.  

 

Dalším zajímavým britským sci-fi počinem nového tisíciletí je britcom Hyperdrive. Měl 

premiéru v roce 2006 a za dva roky se natočili pouhé dvě série, každá po šesti 

epizodách. Šestičlenná posádka kosmické lodi cestuje galaxií, navštěvuje neobvyklé 

světy, bojuje s nepřáteli a hlavně reprezentuje britské zájmy ve vesmíru. Narozdíl od 

Červeného trpaslíka není děj postavený na konverzaci mezi postavami, ale spíše sleduje, 

jak je trýzní okolní prostředí a události. Opět je přítomný suchý, černý, neuctivý, místy 

až absurdní humor, který se často zaměřuje na Británii samotnou. Pořad zmiňuji 

zejména kvůli použití sci-fi žánru ke kritice současného světa a dopadu prostředí na 

postavy, v ostatních rovinách nemá s Černým zrcadlem mnoho společného. 

 

Z novodobé britské tvorby lze zmínit například technologicko-paranoidní pořad stanice 

Channel 4 Humans, který měl premiéru v roce 2015. Ten vypráví příběh z blízké 

budoucnosti, ve které všichni touží po technologické novince, robotovi jménem Synth, 

který je přesnou nápodobou svého lidského protějšku. Pořad je inteligentní, 

psychologické drama, které naznačuje stinné stránky vztahu mezi lidmi a umělou 

inteligencí. Ačkoliv lze téma žánrově zařadit do science fiction, příběh je zasazený do 

realistického prostředí rodinného dramatu, se kterým se dokáže většina diváků ztotožnit.  

 

V rámci svého výzkumu jsem také provedla rozsáhlou rešerši v oblasti televizních 

antologií. Antologie byly v televizi oblíbenou narativní strukturou zejména v 60. letech. 

V tomto období vzniklo mnoho kultovních pořadů, jako americké pořady The Twilight 

Zone, Krajní meze, a Neuvěřitelné příběhy
28

 nebo britské The Hammer House of Horror 

a Neobvyklé příběhy
29

, ke kterým se často tvůrci Černého zrcadla odkazují. Trend 

antologií ale postupně upadl a tento druh narace se objevoval na televizních 

obrazovkách jen zřídka. Antologie se staly pro televizní stanice v rámci současných 

televizních trendů nejistou investicí.  

                                                
28

 Originální název Amazing Stories, tvůrce Joshua Brand 
29

 Originální název The Tales of Unexpected, tvůrce Roald Dahl 
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Pořad Černé zrcadlo měl premiéru v roce 2011. V reakci na jeho úspěch vzniklo několik 

nových pořadů, které se vrátily k antologickému způsobu vyprávění. Přímo na 

“mateřské” stanici Černého zrcadla, Channel 4, měla v roce 2017 premiéru nová sci-fi 

antologie Philip K. Dick's Electric Dreams, která se ho v programu stanice částečně 

pokusila nahradit. Z novodobých antologií je třeba vyzdvihnout americký pořad 

American Horror Story, který měl, stejně jako Černé zrcadlo, premiéru v roce 2011. 

Tento pořad je specifický tím, že má v každé sérii stejné herecké obsazení, ale odlišné 

téma a prostředí. Zatímco první série vypráví o strašidelném domě, v další sérii se divák 

ocitne v blázinci a následně v čarodějnickém spolku. American Horror Story je unikátní 

jak v rámci tradičních sérií, tak mezi antologiemi. Pořad si vytvořil propojovací linku z 

herců, což byl velmi ambiciózní a odvážný počin. Přesto se však setkal s velkým 

úspěchem a v současné době se připravuje jeho osmá série. 

 

Z dalších technologicko-paranoidních televizních pořadů jmenuji například Westworld, 

který se inspiroval stejnojmenným filmem z roku 1973. Westworld měl premiéru v roce 

2016 a vypráví o zábavním parku v daleké budoucnosti, na kterém sídlí roboti. Dále 

seriál Mr.Robot
30

 o mladém programátorovi, ze kterého se stane hacker celosvětového 

měřítka. V roce 2014 měl premiéru také dramatický pořad PC Rebelové
31

, který 

pojednává o dravém byznysu v oblasti vývoje a inovací počítačové techniky. Podobnou 

tématikou se zabývá seriál Silicon Valley, který má sice komediální charakter, ale je 

zasazen do světa špičkových technologií. Zajímavým počinem je také The Expanse, sci-

fi seriál s detektivní zápletkou zasazenou 200 let do budoucnosti. Za zmínku stojí také 

kanadský dramatický pořad, sci-fi Orphan Black, které pojednává o vytváření lidských 

klonů. Černé zrcadlo je v kontextu britských i zahraničních televizních pořadů 

unikátním dílem. Podařilo se mu vrátit na televizní obrazovky antologický způsob 

vyprávění a originálním způsobem pojednává o neotřelých tématech.  

 

 
                                                
30

 Premiéra v roce 2015 
31

 v originálním znění Halt and Catch Fire 
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Závěr 

 

Diplomová práce se zabývala britským televizním pořadem Černé zrcadlo. Pořad byl 

podroben narativní a stylové analýze, za účelem ověření hypotézy, že bylo Černé 

zrcadlo pořadem nového typu. V průběhu tvorby diplomové práce měl premiéru první 

díl připravované páté série, která již nebyla předmětem této práce. Díl Black Mirror: 

Bandersnatch byl koncipován jako hodinu a půl dlouhý, interaktivní film. Diváci  mohli 

během sledování rozhodovat, jak se bude děj dále vyvíjet. Jednalo se o první pokus 

Netflixu o interaktivní film pro dospělé, na kterém chtějí otestovat diváckou reakci a 

zájem o podobné projekty. Na tomto příkladu lze demonstrovat fakt, že Černé zrcadlo je 

vyjímečný pořad, který se nebojí experimentovat a posouvat žánrové a formální hranice. 

Zvolené téma tedy stále považuji v kontextu trendů současných televizních obsahů za 

vhodné a aktuální. 

 

Teoretická část práce představila názor několika akademiků z oboru televizních studií 

na přístup kulturní kritiky k televizním obsahům. Dále se věnovala trendům současných 

televizních obsahů, krátkému představení vývoje televizního vysílání ve Velké Británii 

a významu autorství v kontextu televizního průmyslu. V dalších kapitolách byly 

stanoveny pojmy televizní narativ, narativní struktura, žánr a prvky stylu televizních 

pořadů. V rámci stanovení teoretických východisek jsem narazila na odlišné přístupy z 

hlediska kategorizace televizních pořadů. Někteří teoretici rozlišují pouze seriály a 

série, občas se objeví ještě rozšíření o kategorii minisérie. V rámci diplomové práce 

jsem se přiklonila k typologii Jakuba Kordy (2014), který rozděluje televizní pořady do 

pěti kategorií - izolovaný pořad, seriál, série, minisérie a antologie. Tato typologie 

umožnila vyzdvihnout skutečnost, že je Černé zrcadlo antologie, čímž se vymezuje 

oproti běžným televizním obsahům. Podobný problém nastal při vymezení pojmu žánr. 

Odborná literatura se opět liší v pojetí televizního žánru i v kategorizaci pořadů. 

Klasifikaci žánrů jsem převzala od Glena Creebera (2001), který se televiznímu dramatu 

věnuje nejpodrobněji. Přesto jsem v knize postrádala hlubší rozbor moderního přístupu 

k překračování žánrových hranic a nepodařilo se mi objevit odbornou literaturu, která 

by Creebera plnohodnotně doplnila. 
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Praktická část se skládala z představení pořadu Černé zrcadlo a také popsání jeho 

vzniku a vývoje v čase. Dále se věnovala autorství, které je připisováno zejména 

Charliemu Brookerovi. Ten je autorem hlavní myšlenky pořadu a většiny scénářů. V 

celém pořadu je přítomný charakteristický Brookerův styl vyprávění, jednotlivé epizody 

jsou však vždy obohacené o unikátní režisérskou vizi. Výběr režiséra je tedy klíčový pro 

finální tonalitu příběhu. Dále se teoretická část práce věnovala tématu pořadu a roli 

technologií ve vyprávění. Hlavním tématem pořadu je dopad rychlého rozvoje 

technologií na společnost, která je používá. Technologie jsou základním propojovacím 

prvkem všech epizod, vystupují buď jako hlavní hybatel děje, nebo jsou součástí 

prostředí. Každá epizoda toto téma zpracovává originálním způsobem v odlišném 

příběhu. Další kapitola se věnovala problematice žánrového vymezení pořadu. Černé 

zrcadlo je postmoderní drama, které experimentuje s tradičními žánry a to jak na úrovni 

sérií, tak uvnitř epizod. Ve většině epizod je také přítomný prvek černého humoru, který 

je pro britskou tvorbu typický. Narativní a stylová analýza pořadu se věnovala rozboru 

konstrukce příběhu, prostředí, postav, strukturních prvků a stylu. Vyprávění je 

postavené na satiře, absurditě a momentu překvapení. Příběh podporuje identifikaci s 

postavami, sleduje jejich osud a postupně graduje k vážně míněné moralitě, aby 

divákem otřásl. Byla zde uvedená také kapitola věnující se prolínání fikce a reality v 

pořadu Černé zrcadlo. Ta shrnula umělecká díla a skutečné události, které tvůrce 

inspirovaly. Zabývala se také vynálezy z pořadu, které by mohly být v blízké 

budoucnosti skutečně vynalezeny. Dále krátce porovnala Systém sociálního kreditu v 

Číně se systémem hodnocení v epizodě Nosedive a popsala vliv Černého zrcadla na 

studenty univerzity MIT. Poslední kapitola se věnovala komparaci Černého zrcadla s 

vybranými britskými science fiction pořady jako je Pán času a Červený trpaslík. 

 

 

Cílem diplomové práce bylo ověřit hypotézu, zda bylo Černé zrcadlo pořadem nového 

typu. Na základě narativní a stylové analýzy pořadu, zkoumání autorství, tématu, žánru 

a porovnání s britskými pořady byla hypotéza potvrzena. Černé zrcadlo je inovativní 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 

pořad, který používá specifické vyprávěcí postupy a překračuje žánrové hranice. V 

kontextu britského vysílání byl jedním z prvních pořadů, který se vrátil k antologické 

narativní struktuře. Dalším důkazem vyjímečnosti Černého zrcadla jsou také recenze, 

ohlasy veřejnosti a získaná ocenění. Potvrzuje to také odkoupení Černého zrcadla 

americkou společností Netflix, která se stává měřítkem kvality vlastní produkce stejně 

jako HBO. Černé zrcadlo je výjimečný počin britské tvorby z hlediska zpracování, 

žánru, tématu a dopadu na společnost.  

 

Věřím, že jsem skrze tuto práci poskytla ucelený pohled na pořad Černé zrcadlo jako 

fenomén. Nicméně tato antologie nabízí mnoho dalších témat, která mají velký 

potenciál k prozkoumání. Zajímavým předmětem příští akademické práce by mohla být 

podrobná analýza recenzí Černého zrcadla a veřejné diskuze, například na Twitteru, 

která by reflektovala jeho přijetí. Dále je možné se zaměřit na to, jakým způsobem 

twitterový účet Černého zrcadla reaguje na aktuální události. Černé zrcadlo by bylo 

možné zkoumat hlouběji na úrovni epizod a porovnávat úroveň jejich kvality, zejména 

rozdíl mezi epizodami natočenými pro Channel 4 a pro Netflix. 
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Summary 

 

This diploma thesis dealt with the British television programme Black Mirror. The programme 

was subjected to narrative and stylistic analysis in order to investigate the hypothesis that Black 

Mirror was a new type of programme. While the diploma thesis was being created, the first 

episode of the upcoming fifth series premiered, this no longer being the subject of this thesis. 

The episode Black Mirror: Bandersnatch was conceived as an interactive film one and a half 

hours long. Viewers were able to decide how the plot develops while watching. This was the 

first attempt by Netflix to create an interactive film for adults, with which they want to test the 

viewer’s reaction and interest in similar projects. This example can be used to demonstrate the 

fact that Black Mirror is an exceptional programme which is not afraid to experiment and to 

push genre and formal boundaries. I still thus regard the chosen topic as appropriate and topical 

in the context of trends in contemporary television content. 

 

The theoretical part of the thesis presented the opinion of several academics from the field of 

television studies regarding the approach of cultural criticism to television content. It also dealt 

with trends in contemporary television content, provided a short introduction to television 

broadcasting in Great Britain and the significance of authorship in the context of the television 

industry. The terms television narrative, narrative structure, genre and stylistic features of 

television programmes were determined in later chapters. Within the framework of 

determination of theoretical starting points, I came up against differing approaches from the 

point of view of categorisation of television programmes. Certain theoreticians only distinguish 

between serials and series, with the category mini-series sometimes appearing. Within the 

framework of the diploma thesis, I was inclined to use the typology of Jakub Korda (2014) who 

separates television programmes into five categories – isolated programme, serial, series, mini-

series and anthology. This typology enabled me to emphasise the fact that Black Mirror is an 

anthology, this defining its essence as compared to regular television content. A similar problem 

occurred when defining the term genre. The professional literature again differs in its concept of 

television genre and in categorisation of programmes. I took my classification of genres from 

Glen Creeber (2001) who engages in the issue of television drama in the most detail. Despite 

this, I found that the book lacked a more in-depth analysis of the modern approach to crossing 

genre boundaries and was unable to find any professional literature to fully supplement Creeber. 
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The practical part was made up of presentation of the programme Black Mirror and also 

description of its creation and development over time. It also dealt with the issue of authorship 

which is accredited in particular to Charlie Brooker. He is the author of the main idea behind 

Black Mirror and the majority of screenplays. Brooker’s narrative style is present throughout the 

whole of the programme, although the individual episodes are always enhanced by the unique 

director’s vision. Choice of director is thus crucial for the final tonality of the story. The 

theoretical part of the thesis also dealt with the theme of the programme and the role of 

technology in the narration. The main theme of the programme is the impact of the swift 

development of technology on the society which uses it. Technology is the basic element 

linking all of the episodes, either acting as the main plot device or as part of the environment. 

Each episode handles this topic in an individual way within the framework of a different story. 

The next chapter was devoted to the issue of genre definition of the programme. Black Mirror is 

a postmodern drama which experiments with traditional genres both on the level of the series 

and also within the episodes. There is an element of black humour in most episodes which is 

typical for British productions. Narrative and stylistic analysis of the programme was devoted to 

analysis of construction of the story, the environment, characters, structural elements and style. 

The narrative is based on satire, absurdity and the moment of surprise. The story supports our 

identification with the characters, follows their fate and gradually builds up to seriously meant 

morality in order to shock the viewer. A chapter was also included here dealing with the 

intermingling of fiction and reality in the programme Black Mirror. This summed up the works 

of art and actual events which inspired the creators. It also dealt with inventions from the 

programme which could actually be invented in the near future. It also provided a brief 

comparison of the Social Credit System in China with the rating system in the episode Nosedive 

and described the impact of Black Mirror on students at MIT. The last chapter was devoted to 

comparison of Black Mirror with selected British science fiction programmes such as Doctor 

Who and Red Dwarf. 

 

The aim of the diploma thesis was to investigate the hypothesis as to whether Black Mirror was 

a new type of programme. On the basis of narrative and stylistic analysis of the programme, 

investigation of authorship, topic, genre and comparison with British programmes, the 

hypothesis was confirmed. Black Mirror is an innovative programme which uses specific 

narrative approaches and which surpasses genre boundaries. In the context of British 

broadcasting, it was one of the first programmes to return to an anthological narrative structure. 
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Further evidence of the exceptional nature of Black Mirror is provided by reviews, public 

reception and the awards which it has won. This is also confirmed by the fact that the American 

company Netflix has bought Black Mirror, this becoming a benchmark for the quality of in-

house production just like HBO. Black Mirror is an exceptional example of British production 

from the point of view of treatment, genre, topic and impact on society.  

 

I am certain that through this thesis, I have provided a comprehensive view of the programme 

Black Mirror as a phenomenon. Nevertheless, this anthology offers many other topics which 

have great potential for examination. Detailed analysis of reviews of Black Mirror and public 

discussion, for example on Twitter, reflecting its reception could be an interesting subject for a 

further academic thesis. It is also possible to focus on the manner in which the Black Mirror 

Twitter account reacts to current events. It would be possible to perform more in-depth 

examination of Black Mirror on the level of episodes and to compare the level of their quality, 

in particular the difference between episodes filmed for Channel 4 and for Netflix. 
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