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Anotace
Tématem této bakalářské práce je reprezentace novinářů a novinařiny v kontextu
fenoménu Quality TV, a to na případech seriálu The Wire – Špína Baltimoru (The Wire;
David Simon, 2002 – 2008), Newsroom (The Newsroom; Alan Poul, Greg Mottola aj.,
2012 – 2014) a Dům z karet (House of Cards; Beau Willimon, 2013 - 2018). Práce se dělí
na dvě základní části, a to část teoretickou a praktickou. V teoretickém segmentu si za
pomoci odborné literatury autorů Matthew C. Ehrlicha, J. Saltzmana a Briana McNaira
představujeme argumenty, proč je důležité věnovat popkulturním obrazům novináře
pozornost a jaké dopady mohou mít dané reprezentace na společnost. Stejně tak v kapitole
rozebíráme některé z novinářských archetypů, jež se v popkultuře často opakují. Další
část teoretické práce obecně vymezuje fenomén Quality TV, a to i ve svých průmyslových,
ekonomických, technologických a estetických aspektech. V praktické části si pak
představujeme jednotlivé seriály, zasazujeme je do produkčních kontextů a analyzujeme,
jaké charakteristické znaky Quality TV vybrané televizní látky obsahují a také jakým
způsobem seriály zobrazují žurnalistiku i žurnalisty. V závěru shrnujeme zjištěné
poznatky z praktické části, přičemž se přičemž se snažíme odpovědět na otázku, zdali
zvolená díla tematizují současný stav žurnalistiky a zdali se reprezentace v Quality TV
nějakým způsobem liší od jiných obrazů novináře v popkultuře.

Annotation
The topic of this bachelor thesis is the representation of journalists and journalism in the
context of the phenomenon of Quality TV, on the cases of TV series The Wire (David
Simon, 2002 – 2008), The Newsroom (Alan Poul, Greg Mottola aj., 2012 – 2014) and
House of Cards (Beau Willimon, 2013 - 2018). The thesis is divided into two basic parts,
the theoretical and the practical. In the theoretical segment, using the literature of
Matthew C. Ehrlich, J. Saltzman, and Brian McNair, we present arguments, why it is
important to pay attention to the pop culture images of the journalist and what impacts
the representations may have on society. Similarly, in the chapter we discuss some of the
journalistic archetypes that are often repeated in pop culture. Another part of the
theoretical work generally defines the phenomenon of Quality TV, even in its industrial,
economic, technological and aesthetic aspects. In the practical part we introduce
individual serials, put them into production contexts and analyze what characteristics of

Quality TV the selected TV shows contain and also how the serials depict journalism and
journalists. In conclusion, we summarize the findings from the practical part, while trying
to answer the question whether the selected works thematize the current state of
journalism and whether the representation in Quality TV somehow differs from other
images of the journalist in pop culture.
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Úvod
Jill Lepore, profesorka historie na harvardské univerzitě a redaktorka časopisu The New
Yorker si v textu pro stejnojmenné periodikum pokládá otázku, kterou se dozajista
zaobíral nejeden novinář, a totiž: „Má žurnalistika budoucnost?“1 Jak už to u podobně
komplexních a otevřených otázek bývá, odpověď není vždy nasnadě, – pakliže je tedy
otázka vůbec zodpověditelná. Lepore se snaží vyvarovat nostalgickému ohlížení do
dávných časů, kdy noviny představovaly primární zdroj informací a kdy se každé větší
americké město mohlo pyšnit hned několika deníky se zaměřením na lokální
zpravodajství. Namísto pouhého vzpomínání či naříkání nad skličující realitou, jež svírá
a limituje každodenní praxi uvnitř redakcí, se autorka pokouší zmapovat složitý vývoj,
jímž si americká média prošla do současného stavu. Využívá k tomu přitom značné
množství literatury od kolegů historiků a novinářů, jejichž poznatky pak editorsky tříbí a
vytváří tak jakousi kolektivní syntézu důležitých historických mezníků, které Lepore
považuje za klíčové pro nynější krizi (jejími slovy doslova smrt) žurnalistiky. 2 Ve výčtu
se tak bok po boku objevuje nástup mccarthismu padesátých let, snaha o zdiskreditování
novinářů z liberální podjatosti viceprezidentem Roberta Nixona Spiro Agnewem či vznik
Facebook News Feed v roce 2006 a společnosti Chartbeat, jejíž měření uživatelských
kliků a čtenosti na internetu se stalo zásadním kritériem pro budoucí ohodnocování
novinářské práce. Jak v eseji autorka dále vysvětluje, jedním z hlavních symptomů
nynější situace v mediální krajině Spojených států amerických je klesající důvěra
veřejnosti v mediální instituce a názorová vyhrocenost redakcí i samotných novinářů.
Není proto překvapením, že v jejím seznamu negativních faktorů pochopitelně nemůže
chybět narůstající relevance sociálních sítí ve veřejném prostoru i fenomén Donalda
Trumpa a šíření fake news.3
Negativně a bez příkras líčí proměnu médií i slavný reportér Seymour Hersh, který
v rozhovoru na otázku, co se změnilo, reaguje následovně: „Co máme teď? Nejsou peníze
a jediná věc, která vládne novinám a televiznímu vysílání je Trump. Lidé v médiích jsou

1

LEPORE, Jill, Does Journalism Have a Future?, newyorker.com, dostupné online:
https://www.newyorker.com/magazine/2019/01/28/does-journalism-have-a-future> [cit. 29. 1. 2019]
2
Tamtéž.
3
Tamtéž.
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jím fascinováni. Místo aby ignorovali jeho tweety a nedovolovali, aby Trumpův
Twitterový účet dominoval zpravodajství, všichni jej využívají, aby znovu a znovu
demonstrovali, jaký je to imbecil a jak moc ho všichni nenávidíme.“4 Jako o existenční
krizi novinařiny pak ve své knize píše bývalý šéfredaktor britského deníku The Guardian
Alan Rusbridger. Množinu turbulentních změn, jimiž si žurnalistika během
Rusbridgerovy čtyřicetileté kariéry prošla, shrnuje následovně: „Poprvé v moderních
dějinách stojíme před vyhlídkou, jak by společnosti mohly existovat bez spolehlivého
zpravodajství – alespoň tak jak bylo chápáno.“ 5 Jak ale Rusbridgerovo bohaté knižní
svědectví dokládá, tolik akcentovaná krize žurnalistiky je v první řadě důsledkem
technologické revoluce a transformace ekonomických modelů s příchodem nových
globálních hráčů typu firem Facebook a Google, na jejichž přítomnost a výzvy s tím
spojené žurnalistické řemeslo stále hledá adekvátní reakci.
Jednou z možných reakcí, jež zároveň dokládá, že každá krize je ze své podstaty
transformací a adaptací na nové pořádky, se zabývají mediální teoretikové Mark Deuze a
Tamara Witschge. Všímají si, že se žurnalistika posouvá do post-industriální etapy, pro
niž je dle autorů typická změna organizace práce i nároků na zaměstnání. Newsroom
s vertikálně strukturovanou dělbou práce a pevným personálním jádrem novinářů je tak
častěji nahrazován flexibilnějšími a méně centralizovanými kancelářemi nově
vznikajících start-upů s rozvolněnější dělbou práce, potažmo přímo prací z domova, z
restauračních zařízení či z jiných prostor s Wi-Fi připojením, což je charakteristické dle
autorů především pro publicisty na volné noze. Mezi základní charakteristiky a
požadavky novináře z tzv. post-industriální žurnalistiky pak patří nutná podnikavost,
soutěživost a flexibilita, práce na krátkodobé či nárazové úvazky, což pouze umocňuje
prekarizaci pracovní síly, která je pro současnou situaci v žurnalistice tak typická. 6
Mediálními teoretiky načrtnuté změny v organizaci novinářské práce i typických místech
vykonávání profese jsou pouhými příklady změn v současné transformující se mediální
krajině.

4

VAČKOV, Veselin, Věřím ve fakta. I když jsou nepohodlná, rozhovor s Seymour Hershem. Lidové
noviny. Orientace, 3. 11. 2018, s. 24
5
RUSBRIDGER, Alan. Breaking news: the remaking of journalism and why it matters now. Edinburgh:
Canongate, 2018, [epub verze] s. 31
6
DEUZE, Mark, WITSCHIGE, Tamara, Beyond journalism: Theorizing the transformation of journalism,
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1464884916688550, journalism 2018, Vol. 19(2), s. 170177
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„Televize je mrtvá. Podle mnohých expertů byla zabita kabelovou televizí a
videorekordérem v 80. letech, internetem a videohrami v letech devadesátých, Netflixem,
TiVo a iPodem v nulté dekádě a smartphony po roce 2010. Televizní mrtvola je však
s ohledem na nespočet úmrtí pozoruhodně aktivní.“7 Bavíme-li se o krizi žurnalistiky a
z toho plynoucích proměn, nabízí se srovnání s televizním průmyslem. V kontextu dějin
televize totiž můžeme nalézt mnoho příkladů, kdy také zaznívaly hlasy o krizi nebo konci
média tak, jak jej známe –, jak koneckonců v citaci vtipně glosoval akademik Jeremy G.
Butler.
Dějiny médií i vývoje lidské komunikace však přesvědčivě dokládají, že příchod žádného
nového média doposud neznamenal automatický zánik média staršího. Namísto
darwinistického „pohlcení“ starého média novým, technologicky často vyvinutějším
druhem, dochází spíše k etablování toho starého. Nové médium se – nadneseně řečeno –
vlamuje mezi předchozí disciplíny a nutí je k reakci. To byl případ i kinematografie a
fotografie, které se svou mimetickou hodnověrností osvobodily klasickou malbu od
společensky očekávaného a vyžadovaného realismu a poskytly impulz k experimentování,
jež vyvrcholilo v modernistických malířských směrech, které často vizualitu filmového
média konceptuálně tematizovaly jako v případě kubismu.8 Tezi pak pregnantně shrnuje
Jeremy Orlebar v knize O televizi: „Každý nový technický mediální vynález je vítán jako
smrt starého média, ať už šlo o úpadek papírových novin kvůli rozvoji rozhlasu, anebo o
konec kinematografie kvůli všudypřítomnosti televize. Skoro ve všech případech se stará
média přizpůsobila, rozvinula a posílila svou roli v rámci mediální krajiny.“9
Nutno však podotknout, že mnoho z technologických výdobytků posledních let, jež
zasáhly jak televizi, tak žurnalistiku, – a to především digitalizace a zesilující se
konvergence mediálních obsahů, – již ani tak neohrožují samotnou existenci média, nýbrž
spíše vynucují přehodnocení, radikální redefinování obecné představy, co televize či
žurnalistika vlastně znamenají. Nástup streamovacích a on-demand služeb na internetu,
fenomén chytré televize a všeprostupující interaktivita, jež poskytla mediálním
konzumentům historicky nevídanou moc rozhodovat, jaké obsahy hodlá čerpat, jsou

7

BUTLER, Jeremy G. Television: critical methods and applications. New York: Routledge, 2012. 4.
vydání, s. 3
8
MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie.
Praha: Albatros, 2004. Albatros Plus, s. 35 - 47
9
ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012, s. 17
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dalšími díly do složité mozaiky toho, co dnes bývá řazeno pod pojem televize. Podle
novinářky Tary Lachapelle ze serveru Bloomberg tak bude právě otázka „Co přesně je
televize?10“ největší otázkou, na níž bude televizní průmysl v roce 2019 hledat odpověď.
Alan Rusbridger se na konci své knihy rozpomíná na jedno ze setkáních se zástupci
Facebooku, kteří se upřímně zeptali: „Jak vypadá žurnalistika, kterou bychom podle Vás
měli podporovat?“11 A jak v textu autor záhy dodává, „Přes všechnu slušnost a mírnost,
to byla ta nejvražednější a nejzásadnější otázka.“12 Jisté každopádně je, že informační
monopol mainstreamových médií není v kontextu demokratizačních sil internetu nadále
udržitelný. Nové fenomény občanské a participativní žurnalistiky ještě bylo možné
považovat za technologicky umožněné obohacení a rozšíření běžné profesionální
novinářské praxe, jak připomíná Orlebar: „Blogosféra bývá chválena za to, že převzala
práci velkých zpravodajských korporací, a interaktivní, participativní povaha internetu
znamená, že se novinář může stát z každého.“ 13 Vedlejším produktem tolik vzývané
interaktivity jak u námi popisovaného televizního průmyslu, tak žurnalistiky je však
kontinuální fragmentarizace publik. 14 Mediální konzument v 21. století je pán svého
televizního programu stejně jako kurátor typu zpravodajství a s tím souvisejících
(ne)pravd, jež konvenují jeho pohledu a názoru na svět.
Tato bakalářská práce si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem objasnit v celistvosti i
se všemi souvislostmi krizi a pozici žurnalistiky a televize v digitalizovaném 21. století.
Poněkud eklektický úvod se pouze pokusil načrtnout vzájemnou situaci a ukázat, že
v mnoha ohledech oba průmysly zápolí s identickými výzvami, byť se ve výsledcích
prozatím spíše liší. Propojenost novinařiny a televize však zůstává ústřední i pro téma
této bakalářské práce, a totiž pro zkoumání způsobů, jakými jsou žurnalisté i žurnalistika
coby profese a instituce reprezentováni v populární kultuře, a to konkrétně v kontextu
fenoménu tzv. Quality TV, jak budeme analyzovat na vybraných seriálech The Wire Špína Baltimoru (The Wire; David Simon, 2002 – 2008), Newsroom (The Newsroom;

10

LACHAPELLE, Tara, The TV Industry’s Biggest Question in 2019: What Is TV, Exactly?,
bloomberg.com, dostupné online: < https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-02-08/tv-industrys-biggest-question-in-2019-what-is-tv > [cit. 8. 2. 2019]
11
RUSBRIDGER, Alan. Breaking news: the remaking of journalism and why it matters now. Edinburgh:
Canongate, 2018, [epub verze] s. 741
12
Tamtéž, s. 741
13
ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012, s. 18
14
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 196
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Alan Poul, Greg Mottola aj., 2012 – 2014) společnosti HBO a Dům z karet (House of
Cards; Beau Willimon, 2013 - 2018) streamovací služby Netflix. Při zkoumání obrazu
žurnalistů přitom budeme v práci vycházet z definice novináře, jak ji nabízejí Matthew C.
Ehrlich a

Joe Saltzman, tedy „kdokoliv, kdo vykonává novinářskou funkci:

shromažďovat a šířit zprávy, informace a komentáře, bez ohledu na médium.“15
V teoretické části si nejdříve za pomoci klíčových argumentů akademiků Matthew C.
Ehrlicha, Joe Saltzmana a Briana McNaira pokusíme nastínit, proč má obzvláště v dobách
nynější krize žurnalistiky zásadní význam věnovat pozornost reprezentacím v popkultuře
i možným symbolickým účinkům takových obrazů na společnost. Představíme si také
některé z nejčastěji se opakujících archetypů novináře, které se pak v praktické části
pokusíme nalézt a okomentovat i v analyzovaných seriálech.
V další části práce se pak budeme věnovat fenoménu tzv. televize kvality (Quality TV),
jak bývají označovány vybrané dramatické televizní seriály, jež určitými kvalitami
vybočují z běžné produkce, nejčastěji ambicióznějšími produkčními hodnotami,
přejatými stylovými postupy z kinematografie či užším tematickým zaměřením. „Tyto
seriály si získaly uznání do té doby nevídanou propracovaností postav, zápletek, způsobů
vyprávění, stejně jako okázalým stylem a až postmoderní sebereflexivitou.“16 Samotný
vznik televize kvality byl podmíněn, – jak tvrdí Zdeněk Holý v předmluvě ke knize O
televizi – „proměnou televizního média a jeho vnímáním širokou veřejností“ 17.
Každý z námi zkoumaných seriálů budeme v práci primárně analyzovat jako autonomní
mediální text zasazený do určitého historického kontextu a produkčního zázemí, proto se
v práci alespoň stručně zmíníme o společnostech HBO a streamovací službě Netflix. Opět
se tak navrátíme k technologicko-mediálním posunům, jež jsme popisovali na
předchozích stranách. V závěru teoretické práce pak poněkud zproblematizujeme
samotný pojem kvalitní televize, nad kterým se navzdory veškerým obsahovým a
formálním nárokům a očekáváním zamyslíme také jako nad marketingovou kategorií,

15

EHRLICH, Matthew C. a Joe SALTZMAN. Heroes and scoundrels: the image of the journalist in
popular culture. Urbana: University of Illinois Press, 2015, s. 5
16
HOLÝ, Zdeněk, Předmluva k českému vydání IN: ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. Praha:
Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012, s. 10
17
Tamtéž, s. 9
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kterou televizní společnosti pečlivě budují a propagují za účelem většího odlišení se na
konkurenčním televizním trhu.
V praktické části budeme za pomoci textuální a komparační analýzy zjišťovat, jaké
novinářské archetypy ve vybraných seriálech tvůrci využívají, jaké charakteristiky
typické pro kvalitní televizi v dílech nalezneme a zdali se obrazy novinářů v jednotlivých
dílech zásadně liší od jiných reprezentací. V poslední řadě nás pak bude zajímat otázka,
jestli se ve zkoumaných seriálech pracuje s tématem krize žurnalistiky. „Přes možné
spory o pojmenování a charakteristiku naší doby není pochyb o tom, že jsme svědky nové
etapy v dějinách audiovizuálních médií. Etapy, která započala technologickou revolucí
označovanou termínem digitalizace, pokračovala zhroucením dosavadních modelů
fungování tradičních audiovizuálních médií, jakými jsou film a televize, a na jejíž konec
zatím nemůžeme dohlédnout.“18
Poznámka k citacím: V práci vycházím především z anglicky psaných zdrojů, proto jde
u citací o překlad autora bakalářské práce.
Poznámka k tezi: Práce se částečně odklonila od předpokládané struktury. V teoretické
části byla prohozena kapitola věnující se reprezentaci novinářů v popkultuře a Quality
TV. V praktické části bylo zaměněno pořadí zkoumaných seriálů, a to podle doby vzniku
daných pořadů. Některá literatura vyznačená v tezi bakalářské práce se nakonec ukázala
jako tematicky nadbytečná, konkrétně se jedná o Aronson, Linda, Scénář pro 21. století
a Kokeš, Radomír D. Světy na pokračování: rozbor možností seriálového vyprávění.
Poznámka k praktické části: V analýze se zabýváme pouze řadami vybraných seriálů,
které se přímo vztahují k reprezentaci novinářů. V The Wire - Špína Baltimoru pracujeme
primárně s pátou sezonou, Newsroom rozebíráme na první řadě a Dům z karet
analyzujeme na první a druhé sezoně. Seriálu The Wire - Špína Baltimoru věnuji v práci
více prostoru. Jak se v práci pokusím vysvětlit, jedná se o historicky zásadní seriál, a to
jak v kontextu fenoménu Quality TV, tak reprezentace žurnalistiky v televizních
seriálech obecně. Při citování konkrétních pasáží ze seriálů vycházím ze stopáže uváděné
v oficiálních přehrávačích Hbogo.cz a Netflix.com

18

MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha:
Academia, 2016. Společnost (Academia), s. 22
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Reprezentace novinářů v popkultuře
V brzkých ranních hodinách 29. února 2016 získal snímek Spotlight (Spotlight; Tom
McCarthy, 2015) zlatou sošku Oscar pro nejlepší film. Prakticky okamžitě se začaly
objevovat texty o senzaci a největším překvapení noci.19 Vítězství to bylo nečekané hned
z několika důvodů. Novinářské drama o skutečném vyšetřování sexuálního zneužívání
katolickými knězi v Bostonu obdrželo hlavní cenu na úkor favorizovaného a dalšími
cenami ověnčeného projektu Revenant: Zmrtvýchvstání (The Revenant; Alejandro
González Iñárritu, 2015) s téměř až sedmkrát větším rozpočtem. Ocenění díla filmaře
McCartyho udivilo také tím, jak „neoscarový“ ze své podstaty snímek byl. Namísto díla
s velkolepou výpravou a přepjatými emocionálními scénami zvítězil neokázalý, skromný
a výsostně realistický film. 20 Pro autentické vyobrazení novinářské práce bez uměle
přidaných dramatických scén byl snímek oslavován i mezi českými novináři. „Takhle
přesně novinařina vypadá. Spousta rešerší, schůzek, klepání na dveře, odmítání, slepých
cest, pocitů vyhoření a nepochopení od části veřejnosti.“21
Podobně minulý rok vstoupil do oscarového klání i Steven Spielberg s filmem Akta
Pentagon: Skrytá válka (The Post; Steven Spielberg, 2017), kde na příběhu šéfredaktorů
v podání Meryl Streepové a Toma Hankse z listů Washington Post a New York Times
tematizuje novináře během kauzy Pentagon Papers jako odhodlané bojovníky, kteří jsou
ochotní se pro nalezení pravdy postavit i státnímu aparátu Roberta Nixona. Spielbergovo
dílo bylo navzdory neúspěchu na filmových cenách vyzdvihováno především jako oslava
novinářského řemesla v době neustálých výpadů současného amerického prezidenta proti
médiím.

22

Filmařská reaktualizace starého novinářského případu jako reakce na

současnou domácí politickou situaci přitom dobře ilustruje argument Briana McNaira.

19

GREENBURG, Zack O'Malley, 'Spotlight' Best Picture Oscar Is Surprise Of The Night, forbes.com
dostupné online: <https://www.forbes.com/sites/zackomalleygreenburg/2016/02/29/spotlight-best-pictureoscar-is-surprise-of-the-night/#5c395ee43d3b > [cit. 11. 2. 2019]; GREENWOOD, Carl, Spotlight wins
Best Picture at the 2016 Oscars making a surprise win beating The Revenant, mirror.co.uk dostupné online:
<https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/spotlight-wins-best-picture-2016-7460633 > [cit. 11. 2. 2019]
20
CHANG, Justin, Why ‘Spotlight’s’ Best Picture Win Is a Triumph of Excellence Over Ego, variety.com
dostupné online: <https://variety.com/2016/film/awards/spotlight-best-picture-oscar-1201719950/ > [cit.
11. 2. 2019]
21
TABERY, Erik, Spotlight: Vítěz Oscarů je nejlepší film o novinařině. respekt.cz dostupné online:
<https://www.respekt.cz/kultura/spotlight-vitez-oscaru-je-nejlepsi-film-o-novinarine > [cit. 11. 2. 2019]
22
KATZ, Brandon, ‘The Post’ Screenwriters on Film’s Timeliness in the Trump Era, observer.com
dostupné online: <https://observer.com/2018/01/the-post-steven-spielberg-donald-trump-oscars/ > [cit. 11.
2. 2019]
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Ten tvrdí, že „filmy o novinářích zachycují něco z převládajícího kulturního zeitgeistu ve
vztahu k novinařině. Filmaři, jako my všichni, žiji uvnitř společnosti. Absorbují
proměnlivé nálady a úzkosti a reflektují je zpět na publikum.“23 Příběhy o novinářích
pochopitelně v nedávné době nechyběly ani na televizních obrazovkách. Značné divácké
i mediální pozornosti se tento rok těšila kupříkladu minisérie Ostré předměty (Sharp
Objects; Marti Noxon, 2018) produkční společnosti HBO, v níž se herečka Amy Adams
v roli reportérky snaží objasnit záhadnou vraždu dvou dívek na americkém maloměstě.
Obrazy žurnalistů jsou v popkultuře zkrátka všudypřítomné. Joe Saltzman, profesor
žurnalistiky spravuje webovou databázi, v níž spolu s pomocí studentů shromažďuje
veškeré popkulturní artefakty, jež se obrazu novináře nějakým způsobem dotýkají,
přičemž v současnosti lze na internetové stránce nalézt přes 91 tisíc příspěvků. 24
Úctyhodný výčet se rozpíná od komiksů a hudebních skladeb až po romány a videohry.
Akademici Ehrlich a Saltzman, jež se odborně tématu věnují, přichází s třemi základními
argumenty, proč je studium reprezentace novinářského řemesla podstatné:
•

Jako první důvod autoři uvádí všudypřítomnost figur žurnalisty v popkultuře.
Právě ony fiktivní postavy a příběhy mají totiž největší moc formovat obecnou
představu a dojem publika o žurnalistice jako takové.

•

Druhým argumentem je skutečnost, že popkulturní artefakty mohou posloužit
jako užitečný nástroj k obecným úvahám nad stavem i budoucností profese, tedy
k rámování diskuze, jež je pro budoucnost profese rozhodující, – jak jsme se
snažili naznačit v úvodní části bakalářské práce.

•

Za třetí pak skutečnost, že je žurnalistika „ze své podstaty svázaná s
demokracií“ kvůli své funkci poskytovat příběhy a informace, jež společnost
potřebuje k rozhodování a vládnutí.25

23

MCNAIR, Brian. Journalists in film: heroes and villains. Edinburgh: Edinburgh University Press, c2010.
ISBN 9780748634477, s. 3-4
24
The
Image
of
the
Journalist
in
Popular
Culture
dostupné
online:
<http://www.ijpc.org/database/searchform > [cit. 11. 2. 2019]
25
EHRLICH, Matthew C. a Joe SALTZMAN. Heroes and scoundrels: the image of the journalist in
popular culture. Urbana: University of Illinois Press, 2015, s. 1
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Vliv mediální skutečnosti na společnost
Novináři nikdy nestáli zcela mimo pozornost a kritiku veřejnosti. Nezanedbatelná část
občanů si dlouhodobě vytváří a pěstuje na žurnalistiku názor, který nejčastěji projektují
do anket a průzkumů veřejného mínění o reputaci profese. Případně postoje vůči
zpravodajství ventilují v bouřlivých debatách na sociálních sítích. Jak ale přitom
připomínají Ehrlich se Saltzmanem, lze předpokládat, že jen hrstka z vybraných jedinců
ve skutečnosti kdykoliv navštívila redakci či newsroom, kde reálné zpravodajství každým
dnem vzniká. Nabytá představa o práci novináře častěji vyvěrá z přečtených knih,
komiksů, zhlédnutých filmů, divadelních her či seriálů, než z osobní odžité zkušenosti.26
Tento jev se přitom netýká pouze novinářské profese, ale mediální ovlivnění společenské
reputace lze vypozorovat i u právníků, lékařů, policistů a dalších zaměstnání, jež jsou pro
tvůrce dramaturgicky inspirativní. „Pop kulturní znaky a mediální obrazy stále více
dominují našemu smyslu pro realitu a způsobu, jakým definujeme sebe i svět kolem
nás.“27
Moc novinářských obrazů, jak o nich v prvním a druhém argumentu o důležitosti
reprezentací mluví Ehrlich a Saltzman, tedy tkví v tom, co můžeme nazvat mediální
skutečností. Ta se spolu se sociální skutečností podílí podle Jiráka s Köpplovou na
utváření základní lidské zkušenosti, přičemž mediální teoretikové dodávají: „Mediální
skutečnost má přitom stále významnější postavení, neboť lze předpokládat, že právě
média poskytují stále větší díl „reality“, která se nachází za hranicemi bezprostřední
osobní zkušenosti člověka.“28
Jisté riziko mediální skutečnosti však může nastat ve chvíli, kdy se tvůrci vytvořené
obrazy rozchází s reálným předobrazem (v tomto případě se skutečnou profesí žurnalisty)
a vysílají tak společnosti zkreslenou, neautentickou reprezentaci. Nešvar ve své knize
Journalists in Film Heroes and Villains připomíná Brian McNair, jenž vysvětluje, že
filmy o novinářích často pracují se silným, dramatickým příběhem, ačkoliv každodenní

26

EHRLICH, Matthew C. a Joe SALTZMAN. Heroes and scoundrels: the image of the journalist in
popular culture. Urbana: University of Illinois Press, 2015, s. 2
27
STRINATI, Dominic. An introduction to theories of popular culture. New York: Routledge, 2004.
Druhé vydání, s. 205
28
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 140
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praxe většiny novinářů je diametrálně odlišná od ztvárnění na stříbrném plátně.29 „Filmy
nejsou realitou, ale reprezentacemi reálného, které sestříhávají a zhušťují každodenní
detaily událostí – v našem případě často nezáživné detaily o tom, jak se zprávy
shromažďují a distribuují – za účelem vykreslit je podmanivě pro publikum, na jehož
přízni průmysl závisí.“30 Jistě lze souhlasit s McNairem, že žádné fiktivní umělecké dílo
nemůže být

nikdy přesným

otiskem reality,

a to

i navzdory potenciálu

kinematografického a televizního média realitu velmi věrně napodobovat. To však nic
nemění na skutečnosti, že se mediované obrazy spolupodílí na formování našeho vnímání
světa. Stejně jako lze do jisté míry vyvozovat postoje a nálady společnosti na základě
filmů a seriálů, které jsou populární, a tedy masově konzumované. Uvažování nad
filmovým médiem ve vztahu k reprezentaci společnosti má své nezastupitelné místo
v kontextu dějin filmových teorií.31 V intencích těchto sociologií ovlivněných teorií pak
postuluje McNair svůj shrnující argument, podle něhož je narativní film (v našem případě
i dramatický televizní seriál) zasazen do své doby vzniku spolu s převládajícími náladami
a trendy ve společnosti, jež takové příběhy mohou reflektovat či umocňovat. „Stručně
řečeno, kinematografie vytvořená v dané společnosti a v daném okamžiku je jedním ze
zdrojů údajů o tom, jak na sebe daná společnost nahlíží – v tomto případě jak nahlíží na
novináře a také na veřejnost, která noviny konzumuje, pokud vkus a požadavky publika
do jisté míry determinují, které filmy jsou vyrobeny.“32

Reprezentace novinářů jako legitimizační mýtus společnosti
„Mýty jsou příběhy o tom, jak lidstvo už po dlouhá staletí hledá pravdu, význam, smysl
věcí.“33
V tradičním slova smyslu myslíme mýtem vyprávění, které v archaických časech sloužilo
k orientaci ve společnosti a přírodě. Starověký mýtus měl v prvé řadě poskytnout rámec
základních odpovědí na prvotní lidské otázky, měl být pokusem o „čtení“ světa 34 , a

29

MCNAIR, Brian. Journalists in film: heroes and villains. Edinburgh: Edinburgh University Press, c2010,
s. 27
30
Tamtéž, s. 27
31
CASETTI, Francesco. Filmové teorie 1945-1990. V Praze: Akademie múzických umění, 2008, s. 149157
32
MCNAIR, Brian. Journalists in film: heroes and villains. Edinburgh: Edinburgh University Press, c2010,
s. 15
33
CAMPBELL, Joseph a Bill D. MOYERS. Síla mýtu. Přeložil Miroslav JINDRA. Praha: Argo, 2016.
Capricorn (Argo), s. 26
34
CASETTI, Francesco. Filmové teorie 1945-1990. V Praze: Akademie múzických umění, 2008, s. 313
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vnuknout tak zvídavému jedinci smysl pro řád, jenž každého přesahuje.35 V této kapitole,
jež by měla zároveň rozvést třetí z důvodů Ehrlicha a Saltzmana, proč studovat
reprezentaci novinářů, nebudeme nad mýtem uvažovat pouze v historicko-literární rovině
lineárního vyprávění, ale také jako o komplexním způsobu, jak „příslušná kultura
předvádí abstraktní témata a jak hierarchie, hodnoty a nerovnosti ve společnosti
prezentuje jako přirozené (naturalizuje je).“ 36
Jak ukazuje McNair v příspěvku do sborníku The Routledge Companion to News, filmy
o novinářích vlastně slouží jako typ mýtů, jejichž schopnost reprodukovat významy se
podílí na kontinuálním chodu kapitalisticky orientované liberální společnosti.

37

Charakteristickým rysem novinářské práce (byť tento znak samozřejmě nemůže být
zobecněn na všechny druhy žurnalistiky) je dohlížení, kontrolování politicky či
ekonomicky mocných ve jménu hodnot a zákonů demokratických zřízení. Podle McNaira
se filmaři tak de facto ve snímcích a seriálech o žurnalistech vystavují kontrole samotné
novináře i novinářskou praxi. Stávají se z nich tak hlídači hlídačů, kontroloři, kontrolorů.
Jako diváci takových děl jsme konfrontováni s určitým zobrazením, mediální skutečností
novinářské práce. 38 McNair doslovně tvrdí: “Kinematografie je svědomím novinářské
profese, klíčovým místem v kultuře, kde jsou její role a funkce pozdrženy ke kontrole
široké veřejnosti.“39
Vedle této „dohlížecí“ funkce novinářských reprezentací však McNair zmiňuje ještě
smysl druhý. Snímky o novinářích (a v našem případě i další popkulturní předměty
televizních seriálů nevyjímaje) totiž zároveň slouží coby „zdroje legitimizačních mýtů
liberální žurnalistiky.“ 40 Tvůrci jsou schopni divákovi zprostředkovat představu o
povolání novináře, a stejně tak akcentovat sdílené hodnoty a významy liberální
žurnalistiky ve společnosti, čímž profesi podle McNaira povyšují do pozice jakéhosi
společenského „vaziva“, jež nás spojuje coby občany demokratického systému.41 Tuto
funkci novinářských zobrazení ve filmu potvrzuje i Ehrlich, podle něhož se sice

35

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Mýtus, filosofie, věda: filosofie mezi Homérem a Descartem. Praha: Hrnčířství
a nakladatelství, Praha: 1995, druhé nezměněné vydání, s. 16-17
36
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, s. 258
37
MCNAIR, Brian, Journalism in Cinema. IN: ALLAN, Stuart. The Routledge companion to news and
journalism. New York, NY: Routledge, 2010. Routledge companions, s. 385-386
38
Tamtéž s. 385-386
39
Tamtéž, s. 385
40
Tamtéž, s 385
41
Tamtéž, s. 385
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jednotlivé reprezentace liší co se pozitivního či negativního vyznění týče, avšak navzdory
tomu v dílech nenalezneme zpochybnění toho vůbec nejzákladnějšího argumentu, a totiž,
že by média nestála v samotném centru naší společnosti.42

Vybrané archetypy novináře
Jak jsme již uvedli v předchozích pasážích práce, názory na novináře se ve společnosti
mohou diametrálně různit. Není proto překvapením, že je tomu tak i v případě
novinářských reprezentací v popkultuře. Jednotlivé obrazy novináře nemůžeme nikdy
zcela oprostit od kontextu doby vzniku a atmosféry, jež společností v dané epoše
prostupovala. Postava novináře v energií nabytých „screwball“ komediích 30. let
minulého století bude nabývat odlišných významů, než cyničtí a morálně zkažení
představitelé filmu noir let čtyřicátých či novináři z období vietnamské války a aféry
Watergate.43 Navzdory této historické podmíněnosti si však Ehrlich všímá ve způsobech
novinářské reprezentace opakující se tendence, kterou charakterizuje za pomoci teorií
filmových žánrů. „Filmy o novinářích jsou podobné jiným žánrovým filmům, a to tím, že
generují význam prostřednictvím opozic nebo dualismů.“44
Reprezentace novinářů v zajetí protikladů
Bádání na poli filmových žánrů prošlo v sedmdesátých letech revoluční proměnou. Nad
žánrem se začalo uvažovat v širším kontextu, mimo jiné jako nad dalším typem lidového
vyprávění, jež pracuje a vychází z mýtů. „Žánry se navracejí k tématům a k problémům
ztělesňovaným v mýtech: střet mezi dobrem a zlem, mezi jednotlivcem a společenstvím,
mezi touhou a zákonem atd., (…) z toho plyne, že filmové žánry jsou jen poslední verzí
čehosi trvalého: ztvárňují archetypy, na něž jsme se nikdy nepřestali odvolávat.“ 45 Na to
navazuje ve svých poznatcích Ehrlich se Saltzmanem, podle nichž obrazy novinářů
v popkultuře vždy tematizovaly určité archetypální protiklady, konflikty a ambivalence.
Ehrlich uvádí jako příklad ambivalentní tendence jisté „napětí mezi cynismem a
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idealismem“ 46 , které podle autora pramení ze snahy novináře udržet si skeptický,
nedůvěřivý pohled na autority, ale neztrácet přitom víru v demokratické instituce a službu
veřejnosti.47
Na tomto místě je dobré připomenout, že konflikt a opozice jsou součástí funkčního
příběhu od nepaměti. „Základem dobrého příběhu a zvláště příběhu dramatického, je
konflikt; základem konfliktu jsou rozdílné zájmy a snahy jednajících postav; základem
rozdílných zájmů jednajících postav je protiklad jejich charakterů.“

48

Nyní si

představíme vybranou množinu charakterů a archetypů novinářských reprezentací, jak ji
představují autoři Ehrlich, Saltzman a McNair. Poznatky záhy využijeme v praktické
části k analýze určených seriálů. Začneme přitom u základní charakterové opozice, jak ji
zmiňují Ehrlich se Saltzmanem, a to u postavy novináře hrdiny a padoucha. Námi
popisovanou tendenci tvůrců zobrazovat novináře rozporuplně nejpregnantněji vystihuje
Brian McNair: „Film zobrazují novináře jako hrdiny a padouchy, a to je v pořádku,
protože žurnalisté jsou obojí.“49
Novinář hrdina
Pro obraz novináře coby hrdiny je podle Ehrlicha a Saltzmana typická nezávislost, vysoká
citlivost pro nespravedlnost a bezpráví. Vyniká nesobeckostí, zdravým sebevědomím,
důmyslností, houževnatostí a smyslem pro fair play. To zřejmě vůbec nejpodstatnější je
hrdinovo přesvědčení, že k dosažení cíle – vítězství dobra nad zlem – hrdinu
ospravedlňují jakékoliv prostředky bez ohledu na jejich etické či morální následky.50
Novinář padouch
Novinář padouch je podle Ehrlicha se Saltzmanem bezskrupulózní, marnivý, zběsilý a
ješitný chvástal. At už zneužívá, podvádí či uvádí nevinné v omyl, pro narcistického
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parazita jsou vždy hlavní pouze jeho vlastní sociální, ekonomické, osobní či politické cíle.
Veřejný zájem či důvěra společnosti jsou pro padoucha vyprázdněné pojmy.51
Hlídací pes
Brian McNair shledává nejčistší a nejctnostnější verzi filmového novináře-hrdiny
v archetypu hlídacího psa. Ten se nachází v samém jádru mytologie liberálního
žurnalismu. 52 Typickým představitelem archetypu hlídacího psa jsou investigativní
reportéři. Filmy o novinářích v pozicích hlídacích psů bývají filmovými událostmi, jež
problematikou, kterou se dotýkají, často zasahují i celospolečenské debaty. Ukázkovými
příklady takových snímků jsou Všichni prezidentovi muži (All the President's Men; Alan
J. Pakula, 1976), Insider: Muž, který věděl příliš mnoho (The Insider, Michael Mann,
1999) nebo již námi zmiňovaný Akta Pentagon: Skrytá válka (The Post; Steven Spielberg,
2017) a Spotlight (Spotlight; Tom McCarthy, 2015). „Filmy o hlídacích psech jsou
založeny na představě, že informace jsou samy o sobě formou moci, a zbraní použitelnou
k dosažení a zachování.“53
Svědek
Archetyp svědka je podle McNaira druhým kladným předobrazem novináře. Samou
podstatou reportérské práce je pečlivé sledování okolí a informování o událostech, proto
se novinář v pozici svědka v popkulturních dílech ocitá relativně často. Jak teoretik
připomíná, úloha svědka v případě novináře netkví pouze v „přichomýtnutí
se“ k nějakému incidentu, ale také v procesu vyšetřování, objevování skrytých
skutečností, poskytování důkazů a následného svědčení. Novinář svědek se kvůli zásadní
informaci či svědectví podobně jako hlídací pes může ocitnout uvnitř mocenských her a
být ohrožen na životě. Archetyp svědka bývá často využíván při zobrazování
zahraničních či válečných zpravodajů. Takové reprezentace podle McNaira často
postulují obecné otázky o roli novináře v konfliktních zónách, o tom do jaké míry by se
měl novinář v konfliktech, o nichž reportuje, angažovat a nakolik by měl ctít smysl pro
objektivitu a naprosté odtržení od tématu. V popkultuře se setkáme s archetypy svědka,
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jež si neutralitu udrží i s obrazy, jež si vědomě zvolí stranu konfliktu.54 „Součástí funkce
novináře-jako-svědka je upozornit nás na události, o kterých nevíme, ale měli bychom, s
nadějí, že poté budeme vyvíjet tlak na naše vlády, aby zasáhly.“55 Mezi příklady snímků
s archetypem svědka patří Salvador (Salvador, Oliver Stone, 1986) nebo například Vítejte
v Sarajevu (Welcome to Sarajevo, Michael Winterbottom, 1997).
Podvodník
„Pokud existuje jedna věc, kterou považují četní kritici žurnalistiky za horší než cynickou
manipulaci s realitou při hledání obchodovatelného zpravodajského příběhu, je to jistě
úmyslné vymýšlení faktů samotných – vynalezení příběhů a zdrojů, představení lží jako
pravdy.“56 Záporný archetyp podvodníka se podle McNaira vykazuje tím, že je ochoten
pro osobní pokrok v redakci zradit důvěru veřejnosti, editora, vedení redakce i samotného
média coby instituce s určitou reputací, které svým bezostyšným chováním ohrožuje.
Skutečný podvodník se nedopouští pouze základních novinářských chyb z lenosti či
neznalosti, nýbrž vědomě fabuluje celé příběhy a postavy se snahou nebýt nikdy
odhalen. 57 Vzorovým snímkem o archetypu podvodníka je Jak nezískat Pulitzera
(Shattered Glass, Billy Ray, 2003).
Mládě
Mladý, nezkušený zelenáč plný otázek je podle Ehrlicha se Saltzmanem oblíbený a
vděčný typ postavy, s kterým se publikum nejjednodušeji identifikuje. Spolu s tím jak je
figura postupně zasvěcována do redakční práce od zkušenějších kolegů, se s profesí
hlouběji seznamují i diváci.58
Editor, vydavatel
Editor se v popkultuře podle Ehrlicha se Saltzmanem opakovaně vyskytuje coby přísný
nadřízený s ostrým jazykem, který však za erupcemi vzteku může skrývat citlivého
jedince. Editor se neostýchá zaúkolovat novinářské mládě i ostříleného reportéra se
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stejnou naléhavostí a strohostí. Konflikt mezi editorem a reportérem je běžným
dramaturgickým postupem, jak vybudovat dramatické napětí uvnitř redakcí.59
Obraz vydavatele je dle autorů značně rozporuplný. V popkultuře nalezneme figury
vlastníků médií či vydavatelů, kteří se rozhodují pouze na základě ekonomického či
politického imperativu a kvalita mediálního produktu se nachází spíše na pozadí jejich
zájmů. Popisované zobrazení, jež podle Ehrlicha se Saltzmanem v popkultuře převládá,
pak doplňuje benevolentní vydavatel, který se snaží najít kompromis mezi kvalitou a
ziskovostí. 60
Televizní žurnalisté, novinář veterán
Ze všech obrazů novináře v popkultuře je to právě typ televizního novináře, který je podle
Ehrlicha se Saltzmanem nejčastěji negativně znázorňován. Hlasatelky bývají
stereotypizované jako nepříliš chytré a nepříliš zkušené, zatímco jejich mužští kolegové
jsou často přespříliš sebevědomí narcisté, kteří se v práci neobjedou bez čtecích zařízení.
Negativní obrazy jsou opět vyvažované i pozitivněji laděnými figurami zatvrzelých
profesionálů, kteří jsou v neustálém napětí s těmi, jež se zajímají pouze o ratingy televizní
sledovanosti a zisk.61
Novinář veterán, jak ho popisují Ehrlich se Saltzmanem, je ostřílený a zkušený, převážně
mužský reportér, editor či televizní hlasatel. Mají tendenci nostalgicky vzpomínat na
„staré dobré časy“. Připomínají mladším a méně zkušeným kolegům hodnoty a principy
poctivé žurnalistiky. Stejně tak mohou unavit a nakazit kolegy zahořklým cynismem nad
stavem profese.62

Obecné vymezení Quality TV
Mediální expert Brian McNair v textech o reprezentaci novinářů opakovaně vysvětluje,
proč se primárně věnuje zobrazování v hollywoodském filmu. Jeho hlavní argument tkví
v globálním dosahu a oblibě daných snímků. Televizní seriály jsou podle autora zaměřené
spíše na lokální témata a publika, načež tak většinou nemohou konkurovat v atraktivitě
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mezinárodně cíleným filmům z hollywoodské produkce. 63 Navzdory neotřesitelnému
postavení hollywoodských konglomerátů na poli globálního zábavního průmyslu se však
McNairovo přesvědčení o nadřazeném vlivu kinematografie nad televizí jeví v době
pokračující konvergence a synergického prorůstání mediálních obsahů jako zastaralé a
neudržitelné.
McNairův názor nakonec rozporují i sami Ehrlich se Saltzmanem, když tvrdí: „Méně bylo
napsáno o televizních reprezentacích tisku, ačkoli televize dosahuje na více lidí než filmy
a může mít tak větší vliv na populární vnímání.“64 To potvrzují i doložitelná data agentury
Nielsen, podle které byl televizní přijímač přítomen mezi lety 2017-18 v 96,5 %
amerických domácností.65 Pro srovnání v České republice nalezneme televizor v 94 %
domovů.66 Je dobré také připomenout, že citovaná čísla nezahrnují majitele přenosných
zařízení, počítačů či videoherních konzolí, na nichž lze v rámci digitální konvergence
také konzumovat televizní obsahy. Solidní čísla vykazují i společnosti HBO s 142
miliony globálních předplatitelů za rok 2017 67 a streamovací služba Netflix, která se
přibližuje k magické hranici 150 milionů platících uživatelů.68 V mnoha zemích přitom
Netflix v podílu sledovanosti ohrožuje tradiční televizní stanice.69
„Televize je tedy evidentně stále klíčovým producentem kulturních významů, má
kapacitu získávat bezprecedentně početné publikum, které se k jejím produktům
pravidelně vrací.“70 Obsahy současné televize nejsou pouze globálně oblíbené, ale také
se vyznačují větším společenským uznáním. Příkladem budiž kompletní uvedení druhé
řady seriálu Stíny nad jezerem (Top of the Lake, Jane Campion, 2013-2017) Jane
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Campionové a nové řady Městečka Twin Peaks (Twin Peaks, David Lynch, 1990-2017)
Davida Lynche na festivalu v Cannes. 71 Jednalo se o vůbec první exhibici jakékoliv
televizní látky v dějinách filmového festivalu, jenž je tradičně vnímaný jako každoroční
přehlídka nejprestižnějších děl a filmařů ze světa uměleckého filmu. Metafora televize
coby „obrovského smetiště“ 72 se tak zdá být již definitivně minulostí. Lví podíl na
postupném růstu relevance televizní zábavy u odborné i laické veřejnosti má tak
především vývoj klíčové fikční formy průmyslu, a totiž televizního seriálu.
Počínaje osmdesátými lety začínají vznikat produkčně ambicióznější a tematicky i
narativně odvážnější televizní projekty, které byly záhy shromážděny pod souhrnný
pojem „Quality TV“, neboli „televize kvality“. Setkat se lze i s názvy „boutique
television“73, „art television“74, „peak TV“75, „nový televizní seriál“76, „Complex TV“77
či v mediálním diskurzu stále aktuálněji používanější „prestige TV“78. V této práci se
nicméně budeme držet zobecněného, – byť jak si ukážeme v dalších částech práce
problematického – termínu „Quality TV“.

Quality TV jako odlišná televize
Jak vyplývá z předchozího odstavce bakalářské práce, snahy pojmenovat proměnu
v povaze současného seriálového vyprávění tedy vždy doprovázela určitá terminologická
neukotvenost a těkavost. Názorová pestrost je však podle teoretiků T. Elsaessera a J.
Cooka v případě Quality TV nevyhnutelná, jelikož „může být definována pouze
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v procesu diskuze.“79 Jak ale připomínají Janet McCabe a Kim Akass, „jakákoliv diskuze
týkající se kvality nemůže uniknout problémům hodnotového soudu a osobního vkusu.“80
Koncept kvality s sebou zkrátka vždy přináší určité subjektivní představy, co za kvalitu
lze považovat a co už nikoliv, a proto je tak podle teoretiků koncept Quality TV odkázaný
k neustálému veřejnému přehodnocování, a to jak konkrétních pořadů, tak i televize coby
média. 81 Problematičnost pojmu „Quality TV“ lze nejlépe ilustrovat na příkladu
společnosti HBO, na kterou se zaměříme v podkapitole praktické části.
Definiční nejistotu Quality TV vystihl nejpregnantněji akademik Robert J. Thompson v
tvrzení: „Quality TV je nejlépe definována tím, co není. Není to „běžná“ televize.“ 82
Označení „Quality TV“ začali jako první používat američtí televizní kritikové v 70. letech,
načež se termín v mediálním diskurzu naplno etabloval po uvedení seriálu Poldové z Hill
Street (Hill Street Blues, Jeff Bleckner, 1981-1987)83, který Thompson zároveň považuje
za počátek první fáze Quality TV, jež končí zrušením Městečka Twin Peaks (Twin Peaks,
David Lynch, 1990-2017) v roce 1991. 84 Termín v nadcházející dekádě podle autora
zevšednil natolik, že byl novináři běžně používaný se stejnou frekvencí a jistotou jako
sitcom, docudrama či jiné novotvary televizního průmyslu. „Přesto ani dnes není nikdo
přesně schopen říct, co „quality tv“ znamená (…) zdá se, že to lidé zkrátka poznají, když
to uvidí.“ 85 To je podle Thompsona zapříčiněné skutečností, že se v průběhu let z
„Quality TV“ stal de facto žánr sám o sobě obsahující specifické estetické tendence a
divácká očekávání. Žánrem, jenž posunul vývoj televizního média novým, vzrušujícím
směrem.86
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Abychom si však fenomén mohli představit detailněji, neobejdeme se bez krátkého
vhledu do historicko-průmyslového kontextu, který je pro pochopení televize kvality
naprosto stěžejní.

Průmyslové podmínky televize kvality
Fenomén Quality TV je historicky spojovaný především s produkcí stanice HBO a
nástupem dalších kabelových a satelitních stanic, jejichž rostoucí obliba narušila
oligopolní postavení velkých amerických stanic. Teoretikové Mark C. Rogers, Michael
Epstein a Jimmie L. Reeves rozdělují dějiny televizního průmyslu na tři fáze.
TVI
První etapu TVI datují autoři zhruba mezi roky 1948 – 1975. „Ve fázi TVI existuje
oligopol několika televizních stanic, které realizují výrobu, distribuci i přenos televizních
obsahů a financovány jsou zadavateli reklamy kupujícími si od nich pozornost publika
sledujícího daný kanál.“87 Programovací strategie televizních stanic v dané době cílily na
nejnižší společný jmenovatel publika, měly poskytovat příjemnou, žádoucí zábavu a
akcentovat základní hodnoty mainstreamové americké společnosti.88
TVII
Ve fázi TVII, jež autoři zasazují mezi 1975 až 1995, se namísto kontinuální produkce
televizních obsahů cílených k nediferenciovaným masám, začínají stanice jednotlivé
pořady úžeji zaměřovat na vybrané demografické skupiny, jež jsou pro zadavatele reklam
nejzajímavější. „V éře TVII je oligopol rozbit, objevují se tzv. niche televize (kabelové
televize soustřeďující se na úzkoprofilový́ obsah, např. hudební televize MTV).“89 Právě
tento průmyslově-marketingový odklon k vybraným, „kvalitním demografickým
skupinám“90 lze vnímat jako genezi fenoménu televize kvality. Podle Rogerse, Epsteina

87

KORDA, Jakub. Úvod do studia televize 1: studijní text pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita
Palackého v Olomouci, 2014, s. 15
88
ROGERS, Mark C., EPSTEIN, Michael, REEVES, Jimmie L., The Sopranos as HBO Brand Equity: The
Art of Commerce in the Age of Digital Reproduction IN: LAVERY, David. This thing of ours:
investigating the Sopranos. London: Wallflower Press, 2002, s. 43-44
89
KORDA, Jakub. Úvod do studia televize 1: studijní text pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita
Palackého v Olomouci, 2014, s. 15
90
ROGERS, Mark C., EPSTEIN, Michael, REEVES, Jimmie L., The Sopranos as HBO Brand Equity: The
Art of Commerce in the Age of Digital Reproduction IN: LAVERY, David. This thing of ours:
investigating the Sopranos. London: Wallflower Press, 2002, s. 44

22

a Reevese skutečnost, že stanice vytvářely produkty na míru městským, vzdělanějším a
bohatším divákům ve věkové skupině 18 až 49 let, poskytnula stanicím dostatek
ekonomických pobídek k tomu, aby mohly v budoucnosti investovat do odvážnějších
televizních projektu. 91 Kromě vznikajícího ekonomického zázemí pro Quality TV
dochází v této dějinné etapě amerického televizního průmyslu také k vývoji v rovině
estetické. Takzvaná kvalitní, či sofistikovaná publika byla již generací převážně
dospívající po boku televizoru, generací mediálně poučenou a disponující určitými
kulturními hodnotami, vkusem a z toho plynoucích očekávání, které se producenti při
tvorbě programů určených k jejich oslovení snažily naplnit. „Tímto způsobem
„kvalita“ funguje ve dvojím smyslu znamenající jak socioekonomickou kategorii (třídu),
tak zvláštní estetickou formu (vkus).“ 92
TVIII
Etapa TVIII pak trvá od roku 1995 až do současnosti a oproti předchozím periodám se
odlišuje ve dvou základních bodech, a to v technologických změnách a způsobu
financování televizí. Digitalizace a mediální konvergence pokračují v rozdrobování
televizního trhu, ale tím hlavním rozdílem je dle autorů odklon od financování televizí
nepřímo prostřednictvím peněz z reklamy. Předchozí stav, kdy vedoucí stanic usilovali o
sledovanost, kterou následně prodávali inzerentům, nazývají Rogers aspol. komoditou
druhého řádu. 93 V TVIII se však od nepřímého způsobu financování začíná pomalu
upouštět. „Oproti tomu v éře TVIII nastupuje vztah komodity prvního řádu, kdy diváci
platí přímo televizní instituci prostřednictvím předplatného konkrétního prémiového
kanálu či později pomocí nákupu pořadů pomocí on demand služeb.“

94

Jak

poznamenávají Rogers a spol. při odkazování k průlomovému seriálu Rodina Sopránů
(The Sopranos, David Chase, 1999-2007), tvůrci tak díky tomu, že nemuseli brát ohled

91

Tamtéž, s. 44
BOTTOMLEY, Andrew J., Quality TV and the Branding of U.S. Network Television: Marketing and
Promoting Friday Night Lights. Quarterly Review of Film and Video 32, 2015, č. 5, s. 486
93
ROGERS, Mark C., EPSTEIN, Michael, REEVES, Jimmie L., The Sopranos as HBO Brand Equity: The
Art of Commerce in the Age of Digital Reproduction IN: LAVERY, David. This thing of ours:
investigating the Sopranos. London: Wallflower Press, 2002, s. 46
94
KORDA, Jakub. Úvod do studia televize 1: studijní text pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita
Palackého v Olomouci, 2014, s. 15
92

23

na zadavatele reklam, získali větší kreativní svobodu, a měli možnost tak ve svých
příbězích ještě více experimentovat s kontroverznějšími tématy.95
Popisované „osamostatnění se“ některých televizních stanic s sebou však nesla i jistá
negativa, a to především zvýšení konkurence na trhu v boji o nové předplatitele. Pro
úspěch v soutěživém prostředí se jako klíčový ukázal branding obchodních oddělení
stanic. Nicméně jak ukazuje Catherine Johnston na případu stanice HBO, branding
nemusí být chápán pouze jako marketingový prostředek k posilování značky stanice, ale
může být i jednou z charakteristik samotných pořadů, což je právě u seriálů z kánonu
Quality TV poměrně běžné.96
TVIV? A binge-watching
Někteří teoretikové pak původní periodizaci Rogerse a spol. rozšiřují ještě o další období
TVIV, a to v důsledku nástupu streamovacích služeb v čele se společností Netflix.
Otazníkem u této zamýšlené čtvrté etapy dějin televize vlastně odkazujeme k úvodu této
bakalářské práce, kde jsme se mimo jiné věnovali nejednoznačnostem v tom, co vlastně
televize v současnosti znamená. „Ačkoliv tedy čerpá ze známých formátů a
marketingových strategií z TVIII, je Netflix zároveň jasně umístěn prostřednictvím forem
distribuce, obchodního modelu (předpokládaného), sledování i marketingu jako něco
odlišného než televize.“ 97 Streamovací služby jsou nadále komoditou prvního řádu,
navazují na TVIII v brandingových i programovacích strategiích, hlavním produktem je
nadále dramatický útvar seriálového typu, ale poprvé lze za televizi považovat něco, co
je konzumované zcela mimo televizní přijímač.98
Revoluční způsob distribuce, kdy lze kterékoliv dílo z katalogu služby Netflix zhlédnout
v kterýkoliv okamžik a na kterémkoliv zařízení připojeném k internetu, naprosto rozbíjí
tradici pevně definovaného televizního programu i představu pasivního diváka, který by
na oblíbený pořad trpělivě vyčkával do primetimu ve večerních hodinách. Uživatelé
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streamovacích a VOD služeb si tak sami pro sebe definují program i množství času, jež
u pořadů stráví. Služba Netflix totiž vyniká také způsobem uvádění pořadů, kdy do
knihovny zveřejnuje celé televizní série najednou, což motivuje řadu diváků ke zhlédnutí
více dílů či rovnou celého seriálu vkuse, pro tento náruživý druh sledování se ujal termín
„binge-watching“. 99 Přičemž právě nemožnost se od seriálu odtrhnout, nutkání jej
zhlédnout v zhuštěné, instantní podobě připomínající čtení napínavé knihy „na jeden
zátah“, bývá některými teoretiky považované za další znak „Quality TV“, ba dokonce lze
takový divácký návyk považovat za „ideální způsob konzumpce“ daných pořadů
vzhledem ke komplexněji a mnohovrstevnatěji strukturovaným příběhům televize kvality.
„Quality TV je obtížné vypnout.“ 100

Estetické charakteristiky Quality TV
Seriály, jež byly odbornou i laickou veřejností zařazovány do kánonu Quality TV se
tematicky i formálně často odlišovaly, přesto akademici v čele s Robert J. Thompsonem
při bližším zkoumání jednotlivých pořadů vypozorovali opakující se vzorce a
charakteristiky. Mezi společné rysy Quality TV podle Thompsona patřil důraz na
realismus fikčního světa namísto umělých prostředí známých kupříkladu ze sitcomů. Dále
zmiňuje tematizaci i kontroverzních a odvážných látek, přičemž jako příklad uvádí seriál
St. Elsewhere (St. Elsewhere, Joshua Brand, 1982), jenž jako první v epizodě „AIDS and
Comfort“ konfrontoval americké diváky s epidemií AIDS, a to v hlavním vysílacím čase.
Dalším poznávacím znakem je určitá literárnost, úroveň scénářů je bohatší, komplexnější,
než u jiné televizní produkce. Stejně tak se Quality TV vyznačuje větším hereckým
obsazením i „pamětí“ seriálů. V často rozmáchlých dějových linkách některé události i
vývoje postav totiž mohou přesahovat limity konkrétní epizody, ba i celé sezony. Konání
individuálních postav nebo dramaturgicky významné detaily tak mohou být připomenuty
i několik epizod po jejich původním zobrazení. Pamětí Quality TV tak zároveň vytváří
určitý nárok na divákovu pozornost a sledovací kontinuitu. Jako poslední charakteristiku
považuje Thompson kritický ohlas a ocenění vybraných pořadů, čímž se umocňuje
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exkluzivita a „kvalita“ pořadů oproti jinak konvenčnímu, střednímu proudu televizní
produkce.101
Thompsonův výčet charakteristik rozšiřuje S. Caldwellová, podle které mají seriály
Quality TV „tendenci dávat na odiv vysoké produkční hodnoty, naturalistické herecké
výkony, uznávané a vážené herce, smysl pro vizuální styl vytvořený pečlivou, dokonce
inovativní kamerou i střihem a smysl pro fonetický styl vytvořený prostřednictvím
uvážlivého využívání vhodné i originální hudby.“

102

Caldwellová považuje tyto

mnohovrstevnaté formální i obsahové invence za plnohodnotné a funkční prostředky,
jimiž tvůrci dosahují „stylistické integrity“. Právě kvůli formální i obsahové soudržnosti
jsou seriály Quality TV podle autorky natolik divácky podmanivé, a to i při opakovaných
zhlédnutích.103
Narativní komplexita
Neustále opakujícím se substantivem v textech o Quality TV je nejednoznačnost. At už
se jedná o morálně ambivalentní hlavní postavy, jež v mnoha případech překypují
cynismem i notnou dávkou charizmatu104, nebo nejednoznačnost podmíněnou záplavou
popkulturních odkazů, kterou některé seriály z Quality TV oplývají či nejednoznačnost
plynoucí ze způsobů vyprávění.
Tradičně převládaly v televizní dramatické tvorbě dva módy vyprávění – seriál a série.
Pro seriál je typický „kumulativní narativ“105, v němž scenáristé jednotlivé dějové linky
a postavy rozpracovávají napříč díly nebo i celými sezónami jako v případě rozsáhlých
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seriálů typu Dallas (Dallas, Michael Preece, 1978) nebo Krok za krokem (Step by Step,
William Bickley, 1991-1998).
Televizní série publiku předkládá hlavní postavy, jež jsou dobře známé a v zásadě
charakterově neměnné. „Série ve své čisté podobě operuje s vyprávěním, které působí
svébytně na úrovni jedné epizody – na začátku je stanovena nová narativní hádanka,
klíčová pro danou epizodu, v závěru je tato hádanka zodpovězena.“ 106 Příkladem
televizní série může být Inspektor Columbo (Columbo, Vincent McEveety, 1971-2003)
nebo Hercule Poirot (Agatha Christie: Poirot, Edward Bennett, 1989-2013).
Televizní tvůrci však od 80. let začali postupy seriálu a série postupně mísit a narušovat
či zcela ignorovat zažitá pravidla jako „nutnost tradičního narativního uzavření, které
dnes leckdy chybí dokonce i na konci celé série.“ 107 Televizní teoretik Jason Mittell
zmiňované tvůrčí tendence nazývá narativní komplexitou, načež tuto „alternativu ke
konvenčnímu televiznímu vyprávění“ považuje za samotné jádro Quality TV. 108
Narativně komplexní látky podle Mittella opouští konvence televizních mýdlových oper,
které v melodramaticky motivovaných zápletkách vycházely primárně ze vztahové
provázanosti postav, zatímco u komplexních pořadů je stavěn do popředí samotný příběh,
z něhož pak vychází vývoje i vztahy postav. 109 Mittell tvrdí, že komplexní díla se
neostýchají diváka dočasně vyprávěním zmást, což publiku poskytuje příležitost
k procvičování svých recepčních schopností za předpokladu, že bude divák ochoten
pořad dlouhodobě a aktivně sledovat. „Komplexní narativy také často vykazují
vypravěčské sebevědomí a odkazují na samotný proces narace. (…) Diváci jsou v tomto
případě stále povzbuzováni k projevování zájmu o diegetický svět a hrdiny, komplexní
narace u nich ale budí zájem o způsoby, jak televizní tvůrci budou dále prokombinovávat
stále složitější zápletky a proplétající se příběhové linie.“110
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Showrunner jako televizní auteur
Poslední aspekt Quality TV, jenž bychom neměli opomenout, je otázka autorství a
personálního obsazení produkčních štábů. Této základní otázky jsme se letmo dotýkali
napříč podkapitolami o Quality TV a nutno podotknout, že s fenoménem bývá spojována
již od rané práce R. J. Thompsona až po nedávnou publikaci J. Mittella. Ten si všímá, že
řada experimentálněji laděných televizních projektů z uplynulých dvaceti let vznikla pod
tvůrčím dohledem režisérů či scenáristů již plně etablovaných ve filmovém průmyslu.
Uznávaní režiséři jako David Lynch se seriálem Městečko Twin Peaks (Twin Peaks,
David Lynch, 1990-2017), Barry Levinson s Zločin v ulicích (Homicide: Life on the
Street, Barry Levinson, 1993-1999) Steven Soderbergh s Knick: Doktoři bez hranic (The
Knick, Steven Soderbergh, 2014-2015) 111 , David Fincher se seriálem Mindhunter
(Mindhunter, David Fincher, 2017-2018) nebo scenáristé Aaron Sorkin se Západním
křídlem (West Wing, Aaron Sorkin, 1999-2006) či Alan Ball, který po oscarovém
úspěchu Americké krásy (American Beauty, Sam Mendes, 1999) vytvořil pro HBO seriál
Odpočívej v pokoji (Six Feet Under, Alan Ball, 2001), – ti všichni v minulosti
produkovali díla pro televizi. Stejně tak v médiu začínali mladí tvůrci typu Josse
Whedona s Firefly (Firefly, Joss Whedon, 2002-2003), nebo J. J. Abramse se Ztraceni
(Lost, Jeffrey Lieber, 2004-2010), kterým po úspěších na televizním poli byla coby
nadějným kreativním osobnostem svěřena důvěra k natáčení velkorozpočtových
hollywoodských blockbusterů. Migrace tvůrčího talentu je podle Mittella způsobena
reputací televize coby svobodnějšího média, kde mají tvůrci nad výsledným produktem
větší svobodu a kontrolu, oproti svázanějšímu a na režiséra centralizovanému filmovému
průmyslu.112
To je zapříčiněné mimo jiné tím, že pozice režiséra je v televizní praxi značně odlišná od
té v kinematografii. „Režiséři se totiž u většiny delších seriálů liší díl od dílu a jejich
tvůrčí vklad bývá minimální. Autorství se tak pojí spíš s profesemi, které udržují
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kontinuitu napříč jednotlivými epizodami i sezonami.“113 Tím je v první řadě showrunner,
výkonný producent a tvůrce (creator), který „může fungovat jako určitá značka kvality,
známé jméno, které připomíná publiku, jaký styl a témata tento scenárista prozkoumával
v minulosti“ 114 , stejně tak je angažování slavných a oceňovaných umělců dalším
faktorem, který se spolupodílí na zvyšování společenské prestiže televizního média.
Francouzští filmaři a kritikové v 60. letech zpopularizovali autorskou politiku, auteur
mohl být kterýkoliv režisér s dostatečně zřetelným rukopisem či politickým
přesvědčením115, přičemž lze tvrdit, že obraz režiséra coby demiurga přetrval ve veřejném
podvědomí dodnes, a to i v kontextu standardizované hollywoodské produkce, kde mají
přitom rozhodující slovo spíše producenti a představitelé studií, než filmový režisér.
Televizní průmysl tak může poskytovat útočiště a alternativu pro řadu filmařů, kteří
mohou Quality TV propůjčit specifický „tvůrčí rukopis“116 i „filmové kvality“117, tedy
další charakteristiky, jež teoretici v souvislosti s televizí kvality tak rádi zmiňují.

The Wire - Špína Baltimoru
V této části bakalářské práce si představíme jednotlivé seriály. Zasadíme je do kontextu
jejich produkčních společností, stručně nastíníme děj a vysvětlíme si, na základě jakých
charakteristických znaků lze dané seriály považovat za případy Quality TV. Dále se pak
budeme věnovat způsobům, jimiž je v televizních látkách reprezentována žurnalistika i
samotní novináři, a jaké archetypy k tomu tvůrci využívají. Nyní začneme u seriálu The
Wire - Špína Baltimoru (The Wire; David Simon, 2002 – 2008).

Představení seriálu The Wire - Špína Baltimoru
Autentický. Komplexní. Kultovní. Revoluční. Syrový. Nadčasový a neopakovatelný úkaz
mezi televizními seriály, který byl v době uvedení značně nedoceněný. Nejlepší seriál
všech dob. Vzletných superlativ bylo o The Wire - Špína Baltimoru (The Wire; David
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Simon, 2002 – 2008) z produkce společnosti HBO napsáno od uvedení první epizody dne
2. června 2002 přehršel. Seriál z drogového prostředí baltimorských ulic v americkém
státě Maryland se pravidelně objevuje v anketách a žebříčcích nejlepších televizních
seriálů všech dob na nejvyšších příčkách. V prestižním magazínu Rollingstone se ze sta
vybraných seriálů umístil jako druhý nejlepší seriál všech dob.118 V žebříčku filmového
časopisu Empire pak The Wire - Špína Baltimoru zaujal rovnou místo první.119
Navzdory ustavení seriálu coby klasického díla v kánonu televizní dramatické tvorby se
pořad v době uvedení potýkal s nízkou sledovaností. Jak výstižně glosuje v titulku svého
textu novinářka pro server BuzzFeed News, The Wire - Špína Baltimoru je „nejlepší
televizní seriál všech dob (který nikdo neviděl)“120. Počet diváků se v průměru pohyboval
kolem 4 milionů za epizodu.121 Zatímco slavnější pořad stejné stanice Rodina Sopránů
(The Sopranos, David Chase, 1999-2007), jehož vysílání se historicky překrývalo s The
Wire - Špína Baltimoru, zaznamenal během třetí a čtvrté sezony přibližně 14 milionů
diváků.122 Ještě výrazněji vynikala dominance Rodiny Sopránů v televizních oceněních.
Přestože byl The Wire - Špína Baltimoru již od samého počátku značně oblíbený mezi
televizní kritikou, nikdy nezískal byť jedinou cenu Emmy, zatímco Rodina Sopránů
obdržela celkem 21 cen Emmy a přes sto nominací. Jediným významnějším úspěchem na
poli televizních ocenění tak byla Peabody award v roce 2003 za druhou řadu seriálu.
HBO nikdy neschválila nadcházející řadu seriálu v předstihu, tvůrci v čele s Davidem
Simonem tak byli odkázáni k pravidelnému přesvědčování vedení společnosti o obnovení
pořadu pro další sezonu, což naplňovalo mnoho umělců ze štábu pochybami a nejistotou
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nad životností projektu.123 Projekt byl nakonec ukončen 9. března 2008 po odvysílání
páté, poslední sezony a celkem šedesáti epizodách.
Dobové přijetí seriálu mezi diváky i televizními kritiky tedy rozhodně nebylo tak
přívětivé, jak bychom mohli předpokládat vzhledem ke kultovnímu statusu, kterého se
seriál těší v současnosti. Při retrospektivním ohlédnutí si však nelze nepovšimnout, že si
tým kolem hlavního scenáristy a tvůrce Davida Simona vlastně prošel kompletním
cyklem, jenž bývá tradičně s dráhou umělce spojován. Přes počáteční nedůvěru vedení
HBO a vlažné přijetí a nepochopení veřejnosti po odkázání koexistovat ve stínu
úspěšnějších a slavnějších projektů HBO jako Rodina Sopránů (The Sopranos, David
Chase, 1999-2007) či Sex ve městě (Sex and the City, Darren Star, 1998-2004), až
konečně k zpětnému docenění seriálu a dosažení satisfakce pro celý tým.
Jak ale v textu pro BBC poznamenává publicistka Emma Jones, znovuobjevení seriálu a
jeho dlouhá životnost, jež trvá díky streamovacím službám HBO GO a HBO NOW
doposud, byla mimo jiné ovlivněna právě skutečností, že byl The Wire - Špína Baltimoru
během vysílání vždy poněkud upozaděn. Jako o skrytém „must-watch“ pokladu se o
seriálu začalo v médiích naplno hovořit až několik let po odvysílání poslední epizody.124
Důležitým aspektem v dlouhověkosti byla také distribuce seriálu na DVD nosičích.
Umožnovalo to divákům strávit náročný vypravěčský styl Davida Simona podle svých
sledovacích návyků a potřeb, a stejně tak se prostřednictvím DVD vydání seznámily se
seriálem další zástupy diváků. Podle článku serveru The Telegraph z roku 2009 se DVD
kolekce The Wire - Špína Baltimoru objevovala pravidelně mezi top 40 nejlépe
prodávanými DVD v rámci britské pobočky obchodu Amazon, a to i přestože byla první
sezona v dané době na DVD dostupná již přes sedm let.125
Mnoho z prvků seriálu se také stalo součástí popkultury. At už se jedná o častou citovanou
scénu policejního vyšetřování vraždy, kde oba detektivové v několika minutové sekvenci
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při zkoumání místa činu nepronesou jinou repliku, než „fuck“, a to v nespočtu variací,
nebo specifický, nenapodobitelný způsob vyslovování „Sheeeeee-it“ namísto nadávky
„shit“ hercem Isiah Whitlock Juniorem v roli zkorumpovaného senátora Claye Davise.
Nutno podotknout, že sprosté permutace Whitlock Juniora se skutečně staly popkulturním
artefaktem samy o sobě. Jejich sestřih má na serveru YouTube přes dva miliony zhlédnutí
a existuje nespočet remixů a parodií.126 Samotný herec pak z původně poněkud bizarního
detailu ve výslovnosti vytvořil jeho nezaměnitelné znamení a druh rozpoznatelného
performance, když neobvyklý způsob nadávek zakomponoval i do dalších postav z filmů,
na nichž spolupracoval.127 Vytváří tím de facto meta-textuální odkaz směřující k divákům
znalých The Wire - Špína Baltimoru, což bychom s jistou mírou nadsázky mohli také
považovat za způsob, jak prodlužovat dlouhověkost a relevanci seriálu coby kulturního
fenoménu.
Relevance The Wire - Špína Baltimoru tedy rostla postupně a rozhodně seriál nenabyl
kultovních rozměrů ihned během vysílání, jako tomu bylo u Rodiny Sopránů. Projekt
showrunnera Davida Simona je též skvělým příkladem, proč je tzv. word-of-mouth128 pro
marketingová oddělení hodnotově nevyčíslitelný. Pořadu vyjádřila sympatie a náklonost
i řada celebrit a veřejných činitelů. Kupříkladu bývalý starosta islandského Reykjavíku
Jón Gnarr se nechal slyšet, že by neuzavřel radní koalici s nikým, kdo seriál neviděl a
nepovažoval ho za to nejlepší, co v televizi kdy vzniklo. 129 Zřejmě nejznámějším
fanouškem pořadu byl ale bývalý prezident Spojených států amerických Barrack Obama,
který během prezidentské kampaně v roce 2007 vybral právě The Wire - Špína Baltimoru
jako svůj nejoblíbenější televizní pořad, což ještě upřesnil v rozhovoru s tvůrcem
Davidem Simonem, v němž seriál označil jako jedno z největších uměleckých děl
posledních několik dekád.130 Jak připomíná Michael A. Fletcher v knize věnované The
Wire - Špína Baltimoru, Obamova volba oblíbeného seriálu bylo rozhodnutí, které by mu
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zcela jistě žádný předvolební stratég nedoporučil, autor to vysvětluje následovně: „Je
[Obama] městský člověk. A seriál [The Wire - Špína Baltimoru] cílí na městskou
senzibilitu. Přestože nikdy nedosáhl velkých čísel ve sledování, se The Wire - Špína
Baltimoru těšil z věrných, městských a informovaných fanoušků, jež byli přitahováni
skvělým psaním, odvážným realismem a komplexními, morálně nejednoznačnými
příběhy seriálu.“131
The Wire - Špína Baltimoru a důraz na odlišení produkce HBO
„The Wire by nemohl existovat bez HBO, nebo přesněji bez modelu placeného
předplatného, jakým je HBO“132
Home Box Office bylo založeno v listopadu 1972. V počátcích stanice se vysílání
sestávalo především ze sportovních záznamů a celovečerních filmů, přičemž tato praxe
přetrvala až do deregulace kabelového trhu za vlády Ronalda Reagana v polovině
osmdesátých let. V té době se HBO rozhodlo začít více investovat do originální
produkce.133 Cíl takového rozhodnutí firmy byl jasný, – získat výhodu na konkurenčním
trhu a odlišit sebe i nabízenou službu. Významem brandingu jsme se v práci již okrajově
zaobírali, ale nutno podotknout, že asi žádná společnost na budování své značky
nepracovala tak pečlivě a systematicky jako právě HBO. Během již téměř padesátileté
historie společnost vysílala svůj obsah pod různými slogany, ale žádný doposud nebyl
pro branding HBO tak příznačný jako "It's Not TV. It's HBO."134, které bylo zároveň
sloganem s nejdelší dobou působnosti. Tendence odlišit se, působit jako alternativa ke
konvenčním televizním stanicím se stala i základním imperativem pro volbu originální
produkce společnosti.
David Simon v úvodu knihy Wire: Truth to be Told dále rozvádí, proč by jeho projekt
bez podpory a zázemí HBO nikdy nemohl vzniknout. Vedle absence reklamy a nutnosti
přizpůsobovat pořad reklamním blokům, jež jsou pro finanční přežití konvenčních stanic
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rozhodující, zpětně oceňuje především tvůrčí svobodu a důvěru, kterou mu vedení firmy
poskytnulo. Carolyn Strauss, jež dohlížela na vývoj seriálu, Simona po odvysílání
několika prvních epizod ujistila, že se HBO pořad líbí. „Nám na hodnocení sledovanosti
nezáleží, tak by nemělo ani Vám.“135 Simon tak vlastními slovy potvrzuje obraz HBO
jakožto „hájemství kreativní svobody“, společnosti, jež se nebojí riskovat či utrácet
peníze a hlavně místa, kde se nezdráhají dávat šanci odvážným, a pro běžné stanice
nerealizovatelným projektům. Stejný obraz získalo i HBO Europe v českém mediálním
diskurzu s projektem Hořící keř (Burning Bush, Agnieszka Holland, 2013), jehož
scenárista Štěpán Hulík byl původně odmítnutý dramaturgy České televize.136
Vedení HBO v souvislosti s výrobou The Wire - Špína Baltimoru tak ani nemělo největší
pochybnosti nad finanční smysluplností projektu nebo nad potenciálem oslovit široké
skupiny diváků, nýbrž podle Davida Simona hlavní obava vyplývala z otázky, zdali
chystaný pořad z policejního prostředí není až moc „televizní“. Policejní seriály
koneckonců byly tradičně doménou konvenčních televizních stanic. „Noční můrou byla
představa, že kritici napříč zemí nakonec prohlásí, že to ve skutečnosti nebyla HBO, ale
TV.“137
Jak ale přesvědčivě argumentuje akademik Avi Santo, slogan "It's Not TV. It's HBO." i
prezentované fungování společnosti včetně producentské praxe uvnitř HBO jsou v první
řadě rétorické, diskurzivní kategorie. Ostentativní vymezování se a odlišování se vůči
standardní televizi ze strany HBO je totiž podle Santa značně problematické. HBO
s televizními společnostmi od svého vzniku často obchodovala a spolupracovala.
Především v devadesátých letech znamenal trh konvenčních televizních stanic pro HBO
důležitý přidružený trh, na němž mohli experimentovat a zdokonalovat vlastní ranou
tvorbu. Příkladem může být nezávislé produkční oddělení HBOIP, jež se specializovalo
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na produkci komediálních sitcomů pro domácí kabelovou stanici i další hráče na
televizním trhu.138
Santo tak namísto převzetí rétoriky HBO o „ne-televiznosti“ přichází s označením
kabelové stanice coby para-televize: „Para-televizí mám na mysli produkční postupy a
programovací volby, které jsou úmyslně situovány vedle rozpoznatelných televizních
forem, aby jim udělily zvláštní významy. HBO se může definovat jako „ne-televize“, ale
většina obsahu, jež se vyskytuje na HBO, čerpá z existujících televizních forem, příběhů,
estetiky, témat a ekonomických a institucionálních postupů, aby tak bylo možné vyjádřit
nedávný rozdíl HBO.“139
Nesmíme také opomenout skutečnost, že potencionální předplatitelé HBO si nekupují
pouze vybraná díla, ale službu v podobě kompletního balíku s audiovizuálním obsahem.
Podle Santa tak HBO skrze akcentování exkluzivity, odlišnosti, ne-televiznosti a kvality
své programové nabídky prodává předplatitelům spolu se službou i určitý kulturní
kapitál.140 Pozoruhodné přitom je, že důraz na tyto hodnoty v programové skladbě se pro
vedení společnosti jeví jako přednostnější, než samotné finanční cíle firmy a jak si všímá
Santo, – v některých případech mohou jít přímo proti ekonomické racionalitě.141
Právě v kontextu zmiňovaných úvah Avi Santa o HBO lze nahlížet na vznik The Wire Špína Baltimoru zcela v novém, odlišném světle. Namísto „neopakovatelného
seriálového zjevení“, které bylo unikátním produktem doby vycházející z propojení
důvěry vedení a jedinečného tvůrčího talentu, můžeme výrobu The Wire - Špína
Baltimoru chápat zcela v institucionálních intencích HBO s cílem posílit značku jakožto
exkluzivní alternativu k běžné televizi, přičemž seriál Davida Simona obohacuje
seriálovou nabídku HBO kulturním kapitálem doposud. Ve výsledku tak má tvrzení
tehdejšího amerického prezidenta, že je pořad jedním z největších uměleckých děl
posledních několika dekád pro společnost pravděpodobně větší význam, než nízký rating
sledovanosti v době uvedení.
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Děj seriálu
Původní nejistota HBO nad přílišnou „televizností“ The Wire - Špína Baltimoru kvůli
dějovému zasazení do policejního prostředí byla obava poměrně pochopitelná. Seriál by
se z anotace i prvních minut pilotní epizody skutečně mohl zdát jako další procedurální,
detektivní pořad plný městské kriminality, zdlouhavých soudních procesů a napjatých
vztahů mezi policejními sbory.
A The Wire - Špína Baltimoru doopravdy ve značně zploštěném, povrchním čtení
výsledného textu lze chápat primárně jako dramatické televizní dílo, jež v sobě spojuje
dvě základní větve žánru, a to tendenci realisticky zobrazovat každodenní policejní práci
v ulicích po vzoru Poldové z Hill Street (Hill Street Blues, Jeff Bleckner, 1981-1987),
stejně jako důraz na vyšetřování zločinů oddělením často nadprůměrně inteligentních
detektivů, jaké můžeme znát například ze Zločinu v ulicích (Homicide: Life on the Street,
Barry Levinson 1993-1999), jenž vycházel z knihy David Simona, či Kriminálky Las
Vegas (CSI: Crime Scene Investigation, Anthony E. Zuiker, 2000-2015).
Pro každou z pěti sezon The Wire - Špína Baltimoru je také centrální dějová linka okolo
vyšetřování zločinu souvisejícího s narkotiky, ať už se skupina policistů kolem
svéhlavého a nevyzpytatelného detektiva McNultyho (Dominic West) snaží za pomoci
odposlechů rozkrýt drogovou organizaci Avona Barksdalea (Wood Harris) a jeho pravé
ruky Stringer Bella (Idris Elba), nebo ve čtvrté a páté sérii jejich chladnokrevného
nástupce Marlo Stanfielda (Jamie Hector).
Dílo Davida Simona a jeho tvůrčího týmu však ve skutečnosti vymezené tradiční hranice
pro žánr policejního seriálu ve svém širokém záběru témat mnohonásobně přesahovalo.
„Přísahám bohu, nikdy to nebyla policejní show.“142 Ambicí tvůrců The Wire - Špína
Baltimoru totiž nikdy nebyl pouhý příběh o konfliktu zločinu se zákonem,
pronásledovaných s pronásledujícími, spravedlnosti s bezprávím. Namísto toho usilovali
o vytvoření plastického obrazu města Baltimore a složitého života uvnitř soukolí
nefunkčních institucí a systému, který může být ve výsledku stejně nepřející a
nespravedlivý vůči řadovému policistovi jako nezletilému překupníkovi drog na ulicích.
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Podle Simona je hlavním tématem seriálu právě město Baltimore a obecně městský život
v „druhořadých“ částech Spojených států, které byly zavrhnuty a ponechány napospas
svému osudu. Místech, pro něž mýtus o americkém snu není ničím jiným, než
vysmívanou lží. První sezona slouží vedle vyprávění o policejním vyšetřování mimo jiné
jako obžaloba neefektivnosti drogové prohibice a války s drogami, jak nejlépe v jedné
scéně shrnul policista Carver (Seth Gilliam), když říká: „Nemůžeš tenhle bordel nazývat
válkou, válka skončí.“ Druhá sezona se naopak přesouvá do prostředí baltimorských
přístavů a doků a tematizuje úpadek odborů mezi pracující třídou. The Wire - Špína
Baltimoru je tak v první řadě „rozhněvané“ televizní show. Show, které se nebálo dotýkat
přesahů do politiky a úvah nad nemožností reform v nereformovatelném systému, jak
tvůrci dokládají na postavách majora Colvina (Robert Wisdom) a radního Carcettiho
(Aidan Gillen) v třetí řadě seriálu. Tvůrci se podle Simona snažili do seriálu
zakomponovat prvky sociologie, ba dokonce i makroekonomická témata, stejně jako se
chtěli zaměřit na stav veřejného školství ve čtvrté sezoně a žurnalistiky v poslední, páté
řadě.143
Právě pátá řada seriálu je pro téma naší práce klíčová, proto si děj řady představíme
poněkud podrobněji. Děj páté sezony The Wire - Špína Baltimoru má tři základní
příběhové linky, jež se v průběhu série prolínají a vzájemně ovlivňují. Tvůrci se zaměřují
na dění uvnitř fikčně vyobrazené redakce deníku The Baltimore Sun, spolu s pokračujícím
policejním vyšetřováním drogové sítě Marla Steinfielda a chodem baltimorské radnice
pod novým starostou Carcettim, jenž byl zvolen na konci čtvrté sezony. Jistým
leitmotivem řady jsou finanční a personální škrty a jejich dopad na chod radnice,
vykonávání policejní práce i povinnost novinářů informovat veřejnost. Navzdory
předvolebním slibům je nový starosta nucen drasticky snížit rozpočet baltimorské policie,
což má za následek pozastavení Steinfieldova vyšetřování. Aby detektiv McNulty získal
zdroje na dopadení Steinfielda, rozhodne se využít tlak veřejného mínění. Zfalšováním
důkazů i mrtvých těl vytvoří fiktivního sériového vraha bezdomovců.
Situace nabere na obrátkách ve chvíli, kdy reportér deníku Scott Templeton (Tom
McCarthy) začne tvrdit, že byl údajně kontaktován vrahem, jehož si McNulty vymyslel.
Editor The Baltimore Sun, Gus Haynes (Clark Johnson) však již delší dobu Templetona
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podezřívá z upravování článků pro svůj osobní prospěch. McNulty, který mezitím pracuje
coby detektiv na případu, jenž si sám vytvořil, však Templetonovu lež podpoří. Příběh o
sériovém vrahovi bezdomovců se postupně stane hlavní zprávou v Baltimoru a starosta
Carcetti mezitím uzří příležitost, jak situaci využít ve vlastní prospěch kvůli chystané
kandidatuře na guvernéra. Detektiv McNulty tak nakonec od radnice získá veškeré zdroje,
které potřebuje k rozbití Steinfieldova drogového impéria.
Když je McNultyho lež již neudržitelná a pravda vyjde najevo, Carcetti rozhodne, aby se
pravda za žádných okolností nedostala na veřejnost, protože je klíčová pro jeho zvolení
guvernérem. McNulty je v tichosti suspendován z policejního sboru, Carcetti se stává
guvernérem a prolhaný novinář Templeton, jemuž příběh o sériovém vrahovi
bezdomovců otevřel dveře i do celostátních médií, získává na konci seriálu Pulitzerovu
cenu, zatímco editor Haynes, který upozorní na Templetonovo porušování novinářské
etiky, je degradován na pozici korektora.

Znaky Quality TV v The Wire - Špína Baltimoru
„První věc, kterou jsme museli udělat, bylo naučit lidi dívat se na televizi jiným způsobem,
zpomalit se a věnovat pozornost, ponořit se tak, jak médium už dávno přestalo
vyžadovat.“144
Velmi obtížně bychom v dějinách televizní dramatické tvorby hledali seriál, jenž by lépe
naplňoval veškeré charakteristiky a požadavky, které autoři v jednotlivých pokusech o
definici Quality TV zmiňují a vyžadují, než komplexní městská sága The Wire - Špína
Baltimoru. Nárok Davida Simona na znovunaučení publika sledovat televizi, kterou
otevíráme tuto kapitolu, můžeme dále rozpracovat do dvou základních charakteristik
seriálu, jež jsou zároveň dnes již ustavenými znaky Quality TV, a to důraz na morální
ambivalenci seriálového světa a ve své době atypickou literárnost scénáře.
Jedním ze způsobů, jak tvůrci kolem Davida Simona subverzivně narušili tradiční žánr
policejního seriálu, bylo kategorické odmítnutí základní opozice mezi dobrem a zlem a
černobílým nahlížením reality. „V nejvyšší možné míře jsme se tohoto tématu rychle
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vzdali.“ 145 Seriálové ztvárnění města Baltimore i postav, jež ho obývají se řídí
všudypřítomnou morální ambivalencí. Název seriálu pochopitelně v první řadě odkazuje
k policejním odposlechům, které jsou v každé sezoně klíčovým prostředkem vyšetřování.
Nicméně v přeneseném významu lze mnohé mikropříběhy a dilemata jednotlivých figur
uvnitř fikčního světa přiblížit skrze metaforu „walking on a thin wire“, tedy chození a
balancování na tenkém provaze. 146 Právě v momentech, kdy se morální pozice stírají,
prolínají a mísí, ve scénách, kdy se naivní a tradiční žánrovou optikou kladné postavy
propadají do šedých, potmavlých odstínů morální nejednoznačnosti, je The Wire - Špína
Baltimoru totiž nejpůsobivější. V seriálu nalezneme komplexně vykreslené figury, které
jsou nuceny k dosažení svých cílů spoléhat pouze na sebou definované pravidla a hodnoty.
Nejlépe je tato tvůrčí tendence rozpoznatelná na postavě Omara (Michael Kenneth
Williams). Omar Little je stylizován do Robina Hooda baltimorských ulic. Okrádá se
svým partnerem drogové dealery, jež se ho obávají více než policejních složek. Omar
přežívá v nehostinném prostředí i na hraně zákona díky pravidlům a zásadám, jež si sám
ustanovil, jak vysvětluje v sedmé epizodě první sezony u detektiva Morelanda (Wendell
Pierce) v kanceláři: „Neberte to blbě, taky mám za sebou pěkný věci. Ale nikdy jsem
nevytáh bouchačku na nikoho, kdo v tom nejel. Člověk musí mít zásady.
Nepochybně.“147 Navzdory až téměř mytickému rozměru postavy je Omar ve výsledku
stejně tragická figura jako většina ostatních v The Wire - Špína Baltimoru. Ačkoliv
navrací ukradené peníze komunitám, jež drogoví dealeři destruují, velmi záhy pochopíme,
že loupeže jsou pro něj podobnou závislostí a potřebou jako heroin pro místní narkomany.
Neexistuje pro něj jiné východisko, než setrvání v nekonečném kruhu krádeží, pomsty,
zabíjení a smrti. Omar se tak stává součástí problému.
Druhým důvodem Simonova výroku o nutnosti jiného sledování televize je
komplikovaná narativní struktura seriálu, jež přesně naplňuje Mittelův koncept narativní
komplexity. Na rozdíl od policejních pořadů typu Kriminálky Las Vegas, jejichž způsob
vyprávění staví na sérii narativně uzavřených epizod, The Wire - Špína Baltimoru
kombinuje vyprávěcí módy seriálu i série dohromady. Seriál se vyznačuje rozsáhlými

145

SIMON, David, Introduction IN: ALVAREZ, Rafael, The Wire: Truth Be Told. Cannongate Books,
2009, [epub verze] s. 20
146
ETHRIDGE, Blake D., Baltimore on The Wire: The tragic moralism of David Simon IN: LEVERETTE,
Marc, Brian L. OTT a Cara Louise BUCKLEY. It's not TV: watching HBO in the post-television era. New
York: Routledge, 2008, s. 154
147
The Wire - Špína Baltimoru S01E07, 00:49:41-00:49:49

39

dramatickými oblouky, které někdy nedochází divácky uspokojivého naplnění ani
v rámci celé sezony. Divákům není poskytnutá žádná informační nápověda či shrnutí
předchozích epizod, na jejichž základě by měli možnost se v květnatém ději zorientovat.
Specifická je také scenáristická práce s pozdržováním informací a komplikováním
narativních hádanek. Měli bychom zde opětovně připomenout, že seriál vznikl v době
před možnostmi VOD přehrávání, výsostně ne-divácký projekt tak bylo odhodlané
publikum nuceno sledovat kontinuálně. Sám David Simon v rozhovorech The Wire Špína Baltimoru pro náročné, literárně rozmáchlé vyprávění označil za vizuální román.
„Za tímto účelem jsem v sérii tiskových rozhovorů začal odkazovat na dílo jako na
„vizuální román“, vysvětlující, že první epizody pořadu musely být vnímány jako první
kapitoly alespoň středně dlouhé knihy.“ 148
Dominantní charakteristikou The Wire - Špína Baltimoru je důraz na realismus, který je
patrný ve všech aspektech seriálu. Podílely se na něm i civilní, autentické herecké výkony
často mladých, převážně afroamerických herců i neherců. Pro řadu z dnes již globálně
známých herců v čele s Idrisem Elbou, Aidan Gillenem či Michael B. Jordanem se přitom
jednalo o průlomové role. Postava Snoop, jež byla popravčí Steinfieldovy drogové sítě,
byla ztvárněna Felicií Pearson, kterou štáb objevil v jednom z baltimorských barů.
Pearson byla ve čtrnácti letech odsouzena za vraždu a před castingem do seriálu neměla
žádnou zkušenost s natáčením. V roce 2011 byla opětovně zatčena v souvislosti
s drogovou razií baltimorské policie.149
Hlavní podíl na realistickém vyznění seriálu však měl v tomto případě scenáristický tým,
a to především David Simon a spolutvůrce a scenárista Ed Burns. David Simon se
v osmdesátých letech seznámil coby novinář deníku The Baltimore Sun s detektivem
Edem Burnsem, který vedl vyšetřování místního drogového šéfa Melvina Williamse150,
jehož případ posloužil jako volná inspirace k postavě Avona Barksdalea (Wood Harris).
Ed Burns záhy na to odešel od policie a začal pracovat jako učitel ve veřejné škole. Simon
s Burnsem poprvé spolupracovali v roce 1997 na knize The Corner. V publikaci
zužitkovali bohaté profesní zkušenosti a na základě terénního výzkumu zmapovali život
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obyvatel na typickém baltimorském rohu sužovaném drogovou kriminalitou. V roce 2000
knihu přepracovali do scénáře stejnojmenné série pro HBO, která získala cenu Emmy a
byla tak pro tvůrce i společnost HBO příslibem většího, rozsáhlejšího projektu, jakým se
stal The Wire - Špína Baltimoru.
Obecně bychom tedy kapitolu mohli uzavřít zjištěním, že pro realismus seriálu
v nevídaném tematickém rozpětí byl rozhodující tým scenáristů, který se Simonovi a
Burnsovi podařil shromáždit. Nebyli profesionálními scenáristy, kteří by psali o tématech
jaksi zvenčí a z odstupu, ba naopak, byli „insidery“ každý ve svém specifickém oboru.
Jak shrnuje Simon, seriál vykresluje detailně policejní práci i dysfunkční školní systém
na základě osobní zkušenosti bývalého detektiva a učitele Burnse. Pracovní zkušenost
scenáristy Rafaela Alvareze a jeho předků v baltimorských přístavech se ukázala jako
nezastupitelná při práci na druhé sezoně, podobně by pak politické dění na baltimorské
radnici ve třetí, čtvrté a páté sezoně nikdy nemohlo být tak uvěřitelným otiskem
politického pletichaření bez scenáristy Billa Zorziho, který předtím pracoval více jak dvě
dekády coby politický reportér v Baltimoru. A samozřejmě pátá sezona by nikdy
nevypovídala tak přesvědčivě o stavu médií bez Davida Simona, který děj zasadil do
redakce, v níž strávil drtivou většinu jeho novinářské kariéry.151

Reprezentace novinářských figur v seriálu
„Tento seriál je zakořeněný v žurnalismu.“152 Tak pravil tvůrce David Simon v děkovné
řeči při převzetí Peabody Award v roce 2003. Blízký vztah seriálu k novinařině přitom
nevycházel pouze z profesní minulosti řady scenáristů. Jak připomíná Brian McNair,
audiovizuální díla o žurnalistech mají mnoho společného s detektivními seriály i ve
způsobu dramatického ztvárnění jejich práce: „Každá scéna posouvá diváka k dalšímu
kousku skládačky, podobně jak je tomu v policejních procedurálech. Novináři jako
detektivové získávají důkazy, kontrolují a ověřují své zdroje, porovnávají poznámky a
budují svůj případ.“153
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Navzdory této provázanosti se však postavy novinářů nacházejí po většinu The Wire Špína Baltimoru na okraji zájmu. Žurnalistika je v prvních čtyřech sezonách seriálu
redukována na způsob nátlaku a ovlivňování – to když ve třetí řadě radní Carcetti
zásobuje informacemi reportéra The Baltimore Sun a využívá ho k politickému útoku na
policejního ředitele i starostu. Nebo je novinařina prezentována coby forma propagace, –
to když v předposledním díle první sezony uspořádá policie tiskovou konferenci, s cílem
vyslat veřejnosti signál o úspěšném boji proti „kultuře drog a násilí“. Scéna začíná
detailem na zabavené množství drog a zbraní, následuje švenk kamery na sál plný
novinářů a přicházejícího vedení policie. Jejich proslov je záhy přerušen prostřihem na
televizní obrazovku, z níž sledují konferenci detektivové kolem McNultyho, jejichž
rozsáhlé vyšetřování bylo ukončeno kvůli rozhodnutí nadřízených vyslat skrze média
zprávu veřejnosti.
Případně je žurnalistika vykreslena jako hrozba, jež může narušit probíhající vyšetřování
či rozkrýt tajné operace postav, – to když se na konci třetí sezony rozhodne major Colvin
vypořádat s nekonečným cyklem potírání drogové kriminality vlastním, radikálním
způsobem, na vlastní pěst vytlačí drogové dealery i narkomany do odlehlé části města,
kde bude policie užívání drog tolerovat ve snaze snížit kriminalitu ve zbylé části
západního Baltimoru. V desáté epizodě se do „Hamsterdamu“, jak se místu přezdívá,
vypraví reportér The Baltimore Sun, kterému Colvin namluví, že se jedná o tajnou,
donucovací strategii ředitelství a podaří se mu tak vydání článku pozdržet o týden. Když
se o Colvinovu projektu dozví policejní ředitelství a starosta, váhají, zdali experiment v
tichosti ukončit, nebo jej zkusit politicky obhájit a ustát. Až do chvíle, než se do lokality
vřítí kamerové vozy s televizními reportéry, načež následuje montáž černobílých,
reportážně laděných fotografií obyvatel Hamsterdamu a televizních vstupů. Teprve ve
chvíli, kdy starosta Royce (Glynn Turman) spolu s námi sleduje na televizní obrazovce
mediální skutečnost Colvinova pošetilého nápadu, si uvědomí tíhu politické
zodpovědnosti i absurditu celé situace: „Co jsem si to kurva myslel?“154 Žurnalistika je
tak v prvních čtyřech sezonách seriálu reprezentována minimálně, přičemž je na řemeslo
vždy nahlíženo prizmatem policie či jiných institucí. Pro výše popisované příklady je
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společná především snaha mít nad prací novináře přehled a kontrolovat informační tok,
popřípadě jej využívat k vlastním cílům.
David Simon v páté řadě, jejíž děj jsme si již stručně objasnili, nahlíží na žurnalistiku
ještě cyničtěji. Namísto zneužitelného mocenského nástroje z předchozích sérií vypovídá
o stavu komplexního řemesla, jež pod ekonomickým tlakem, systémovými škrty a
odchody profesně nejstarších a nejzkušenějších novinářů ztrácí na kredibilitě a integritě.
Dramatická linka uvnitř redakce The Baltimore Sun je scenáristy dramaturgicky
vystavěna za pomoci opozic novinářských figur, což lze ilustrovat na postavách editora
Guse Haynese (Clark Johnson), reportéra Scotta Templetona (Tom McCarthy) a Almy
Gutierrezové (Michelle Paress).
Gus je ztělesněním archetypu novináře editora. Profesionální, ostřílený, důvěryhodný,
náročný, ale spravedlivý, vždy dbající na žurnalistické standardy a zásady. Nebere si
servítky a názor sdělí v jakkoliv expresivní podobě, jak připomíná mladší kolegyni:
„Když si o článku něco myslím, tak to řeknu. Víš, jak vypadá správná redakce? Je to
kouzelné místo, kde se lidi kvůli všemu pořád hádají.“155 Právě skrze Gusovo hledisko
coby novináře ze staré školy je v seriálu zdůrazňován kritický pohled na stav žurnalistiky
v redakci, kde jsou zkušení, starší a specializovaní reportéři nahrazováni mladšími,
levnějšími, nezkušenějšími a v některých případech i ambicióznějšími kolegy.
Takovým kolegou je pro Guse novinář Scott Templeton, jehož postava je založena na
skutečném reportérovi, který fabrikoval články v The Baltimore Sun v době, kdy tam
působil David Simon. 156 Templeton jako učebnicový archetyp podvodníka usiluje
bezohledně pouze o vlastní kariérní postup a splnění jeho ambice psát pro celostátní deník.
V počátku je přitom vykreslený jako dravý, sebevědomý a dychtivý reportér, jehož
horlivá snaha získat od Guse silné téma na úkor starších a zkušenějších kolegů se však
ihned přelévá do frustrace a arogance. To je patrné například ve třetí epizodě, kde Gus
osloví Scotta, aby připravil text o chystané výměně policejního komisaře. Jak se ale záhy
ukáže, novinář o novém kandidátovi nikdy neslyšel, a tak před odchodem do penze
připadne poslední článek zkušenému policejnímu reportérovi Twiggsovi, kterého Scott
předtím nazval „starým železem“. Scott tak dostane za úkol namísto sólokapra sehnat
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vyjádření. Brzy na to vidíme zjevně otráveného a zklamaného Scotta sedět u pracovního
stolu, zatímco si za ním v druhém plánu záběru mladá novinářka Alma právě domlouvá
po telefonu schůzku s novým zdrojem, kterým je shodou okolností detektiv McNulty
s jeho fiktivním sériovým vrahem. Scott drží v ruce telefon a váhavě těká mezi
monitorem počítače a telefonem, až nakonec telefon položí a vyjádření si prachsprostě
vyfabuluje. Když si ho Gus zavolá ohledně výbušné citace od anonymního zdroje, Scott
pod tlakem zalže podruhé, když vymyšlenou citaci přiřadí k předsedkyni městské rady a
prohlásí: „Twigg není jedinej, kdo se tu v tom vyzná.“157
Spolu s tím, jak v průběhu sezony roste drzost Templetonových výmyslů, roste i Gusův
editorský instinkt, že je něco v nepořádku. Pomalu gradující spor mezi editorem a
reportérem, který lze také číst jako neustálé napětí mezi tradiční žurnalistikou dbající na
etické, profesionální standardy a ekonomicky motivovanou senzacechtivostí, vyvrcholí
v druhé polovině série, kdy se Templeton seznámí s detektivem McNultym. Scott
v detektivově pseudokauze spatří příležitost k zviditelnění a vymyšleným telefonátem
s údajným McNultyho vrahem vytvoří pseudozprávu, jež ve zpravodajském cyklu
odpoutá pozornost od skutečně relevantních a důležitých zpráv, jak cynicky shrnuje
Gusův kolega: „Ten sériovej vrah činí jednoho z Baltimoru velmi šťastným. Claye Davise.
Jedno vydání a to jeho obvinění se ztratí z titulu.“158 Důležitým faktorem dynamiky mezi
Gusem a Scottem je také interní politika redakce. Scott je ke značné Gusově nevoli a
nesouhlasu protěžovaný šéfredaktorem i zástupcem, kteří upřednostňují ve Scottových
textech „dickensovský aspekt“, poutavé a čtivé vyprávění s důrazem na lidský prvek před
pravdou. Gus – a na základě rozhovorů i tvůrce David Simon – tak kritizují i do sebe
zahleděné novináře, pro něž jsou novinářská ocenění a akademická sféra důležitější, než
poctivé vykonávání řemesla.159
„Naše práce je přinášet zprávy, ne je vytvářet. (…) Všiml sis někdy, že lidi, co to dělají,
Blairové, Glassové, Kellyové, vždycky začnou něčím menším, jenom citátem, co nějak
dočistí? A pak je to celej příběh. A za chvíli už vidí úžasný věci. Mají kliku, protože jsou
vždycky u toho, když se něco stane. (…) Za to možná dostanete Pulitzera, ale možná ho
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budete muset vrátit.“ 160 Když se Gus ve finální konfrontaci s šéfredaktorem snaží
demaskovat Scottovy podvodnické praktiky a předložit pádné důkazy, je nařčen z osobní
zaujatosti a nakonec degradován.
Určité napětí mezi postavami novinářů lze podle Ehrlicha se Saltzmanem spatřit i
v rasové tématice uvnitř redakce. Scott Templeton je podobně jako vedoucí redakce bílé
pleti, zatímco afroamerický editor Gus i mladá novinářka Alma hispánského původu jsou
potrestáni za upozornění na pravdu o Scottově fabulaci. 161 Alma je archetypem
novinářského mláděte, je poctivá, důvěřivá, loajální, naivní a ochotná se s pokorou učit
od zkušenějších kolegů. Pro své vlastnosti stojí v příkrém kontrastu k Templetonovi.
Zatímco ji Scott vyjmenovává prestižní celostátní deníky, kam se chce dostat, ona opáčí:
„Já nevím. Tohle jsou přece dobrý noviny.“162 Postava Almy nakonec doplácí na svou
morální neposkvrněnost a naivitu. V závěru se Guse ptá, proč si to Scott všechno
vymyslel, načež on opáčí glosou, jež je aplikovatelná nejen na fiktivní vyobrazení redakce
The Baltimore Sun: „Rozhlídni se kolem. Rybníček se zmenšuje. Rybičky jsou nervózní.
Ukaž se, získej nějakou cenu, možná se najde větší rybník.“ (…) „Já chtěl jen každej den
vidět něco novýho a napsat o tom.“163
Server The Variety v recenzi páté sezony napsal, že se tvůrcům kolem Davida Simona
podařilo vytvořit nejpřesnější a nejrealističtější zobrazení novinářské práce, které kdy
zavítalo na televizní obrazovky.164 Obraz žurnalistiky v seriálu tak můžeme považovat za
relevantní zprávu o stavu řemesla. Zprávu, která podobně jako další řady The Wire - Špína
Baltimoru divákovi nenabízí příliš mnoho důvodů k optimismu nad budoucností.

The Newsroom
V této kapitole se zaměříme na seriál Newsroom (The Newsroom; Alan Poul, Greg
Mottola aj., 2012 – 2014) produkční společnosti HBO. Pořad si představíme, nastíníme
stručně děj první sezony, zmíníme některé charakteristické rysy Quality TV, které lze
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v díle nalézt. Závěrem pak budeme analyzovat reprezentaci novinářů i novinařiny
v seriálu i jaké archetypy k tomu tvůrci kolem Aarona Sorkina používají. Věnovat se
budeme první řadě seriálu.

Představení seriálu The Newsroom
Televizní seriál Newsroom (The Newsroom; Alan Poul, Greg Mottola aj., 2012 – 2014)
z námi vybraných děl jistojistě nepatří mezi ty nejvýraznější ani nejsledovanější příklady
Quality TV. Přesto bude pro naši analýzu podnětný, a to především kvůli tomu, že je jeho
děj nejpřesněji zasazen do novinářského prostředí.
Seriál měl premiéru dne 24. června 2012 na stanici HBO, která pilotní epizodu záhy
zveřejnila volně ke zhlédnutí na serveru YouTube a dalších streamovacích platformách
po dobu jednoho měsíce. 165 Vysílání prvního dílu přilákalo 2,1 milionů předplatitelů
HBO, což byl pozitivní signál pro vedení společnosti. Pro srovnání v současnosti
nejsilnější značka HBO, pořad Hra o trůny (Game of Thrones, David Benioff, D.B. Weiss,
2011-2019) debutoval s 2,2 miliony diváků. 166 Sledovanost první řady Newsroomu se
podle dat serveru tvseriesfinale.com pohybovala v demografické skupině 18-49 let
v průměru kolem 2 milionů.167 V rámci 70. ročníku Zlatých glóbů získal seriál nominaci
pro nejlepší dramatický seriál a herec Jeff Daniels, představitel hlavní role zprávaře Willa
McAvoye byl nominován za nejlepší mužský herecký výkon v dramatickém seriálu.168
Danielsův herecký výkon nezůstal bez povšimnutí ani při udílení televizních cen Emmy,
kterou v roce 2013 vyhrál. Následující dva ročníky předávání cen Emmy získal Daniels
nominaci za druhou i třetí sezonu ještě spolu s herečkou Jane Fondovou.169
Navzdory televizním oceněním byl však Newsroom od uvedení pronásledován
rozporuplnými recenzemi, a to jak ze strany televizních kritiků, tak novinářských
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osobností, jež tvůrci seriálu Aaronovi Sorkinovi vyčítali především způsob, jakým
televizní žurnalistiku v díle vykreslil. Seriál nakonec skončil na přání Sorkina, jenž se
záhy nechal slyšet, že je jeho scenáristická práce v televizním průmyslu u konce. 170
Závěrečná epizoda poslední, třetí sezony byla odvysílána 14. prosince 2014.
Děj seriálu
Děj seriálu Newsroom se točí kolem fiktivní televizní stanice Atlantic Cable News (ACN)
a redakce její hlavní zpravodajské relace s názvem News Night. Pořad uvádí hvězda
kabelové stanice, zprávař Will McAvoy, jehož ztvárnil herec Jeff Daniels. Poté, co slavný
zprávař na univerzitní debatě neudrží nervy na uzdě a spustí lamentaci nad stavem médií
i americké společnosti, se prezident zpravodajské divize Charlie Skinner v podání Sama
Waterstona171 rozhodne uskutečnit svůj chystaný plán, a to připravit pro Willa radikálně
novou podobu jeho pořadu. Aby toho dosáhl, rozhodne se Skinner najmout někoho, kdo
z Willa dokáže dostat to nejlepší z jeho novinářských schopností. Vyvolenou osobou je
nová vedoucí produkce a bývalá McAvoyova přítelkyně MacKenzie Hale (Emily
Mortimer), zkušená novinářka, jež se právě vrátila z působení v Iráku a Afghánistánu.
Během desíti epizod první sezony tak sledujeme zákulisí novinářské práce nového týmu
kolem MacKenzie i vývoj pracovních a osobních vztahů mezi žurnalisty. Jejich
společným cílem je takzvaný „News Night 2.0“, tedy dělat zprávy kvalitně s informačně
nabytým obsahem, ale zároveň divácky vděčně a atraktivně, a to navzdory politickým,
ekonomickým, firemním i osobním tlakům.
Ne všichni jsou totiž osvícenou snahou kultivovat televizní zpravodajství tak nadšeni, a
to včetně generální ředitelky mateřské společnosti ACN Leony Lansingové v podání Jane
Fondové a jejího syna (Chris Messina). V jedné z epizod se v News Night zaměří na
uskupení Tea Party a publiku odhalí, že je z podstatné části financované společnostmi
spadající do vlastnictví bratrů Kochových, s nimiž však vydavatelka Lansingová udržuje
obchodní i politické vztahy. Jak Lansingová při jednání Skinnerovi přizná, čeká na
příležitost, kdy bude moci McAvoye s MacKenzie z vysílání odvolat a pořad vrátit do
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zaběhlých, politicky nekonfliktních pořádků, aniž by tím u veřejnosti vzbudila jakékoliv
pozdvižení či nesouhlas. V průběhu první řady je tak jednou z centrálních dějových linek
příběh o redakci a novináři, pro něž je největší překážkou vlastní vydavatel. Jak se totiž
v seriálu ukáže, McAvoy je opakovaně v médiích napadaný bulvárními médii z mateřské
organizace, a to mimo jiné i díky nepovoleným odposlechům telefonů, které nařídil syn
vydavatelky Reese Lansing. Když v závěru sezony Skinner konfrontuje vydavatelku
Lansingovou o nelegálních praktikách jejího syna, odvolá jej z funkce a svolí redakci
News Night, že si mohou vysílat, jak chtějí.

Znaky Quality TV v The Newsroom
„Byla to televize, která „něco znamenala“ a zdá se, že Sorkin měl pocit, že jeho
následující projekt musí také něco znamenat.“172
Citace ze serveru slate.com o důvodech, proč Newsroom nebyl úspěchem, je o
showrunnerovi pořadu Aaronovi Sorkinovi a jeho doposud nejúspěšnějším televizním
počinu s názvem Západní křídlo (The West Wing, Aaron Sorkin, 1999-2006). Ačkoliv
bylo Západní křídlo politickým dramatem zasazeným do zákulisí Bílého domu a žánrově
se tak od posledního autorova televizního projektu značně odlišovalo, lze přesto nalézt
mnoho prvků Sorkinova showrunnerského rukopisu, jež díla sdílejí. Takovým
průsečíkem, jehož se právě zmiňovaná citace dotýká, je tendence Sorkinových seriálů
tematizovat a angažovat se v zásadních politických otázkách současnosti a nezdráhat se
k nim přidat vlastní postoj.
Právě aktuálnost Newsroomu je jedním z důvodů, proč seriál můžeme považovat za tzv.
Quality TV, přestože z námi vybraných seriálů se bezesporu jedná o nejméně výrazný
příklad daného fenoménu. Sorkin totiž před McAvoye a jeho kolegy staví reálné události,
o nichž informují. První pracovní den Willa s MacKenzie v News Night 2.0 tak
poznamená havárie plošiny Deepwater Horizon, přičemž zpráva v samém zárodku málem
ujde pozornosti redakce. V jiných dílech je zpravodajským tématem arabské jaro na
egyptském náměstí Tahrír, střelba na kongresmanku Gabrielle Giffordsovou v Tucsonu,
oznámení prezidenta Obamy o zneškodnění Osamy bin Ladena, již zmiňovaný nástup
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Tea Party nebo i takové infotainmentové pseudozprávy jako kauza Anthonyho Weinera
či Casey Anthonyové. Během seriálu tak diváci znovuprožívají nedávné události.
Aaron Sorkin patří mezi nejuznávanější scenáristy současnosti. Poté, co odstartoval
kariéru psaním divadelních her, přešel do filmového a televizního průmyslu. Filmy jako
Pár správných chlapů (A Few Good Men, Rob Reiner, 1992) či již zmiňovaný
veleúspěšný seriál Západní křídlo ho etablovaly jako vysoce schopného spisovatele, ale
definitivního ztvrzení jeho kvalit se mu dostalo až získáním Oscara za nejlepší
adaptovaný scénář s filmem Social Network (The Social Network, David Fincher, 2010)
v roce 2010. Následující rok získal nominaci na stejné ocenění se snímkem Moneyball
(Moneyball, Bennett Miller, 2011). Skutečnost, že se oceňovaný autor rozhodl navázat
na úspěšné období televizním projektem, který zaštítí jako tvůrce i showrunner,
pochopitelně vzbuzovalo v souvislosti s chystaným Newsroomem veliká očekávání. Jak
tvrdí v jednom z rozhovorů představitel ústřední role Jeff Daniels, Sorkin je podepsaný
pod každým slovem a dialogem v seriálu.173
Dalším znakem Quality TV je tak jednotná autorská vize showrunnera projektu. HBO
podstatnou část propagace projektu směřovalo prostřednictvím osoby Aarona Sorkina,
jehož jméno je v dnešní době již značkou a zárukou určitého stylu, jež si s jménem diváci
znalí jeho předchozích látek spojují. Pro jeho psaní je typický vysoký objem dialogů,
který si postavy mezi sebou vyměňují v rapidní, leckdy až divácky nekomfortním tempu.
Stejně tak je pro rozmluvy jeho postav běžný určitý rytmus a kadence, jež podle některých
autorů vychází ze Sorkinovy inspirace screwball romantickými komediemi čtyřicátých
let.174 Velmi „sorkinovská“ je také obliba vznešených, v některých případech až mírně
patetických projevů hlavních postav: „Není nic rozpoznatelnějšího na Sorkinově rukopisu,
než krásný, idealistický projev přednesený velkým hercem o nějaké veliké myšlence a
doprovázený rozsáhlým hudebním doprovodem.“
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bezpochyby mohli zařadit i úvodní monolog Willa McAvoye z univerzitní debaty, na niž
se podrobněji zaměříme v následující kapitole práce.
V rovině vyprávění je Newsroom obdobně jako The Wire: Špína Baltimoru příkladem
Mittelova konceptu narativní komplexity. Nutno však přiznat, že ve značně zjednodušené
podobě. Každá epizoda je rámcována zpravodajskou událostí. V průběhu epizody
překonávají jednotlivé postavy profesní i osobní překážky, aby splnily svůj díl
na přípravě večerní relace o dané zprávě. Samotné vysílání News Night 2.0 pak v naraci
slouží jako katarze a uzavření všech otevřených narativních hádanek a linek. Proto lze
vyprávění v Newsroomu označit za víceméně epizodického charakteru s prvky seriality.
Postavy prochází jistým vývojem, typickým pro seriálový mód vyprávění, jedná se však
o vývoj značně mělký, který se týká především vztahové dynamiky s dalšími postavami,
nikoliv jejich rozvoje v rovině novinářských schopností, etické integrity nebo politického
přesvědčení.
Tím se dostáváme k bodu, v němž se Sorkinovo vyprávění v Newsroomu s Mittelovým
konceptem narativní komplexity rozchází. Newsroom se totiž nevzdává konvencí
televizních mýdlových oper, jak je pro narativně komplexní látky podle Mittella běžné.
Pro Sorkina se milostné peripetie a vztahové zápletky mezi žurnalisty jeví stejně důležitě
jako zpravodajské události, o nichž novináři reportují. Dokonce lze argumentovat, že
hlavní prostředek, jenž posouvá děj seriálu dopředu, není averze vedení stanice vůči nové
podobě relace nebo vybrané zpravodajské události, nýbrž vztah zprávaře McAvoye a jeho
vedoucí produkce a bývalé přítelkyně MacKenzie. Jejich pracovní vztah je neustále
prolínaný s jejich intimní minulostí, což je umocněno v deváté epizodě, kdy McAvoy
vybere novináře Briana, s nímž ho MacKenzie povedla, aby napsal článek o relaci News
Night 2.0. a chystané debatě prezidentských kandidátů. Zástupci republikánské strany
však po seznámení s radikálně odlišným, pro kandidáty náročnějším, formátem debaty
účast republikánských kandidátů v dané podobě odmítnou, pakliže se na ní bude podílet
MacKenzie. McAvoy neustoupí, načež dojde ke konfrontaci mezi ním a MacKenzie,
která mu připomíná, co všechno redakce musela obětovat, aby si navzdory nevoli
vydavatelů mohli prosadit radikální formát debaty. „Ignorovala jsem vážná témata kvůli
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cirkusu s Casey Anthonyovou a Anthony Weinerem a celou dobu mi stál za zády Brian,
protože jsi ho pozval! A nakonec jsi odmítnul debatu, protože mě urazili?“176
Příběh první sezony Newsroomu kolem zpravodajské relace News Night 2.0 tak můžeme
číst nejen jako „restart“ pořadu ve snaze kultivovat a civilizovat americkou mediální
krajinu kvalitní novinařinou, ale stejně tak jako pokus o „restart“ vztahu mezi McAvoyem
a MacKenzie, jako příběh o odpuštění a vykoupení. Jako příběh o střetu realisty
s idealistou, jež se však potřebují navzájem, jak si ukážeme v další kapitole.

Reprezentace novinářských figur v seriálu
„[seriál Newsroom] je tak naivní, až je cynický.“177
Jednou z opakujících se výtek v recenzích první řady seriálu Newsroom byla míra naivity,
s níž Sorkinovy postavy usilují o kultivaci mediálního prostoru. Tvůrčí rozhodnutí
situovat fiktivní redakci a novináře před reálné události z nedávné doby sice poskytovalo
seriálu rozměr aktuálnosti i unikátní možnost k „nastavování zrcadla“ skutečným
žurnalistům v duchu dohlížecí funkce novinářských reprezentací, zároveň se tím však
pořad i tvůrci vystavili riziku nařčení z elitářství, tezovitosti a určité nabubřelosti.
V jistém ohledu skutečně Newsroom může působit jako úsměvná snaha přepisovat
historii ve jménu křížové výpravy napříč americkou televizní žurnalistikou. Výpravou
s cílem připomenout v dobách ratingy řízené žurnalistiky staré hodnoty a principy, na
nichž profese po desetiletí stála, a na základě nichž se spolupodílela na fungování
americké demokracie. Tento sentimentálně-naivistický tón se prolíná celou první řadou,
ale nejhmatatelnější je v úvodní sekvenci z univerzitní debaty.
V první scéně seriálu se setkáváme s McAvoyem coby jedním z diskutujících v panelové
debatě. Zatímco zbylí dva hosté se snaží překřičet a umlátit toho druhého argumenty, on
jen nečinně přihlíží a do pravolevé půtky nikterak nezasahuje, a to až do chvíle, než jej
osloví mladá studentka s dotazem, proč je Amerika nejlepší zemí na světě. Nejdříve
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z otázky uteče bonmotem, ale moderátor diskuze se k Willově nelibosti nenechá odbýt a
vyžaduje od něj pro tázající se dívku opravdovou, lidskou reakci.
Následuje ostrý střih na subjektivní hledisko Willovy postavy. Spolu s ním hledíme do
řad obecenstva, kde spatříme MacKenzie s nápisem „Není nejlepší. Ale může
být.“ Následně McAvoy s neodbytným moderátorem ztratí trpělivost a spustí úderný,
vyargumentovaný monolog, v němž nejdříve rozmetá politické tábory obou přísedících a
nakonec studentce rázně vysvětlí, proč Amerika rozhodně není nejlepší zemí na světě.
Poté, co svůj rozhořčený výstup ukončí a získá pozornost celého auditoria, se McAvoy
zasní a připomene, čím Amerika podle něj (a v důsledku i Sorkina) bývala: „Bývali jsme
nejlepší zemí na světě. Stáli jsme za správnou věcí. Bojovali jsme kvůli morálním
důvodům. Přijímali jsme zákony z morálních důvodů. Bojovali jsme s chudobou, ne proti
chudým. (…) Neurčovalo nás, koho volíme a nebáli jsme se tak rychle. Tohohle všeho
jsme byli schopni díky informovanosti. Od skvělých lidí, které jsme uctívali. Prvním
krokem k řešení problému je uznat, že ho máme. Amerika už není nejlepší zemí na
světě.“178
Následuje znělka seriálu s poklidnou melodií skladatele Thomase Newmana a
staromilskými, černobílými záběry na staré televizní studia a velikány americké
žurnalistiky v čele s Edward R. Murrowem a Walterem Cronkitem. Newmanova melodie
se začne stupňovat do okamžiku, kdy znělka z černobílých obrazů velkých novinářů
minulosti prostřihem přeskočí do barevných záběrů na postavy z redakce News Night.
Během prvních několika minut pilotního dílu nám je tak coby divákům objasněné, kdo se
pokusí vrátit Ameriku tam, kde kdysi za časů Murrowa a Cronkita zřejmě bývala.
Hlavní postava seriálu, zprávař a celebrita Will McAvoy v sobě koncentruje hned několik
novinářských archetypů. Jako archetyp televizního mužského novináře vykazuje jak
známky negativních rysů, v tomto případě narcismu a místy až nezdravou míru
sebevědomí, tak rysů pozitivních, když se na přání Charlieho Skinnera a MacKenzie snaží
v druhé epizodě nebrat ohled na komentáře Reeseho Lansinga o číslech sledovanosti jeho
relace. Ačkoliv je právě Reesem v počátcích seriálu nazýván „největší ratingovou děvkou
v branži“. Jako archetyp novináře veterána je pak pro Willa typické právě ono nostalgické
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ohlížení na „staré dobré časy“ žurnalistiky před nástupem internetu a anonymních
komentářů pod články. Právě jistý odpor vůči novým médiím a technologii je jedním z
motivů, který Willa doprovází napříč seriálem. Například v šesté epizodě, kdy se v rámci
své donkichotské mise pokusí civilizovat i celou internetovou komunitu na stránkách
kabelové stanice. „Umíte si představit, že by Walter Cronkite řekl LollypopLollypop
tolikrát jako já? (…) Chcete se zapojit do diskuze? Fajn. Chci znát vaše jméno, věk,
povolání a úroveň vzdělání. Když nejsi chráněný svědek, anonymita je zbabělost. (…) Já
šmahem napravím celý internet.“179
Jak je nám ale v první epizodě Sorkinem zdůrazněno, McAvoy býval podstatně odlišným
typem novináře. V úvodní scéně moderátor univerzitní debaty cituje novinový text, který
McAvoye nazývá „Jay Lenem zpravodajství“, jenž je „populární, protože nikomu
nevadí“. Jako moderátor a šéfredaktor vlastní relace je přitom u svého týmu neoblíbený,
což mu v úvodní epizodě vyčítá odcházející šéfproducent: „Ty jsi chytrý, talentovaný
muž, který není milý a tvoje cesta do penze začala, když jsi nazval konzervativce idioty
a liberály nulami.“
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Proměnou z cynického, nekonfliktního moderátora a

nesnesitelného šéfa dbajícího pouze na čísla sledovanosti McAvoy prochází po
opětovném setkání s MacKenzie. Až jí se v jejich střetu cynického realisty s idealistou
podaří McAvoye probudit z letargie, nezájmu a frustrace, když ho po hádce osloví
metaforou o donkichotské misi civilizovat veřejnou debatu v zemi: „Přijmout sílu tisku a
novinařiny jako čestných profesí. Zpravodajství, jež přináší debatu hodnou velkého
národa. Slušnost, respekt a návrat k hodnotám. Konec jedovatosti, klepů a voyeurství.
Říkat pravdu hloupým. Žádná honba za sledovaností. Místo, které nás všechny spojí.“181
McAvoy se tak poddává jejímu entuziasmu a idealismu, spolu s MacKenzie a týmem
novinářů se vydává na donkichotskou odyseu. Jeho televizní studio v některých
okamžicích připomíná spíše soudní síň, – nakonec Will je bývalý státní žalobce, jak se
v průběhu první řady dozvídáme. Například v šesté epizodě, kde s až paxmanovskou
nekompromisností a bezcitností tlačí na poradce senátora Ricka Santoruma. Jindy zase
připomíná spíše kazatele, než televizního zprávaře, to když na začátku třetí epizody
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předčítá publiku slovo šéfredaktora, které však spíše připomíná pomyslný manifest nové
relace News Night 2.0. McAvoy se v proslovu omlouvá americké veřejnosti za selhání,
jichž se on i další novináři v branži dopustili. „Důvod našeho selhání je jasný. Hráli jsme
o sledovanost. (…) Odteď budeme rozhodovat o vysílání podle pravdy, že v demokracii
není nic důležitějšího, než dobře informovaní voliči. Vynasnažíme se dávat zprávy do
kontextu, neboť zprávy se nerodí ve chvíli, kdy k nám přijdou. Budeme mistři faktů a
nepřátel náznaků, spekulací, zveličování a nesmyslů. Kdo jsme, že takto rozhodujeme?
Jsme mediální elita.“182
Právě tento moment byl v textech amerických recenzentů často zmiňován jako důkaz o
Sorkinově nabubřelosti, elitářství i naivitě, s nimiž k tématu žurnalismu přistoupil.
Newsroom jistě není bezchybným dílem. Oproti realistickému zobrazení novinářské
práce v The Wire: Špína Baltimoru zde Sorkin přidává dramatické prvky, kdy postavy
neustále

afektovaně

telefonují

a

pobíhají.

Nutno

však

přiznat,

že

snahy

„rozpohybovat“ postavy drmolící dlouhé Sorkinovy dialogy byly tématem již v době
uvedení seriálu Západní křídlo. Sledovat epifanii Willa McAvoye po střetnutí s bývalou
přítelkyní a spolupracovnicí i tón, jaký on (i Aaron Sorkin) k nápravě médií volí coby
zástupci jakési osvícené novinářské aristokracie, může být pro mnoho cyničtěji laděných
diváků důvodem k úšklebkům či naprostému odmítnutí pořadu. Jak ale podotýká
v recenzi Matt Zoller Steiz pro server vulture.com, četné negativní recenze Newsroomu:
„Naznačují, že jsme se s cynismem a zoufalstvím stali tak pohodlnými, že už ani
nemůžeme snít.“183

Dům z karet
Posledním z námi vybraných televizních seriálů je pořad Dům z karet (House of Cards;
David Fincher, Beau Willimon, 2013 - 2018) streamovací služby Netflix. Souhrnně si
představíme samotný seriál i děj první a druhé sezony, na něž se dále zaměříme v analýze.
Jako u ostatních zkoumaných seriálů v bakalářské práci zmíníme poznávací rysy Quality
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TV a v závěru rozebereme způsob reprezentace novinářů i jaké archetypy k tomu tvůrci
využívají.

Představení seriálu Dům z karet
Seriál Dům z karet (House of Cards; David Fincher, Beau Willimon, 2013 - 2018)
streamovací služby Netflix si de facto přes noc vydobyl význačné a nezpochybnitelné
místo v dějinách televizní zábavy. Politické drama z prvky thrilleru o bezskrupulózním,
machiavelistickém politikovi Frankovi Underwoodovi vzniklo podle předlohy BBC
Domek z karet (House of Cards; Paul Seed, 1990), jež vycházela z románu britského
konzervativního ex-politika a spisovatele Michaela Dobbse.
V samém počátku projektu stálo nezávislé produkční studio Media Rights Capital, které
získalo práva na remake britské minisérie s Ianem Richardsonem v hlavní roli.
Společnosti se podařilo kolem projektu shromáždit několik umělců v čele s filmovým
režisérem Davidem Fincherem, který právě dokončoval snímek Podivuhodný případ
Benjamina Buttona (The Curious Case of Benjamin Button, David Fincher, 2008).
Fincher byl předlohou nadšený a přislíbil, že se projektu ujme jako výkonný producent a
osobně zrežíruje první dvě epizody. Následně se do rozrůstajícího týmu přidal scenárista
Beau Willimon, který do chystané látky vtiskl své zkušenosti ze zákulisí americké
politiky a prezidentských kampaní, – ty již předtím přetavil i do divadelní hry a filmu
Den zrady (The Ides of March, George Clooney, 2011). Willimon u seriálu Dům z karet
zůstal v pozici showrunnera pořadu. Když studio Media Rights Capital obcházelo velké
televizní společnosti, nabízelo již balík sestávající se z Willimonem napsané pilotní
epizody a jména hvězdného režiséra pilotní epizody i oscary ověnčeného představitele
ústřední role – herce Kevina Spaceyho.184
Exkluzivních práv k projektu se k překvapení mnohých chopila streamovací služba
Netflix, jejíž programový ředitel Ted Sarandos odkoupil licenční práva na dvě celé řady
po třinácti dílech za 100 milionů dolarů. 185 Ze strany Netflixu se přitom nejednalo o
náhodný krok, nýbrž o pečlivě uvážené a o data firmy opřené rozhodnutí. Netflix totiž ve
své volbě investovat právě do Domu z karet vycházel z nashromážděných údajů o divácké
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praxi svých předplatitelů. Firma si byla vědoma, že jak díla filmaře Davida Finchera, tak
snímky s Kevinem Spaceym i předlohu BBC zhlédl v digitální filmotéce Netflixu
nezanedbatelný podíl předplatitelů. „S těmito třemi okruhy zájmu byl Netflix schopen
najít průsečík Vennova diagramu, který naznačil, že by nákup seriálu byl velmi dobrou
sázkou na originální tvorbu.“ 186 Zakoupení práv k Domu z karet tak odstartovalo
očekávaný nástup internetových hráčů na trh s originálním audiovizuálním obsahem.
Historický byl v souvislosti se seriálem Dům z karet také způsob uvedení pořadu. Netflix
totiž zveřejnil prvního února 2013 všech třináct epizod najednou. Této distribuční praxi i
fenoménu binge-watchingu, jenž s tím úzce souvisí, jsme se věnovali v jedné
z podkapitol teoretické části. Sami tvůrci si zveřejnění své práce v ucelené formě
pochvalovali. Kevin Spacey před novináři na festivalu v Cannes uvedl, že daný způsob
uvádění staví seriál do „nové perspektivy“ a též ocenil původní závazek Netflixu natočit
dvě série, což štábu poskytlo pracovní kontinuitu.187 Tedy něco co ,jak jsme si ukázali na
případu Davida Simona a The Wire: Špína Baltimoru, je v televizním průmyslu
neobvyklým přepychem.
Netflix veřejně neuvádí streamovací čísla jednotlivých pořadů v jejich internetové
filmotéce. Podobně jako v případě HBO i pro Netflix je určující objem předplatitelů,
nikoliv divácká úspěšnost konkrétních obsahů. Nicméně v únoru 2013, kdy byla
zveřejněna první řada seriálu, využívalo služby Netflixu 33 milionů (převážně
amerických) uživatelů. Po zveřejnění páté série Domu z karet v roce 2017 se číslo
pohybovalo již kolem 100 milionů předplatitelů z více jak 190 zemí. 188 Vzhledem
k nedostatku veřejně dostupných dat samozřejmě nelze s jistotou určit, na kolik se na
růstu společnosti podílel konkrétní televizní pořad. Globální popularita seriálu je však
nepopiratelná, jak dokládají kupříkladu čísla ilegálního stahování pořadu. Během prvních
24 hodin po uvedení třetí sezony si seriál pořídilo přesně 681,889 internetových pirátů.
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Druhou řadu za první den odcizilo 320,927 uživatel.189 V obou případech vévodí v počtu
stahování piráti z Číny, která patří mezi posledních pár zemí, kde Netflix ještě není
oficiálně dostupný. Jako důkaz o oblíbenosti pořadu mezi čínskými diváky může
posloužit video na serveru YouTube, v němž autor přepracoval úvodní znělku seriálu a
zasadil ji do reálií Pekingu.190
Dalším faktorem, jímž jsme se v kapitole ještě nezabývali, přestože bezesporu přispěl na
růstu hodnoty společnosti Netflix, byly televizní ocenění seriálu. Dům z karet během šesti
řad získal nespočet nominací a cen. Seriál obdržel celkem 8 nominací na Zlaté glóby,
přičemž v roce 2014 herečka Robin Wright nominaci pro nejlepší herečku v dramatické
televizní sérii proměnila, rok na to ji následoval Kevin Spacey se Zlatým glóbem za
nejlepší mužský výkon. 191 V prestižním televizním ocenění Emmy pořad nasbíral
dohromady 53 nominací a 7 cen.192 Dům z karet byl přitom úspěšný nejen v hereckých
kategoriích, ale pořad sbíral ceny i napříč scenáristy, režiséry, kameramany či skladateli.
„Tento pořad se tak stal historicky prvním pořadem, který byl nominován na televizní
Emmy v kategorii dramat, aniž byl vlastně uveden v televizi.“193
Společnost Netflix 30. října 2017 oznámila, že plánovanou šestou řadou bude seriál
ukončen. Firma vydala prohlášení v době, kdy se na veřejnost dostalo obvinění hlavní
hvězdy pořadu, herce Kevina Spaceyho ze sexuálního obtěžování nezletilého chlapce.194
Poslední, pouze osmidílná řada bez postavy Franka Underwooda byla zveřejněna 2.
listopadu 2018.
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Seriál Dům z karet bezesporu byl v mnoha ohledech přelomový. Až do svého ukončení
symbolizoval vlajkovou loď originální produkce streamovací společnosti Netflix, kterou
pořad showrunnera Beau Willimona pomohl etablovat jako globálního hráče. Dům
z karet můžeme také retrospektivně chápat jako průkopnický projekt a předzvěst nástupu
dalších internetových hráčů typu Amazon nebo Hulu na pole streamovací zábavy a
originální audiovizuální produkce.
Děj seriálu
Televizní pořad Dům z karet je politické drama s prvky thrilleru situované do nejvyšších
pater americké politiky. Příběh kongresmana a tajemníka demokratické strany Franka
Underwooda (Kevin Spacey) a jeho ženy Clair Underwoodové (Robin Wright) je ve své
podstatě velmi prostý. Je o touze po moci, pro jejíž dosažení se dynamické duo ve jménu
bezcitného pragmatismu neštítí zhola ničeho. Když v první epizodě nově zvolený
prezident Garrett Walker (Michel Gill) nedodrží slib a nejmenuje Franka ministrem
zahraničí za podporu v kampani, nevědomky tím v zatvrzelém a ambiciózním Frankovi
probudí motivaci vystoupat na vrchol politického řetězce za jakoukoliv cenu a
jakýmikoliv prostředky. Frank s Claire opustí stará spojenectví i zažitá pravidla, aby
dosáhli svých plánů a přitom se chladnokrevně pomstili či zneškodnili každého, kdo jim
stál, nebo by mohl stát v cestě. Rychle si během sledování první řady uvědomíme, že
slíbený post ministra zahraničí by Franka nenasytil, protože jeho spalující touha po moci
může dojít uspokojení jen při dosažení té nejvyšší mety, kterou je Walkerův prezidentský
úřad.
Ačkoliv každá řada seriálu obsahuje hned několik prolínajících se dějových linek,
všechny jsou podřízené centrální linii o postupu rodiny Underwoodů spletitou hierarchií
americké politiky. V tomto smyslu tak každá sezona seriálu představuje jednu klíčovou
narativní hádanku, jež postavy Franka a Claire v závěru řady vyřeší a přiblíží se tak
k svému cíli. Frank tak přijme prezidentovu zradu s pokorou a s příslibem nadále trvající
loajality jen proto, aby se udržel v přízni a okolí prezidenta a mohl tak vypočítavě spřádat,
a v průběhu první sezony naplňovat jednotlivé části svého machiavelistického plánu,
který skončí jeho nominací na post viceprezidenta Spojených států amerických.
Frank je zprvu v seriálu prezentovaný jako mistr politického řemesla a salonního
pletichaření, i když se záhy ukáže, že namísto dosažení kompromisu a politické dohody
dává osobně přednost nátlaku, vydírání, manipulaci a využívání lidí. V první sezoně
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manipuluje s postavou kongresmana Petera Russa (Corey Stoll), jehož bezmeznou
loajalitu si získá ve chvíli, kdy pomůže alkoholem a drogami sužovanému politikovi
uniknout z incidentu, při němž byl policií chycen kvůli řízení v opilosti a s prostitutkou
na místě spolujezdce. Underwood kongresmanovi ponoukne myšlenku, aby kandidoval
ve svém státě Pensylvánie na post guvernéra, které se uvolnilo poté, co se předchozí
guvernér Jim Matthews (Dan Ziskie) stal vicepremiérem prezidenta Walkera. Když
Russo s Underwoodovou podporou získá demokratickou nominaci, Frank kandidaturu
záhy sabotuje nastrčením prostitutky a alkoholu, jež abstinujícímu kongresmanovi zničí
kariéru. Když se Russo rozhodne veřejnost informovat o Underwoodových nekalých
praktikách, Frank ho usmrtí a zločin zakryje jako sebevraždu. Prázdné demokratické
místo na kandidátce po Russově rezignaci nakonec přijme současný viceprezident
Matthews, který tím pro Franka uvolní svoji současnou pozici, tedy přesně podle
Frankova rafinovaného plánu.
Další postavou, jež Frank zneužívá k osobnímu prospěchu, je mladá novinářka Zoe
Barnesová (Kate Mara), na níž se podrobněji zaměříme v kapitole věnované
reprezentacím žurnalistiky v seriálu. Vztah mezi Frankem a Zoe se nejdříve zdá jako
téměř symbiotický. Na rozdíl od Russa ze vztahu s Frankem benefituje i Zoe, když
dostává exkluzivní informace z Kapitolu, což ji napomáhá k rychlému kariérnímu
postupu v redakci deníku The Washington Herald, kam přispívá. Zatímco Frank
reportérce dávkuje pouze informace, jejichž zveřejnění mu pomůže s útokem proti jeho
politickým konkurentům. Jejich vztah mezi novinářem vysoce postaveným politickým
zdrojem nakonec přechází do intimní roviny. Když se v druhé polovině sezony Zoe
pokusí sexuální rozměr jejich spolupráce ukončit, Underwood ji pohrozí vypovězením i
profesní stránky dohody. V závěru sezony začne Zoe spolupracovat s bývalými kolegy
z redakce Lucasem Goodwinem (Sebastian Arcelus) a Janine Sikorsky (Constance
Zimmer) na vyšetřování záhadného úmrtí kongresmana Russa, přičemž reportéry
shromážděné stopy přivedou právě k Frankovi Underwoodovi. Ten si na začátku druhé
řady domluví s novinářkou tajnou schůzku na zastávce metra, kde nic netušící Zoe shodí
pod jedoucí vlak metra, aniž by byl spatřen kamerovými systémy.
Druhá série se pak týká především politického střetu mezi Frankem a miliardářem
Raymondem Tuskem (Gerald McRaney), jenž je blízkým poradcem prezidenta Walkera.
Jak se navíc Frank dozvídá, byl to právě Tusk, kdo doporučil, aby se nestal ministrem
zahraničí. Konflikt mezi Underwoodem a Tuskem se nakonec dotkne i samotného
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prezidenta, který pod tlakem veřejnosti odstoupí a v závěru druhé sezony se tak Frank
Underwood stává dosluhujícím prezidentem Spojených států amerických.

Znaky Quality TV v Domu z karet
Televizní seriál Dům z karet lze považovat za příklad fenoménu Quality TV z mnoha
důvodů. At už je to kvůli historické relevanci v kontextu původní tvorby streamovacích
společností, nebo kvůli četnému zástupu nominací a cen, které se týmu kolem hereckých
hvězd Spaceyho a Wrightové, režiséra Davida Finchera a showrunnera pořadu Beau
Willimona podařilo během šesti řad nashromáždit. Stejně tak lze argumentovat
rozvinutou narativní komplexitou pořadu. Divákům jsou informace dávkovány velmi
uvážlivě, dějové linky postrádají uzavření nejen na prostoru konkrétních epizod, ale
v některých případech i v rámci celých sezon.
Nyní se však zaměříme na dva doplňující argumenty, které by v souvislosti se zasazením
Domu z karet do kánonu Quality TV neměly ujít naší pozornosti, a to konkrétně na
distinktivní filmový styl pořadu vyplývající z vysokých produkčních hodnot a nákladů.
Druhým důvodem je pak tvůrčí rozhodnutí vystavit příběh díla kolem ústřední dvojice,
jež se sestává z antihrdiny v podání Franka Underwooda a morálně podobně
nejednoznačné Claire Underwoodové.195
Jedním ze symptomů nabobtnávající produkce Quality TV seriálů je kontinuální růst
produkčních nákladů. V době fragmentarizace televizního trhu a velkého zastoupení
tradičních i digitálních hráčů se astronomická čísla v rozpočtu na jednu epizodu stávají
cennou informací pro marketingová oddělení společností, které tak mohou na dané
pořady lépe upozornit a vymezit je vůči konkurenci. V nedávné době je to případ
kupříkladu poslední řady seriálu Hry o trůny (Game of Thrones, David Benioff, D.B.
Weiss, 2011-2019) společnosti HBO, která rozpočtem 15 milionů dolarů na epizodu
překonala dosavadního držitele rekordu pro nejdražší televizní seriál všech dob, a to dílo
The Crown (The Crown, Peter Morgan, 2016-2019) firmy Netflix.196 Tvůrci první řady
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seriálu Dům z karet pracovali s rozpočtem 4,5 milionů dolarů na epizodu, což byla
v televizním průmyslu v roce 2013 stále nadprůměrná suma.197
Produkční hodnoty seriálu jsou patrné především ve vizuální, filmové kvalitě obrazové
složky pořadu, kterou v prvních dvou epizodách definoval David Fincher. Pevně daný
vizuální styl tak obsahoval pokyny o způsobu záběrování či práci s kamerou.
V záběrování měli Fincherovi nástupníci dodržovat preciznost v centrování záběrů tak,
aby byly rozmlouvající figury vždy ve středu záběru, a poutaly tak na sebe divákovu
pozornost. Práce s kamerou potom měla být úsporná, bez rušivých nájezdů či detailů,
přehledná a statická, přičemž ke snímání dynamických akcí se striktně používaly
kamerové jízdy, nikoliv ruční snímání steadicamem, jak bylo běžné kupříkladu
v tematicky podobném seriálu Západní křídlo.198
Kontinuální dodržování Fincherova vizuálního stylu měl na starosti kameraman Eigil
Bryld, jenž natočil téměř celou první sezonu a Steve Arnold, který coby production set
designer koordinoval jednotný vizuální klíč napříč výtvarníky kostýmů, rekvizitáři a
architekty.199 Drtivá část scén první sezony se odehrávala v interiérech washingtonských
úřadů, přičemž natáčet přímo ve Washingtonu by bylo nesmírně obtížné, ne-li krajně
nemožné, proto musel štáb v čele s Arnoldem většinu lokací včetně oválné pracovny
postavit. „Měli jsme obrovský průmyslový sklad, který jsme používali jako scénický
prostor, který byl mnohem větší, než byste normálně měli u televizního seriálu, a myslím
si, že byl větší než u mnoha studií. V důsledku toho jsme byli schopni vybudovat některé
monumentální scény, z nichž jeden byl značnou částí interiéru budovy amerického
Kapitolu.“200
Vliv Davida Finchera je patrný také na způsobech nasvícení a barevné kompozici záběrů.
Přírodní světlo s typicky fincherovsky tlumenými, chladnými až odtažitými barvami
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spolu s interiérem, který měl podle pokynů slavného filmaře především signalizovat moc,
serióznost i určitou temnotu a odtažitost, skvěle korespondují s povahou antihrdiny
Underwooda. Spolu s tím, jak se v druhé řadě Underwood přibližuje k prezidentskému
úřadu za pomoci ještě ohavnějších a cyničtějších plánů, se zároveň vizuální stránka
seriálu ponořuje do ještě temnějších, až noirových odstínů.
Vysoké produkční hodnoty seriálu Dům z karet tedy nejsou dávány prvoplánově na odiv
v podobě davových scén, frenetických akčních sekvencí či jiných forem nákladného
zábavního spektáklu. Peníze jsou zde vynaloženy především k udržení kontinuity
vizuálního ztvárnění i atmosféry a koherence fikčního světa. Výsledný tvar má přitom
díky zainteresovanému tvůrčímu talentu filmovou úroveň, a proto lze Dům z karet
považovat za Quality TV.
„Jsou dva druhy bolesti: bolest, která vás udělá silnějším, a zbytečná bolest, která je pouze
utrpením. Nemám trpělivost pro zbytečné věci.“201
Frank Underwood spadá do množiny nového typu charizmatických, morálně pokřivených
(anti)hrdinů, jakými byli v posledních letech kupříkladu Tony Soprano (James Gandolfini)
z Rodiny Sopránů (The Sopranos, David Chase, 1999-2007), Don Draper (Jon Hamm) ze
seriálu Šílenci z Manhattanu (Mad Men, Matthew Weiner, 2007-2015) či Walter White
(Bryan Cranston) z Perníkového táty (Breaking Bad, Vince Gilligan, 2008-2013). Frank
se však odlišuje dvěma faktory, a to manželkou, jeho „partner in crime“ Claire
Underwoodovou (Robin Wright) a ozvláštňujícím prvkem v podobě Frankových přímých
pohledů a proslovů do kamery, prostřednictvím nichž prolamuje čtvrtou zeď mezi diegezí
(fikčním světem) díla a publikem.
Dynamika partnerského vztahu Underwoodových bývá v analýzách seriálu často
připodobňována k divadelní hře Macbeth Williama Shakespeara. Claire coby Lady
Macbeth 202 není vedle kongresmana Underwooda pouze jakýmsi „doplňkem“, nýbrž
rovnocennou partnerkou, jež se v mnoha momentech jeví jako ambicióznější, dravější a
motivovanější postava, která se neostýchá klást své vysoké nároky i na Franka samotného.
Když se Frank v první epizodě vrací domů zjevně zaskočen prezidentovým nedodržením
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slibu, nemá pro Clair jinou odpověď, než „omlouvám se“, načež ona opáčí: „Ne, to já
nepřijmu. (…) Můj muž se neomlouvá. Ani mně.“203 Podobně jako Frank se i Clair umí
zachovat jako krutý, chladný technokrat, což v první sezoně ilustruje na svém způsobu
řízení environmentální neziskové organizace.
Prolamování čtvrté zdi převzal Frank Underwood od britské předlohy. Ve Spaceyho
podání je však svěřování o dalších plánech či glosování politických nepřátel obzvláště
působivé a mrazivé. Spacey propůjčuje své postavě již zmiňované antihrdinské charizma,
které ve spolupráci s prolamováním čtvrté zdi vytváří ambivalentní a svým způsobem
intimní vztah s diváky. Jako diváci se během sledování seriálu ocitáme v roli jakýchsi
Underwoodových důvěrníků, kterým se nebojí otevřít skryté části své chladnokrevné,
vypočítavé mysli. Vedlejším efektem je pak tematizace pokrytectví ve Frankově
veřejném vystupování. V jedné scéně přijíždí coby prezident Spojených států amerických
do svého rodného města, aby před četnými zraky novinářů navštívil hrob svého otce.
Když k němu dorazí, pokloní se, pozdraví památku svého otce, ale pak nás ujistí, že
sentiment v nihilistickém světě Franka Underwooda nemá místo: „Nebyl bych zde,
kdybych měl na výběr. Ale musím teď dělat takové věci. Dělá mě to více lidským.“204
Nihilismus přitom neprostupuje pouze Frankovým viděním světa a politickým kolbištěm
ve Washingtonu. Seriál Dům z karet stejně nevybíravě zobrazuje i svět médií, jak si
ukážeme detailněji na postavě mladé novinářky Zoe Barnesové v následující kapitole.

Reprezentace novinářských figur v seriálu
Seriál Dům z karet zobrazuje z námi analyzovaných pořadů novináře a novinářské
řemeslo v nejtemnějším a nejcyničtějším světle. Podobně jako radní a budoucí starosta
Thomas Carcetti v seriálu The Wire: Špína Baltimoru i zde Frank Underwood využívá
žurnalistiku k nátlaku a politickým výpadům. Média i veřejné mínění pro Underwooda
neznamenají nic jiného, než lehce zmanipulovatelné prostředky k uzurpování moci.
Scenáristé kolem Willimona však v tomto ohledu jdou dále, než tým Davida Simona,
když prostřednictvím Underwoodových činů demaskují senzacechtivost a ovladatelnost
médií jako celku, nikoliv pouze konkrétních novinářů postrádajících morální integritu.
Seriál prezentuje politickou praxi ve Washingtonu primárně jako typ mediálního
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představení, přičemž právě schopnost v performanci obstát rozhoduje nad politickým
životem či smrtí. Je dobré zmínit, že cesta Franka Underwooda až do viceprezidentského
křesla během první sezony byla uskutečněna z převážné většiny právě díky jeho
schopnostem pečlivě kontrolovat mediální narativ a vytvářet mediální události tak, aby
to prospívalo jeho zájmům.
V druhé epizodě jsme toho svědky, když prostřednictvím reportérky Barnesové upozorní
na anti-izraelsky laděný úvodník starých univerzitních novin, v nichž byl editorem
Michael Kern (Kevin Kilner), který Franka nahradil coby kandidát na post ministra
zahraničí. Záhy na to spolu s Underwoodem sledujeme fiktivní rozhovor na stanici ABC
mezi Kernem a skutečným moderátorem stanice Georgem Stephanopoulosem. Když se
novinář kongresmana zeptá na původ daného článku, Kern se neobratně pokusí
vysmýknout z citlivé otázky, která v důsledku zhatí jeho šance na post ministra.
Následně se Underwood opět s využitím novinářky Barnesové postará, aby byl na
Kernovo místo dosažen Frankův člověk, v tomto případě kongresmanka Catherine
Durantová (Jayne Atkinson), která na konci druhé série Underwooda podpoří proti
prezidentu Walkerovi. Když se Underwood sejde s Barnesovou na zastávce metra,
oznámí ji, aby si zapamatovala jméno Catherine Durantové, protože se stane ministryní
zahraničí. Když se Zoe zeptá, je-li to pravda, Frank opáčí: „Bude, až to napíšete. (…)
Řekněte to jméno. Catherine Durantová. Opakujte ho pořád dokola. Zítra odpoledne ho
napište, a pak sledujte, jak to jméno vysloví prezident Spojených států. Takhle se tvoří
události.“ 205 Následuje montáž televizních zpravodajů a komentátorů, jež reprodukují
Frankovu falešnou informaci a argumentují, proč je Durantová tím správným kandidátem,
načež ji Walker skutečně jmenuje do úřadu. Celá tato sekvence je fascinující především
pro plynulost a hladkost, s níž se Frankem fabrikovaná lež přetaví v reálné politické
rozhodnutí. Tedy něco, co by bez pomoci novinářky Zoe Barnesové nebylo
uskutečnitelné.
Zoe Barnesová je postavou, kterou nelze jasně zařadit do konkrétního novinářského
archetypu. Protínají se v ní charakteristiky mláděte, ať je to její věk, naivita či
nezkušenost. V její postavě lze rozpoznat však také negativní vlastnosti podobné postavě
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Scotta Templetona z The Wire: Špína Baltimoru, a to přemíru ambicí a frustraci nad
pozicí, která v očích Zoe nenaplňuje její plný potenciál. Zoe přispívá do městské edice
deníku Washington Herald, ač usiluje o psaní vlastního blogu z politického prostředí.
Když ji editor Lucas oznámí, že tradiční médium jako Washington Herald nebude
zveřejnovat politický bulvár, reaguje: „Zasekl ses ve 20. století, Lucasi. Chybí ti
představivost.“206 Zoe využije své představivosti, když spatří fotografii, na níž se po Zoe
lascivně ohlíží kongresman a tajemník demokratické strany Frank Underwood, k němuž
se následně reportérka vydá domů, kde mu s roztřeseným hlasem navzdory jakýmkoliv
etickým standardům poskytne svou naprostou loajalitu a služby: „Potřebuji někoho,
s kým bych mohla mluvit. (…) Neprozradím vaši totožnost, otisknu, cokoliv mi řeknete
a nikdy se vás nebudu na nic ptát.“207
Popisovaná scéna poskytuje hned několik možných čtení a významů, přičemž je také
dobrým příkladem, proč je jedním z dalších charakteristik Quality TV také ukrytá
hodnota seriálů v opakovaných projekcích. Při prvním zhlédnutí bychom se mohli
domnívat, že je Zoe podobně ctižádostivá a morálně zkažená jako Underwood, jen
namísto peněz a moci využívá k dosažení svých cílů svůj atraktivní zevnějšek a práci v
médiích. Scéna má však při opakované projekci podstatně tragičtější nádech, protože je
nám zřetelnější faustovský rozměr celé dohody mezi Underwoodem a Zoe, která se
vržena do majestátního a zastrašujícího prostředí Underwoodovic rezidence ve
skutečnosti pouze nervózně schovává za svoji masku, ať už je tím lacině odhalená pushup podprsenka a snahy o flirtování nebo její přetvařování při pití silné whisky. Navzdory
jejich intimnímu sblížení nemohla být Zoe nikdy Frankovi rovnocenným partnerem jako
sebevědomá a rozhodná Claire.
Spolupráce s Underwoodem však po většinu první sezony Zoe přináší kýžené ovoce,
když se sérií sólokaprů, jež Walkerovi značně znepříjemní nástup do úřadu, dostane až
do televizního vysílání. Nakonec Zoe svou arogancí i rostoucí popularitou na sociálních
sítích přeroste šéfredaktorovi Tomovi Hammerschmidtovi (Boris McGiver) přes hlavu a
odejde do start-upového zpravodajského blogu Slugline. Faustovskou dohodou
s Frankem si Zoe tedy splnila svůj cíl kariérního postupu, emancipace a společenského
uznání, a to i za cenu porušení všech etických pravidel novináře. Jak ji ale cynicky přizná
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Janine, bývalá hlavní korespondentka z Bílého domu pro Washington Herald: „Nesoudím
tě. Dělaly jsme to všechny. Kouřila, šukala a honila jsem všechno, co se hýbe, abych
dostala reportáž.“208
V závěru první sezony prochází postava Zoe další proměnou směrem k archetypu
investigativního novináře, když začíná spolu s Janine a přítelem Lucasem vyšetřovat
údajnou sebevraždu kongresmana Petera Russoa, přičemž ji stopy dovedou právě
k Underwoodovi. Když si s Frankem domluví schůzku, aby jej konfrontovala s novými
zjištěními, shodí ji pod jedoucí vlak metra. Její faustovská dohoda tak došla svého
naplnění. „Netruchlete nad Zoe Barnesovou. Každé kotě se jednou stane kočkou. Nejdřív
jsou naprosto neškodná. Malá, tichá, jen pijí mléko. Ale jakmile jim narostou drápky,
jdou po krvi. A někdy je to krev jejich chlebodárce. My, kteří lezeme na vrchol potravního
řetězce, nemáme slitování. A existuje jen jedno pravidlo. Lov nebo bud uloven.“209
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Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat, jakými způsoby jsou ve vybraných seriálech
spadajících do fenoménu Quality TV reprezentováni žurnalisté i žurnalistika. Zajímalo
nás, jestli se dané obrazy nějakým způsobem vyjadřují k současnému stavu žurnalistiky
a zdali se liší od jiných popkulturních reprezentací novináře a novinařiny.
Volba seriálů The Wire - Špína Baltimoru (The Wire; David Simon, 2002 – 2008),
Newsroom (The Newsroom; Alan Poul, Greg Mottola aj., 2012 – 2014) společnosti HBO
a Domu z karet (House of Cards; Beau Willimon, 2013 - 2018) firmy Netflix pak nebyla
náhodná, nýbrž dávala naprostý smysl, jelikož vybraná trojice neposkytovala pouze
pestrý a rozdílný výčet novinářských reprezentací, ale zároveň skvěle ilustrovala
charakteristické znaky i vývoj uvnitř Quality TV obecně. Šestnáct let uplynulo od první
epizody ve své době přehlíženého, ne-diváckého a až po svém skončení doceňovaného
seriálu The Wire - Špína Baltimoru, až po poslední vysílanou epizodu přelomového,
narativně komplexního Domu z karet, který se však díky neobvyklému typu uvedení i
hvězdnému obsazení stal okamžitým hitem. Na pomezí šestnácti let jsme tak v této práci
byli schopni postihnout vývoj Quality TV ve svých tematických, estetických,
personálních, produkčních i distribučních odlišnostech.
Každý z námi analyzovaných seriálů reprezentuje žurnalistiku poněkud jiným způsobem,
přestože se všemi pořady prolíná jednotný pesimistický náhled na současný stav profese.
The Wire - Špína Baltimoru je nejrealističtější reprezentací novinářské práce z námi
zkoumaných seriálů, což vychází i z profesní minulosti scenáristů pořadu. V seriálu
tvůrci pracují s řadou archetypů postav novinářů, přičemž jejich charaktery a motivace
působí autenticky a scenáristé v díle nachází prostor, aby každou z novinářských postav
rozpracovali. Hlavním tématem přitom není postava podvodníka Scotta Templetona, ale
především ekonomické škrty, odchody zkušených reportérů a celkový úpadek novin The
Baltimore Sun.
I Sorkinův Newsroom sdílí kritiku vůči současnému stavu novinářského řemesla, ačkoliv
namísto realismu a cynického defétismu seriálu The Wire - Špína Baltimoru zbrojí proti
infotainmentu, závislosti na ratinzích sledovanosti a stranické rozdělenosti médií
prostřednictvím idealismu ústředních hrdinů a vyznáváním vyšších novinářských
principů. Seriál také pracuje s řadou novinářských archetypů, ačkoliv jsou načrtnuty spíše
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okrajově. Samotné vykonávání novinářské práce se v seriálu neustále překrývá se
vztahovými peripetiemi Sorkinových postav, které ve své snaze kultivovat mediální
krajinu Spojených států amerických místy sklouzávají až k naivitě a patosu.
Seriál Dům z karet je ve svém ztvárnění novinářské práce ze zkoumaných děl
nejkritičtější, ačkoliv se lze jen domnívat, na kolik je to podmíněno celkově nihilistickým
vyzněním seriálu, a na kolik se jedná o cílenou kritiku žurnalistické profese. Zoe
Barnesová v průběhu první epizody prochází dvěma odlišnými světy žurnalistiky, –
tradiční, finančně i personálně skomírající redakcí deníku Washington Herald i
politickým, internetovým start-upem, přičemž tvůrci ukazují obě prostředí jako
problematické a hodné kritiky. Nutno přiznat, že v Domu z karet vystupují i další
novinářské postavy, které jsme vzhledem k rozsahu práce do analýzy nezahrnuli, stejně
jako se nabízí téma reprezentace ženských novinářek v Quality TV, jež jsme ze stejných
důvodů z práce také vynechali.
Novinářské reprezentace v Quality TV se oproti jiným popkulturním zobrazením
v mnoha ohledech neliší. Novinář je pro scenáristu vděčnou figurou kvůli svému
přirozenému zasazení do centra politického i společenského dění. Obecně však lze říct,
že hlavním rozdílem oproti jiným obrazům novináře je absence černobílých opozic mezi
jednoznačně pozitivním a jednoznačně negativním charakterem postavy, a to vzhledem
k morální ambivalenci postav v Quality TV látkách.
V samém počátku bakalářské práce jsme si položili rétorickou otázku, zdali má
žurnalistika

budoucnost.

Otázka

zůstane

v této

bakalářské

práci

s největší

pravděpodobností nezodpovězena. Studium novinářských reprezentací v popkultuře však
může přinejmenším objasnit, jaké mediální skutečnosti a obrazy novinářů lidé masově
konzumují, a tedy jaké významy spoluutvářejí obecnou představu o žurnalistice v době,
kdy se tak často mluví o jejím konci či úpadku.
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Summary
The aim of this bachelor thesis was to analyze the ways in which journalists and
journalism are represented in selected series belonging to the Quality TV phenomenon.
We were wondering if the images in question were somehow commenting on the current
state of journalism and whether they differed from other pop culture representations of
journalists and journalists.
The choice of the HBO series The Wire (David Simon, 2002 – 2008), The Newsroom
(Alan Poul, Greg Mottola aj., 2012 – 2014) and Netflix series House of Cards (Beau
Willimon, 2013 - 2018) was not coincidental, but it made perfect sense, since the chosen
trio did not only provide a varied and different list of journalistic representations, but also
greatly illustrated the characteristics and developments within Quality TV in general.
Sixteen years have passed since the first episode of its overlooked, non-spectator-like
episode, and only after its ending appreciated series, The Wire, to the latest episode of a
groundbreaking, narratively complex House of Cards, which, however, due to the unusual
launch and star cast became an instant hit. In the span of sixteen years, we were able in
this work to describe the development of Quality TV in its thematic, aesthetic, personal,
production and distribution differences.
Each of the serials analyzed by us represents journalism somewhat in a different way,
even though a unified pessimistic view of the current state of the profession blends within
all the programs. The Wire is the most realistic representation of journalism from our
examined series, which is based on the professional past of the program's screenwriters.
In the series, the filmmakers work with a number of journalist character archetypes, while
their characters and motivations are authentic and the screenwriters find room to develop
each of the journalist characters. The main theme is not the Scott Templeton's fraud
character, but above all the economic cuts, the departure of experienced reporters and the
total decline of The Baltimore Sun.
Even Sorkin's Newsroom shares criticism of the current state of journalism, although
instead of realism and cynical defeatism of The Wire armors against infotainment,
dependence on ratings and party media distribution through the idealism of central heroes
and professing higher journalistic principles. The series also works with a number of
journalistic archetypes, although they are outlined rather marginally. The work of
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journalism itself is continually overlapping with the relationship affairs of Sorkin's
characters, which in their attempts to cultivate the United States media landscape slip to
naivety and pathos.
The House of Cards series is the most critical in its depiction of journalistic work,
although it can only be assumed how much it is conditioned by the overall nihilistic
message of the series, and how much it is about criticizing the journalistic profession.
During the first episode, Zoe Barnes goes through two different worlds of journalism, –
the traditional, financially and personally dying Washington Herald, and the political,
internet-based start-up, with creators showing both environments as problematic and
worthy of criticism. We must admit that there are other journalist characters in the House
of Cards, which we did not include in the analysis considering the scale of the work, as
well as the theme of representation of female journalists in Quality TV, which we also
left out of work for the same reasons.
Journalistic representations in Quality TV do not differ in many ways from other pop
culture images. Screenwriter is grateful for the journalist as character because of his
natural involvement in the center of politics and society. In general, however, the main
difference from other journalist images is the absence of black-and-white oppositions
between the clearly positive and unequivocally negative character of the character, given
the moral ambivalence of the characters in Quality TV fabrics.
At the very beginning of the bachelor thesis we asked the rhetorical question whether
journalism has a future. The question will most likely remain unanswered in this bachelor
thesis. However, studying journalistic representations in pop culture can at least clarify
what media reality and images of journalists people consume massively, and thus what
meanings are forming the general notion of journalism at a time when it is often discussed
about its end or decline.
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