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Anotace

Práce  „Politicko-zpravodajská  satira  v  pořadu The Daily  Show“ mapuje  vývoj 

politické a zpravodajské satiry v televizi ve Spojených státech amerických s důrazem na 

vliv  a  vývoj,  který  měl  kultovní  pořad  komediální  stanice  Comedy Central  The Daily  

Show. Důraz  je  kladen  na  vznik,  historii  a  strukturu  pořadu  v celé  její  historii  až  do 

současnosti. 

Po obecném uvedení do historie politické satiry v televizi před počátkem vysílání 

pořadu se práce  soustřeďuje práce  na nejvýraznější  osobnosti,  které  pořad provázely  a 

které jím prošli jako spolupracovníci. Práce také zkoumá hlavní důsledky, které k tvorbě 

pořadu vedly.  Zmiňují se nejvýraznější události, které měly vliv na formování obsahu a 

sdělení  pořadu.  Zvláštní  pozornost  je  věnována hlavní  éře  pořadu za moderování  Jona 

Stewarta,  kdy  pořad  zažíval  období  největší  slávy  a  která  ovlivnila  budoucí  podobu 

politicko-zpravodajské satiry do současnosti. Věnuje se však také moderní podobě pořadu 

a změnám, které přinesl nový moderátor pořadu Trevor Noah.

V poslední části se práce věnuje vlivu, který pořad a jeho přední osobnosti měli na 

současné vlně  zájmu a popularity  o politicko-zpravodajskou satiru  nejen ve  Spojených 

státech  amerických,  ale  po  celém  světě  a  rozebírá  nejznámější  osobnosti  současné 

politicko-zpravodajské satiry.   



Annotation

The  aim of  the  Bachelor  thesis  „Political-news  satire  in  The  Daily  Show“  is  to  map 

evolution of political and news satire in TV in United States of America with emphasis to 

evolution and impact of the cult show The Daily Show, which is airing on Comedy Central 

channel. It tries to map structure and evolution of the show throughout the whole history of 

the show.

After general introduction to the history of political satire in television before  The Daily  

Show was broadcast, the thesis focuses on the most prominent personalities who worked as 

a staff of the show and had the biggest impact on formation of content and the message of 

The Daily Show. Particular attention is paid to the main era of Jon Stewart's role as a host, 

where the show has experienced a period of the greatest fame and has influenced the future 

of the political-news satire to the present. However, it also examines the main changes in 

recent history of the show and the changes brought by the new moderator Trevor Noah.

In the last  part,  the work focuses on the influence that  the program and its  prominent 

personalities have had on the current wave of increased interest and popularity of political-

satire not only in the United States, but all around the world and examines the most famous 

figures of contemporary political-news satire.
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Úvod

V posledních letech je viditelný vzestup popularity politické satiry po celém světě. 

Politická satira se nejvíce začala rozšiřovat v posledních letech díky dostupnosti a rozšíření 

internetového  spojení  a  technologického  pokroku  umožňujícího  konzumaci  obsahu  a 

informací téměř kdykoliv a odkudkoliv. Díky tomu dnes žijeme v době, kdy si vybrat mezi 

přehršlím aktuálních zpráv z celého světa i domácí scény, stalo stále obtížnější. Tento jev 

započal  už  v 90.  letech  příchodem  24hodinového  zpravodajského  vysílání,  které  se 

neustále  snaží  upoutat  diváky  svými  rozbory  velkých  témat,  aktuálních  informací  i 

nepodstatných zpráv. 

Vznikl tak prostor pro pořad, který se snaží udělat v tomto prostoru řád, usměrnit 

vnímání diváka na podstatné zprávy, rozebrat je a zařadit do kontextu, který mohou diváci 

snadno pochopit.  Udržuje také zpravodajské stanice v pozoru, jelikož kontroluje, zda se 

nedopouští politické propagandy pod maskou poskytování objektivního zpravodajství. 

V posledních  letech,  díky  vzestupu populismu po celém světě,  je  také  možnost 

všimnout  si,  že  v zemích,  ve kterých dochází  k potlačování  nezávislosti  médií  a  jejich 

ovlivňování  se  ukazují  nové  platformy  a  případy,  které  používají  právě  politickou  a 

zpravodajskou satiru jako zbraň k obraně před podobným útlakem a manipulací. To vše 

zaštítěné dobře mířeným humorem, který může pomoci složitá a pochmurná témata často 

oživit a divákovi tak nabídne snadnější vstřebání informací, které mu předkládá.

V počátku je však nutné zmínit vývoj satiry v televizi, která předcházela moderní 

době, kde má kořeny a kde hledali pozdější přední satirici inspiraci ke své pozdější práci. 

V další  části  se  věnuji  hlavně  hlavnímu  zdroji  inspirace  pro  moderní  satirickou  relaci 

v dnešní době – pořadu The Daily Show. Jeho vliv lze vidět i v našich končinách například 

na satirickém pořadu Štastné pondělí, kterým provází komentátor a novinář Jindřich Šídlo. 

Po celém světě lze však narazit na příklady, které vycházejí z formátu a úspěchu právě The 

Daily  Show,  která  pomohla  prorazit  cestu  budoucí  generaci  politických  komentátorů  a 

komiků. 

Ve  Spojených  státech  má  The  Daily  Show již  kultovní  status,  kterému  také 

pomohly výrazné osobnosti, které pořadem prošly a které se později staly samy úspěšnými 

komiky,  herci  a  herečkami  nebo  pokračovaly  v rozvoji  politické  satiry  ve  vlastních 



pořadech.  Pořad umožnil, že se lidé mohli smát lidem u moci, a donutil diváky, aby se 

sami zamysleli nad informacemi, které přijímají.

Osobně jsem odebíral a sledoval videa z pořadu od dob prezidentských voleb ve 

Spojených státech amerických v roce 2012 a vždy mne fascinovalo, s jakou jednoduchostí 

se pořad věnuje často velice složitým tématům s humorem sobě vlastním. Čím více jsem se 

pak začínal zajímat o politickou situaci nejenom ve Spojených státech, tím více jsem si 

všímal vlivu, který tato show zanechala nejenom na mém politickém smýšlení, ale i na 

dalším vývoji satiry v televizi. 



1 Politická televizní satira v USA

1.1 Politicko-zpravodajská satira

Satira je humoristický žánr postavený na výsměchu ironii a sarkasmu. „Jedná se o 

literární umělecké dílo, jehož cílem je pomocí humoru, ironie,  sarkasmu a posměšného 

zobrazení skutečnosti a nadsázky pojmenovat a odsoudit záporné společenské jevy, lidské 

vlastnosti nebo vztahy z hlediska určitého ideálu.“1 

Definice politické satiry je pak v podstatě pouze upřesnění subjektu, na který se 

tento  žánr  zaměřuje.  Nejpřesnější  definice  je  zřejmě:  „Politická  satira  je  významnou 

podskupinou  satiry,  která  čerpá  nápady  a  inspiraci  z  politické  situace.  Její  uplatnění 

spočívá především v nesouhlasném útoku na politiky a poukázaní  tak na různé chyby, 

nedostatky a záporné jevy.“2

Zpravodajská  satira  pak  čerpá  inspiraci  primárně  ze  zpravodajských  výstupů. 

Soustřeďuje se na omyly,  chyby,  provedení a  neobjektivnost  některých zpravodajských 

výstupů.  Snadno  se  dá  zaměnit  za  osobní  útok  vůči  jednotlivým  zpravodajům  a 

komentátorům, ale ze své podstaty se pouze snaží poukázat na faktickou nesprávnost a 

z toho plynoucí dezinformovanost, kterou zpravodajský kanál předkládá.

1.2 Historie politické satiry ve Spojených státech amerických

1.2.1 Počátky satiry

Ve  Spojených  státech  amerických  (dále  jen  USA)  se  začala  politická  satira 

v televizi objevovat v průběhu 60. let 20. století.  Zpočátku se jednalo hlavně o vysílání 

původní britské verze televizního pořadu That Was the Week That Was, který vysílala BBC 

1KŘIVÁNEK, Vladimír a Helena KUPCOVÁ. Malý slovník literárních pojmů a autorů. Malý slovník 

literárních pojmů a autorů: texty k literární výchově pro 6.-9. ročník ZŠ a nižší třídy gymnázií. Praha: 

Scientia, 1994, s. 43. Učebnice pro základní školy.

2 ŠIKOVÁ, Dagmar. Politická satira. Wiki.knihovna.cz [online]. Dostupné také z: 
http://wiki.knihovna.cz/index.php/Politická_satira



a který se stal základem pro novou vlnu. V letech 1964–1965 pak byla vysílána americká 

verze pořadu stanicí ABC, ve které pravidelně vystupovali i budoucí hvězdy jako Allan 

Alda, Gene Hackman či Woody Allen.3

Dalšími pořady, které v té době využívali podobného formátu byly  The Smothers  

Brothers Comedy Hour na stanici CBS a Rowan & Martin's Laugh-In na NBC, ve kterém 

se také, v kampani, před prezidentskými volbami v roce 1968 objevil jako host tehdejší 

kandidát na prezidenta Richard Nixon. Ten zopakoval během svého vystoupení hlášku, 

která byla pro tento pořad typická: „Sock it to me!“4 Nakonec se však rozhodli vynechat 

část, při které byl po tomto prohlášení host pořadu polit vodou nebo mu byl do obličeje 

hozen dort.

Tyto pořady měly pak často blíže k estrádním pořadům oblíbeným v tehdejší době 

než ke zpravodajským vystoupením.  Často byly proloženy písněmi a  hudbou, stand-up 

výstupy komiků a skečovými vystoupeními. Politická satira byla základem těchto pořadů. 

Tvorba politické satiry přinášela však také svá úskalí. Díky zaměření na politiku a věci 

veřejného zájmu tak často musela bojovat o svou existenci. Například právě pořad  The 

Smothers Brothers Comedy Hour skončil právě díky tomu, že se stanice nechtěla věnovat 

tématům, která by jí ve výsledku uškodili, jelikož by mohla touto formou odradit  inzerenty 

a diváky v budoucnosti.

3 That Was the Week That Was. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/That_Was_the_Week_That_Was

4 GRAY, Jonathan, Jeffrey P. JONES a Ethan THOMPSON. Satire TV: politics and comedy in the post-

network era. New York: NYU Press, 2009, s. 288



1.2.2 Saturday Night Live a Weekend Update

V roce 1975 měl velký vliv na politickou satiru počátek pořadu  Saturday Night 

Live  a  její  segment  Weekend Update. „Psal  se  jedenáctý́  říjen  1975,  kdy mohli  diváci 

televizní́ stanice NBC slyšet kultovní́ větu v podání́ Chevyho Chase „Live from New York, 

it's  Saturday  Night!“.  Tímto  začala  nová  éra  varieté́  na  amerických  televizních 

obrazovkách prostřednictvím zbrusu nového pořadu, tehdy ještě̌ s názvem NBC’s Saturday 

Night.“5

Pořad Saturday Night Live (dále jen SNL) měl premiéru 11. října 1975 a běží od té 

doby téměř nepřetržitě po 44 sezón. SNL byl postaven na skečových scénkách, hudebních 

vystoupeních a politické satiře. Politická satira v tomto pořadu měla dvě podoby. První 

z nich  bylo  znázorňování  politických  představitelů,  hlavně  prezidentů,  jednotlivými 

tvářemi  SNL.  První  takové  vystoupení  v pořadu bylo  podání  prezidenta  Geralda  Forda 

komikem Chevy Chasem, pro toto  vystoupení  však Chevy Chase nezměnil  příliš  svou 

podobu, aby se podobal prezidentu Fordovi6, humor založil na nešikovnosti a roztržitosti, 

kdy často jako Gerald Ford na scéně padal, zakopával a byl velice nemotorný. Postupem 

času se však další  komici  snažili  přiblížit  alespoň podobou k ztvárňovaným politikům. 

Zřejmě  nejznámější  jsou  znázornění  prezidenta  George  W.  Bushe  komikem  Willem 

Ferrelem, kandidátky na viceprezidentku Sarah Pallinové herečkou Tinou Fey a v dnešní 

době nejznámější a nejaktuálnější zosobnění Donalda Trumpa hercem Alecem Baldwinem. 

Tato ztvárňování  postupem času získávala  na oblibě a  utvářela  tak i  pohled diváků na 

jednotlivé politiky.7

5 Za oponou Saturday Night Live. Praha, 2018. Bakalářská práce.  Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 

studií. Vedoucí práce PhDr. Milan Kruml.

6 GRAY, Jonathan, Jeffrey P. JONES a Ethan THOMPSON. Satire TV: politics and comedy in the post-

network era. New York: NYU Press, 2009, s. 39-41

7 Za oponou Saturday Night Live. Praha, 2018. Bakalářská práce.  Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 

studií. Vedoucí práce PhDr. Milan Kruml.



Druhá podoba satiry se projevila nejvíce u části SNL zvané Weekend Update, jedná 

se o segment, který následuje většinou po prvním hudebním vystoupení kolem poloviny 

pořadu. Jedná se o nejdéle  vysílanou komediální  součást pořadu, její  premiéra byla již 

v prvním vysílaném díle 11.října 1975 a měl ji na starost opět komik Chevy Chase, který ji 

vytvořil  společně  se  scénáristou  Herbem  Sargentem.8  Tato  část  programu  pak  měla 

podobu fiktivního televizního studia, které uvádí jeden nebo dva moderátoři z řad herců 

SNL a  parodují  a  zesměšňují  aktuální  dění,  provází  zábavnými  komentáři  či  zpovídají 

celebrity ztvárněné dalšími komiky a v některých případech i přímo danými celebritami a 

politiky.  Komičnost  segmentu  byla  postavena  hlavně  na  nejznámějších  událostech 

uplynulého  týdne  či  nejzajímavějších  zprávách,  nikdy  ale  nezkoumala  větší  hloubku 

tématu. Cílem těchto zpráv je hlavně pobavit diváky a komicky podat novinky a zprávy. 

Prioritou tak není přímo politická satira,  častě si  objevují  i  díly,  ve kterých se politika 

téměř vůbec neřeší a tyto díly se zaměřují  na zprávy o celebritách či zajímavostech ze 

světa.

Její formát však, kdy moderátor či moderátoři těchto fiktivních zpráv předkládají 

nejdůležitější novinky a informace uplynulého týdne ve snaze napodobit skutečné televizní 

zpravodajství stylem, grafikou a způsobem předkládání zpráv divákovi, měl vliv právě na 

pozdější znovuzrození The Daily Show with Jon Stewart v pozdějších letech. 

1.2.3 Vliv talk show

Největším  vlivem  z řad  talk  show  hostů  byl  zajisté  Johny  Carson,  moderátor 

veleúspěšné  The Tonight Show, kterou v letech 1962-1992 moderoval. V rámci show se 

Johny Carson vyjadřoval k politice sporadicky, většinou vždy během některých skandálů. 

Zde pak největší možnost vyjádřit se k aktuální politické situaci a událostem mohl během 

úvodního monologu. Carson si vždy držel odstup od přímých útoků na politiky, jelikož 

nechtěl, aby byla jeho show přehnaně politizována. Avšak jeho nástupci a současníci jako 

byli  David  Letterman,  Jay  Leno  či  Dick  Cavett  již  nebyli  přehnaně  konzervativní 

v politizování  pořadu.  Právě  během  monologů,  které  předcházely  rozhovorům  s jejich 

hosty, se pak nejčastějším tématem po zesměšňování celebrit stalo komentování politické 

situace. V posledních letech se pak situace obrátila a nejčastěji komentovanými událostmi 

mnoha talk show se staly výroky prezidenta Donalda Trumpa či politické události  dne. 

8 Weekend  Update.  In:  Wikipedia:  the  free  encyclopedia  [online].  San  Francisco  (CA):  Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Weekend_Update



Jedním z největších  odpůrců právě  prezidenta  Trumpa  se  stal  Stephen Colbert,  bývalý 

korespondent The Daily Show a v současné době moderátor úspěšné The Late Show with  

Stephen Colbert. 9

Mezi  talk-show  lze  zařadit  také  vliv  amerického  pořadu  Politically  Incorrect,  

kterým provázel Bill Maher. Jednalo se o diskuzní pořad, kam si moderátor pozval vždy 

několik  osobností  z politického,  žurnalistického,  uměleckého  či  vědeckého  prostředí  a 

společně diskutovali na Maherem předem zvolená témata. V rámci těchto debat si ze sebe i 

z témat  často dělali  legraci,  avšak snažili  se vždy o vážnou diskuzi k daným tématům. 

Nejblíže politické satiře byl pak opět úvodní monolog moderátora, který glosoval aktuální 

dění v politice či ve zprávách.10

2. Historie The Daily Show

2.1. Vznik pořadu

V roce  1989  společnost  Time  Warner  (vlastnící  například  kanál  HBO)  založila 

kabelovou stanici  zaměřenou čistě  na komediální  obsah  Comedy Channel,  která  začala 

vysílat 15.listopadu téhož roku. O několik měsíců později, 1. dubna 1990 pak vstoupil na 

trh svým vysíláním konkurenční kanál  Ha! který přímo konkuroval  Comedy Channel a 

který  spadal  pod  firmu  Viacom.  V této  době  běžely  na  obou  programech  programy 

s převzaté od jiných stanic a vlastní,většinou nízkonákladové programy a zábavné pořady. 

1. dubna 1991 se však obě stanice spojily a dali vzniku The Comedy Network, které se o 

dva měsíce později, 1. června přejmenovalo na  Comedy Central. Tato stanice patřila do 

roku 2003 vlastnicky, skrze firmu Comedy Partners, oběma původním vlastníkům, tedy 

Time  Warner  i  Viacomu.  Od  roku  2003  však  již  zcela  náleží  do  vlastnické  skupiny 

konglomerátu Viacom, který odkoupil  podíl  Time Warneru za 1.23 miliard amerických 

dolarů. 11

9 GOLDSTEIN, Aaron. Johnny Carson — the King of Late Night, and of Good Manners [online]. 22.5.2017 

[cit. 2019-03-30]. D

10 Politically  Incorrect.  In:  Wikipedia:  the  free  encyclopedia  [online].  San  Francisco  (CA):  Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Politically_Incorrect

11 Comedy  Central.  In:  Wikipedia:  the  free  encyclopedia  [online].  San  Francisco  (CA):  Wikimedia 



Pořad  The Daily  Show vděčí  za svému zrodu dvěma ženám – Lizz Winstead a 

Madeleine  Smithberg.12 Lizz  Winstead  se  ke  zrodu  myšlenky,  která  vedla  ke  stvoření 

pořadu vyjádřila: “I was at a sports bar, and all the TVs were turned to the war instead of  

sports,” Lizz Winstead says. “CNN had replaced their fancy reporters with young people,  

and they were on roofs, and there was green, and there was a theme song and all this shit.  

And I just thought, ‘Are they reporting on the war, or trying to sell me a war?’ Then the  

guy I was with said, ‘This is really cool,’ and I was like, ‘Oh my God, I might be on to  

something.’”13 Prvotní nápad tedy vznikl v hlavě Lizz Winsteadové, brzy poté, v roce 1995 

bylo oznámeno, že se jeden z hlavních taháků stanice, pořad Politically Incorrect spolu se 

svým moderátorem a tváří  Billem Maherem, přesouvá na stanici  ABC. Nový prezident 

stanice Doug Herzog chtěl pořad nahradit tématickým pořadem, který by byl schopen stát 

se hlavním pořadem stanice a který cílil převážně na mladé muže. V jeho představě by se 

takový pořad podobal pořadu SportCenter na sportovním kanálu ESPN. 

Jako hlavní scénáristka nově vzniklého pořadu byla zvolena Madeleine Smithberg a 

spolu  s Lizz  Winstead  se  po  roce  hledání  podoby  pořadu  rozhodly  pro  představu 

upadajícího zpravodajského kanálu. Představa byla taková, že pořad bude vypadat a jako 

fungující zpravodajský kanál, avšak bude zaměřen na komedii. Po upřesnění vize pořadu 

se začalo jednat o moderátorovi, který se stane jeho tváří. Doug Herzog se rozhodl pro 

Craiga Kilborna, který se do té doby objevoval právě ve SportCenter. Ačkoliv se autorky 

báli  některých jeho sexistických narážek,  na konci  schůzky s ním bylo jasno,  že našly 

svého moderátora. 14

2.1.1 The Daily Show with Craig Kilborn

Craig Kilborn. který v té době působil hlavně jako jeden z moderátorů sportovního 

pořadu SportCenter, usedl za moderátorský stůl Daily Show poprvé 22. července 1996. Po 

krátké  době  se  etablovaly  segmenty  pořadu,  které  zahrnovaly  například  „This  Day  in 

Foundation, 2001- [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Comedy_Central

12 The [online]. [cit. 2019-03-29]. Dostupné z: https://www.imdb.com/title/tt0115147/?ref_=nv_sr_1?

ref_=nv_sr_1

13 SMITH, Chris.  Oral  History. The Daily show (the book):  an oral  history: as told by Jon Stewart,  the  

correspondents, staff and guests. New York: Grand Central Publishing, 2016, kapitola Introduction to the 

Beginning
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Hasselhoff  History“  a  „Five  Questions“.  Segment,  který  uzavíral  interview  s určitou 

hvězdou na konci pořadu. Show v této době příliš nespoléhala na politickou satiru, zprávy, 

které Craig Kilborn na začátku show komentoval se spíš skládaly z narážek na celebrity a 

politické satiře se přibližovaly jen občasné narážky na vzhled nebo chování politiků při 

veřejných  vystoupeních  a  segment  složený z redaktorů  v terénu,  kteří  však v této  době 

převážně ze zajímavostí z různých částí USA. 15

The Daily Show v prvních letech také nabrala několik posil do týmu scénáristů, ze 

kterých vynikal hlavně Stephen Colbert, hlavní scénáristkou pořadu nadále zůstávala Lizz 

Winstead.  To  se  změnilo  v roce  1997,  kdy  Craig  Kilborn  v rozhovoru  pro  Esquire 

prohlásil: „To be honest, Lizz does find me very attractive. If I wanted her to blow me, she  

would.“16 Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Kilborn byl na týden suspendován a 

v momentě, kdy se vrátil, dala Lizz WInsteadová výpověď. 

Neshody mezi  Lizz  Winsteadovou a Craigem Kilbornem údajně trvaly  již  delší 

dobu, hlavně v otázce, kterým směrem se má  The Daily Show vydat. Lizz Winsteadová 

trvala na tom, že to má být hlavně kvalitní obsah, který má být hnací silou, kdežto Craig 

Kilborn trval na tom, že je to hlavní je osoba moderátora, aby přilákal a udržel diváky. 

Poslední kapkou byl pro ni však právě zveřejněný rozhovor s Kilbornem.  „I worked for  

two years, 15 hours a day, trying to make him a star and that show a success. „It was  

really hurtful, and it was like, 'Why did you have to say that?'“17 Přes tyto rozpory si The 

Daily Show nacházela nové diváky a postupně se jí začínalo dařit.  V této době měla show 

sledovanost  kolem  357 000  diváků  denně.18 Sice  se  nejedná  o  čísla,  která  dosahovali 

15 CARYN, James. A Parody Of Shows Covering Pop News. The New York Times [online]. 1.8.1996 [cit. 

2019-03-29]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/1996/08/01/arts/a-parody-of-shows-covering-pop-

news.html

16 COLTON, Michael. Lizz Winstead Returns … and So Does Marv [online]. 4.4.1999 [cit. 2019-04-29]. 

Dostupné z: https://web.archive.org/web/20100908164854/http://www.observer.com/1999/lizz-winstead-

returns-and-so-does-marv

17 Winstead walks over crude quips. Lizzland [online]. [cit. 2019-03-29]. Dostupné z: 

http://lizzland.tripod.com/news/020898a.html

18 SMITH, Chris.  Oral  History. The Daily show (the book):  an oral  history: as told by Jon Stewart,  the  

correspondents, staff and guests. New York: Grand Central Publishing, 2016, kapitola Introduction to the 

Beginning



konkurenti z klasických stanic, ale jednalo se, v případě takto mladého pořadu, o úspěch. 

Povedlo  se  také  zasáhnout  původně  zamýšlenou  cílovou  skupinu  mladých  mužů. 

V momentě, kdy však o pořadu začalo více hovořit a začínala se zvedat sledovanost, přišla 

do  studia  nečekaná  zpráva  –  Craig  Kilborn  pořad  opuští  a  přechází  na  stanici  CBS a 

nahrazuje Toma Snydera jako moderátora The Late Late Show, která se vysílá po úspěšné 

Late Show with David Letterman. 

“He starts to get a little heat, we’re starting to get a little attention with The Daily  

Show,” Herzog says, “and then the next thing you know Kilborn goes and signs with CBS  

without  even  telling  us.”19 Prohlásil  k tomu  tehdejší  šéf  stanice  Doug  Herzog.  Craig 

Kilborn  měl  odejít  z The  Daily  Show  ke  konci  roku 1998,  začalo  tedy  rychlé  hledání 

náhrady za něj.

Obr. 1: The Daily Show with Craig Kilborn20

2.1.2 Hledání náhrady za Craiga Kilborna

David  Alan  Grier,  Michael  McKean,  Greg  Proops,  Bill  Weir  nebo Mike Row, 

tehdejší  moderátoři  a  komici  na  vzestupu  byli  všichni  zvažováni  jako  náhrada,  avšak 

producenty  pořadu  nejvíce  oslovil  Jon  Stewart  (vlastním  jménem  Jonathan  Stuart 

19 SMITH, Chris.  Oral  History. The Daily show (the book):  an oral  history: as told by Jon Stewart,  the  

correspondents, staff and guests. New York: Grand Central Publishing, 2016, kapitola Introduction to the 

Beginning

20 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=DV79VzYf560



Leibowitz),  ten do té  doby měl  pouze malé  role v několika filmech,  byl  známý také z 

několika stand-up výstupů v různých pořadech, ale hlavně jako moderátor The Jon Stewart  

Show,  pořadu, který vysílala stanice MTV v letech 1993–1995. Jednalo se o večerní talk 

show, která se velice rychle stala jedním z nejsledovanějších pořadů na MTV. V roce 1994 

však, po rozšíření délky pořadu na hodinu, přesunu vysílacího času na brzké ranní hodiny a 

rozhodnutí o uvedení pořadu na více lokálních kanálech po USA, zaznamenal pořad pokles 

sledovanosti, a nakonec byl v roce 1995 zrušen.21 V tomto pořadu také začínala na pozici 

produkční  Madeleine  Smithberg,  která  si  v době  odchodu  Kilborna  na  Jona  Stewarta 

vzpomněla.

2.2 The Daily Show with Jon Stewart

2.2.1 Změny v konceptu pořadu  The Daily Show po nástupu Jona 

Stewarta

Jon Stewart se ujal moderátorské role pořadu 11.ledna 1999. V prvních měsících 

vysílání pořad neprošel většími změnami, avšak na pozadí tvorby pořadu se začínal pořad 

měnit.  Na nové změny měla vliv  také měnící  se situace ve sledování  zpravodajství  na 

území USA.

V roce  1990,  v průběhu  Války  v Perském  zálivu  došlo  ke  změně  ve  formátu, 

kterým  zpravodajské  kanály  přinášely  informace  divákům.  Redaktoři  celodenních 

zpravodajských stanic v čele s CNN podávali informace divákům 24 hodin denně přímo 

z bitevního pole. Byli přímo na zemi spolu s vojáky, díky pokroku v technice a rozšíření 

satelitního  vysílání  pak  mohli  lidé  sledovat  v přímém  přenosu  bombardování  měst  a 

vojenských cílů, rozhovory s velícími důstojníky i podmínky vojáků na frontě.22 Válka zde 

byla podávána jako nepřetržité drama. 

V následujících letech pak začali vysílat další zpravodajské kanály podle modelu 

CNN, hlavně kanály Fox News a MSNBC (obě začaly vysílat v roce 1996). Tyto stanice 

začali rychle nabírat na popularitě a spolu s rostoucím rozmachem internetu nabízeli nové 

21 The Jon Stewart  Show. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].  San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jon_Stewart_Show

22 Television-The persian gulf war.  Encyclopedia of American Foreign Policy [online].  [cit. 2019-03-30]. 

Dostupné z: https://www.americanforeignrelations.com/O-W/Television-The-persian-gulf-war.html



možnosti při přijímání informací a zpráv pro diváky. 

Změny  na  pozadí  pořadu  měli  především  charakter  rozporů  mezi  některými 

scénáristy, kteří zůstali po odchodu Craiga Kilborna a novou vizí Jona Stewarta. Někteří 

původní  scénáristé  si  přáli,  aby  pořad  zůstal  spíše  odlehčenou  talk  show,  naopak  Jon 

Stewart se snažil  o to, aby pořad cílil  spíše na politickou a zpravodajskou satiru, která 

vyzývá  diváka  k určité  skepsi  vůči  politikům  a  kanálům,  které  jejich  informace  šíří.23 

Jednou z důležitých osob, které měli pomoci s touto transformací byl Ben Karlin. Ten do té 

doby spolupracoval se satiricko-humornými novinami a jejich webem The Onion a také se 

podílel na vzniku několika neúspěšných pořadů pro televizi. 24

Karlin nastoupil v dubnu 1999 a hned, společně se Stewartem, začali měnit obsah 

pořadu a jeho vyznění. „We were very kindred spirits, with very similar points of view, and  

my critique of the show was very much in line with his problems with the show: Why are  

we going after these helpless targets? Maybe we should focus the power of this kind of big  

news show on things that are actually newsworthy, rather than just look through the paper  

for what seems funny.“25 

V této  době probíhaly  také  primární  volby (dále  primárky)  na výběr  kandidátů, 

kteří se utkají v roce 2000 v přímé volbě na prezidenta USA.  Právě toto období se pak 

ukázalo jako další klíčové při vytváření nové tváře The Daily Show. 

Jedním z hlavních  okamžiků,  které  přispěli  k budování  nové  vize  byla  reportáž 

Stevea Carella, který se připojil jako korespondent k pořadu v roce 1999. V této reportáži 

Carell sledoval cestu republikánského kandidáta na prezidenta, senátora Johna McCaina po 

USA. Reportáž pojal  jako snahu dostat  se  do hlavního novinářského autobusu,  kterým 

senátor  cestoval  spolu  s některými  novináři,  aby  mohl  být  přímo  u  zdroje.  To  se  mu 

povedlo poté, co přemluvil jeho ženu, Cindy McCainovou. Konečně se mu pak povedlo 

dostat se přímo k senátorovi a položit mu několik otázek.26

23 JONES, Jeffrey. Entertaining politics: new political television and civic culture. Lanham, Md., c2005, s. 

107. 

24 Ben Karlin [online]. [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: https://www.imdb.com/name/nm0439499/

25 SMITH, Chris.  Oral  History. The Daily show (the book):  an oral  history: as told by Jon Stewart,  the  

correspondents, staff and guests. New York: Grand Central Publishing, 2016, kapitola This Just In

26 SMITH, Chris.  Oral  History. The Daily show (the book):  an oral  history: as told by Jon Stewart,  the  

correspondents, staff and guests. New York: Grand Central Publishing, 2016, kapitola This Just In



Steve  Carell:  [čte  z poznámkového  bloku,  mezitím,  co  se  McCain  usmívá] 

„Pojďme udělat bleskové kolo! Nejoblíbenější kniha?“

Senátor John McCain: „Komu zvoní hrana.“

.Steve Carell: „Oblíbený film?“

Senátor McCain: „Viva Zapata!“

Steve Carell: „Charlton Heston?“

Senátor McCain: „Marlon Brando.“

Steve Carell: Skoro. „Kdybych byl strom byl bych…“

Senátor  McCain:  „Kdybych  byl  strom,  byl  bych  kořen. [pauza]  Co  to  vůbec  

znamená?“ [směje se]

Steve Carell: „Senátore, jak se smiřujete s faktem, že jste byl jeden z nejhlasitějších 

kritiků politiky porcování medvěda, a přitom, když jste byl předseda obchodního výboru,  

tak tento výbor utratil rekordní množství neautorizovaných prostředků?“

[čtyři vteřiny hrobového ticha]

Steve Carell: Jen žertuju! Ani nevím, co to znamená!

[McCain se podívá do stropu, pokrčí rameny a s oddychem si dá ruce k obličeji]

[Carell pomalu sestupuje ze schodů autobusu a vidíme, jak autobus bez něj odjíždí 

a on stojí na kraji silnice]

Steve Carell: „Všichni se smáli mé malé otázce, ale dvě věci byly naprosto jasné.  

Na tuhle otázku jsem se neměl ptát a teď půjdu pěšky“.27

Jon Stewart i Ben Karlin pochopili, že tnuli do živého a došlo jim, že přesně tato 

situace byla zlom, na který čekali. Během primárek je měla většina kandidátů a ostatních 

reportérů  jen  jako kašpary  z komediální  stanice,  avšak díky  tomu se  jim také  povedlo 

překvapit. Většina reportérů z ostatních stanic se totiž kandidátů ptala na obvyklý okruh 

otázek, na jejich politické cíle, osobní život apod. V podstatě se tak média spíše stávala 

komplicem  v tvorbě  politické  image  jednotlivých  kandidátů.  V The  Daily  Show však 

27Vlatní překlad dle původního klipu, Zdroj: INDECISION 2000 - MCCAIN CAMPAIGN BUS. Comedy 

Central [online]. 16.12.1999 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: http://www.cc.com/video-clips/78euyp/the-daily-

show-with-jon-stewart-indecision-2000---mccain-campaign-bus



poznali, že mohou jít do větší hloubky témat, rozebrat problém ve větším měřítku, a přesto 

zůstat zábavným pořadem. 

2.2.2 Ukotvení změn v průběhu volebního roku 2000 

V průběhu předvolebního období  v roce  2000 se pak proměny pořadu postupně 

staly skutečností. Korespondenti již nebyli posíláni za lidmi, kteří vynikali pouze zábavnou 

vlastností,  schopností  nebo  oplývali  zvláštními  koníčky,  ale  zaměřili  se  na  politická 

shromáždění  a  politické  figury,  kde  se  snažili,  oproti  zpravodajským  kanálům, 

vyzpovídávat  nejenom  kandidáty  a  další  politiky,  ale  i  obyčejné  lidi,  kteří  na  takové 

shromáždění přišli. Ukazovali tak i jinou stránku těchto akcí, jistý fanatismus některých 

voličů, a naopak i důvody, proč někteří lidé kandidáty budou volit, ačkoliv s nimi ne vždy 

souhlasí. Vždy však tyto rozhovory a segmenty byly zastřešeny humorem, který diváky 

přitahoval,  jelikož  se nejednalo  jen o vážná  politická  okénka.  Pro toto  volební  období 

začali zprávy týkající se voleb označovat názvem Indecision 2000, v dalších letech tento 

název zůstal i pro další volby, měnil se pouze letopočet.28

Další  díly  pořadu  pak  stále  více  ukazovaly  absurditu  některých  prohlášení 

kandidátů, v pořadu se také začaly objevovat starší klipy jednotlivých kandidátu, kdy je 

Jon Stewart často nachytal v situacích, kdy si kandidáti protiřečili se svými prohlášeními v 

minulosti. The Daily Show, v stále hlavně komediální pořad tak začal sbírat také renomé za 

dobře odvedenou žurnalistickou práci.

Prezidentské volby v roce listopadu 2000 nakonec vyhrál  George W. Bush, syn 

bývalého prezidenta George H. W. Bushe, který prezidentoval v letech 1989-1993. Konec 

hlasování pronásledovala kontroverze v podobě opakovaného sčítání hlasů za stát Florida. 

Po několika pokusech o přepočtení hlasů a výsledném zásahu Nejvyššího soudu Spojených 

států  amerických  musel  protikandidát  George  W.  Bushe,  v té  době  dosluhující 

viceprezident Al Gore uznal porážku.29

V roce  2000  také  došlo  ke  skokovému  zvýšení  sledovanosti  o  47  %  oproti 

předešlému roku. Jednalo se o největší zvýšení v průběhu dvou let, které pořad za svou 

28 Indecision – překlad nerozhodnost, poukazuje na nerozhodnost voličů a stran ve výběru kandidátů

29 2000 United States presidential election. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco 

(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://simple.wikipedia.org/wiki/2000_United_States_presidential_election



historii  zaznamenal.30 V rámci  těchto  proměn  pořadu  se  také  začalo  měnit  povolání 

pozvaných hostů. Místo celebrit, hudebníků a umělců se začalo objevovat více hostů z řad 

politiků a žurnalistů. Ačkoliv však nadále celebrity a umělci tvořili velkou část zvaných 

hostů, ostatní profese brzy tento trend dohnaly. (viz obr. č.2)31 

Obr. 2: Vývoj profesí hostů v letech 1999-201332

Za  své  pokrytí  volebního  období  v roce  2000  celý  pořad  obdržel  prestižní 

mezinárodní ocenění Peabody udělované v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.33 Za 

epizody, které se věnovaly přepočítávání hlasů na Floridě pak obdržel pořad rovněž svou 

první cenu Emmy.34

2.2.3 Boj s propagací strachu po útocích 11. září 2001 

11. září 2001 proběhl největší koordinovaný teroristický útok na území USA, který 

30 SMITH, Chris.  Oral  History. The Daily show (the book):  an oral  history: as told by Jon Stewart,  the  

correspondents, staff and guests. New York: Grand Central Publishing, 2016, kapitola Indecision 2000 – The 

Sunshine Wait

31 Every guest Jon Stewart ever had on the daily show. FiveThirtyEight [online]. 6.8.2015 [cit. 2019-04-01]. 

Dostupné z: https://fivethirtyeight.com/features/every-guest-jon-stewart-ever-had-on-the-daily-show/

32 Tamtéž

33 GAINES, Elliot. Media literacy and semiotics. New York: Palgrave Macmillan, 2010, s. 120

34 The Daily Show [online]. [cit. 2019-04-04]. Dostupné z: https://www.imdb.com/title/tt0115147/awards



provedla  teroristická  organizace  Al-Káida.  Zasaženy  byly  dva  mrakodrapy  Světového 

obchodního centra, do té doby nejvyšší budovy postavené na Manhattanu, které obě vlivem 

nárazu  dvou  unesených  letadel  zřítily.  Další  unesené  letadlo  narazilo  do  budovy 

Pentagonu, sídla Ministerstva obrany USA. Poslední unesené letadlo spadlo poté, co se 

pasažéři  letadla  rozhodli  zaútočit  na únosce  v marném pokusu dostat  letadlo  pod svou 

kontrolu.  Tyto  teroristické  útoky si  vyžádaly  téměř  3000 obětí  na  lidských  životech.35 

Mnoho dalších lidí přišlo o život v důsledku zdravotních komplikací spojených s těmito 

útoky. 36

The Daily Show se vrátila do vysílání 20. září 2001. Útoky staly kousek od bytu 

Jona  Stewarta  a  několik  bloků  od  studia,  ze  kterého  pořad  vysílal,  byl  tak  znát  silný 

emocionální  dopad útoků na  celý  štáb.  Hned v úvodu první  vysílané  epizody  měl  Jon 

Stewart velice emotivní monolog, ve kterém několikrát propukl v pláč.37 

Jon Stewart: „The view from my apartment was the World Trade Center, and now  

it’s gone. And they attacked it. This symbol of American ingenuity and strength and labor  

and imagination and commerce, and it is gone. But you know what the view is now? The  

Statue of Liberty. The view from the south of Manhattan is now the Statue of Liberty. You  

can’t beat that.“38

V následujících týdnech se v médiích začala šířit vlna strachu z dalších možných 

útoků, které mohou následovat, lidé v mnohých situacích přemýšleli, odkud se mohou další 

útoky objevit. Situaci nepomohlo ani další nebezpečí, které se objevilo – rozeslané dopisy 

obsahující  nebezpečnou  bakterii  Anthrax,  které  byly  rozeslány  několika  senátorům  a 

novinářům. Tato událost nakonec měla za následek smrt 5 lidí a onemocnění 17 dalších.39

35 In: Wikipedia:  the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit.  

2019-05-04]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks

36 CUTLER, Nancy. Deaths from 9/11 diseases will soon outnumber those lost on that fateful day. 

Lohud.com [online]. 10.9.2018 [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://eu.lohud.com/story/opinion/perspective/2018/09/06/deaths-9-11-aftermath-soon-outpace-number-

killed-sept-11/1137572002/

37 SMITH, Chris.  Oral  History. The Daily show (the book):  an oral  history: as told by Jon Stewart,  the  

correspondents, staff and guests. New York: Grand Central Publishing, 2016, kapitola America Freaks Out

38 Přepis z videa,  Zdroj:  SEPTEMBER 11, 2001 [online].  In:  .  20.9.2001 [cit.  2019-05-04].  Dostupné z: 

http://www.cc.com/video-clips/1q93jy/the-daily-show-with-jon-stewart-september-11--2001

39 2001 anthrax  attacks.  In:  Wikipedia:  the  free  encyclopedia  [online].  San  Francisco  (CA):  Wikimedia 



V tomto období se v USA společnost cítila vystrašená z nenadálých útoků. Média 

často  tento  strach  živila  články  a  reportážemi  o  dalších  možných  způsobech,  kterými 

mohou teroristé nečekaně zaútočit či reportážemi o tom, jak se mohou lidé bránit, čím se 

zásobovat  v případě  nebezpečí  apod.  40 Nebyl  to  jen  strach,  který  teroristické  útoky 

v lidech zanechaly, vzbudily i novou vlnu národního cítění a patriotismu. 41

V následujícím období se The Daily Show snaží s manipulacemi vyvolávající strach 

bojovat. Administrativa George W. Bushe záhy po útocích úspěšně vydá v platnost tzv. 

Patriot  Act,  který  posloužil  pro  rozšíření  moci  státních  institucí  a  rozšířil  pravomoci 

bezpečnostních složek státu, které tímto mohli efektivně sledovat e-mailovou komunikaci, 

dopisy či hovory všech občanů USA.42 Pořad se snaží tuto propagandu strachu zesměšnit a 

poukázat na ovlivňování faktů a využívání emocí, které po útocích nastaly. V následujícím 

období se rozjela propaganda s cílem ovlivnit názory veřejného mínění ve prospěch kroků 

administrativy.

Kombinace toho, že pořad přinášel mix aktuálních zpráv, humoru a informovanosti 

nakonec vedla k tomu, že diváci si pořad začínali pouštět nejenom pro odlehčení z pocitu 

úzkosti,  který  na  ně  chrlily  jak  tradiční  média,  zpravodajské  kanály  tak  i  online 

zpravodajské servery, ale také pořad brali  jako zdroj informací.43 Tyto faktory pomohli 

pořadu dosáhnout toho, že si jej na počátcích roku 2002 denně pouštělo kolem 800 000 

lidí,  což byl obrovský nárůst z doby, kdy Stewart pořad převzal a kdy si jej pravidelně 

zapínalo kolem 350 000 diváků.44 

Foundation, 2001- [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/2001_anthrax_attacks

40 HEADLINES – TAPE FEAR. In: Comedycentral [online]. 12.2.2003 [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: http://

www.cc.com/video-clips/8yq63o/the-daily-show-with-jon-stewart-headlines---tape-fear

41 SOŠŤÁKOVÁ, Markéta. Selhání amerických médií před válkou v Iráku 2003. Praha, 2001. Bakalářská 

práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, PhD.

42Celý  text  zákona,  Zdroj:  Congress.gov  [online].  [cit.  2019-05-04].  Dostupné  z: 

https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3162/text/enr

43 GOTTFRIED, Jeffrey. For some, the satiric ‘Colbert Report’ is a trusted source of political news. Pew 

Research Center [online]. 12.12.2014 [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: https://www.pewresearch.org/fact-tank/

2014/12/12/for-some-the-satiric-colbert-report-is-a-trusted-source-of-political-news/

44 Rating Graph [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: https://www.ratingraph.com/serie/the_daily_show-

10798/



2.2.4 Mess O' Potamia

Propaganda,  kterou  nastolila  administrativa  George  W.  Bushe  vyvrcholila  19. 

března 2003 vpádem koaličních vojsk do Iráku, v té době pod nadvládou diktátorského 

režimu Saddáma Husajna,  pod záminkou zničení  zbraní  hromadného ničení.  Jako další 

záminka byla uvedena podpora teroristické organizace Al-Káida ze strany Iráku. Později se 

prokázalo, že ani jedna záminka nebyla založena na pravdě, zbraně hromadného ničení se 

nenašly či pouze starší, dlouhou dobu nefunkční části, které byly z 80. let, tedy doby, kdy 

byl režim Spojenými státy podporován.45 Argumentu o propojení Husajnovi vlády a Al-

Káidy se postupem času podařilo také vyvrátit.46

The  Daily  Show byla  od  počátku  proti  této  válce  a  snažila  se  upozorňovat  na 

nedostatky  v důkazech,  která  administrativa  předkládala.  Nově vzniklý  segment  pořadu 

nazvaný Mess  O'  Potamia47  byl  pak vytvořen  pouze  k tomu,  aby diváci  věděli,  že  se 

tematicky mluví o regionu Blízkého východu. Segment se tak používal nejen v souvislosti 

s válkou v Iráku, ale následně i občanskou válkou v Sýrii či zprávám o Iránu.

Zprávy, jak je předkládala a interpretovala  The Daily Show v tomto období byly 

známkou  postupného  vývoje  pořadu,  již  před  invazí  pořad  soustředil  na  to,  aby  byly 

informace, které předkládají, co nejpřesnější. Mezitím, co většina zpravodajských kanálů 

informace od administrativy často pouze předkládala,  The Daily Show je také rozebírala, 

zkoumala a poté vystavovala reálným faktům. Humor byl stále středobodem pořadu, avšak 

s tím, jak se měnila vážnost situace v nadcházející  válce,  zesiloval také pocit,  že pořad 

musí více udržovat politiky zodpovědné za své chování, výroky a rozhodnutí. 

Nejlépe budoucí směřování tónu pořadu a jako ukázka poslouží část  pořadu, ve 

které se povedlo výzkumníkům, kteří v show pracovali, dohledat pásku s jednou z debat, 

které se v roce 2000 George W. Bush zúčastnil a zkombinovat ji s odpověďmi, které na 

45 HÁJEK,  Adam.  Saddámovy  zbraně  hromadného  ničení  jsem  si  vymyslel,  přiznal  Iráčan.  IDNES.cz 

[online]. 16.2.2011 [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/valka-v-iraku-0cu-/zahranicni.aspx?

c=A110216_072207_zahranicni_ipl

46 SMITH, Jeffrey. Hussein's Prewar Ties To Al-Qaeda Discounted. The Washington Post [online]. 6.4.2007 

[cit. 2019-05-05]. Dostupné z: 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/05/AR2007040502263.html??

noredirect=on

47 Jedná se o slovní hříčku historického názvu regionu (v angličtině Mesopotamia) a slova nepořádek – mess.



podobná témata prohlásil již během svého prezidentování. Vznikla tak jedinečná debata 

guvernéra Bushe proti prezidentovi Bushovi.

Jon Stewart: „Pane prezidente, vyhrál jste hození mincí, první otázka bude mířená  

na vás. Proč Spojené státy americké používají svou sílu ke změně vlád v cizích zemích?“

Prezident Bush: „Musíme se postavit za svoji bezpečnost, práva a naději v lidstvo.  

Spojené státy americké za tímto stojí“

Jon  Stewart:  „Tak  zajisté  toto  představuje  odvážnou  novou  doktrínu  pro  

mezinárodní vztahy pane prezidente. Guvernéru Bushi, souhlasíte s tímto přístupem?“

Guvernér  Bush:  „Nemyslím si,  že role  Spojených států je  chodit  kolem světa a  

říkat: ‘Takhle to má být!‘ “48

Tento klip se stal  ve Spojených státech velice populární a dále upevnil  význam 

pořadu  i  jako  významného  komentátora  politické  scény.  Tuto  roli  ještě  více  posílilo 

následující období, které se neslo, mimo pokrývání informací z probíhající války v Iráku 

také předvolební období před prezidentskými volbami v roce 2004.

2.2.5. Prezidentské volby 2004 a změny na pozadí pořadu

Toto  období,  v pořadu  pojmenovaném  opět  InDecision,  tentokrát  s letopočtem 

2004, ukázalo, jak daleko se pořad od roku 2000 dostal. Již se nejednalo o podivíny z té 

nevýrazné komediální stanice, kteří se snaží udělat legraci za každou cenu. Korespondenti, 

kteří  se  zúčastnili  demokratických  a  republikánských  konferencí,  které  se  odehrávaly 

v Bostonu a New Yorku dva týdny od sebe, pocítili tuto změnu na vlastní kůži. Politici i 

žurnalisté je začali brát vážně, poskytovali jim čas na otázky či se jim naopak vyhýbali. 

Pokrytí  těchto událostí  dále pomohlo  The Daily Show  upevnit  svou roli  v rámci 

televizní  zábavy  a  zpravodajství,  v průběhu  obou  konferencí  překonal  ve  sledovanosti 

ostatní kabelové zpravodajství.49

48 Vlastní  překlad  z původního klipu,  Zdroj:  BUSH V. BUSH. Comedy Central  [online].  28.4.2003 [cit. 

2019-05-05].  Dostupné  z:  http://www.cc.com/video-clips/3e83yu/the-daily-show-with-jon-stewart-bush-v--

bush

49 SMITH, Chris.  Oral  History. The Daily show (the book):  an oral  history: as told by Jon Stewart,  the  

correspondents,  staff  and guests. New York: Grand Central  Publishing, 2016, kapitola Indecision 2004 -

Crasstastic!



Obr. 3: Indecision 2004 věnující se nadcházejícím prezidentským volbám50

Vliv pořadu se díky těmto změnám také rozšířil, počátkem roku 2004 uvedlo 21 % 

mladých lidí ve věku mezi 18 a 29 The Daily Show, společně se Saturday Night Live jako 

zdroj  informací  pro  nadcházející  volby,  v podobném  výzkumu  z roku  2000  však 

komediální pořady takto ohodnotilo pouze 9 % dotázaných. Pro představu, klasické stanice 

s jejich  večerními  zprávami  jako  ABC, NBC nebo CBS bralo  jako hlavní  zdroj  23  % 

dotázaných. The Daily Show tedy začala ukazovat svůj vliv.51

Tento vliv byl také znatelný, když byl Jon Stewart pozván do pořadu Crossfire na 

stanici  CNN.  Pořad  byl  založen  na  dvou  moderátorech,  kteří  byli  každý  z opačného 

politického spektra. Jon Stewart přišel podpořit knihu, kterou, spolu s dalšími autory z řad 

The Daily  Show napsal,  a která právě vycházela.  V průběhu pozvání se však neubránil 

pořad zkritizovat a dostal se i do konfliktu, převážně s moderátorem Tuckerem Carlsonem, 

který  zastupoval  pravicové  názory  v pořadu.  Stewart  kritizoval  pořad  za  to,  že  škodí 

veřejnosti, jelikož jasně ukazuje pouze dva protichůdné názory na určitou problematiku, 

které proti sobě moderátoři posílají a nesnaží se najít řešení napříč spektrem. V průběhu 

pořadu Stewart například prohlásil:  „It's hurting America. Here is what I wanted to tell  

50 Zdroj: http://www.cc.com/video-clips/d9t5aa/the-daily-show-with-jon-stewart-convention-highlights

51 COSGROVE-MATHER, Bootie. Young Get News From Comedy Central. CBS NEWS [online]. 1.3.2004 

[cit. 2019-05-05]. Dostupné z: https://www.cbsnews.com/news/young-get-news-from-comedy-central/



you  guys:  Stop.  You  have  a  responsibility  to  the  public  discourse,  and  you  fail  

miserably.“52 Tato událost se stala v této době virálním hitem a když o několik měsíců 

později šéf stanice CNN Jonathan Klein pořad zrušil, citoval Stewartovu kritiku jako jeden 

z důvodů zrušení pořadu.53

Na pozadí The Daily Show se v této době také událo několik důležitých změn. Jedni 

z nejvýraznějších  korespondentů  jako Steve  Carell  a  jeho žena  Nancy Walls  Carellová 

pořad opustili, aby se mohli věnovat rozvíjející se kariéře ve filmu a televizi. Nejvýraznější 

a v té době nejdéle sloužící z korespondentů Stephen Colbert dostal na Comedy Central 

vlastní show The Colbert Report. Ta se vysílala ihned po The Daily Show a Stewart se stal 

jejím producentem. Tato změna, spolu s odchodem tvůrkyně pořadu Madeleine Smithberg 

a  současně  přechodem muže  č.  2  v pořadu,  Benem Karlinem,  do  The  Colbert  Report 

předznamenala další vývoj pro The Daily Show.54 

Další korespondenti, hlavně Ed Helms a Rob Corddry, kteří byli v show od roku 

2002, poté pořad opustili v roce 2006, aby se mohli věnovat jiným projektům. Pořadem 

v této době prošlo několik korespondentů, kteří vydrželi různě dlouhou dobu, někdy pouze 

velice krátce, jindy několik let. Mezi nejvýraznější nové tváře se zařadili nováčci jako John 

Oliver,  který  pocházel  z Velké  Británie,  Wyatt  Cenac-první  černošský  korespondent, 

krátce  na  to  následovaný  Larry  Wilmorem  a  také  Aasif  Mandvi,  první  korespondent 

původem  z Indie,  který  se  specializoval  na  témata  Blízkého  východu  a  Asie.  Dalším 

přírůstkem  byl  Rob  Riggle,  který  zastupoval,  jako  bývalý  voják  a  zastánce  Bushovi 

administrativy, jakousi politickou protiváhu většiny korespondentů pořadu.55 

Na uvolněnou roli muže č. 2 a producenta pořadu poté po několika neúspěšných 

52 Jon Stewart on Crossfire [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?

v=aFQFB5YpDZE

53 CARTER, Bill. CNN Will Cancel 'Crossfire' and Cut Ties to Commentator. The New York Times [online]. 

6.1.2005  [cit.  2019-05-06].  Dostupné  z:  https://www.nytimes.com/2005/01/06/business/media/cnn-will-

cancel-crossfire-and-cut-ties-to-commentator.html

54 SMITH, Chris.  Oral  History. The Daily show (the book):  an oral  history: as told by Jon Stewart,  the  

correspondents, staff and guests. New York: Grand Central Publishing, 2016, kapitola Do You Have The 

Balls?

55 List of The Daily Show correspondents. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_The_Daily_Show_correspondents



pokusech nastoupil Josh Lieb. The Daily Show se tak stala více diverzifikovaným místem, 

které se začalo stále více soustřeďovat i na vytváření diskuze k určitým tématům, například 

témata povolení homosexuálních párů či otázky rasového rozdělení ve společnosti se show 

zabývala  již  od  roku  2005,  tedy  několik  let  před  tím,  než  se  tato  témata  stala 

diskutovanými v rámci celé společnosti Spojených států.56

2.2.6 Éra Baracka Obamy a finanční krize

V průběhu roku 2008 probíhala v USA předvolební kampaň před prezidentskými 

volbami. V průběhu roku pak jako hlavní kandidáti proti sobě nastoupili John McCain a 

Barack  Obama.  The Daily  Show se  snažila  o  vyrovnané  pokrytí  obou stran,  avšak již 

během probíhající kampaně bylo poznat, že mnohem více materiálu pro satiru a komedii 

přichází  z  republikánské  strany.  The  Daily  Show  byla  v této  době  brána  spíše  jako 

zaměřená více levicově a liberálně avšak tento pocit vycházel převážně z jejího cílení na 

vládnoucí administrativu George W. Bushe. V době probíhající kampaně, kdy se ostatní 

kabelové  zpravodajské  kanály  soustřeďovaly  primárně  na  volební  kampaň,  kterou 

prolínaly zprávy z showbyznysu či celebritách,  The Daily Show se stále zaměřovala i na 

problematiku  hlubších  problémů  na  které  poukazovala  jako  odkrývání  snahy 

administrativy  o upevnění  moci  či  vybírání  pouze vhodných zpravodajských zpráv pro 

podporu války v Iráku.  Michiko Kakutani toto podtrhl  ve svém článku pro  New York 

Times: „The Daily Show" resonates not only because it is wickedly funny but also because  

its keen sense of the absurd is perfectly attuned to an era in which cognitive dissonance  

has become a national epidemic.“57

Někteří kritici pořadu upozorňovali, že s právě s odchodem prezidenta George W. 

Bushe a příchodem Baracka Obamy, přestane pořad ztrácet na vlivu a sledovanosti, jelikož 

se nebude chtít zaměřovat na centristicky-levicově zaměřenou vládu a pořad se tak stane 

56 SMITH, Chris.  Oral  History. The Daily show (the book):  an oral  history: as told by Jon Stewart,  the  

correspondents, staff and guests. New York: Grand Central Publishing, 2016, , kapitola Indecision 2004 -

Crasstastic!

57 KAKUTANI, Michiko. Is Jon Stewart the most trusted man in America?,  The New York Times [online]. 

17.8.2008  [cit.  2019-05-06].  Dostupné  z:  https://www.nytimes.com/2008/08/17/arts/17iht-

17kaku.15354597.html



irelevantní. Pořad však nebyl nikdy takto zamýšlen, vždy se snažil zaměřovat se na toho, 

kdo je zrovna toho, kdo je zrovna u moci. 58

Konec  prezidentské  kampaně  a  počátek  prezidentování  Baracka  Obamy  nebyly 

jedinné zprávy, které v tomto období,  na přelomu roku 2008 a 2009, hýbaly stránkami 

novin. V USA propukla velká finanční krize, která ochromila jedny z největších finančních 

institucí v USA. Jednalo se o největší propad burzy od teroristického útoku 11. září 2001 a 

propad i nadále pokračoval, nakonec se jednalo o největší celosvětovou ekonomickou krizi 

od 30. let 20. století. Po inauguraci prezidenta Obamy se v The Daily Show na toto téma 

soustředili, vyvrcholením pak bylo interview s Jimem Cramerem, investičním guru, který 

na stanici CNBC ve svém pořadu Mad Money pravidelně radil diváků, kam investovat či 

jakým investicím se vyhnout. 59

V období před investiční krizí i během ní se však jeho odhady ukázaly často jako 

mylné.  V interview Jon Stewart  zostra  napadal  formu,  kterou Cramer  ve  svém pořadu 

uklidňoval a vinil jeho i stanici CNBC, která byla považována za přední informační zdroj 

pro  hospodářské  a  obchodní  zprávy,  za  to,  že  tušili,  že  krize  přichází,  avšak  selhali 

v informování  diváků,  a  tak  přispěli  k prohloubení  krize  a  poškození  obyčejných  lidí. 

Následující  den  se  toto  interview dostalo  i  na  přední  stránky několika  deníků  v USA. 

Většina z nich chválila Stewarta za to, že nahlas řekl, co si většina lidí o investorech a 

spekulantech  v té  době  myslela  a  že  dobře  mířil  svou  kritiku  na  základní  princip 

žurnalistické  odpovědnosti,  kterou  by měly  žurnalistické  pořady  a  zprávy  v čase  krize 

přiznat.60 Jiné noviny, jako například The Washington Post spíše kritizovaly Stewarta, že se 

rozhodl vybít vztek z krize na někom, kdo na ni neměl takový vliv.61
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correspondents, staff and guests. New York: Grand Central Publishing, 2016, kapitola In Cramer We Trust
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2.2.7 Tea Party, Zadroga Bill a Arabské jaro

V následujícím  období  zaznamenala  The  Daily  Show další  úspěch  –  poprvé  od 

počátku  jejího  vysílání  se  v ní  objevil  coby  host  úřadující  prezident  Spojených  států. 

Barack Obama již několikrát  byl v pořadu jako host,  ještě jako senátor za stát  Illinois, 

avšak poprvé se objevil jako prezident Spojených států v pořadu 27. října 2010. Stewart se 

v interview soustředil  na diskuzi  k reformě zdravotnictví  a  nenechal  prezidenta,  aby se 

z těžších otázek vyvlékl. Ačkoliv se neslo interview v nadlehčeném tónu a bez výrazných 

emocí, označili jej poradci prezidenta jako jedno z nejtěžších, které v té době podstoupil.62 

Tento  díl  se  také  stal  nejsledovanějším  dílem  v celé  historii  pořadu,  kdy  si  interview 

pustilo 3.7 milionu diváků.63

V následující  době  byly  jedním  z témat  volby  do  kongresu  a  senátu,  které  se 

pravidelně odehrávaly v polovině prezidentského funkčního období. V této době nastoupila 

do  popředí  nová  síla  v podobě  uskupení  Tea  Party.64 Jednalo  se  o  seskupení  nových 

osobností,  kteří  politicky  spadali  do  krajně  konzervativního  pravicového  křídla 

republikánské strany.  The Daily Show, která se nebála do té doby také upozorňovat na 

problémy  Obamovi  administrativy  jako  bylo  nadměrné  využívání  dronů  k operacím 

v zahraničí,  nepovedený  start  tzv.  Obamacare  nebo  slabou  snahu  o  prosazování  změn 

v kongresu.  Nástup místy až krajně pravicového hnutí  a jeho agresivní rétoriky,  kterou 

podporovala stanice Fox News pak byla dalším zdrojem témat v následujícím období. 

V roce 2010 však byl zřejmě nejvíce pocítit vliv, který  The Daily Show za svého 

působení vybudovala. Poprvé pouze neupozornila na nějaký problém, politickou lež nebo 

se stala sama terčem zpráv, poprvé pomohla prosadit zákon k platnosti. Jednalo se o tzv. 

Zadroga  Bill.65 Několik  let  po  teroristických  útocích  11.září  2001 se  začaly  objevovat 
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nezávislost
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případy onemocnění  a  zdravotních  problémů členů záchranných složek,  kteří  pomáhali 

bezprostředně  po útocích  –  policistů,  hasičů  a  záchranářů.  Tito  lidé  pak trpěli  silnými 

dýchacími  obtížemi,  měli  mnohonásobně  větší  šanci  onemocnět  rakovinou,  trpěli 

astmatem, depresemi,  a dalšími komplikacemi.  Zákon Zadroga měl těmto lidem zajistit 

proplacení zdravotních nákladů, které byli touto událostí způsobeny. 66

Zákon byl několik měsíců pod republikánskými obstrukcemi a nebylo tudíž možné, 

aby se o něm hlasovalo a byl přijat.  The Daily Show tomuto problému věnovala celý díl 

vysílaný  16.  prosince  2010.  Jon  Stewart  v úvodu  představil  tuto  problematiku,  udělal 

rozhovor s republikánem Mikem Huckabeem, který zákon podporoval, a nakonec provedl 

debatu se čtyřmi členy záchranných sborů, kteří 11.září 2001 byli jedni z prvních, kteří 

pomáhali s odklízením následků útoku a kteří všichni trpěli s tím souvisejícími zdravotními 

problémy.67 Vliv  a  medializace  tohoto  problému byl  pocítit  a  již  o  6  dní  později,  22. 

prosince  2010  prošel  zákon  kongresem  a  byl  2.  ledna  2011  podepsaný  prezidentem 

Barackem Obamou během jeho dovolené na Havaji. 
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Obr. 4: Jon Stewart promlouvá s nemocnými členy záchranných sborů, kteří byli 11. září 2001 nasazeni v New Yorku

Později dalo několik lidí jasně najevo, že bez vysílání The Daily Show a následného 

zvýšení zájmu o tento problém by zákon sněmovnou neprošel. „What took us eight years  

of walking the halls of Congress, Jon Stewart in 22 minutes literally moved mountains and  

gave us a heartbeat again when we were flat-lined,” prohlásil John Feal, armádní veterán a 

jeden z pracovníků na odklízení trosek WTC.6869 The Daily Show i Jona Stewarta následně 

zmínil i tiskový mluvčí Bílého Domu Robert Gibss jako hlavní důvod obnoveného zájmu o 

tuto problematiku.70 Zákon však platil pouze do roku 2015, koncem tohoto roku pak Jon 

68

69 SAMUELSOHN, Darren. Jon Stewart’s secret White House visits. Politico [online]. 28.7.2015 [cit. 2019-

05-07].  Dostupné  z:  https://www.politico.com/agenda/story/2015/07/jon-stewarts-secret-white-house-visits-

000178
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Stewart,  jenž  však  už nebyl  v této  době moderátorem  The Daily  Show,  udělal  několik 

vystoupení, jak ve svém býválém pořadu, tak u Stephena Colberta v jeho The Late Show.  

Zákon se poté podařilo opět o několik dní později protlačit senátem, tentokrát s platností 

75 let, do roku 2090.71

V průběhu probíhajících protestů v rámci tzv. Arabského jara, které také The Daily  

Show pokrývala se ukázaly dvě události jako významné přímo pro tvůrce pořadu. První 

událostí  byl vzestup popularity,  původem egyptského chirurga a později  tváře egyptské 

satirické  scény,  Bassema  Youssefa.  Ten  vytvořil  v průběhu  protestů  v březnu  2011 

satirická videa pdo názvem B+ Show,  která poté sdílel na svém YouTube kanálu. Videa 

během pouhých 3 měsíců shlédlo přes 5 milionu diváků. Tento úspěch se pak odrazil na 

tvorbě jeho nového pořadu, tentokrát již na stanici ONTV Al Bernameg. Youssefa veřejně 

přiznával  v mnoha  rozhovorech  inspiraci  práve  The  Daily  Show a  díky  tomu  dosáhl 

pozornosti  i  v zahraničí  a samotného Stewarta,  který si Youssefa pozval i  jako hosta a 

veřejně jeho snažení podporoval.  Al Bernameg se stala v Egyptě obrovským hitem, který 

dosahoval pravidelné sledovanosti  až 30 milionů diváků.72 Bohužel v té době vládnoucí 

prezident  Mohamed  Morsi  spolu  s vládnoucím  Muslimským  bratrstvem  nebrali  jeho 

satirické útoky na ně a humor cílený také na Islám vřele. Brzy prezident Morsi prohlásil, že 

tento  pořad  podněcuje  k násilí  a  nepokojím  a  pod  tímto  nátlakem byla  show zrušena. 

Nátlak se stal tak výrazný i pod následující vládou dalšího prezidenta, Abdul Fattah al-

Sisiho,  který svrhl společně s armádou Morsiho a  jeho kabinet,  že  se Bassem Youssef 

rozhodl v listopadu 2014 utéci přes Dubaj do Spojených států. Ještě v roce 2014 se však 

sám Jon  Stewart  stal  hostem v Al  Bernameg.  Po  útěku  působil  Bassem Youssef  jako 

spolupracovník The Daily Show, napsal několik knih a stal se uznávaným komentátorem a 

komikem zaměřeným na Egypt a Blízký východ.73
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Další  událostí,  která  ovlivnila,  hlavně přímo Jona Stewarta,  byl  příběh Maziara 

Bahariho, jednalo se o iránského novináře žijícího v Londýně, který pracoval pro časopis 

Newsweek,  když byl 21. června 2009 zatčen a podroben výslechu a obvinění, že podával 

informace o možných disidentech americkým špiónům a že sám je špeh nasazený jednou 

z tajných  služeb.  Jason  Jones,  korespondent  The  Daily  Show  od  roku  2005,  udělal 

komediální výstup v rámci svých příběhů z Blízkého východu, v rámci jednoho takového 

výstupu, při kterém se snažil ukázat život normálních Íránců, se naschvál oblékl a vydával 

za špeha v rámci komediálního vyznění. Tajná policie však zřejmě neměla velký smysl pro 

humor, jelikož si opravdu mysleli, že jde o amerického špióna.

Byl to právě tento rozhovor a následná videa, která Bahari natočil během protestů 

po prezidentských volbách, která jej učinili terčem tajné policie.  74 Bahari se nakonec, po 

mnoha mezinárodních  tlacích  o jeho propuštění  dostal  na svobodu po zaplacení  kauce 

300 000 dolarů 20. října 2009, po 118 dnech. Tento případ se hluboce dotkl Jona Stewarta, 

který  se  rozhodl  napsat  o  této  události  scénář  a  zrežírovat  celovečerní  film  s názvem 

Rosewater.75

2.2.8 Volby 2012 a odchod Jona Stewarta

V následujícím období, v letech 2011 a 2012 se pozornost pořadu soustředila na 

další  prezidentské  volby,  kde proti  sobě nastoupil  úřadující  prezident  Barack Obama a 

guvernérem Mittem Romney. V průběhu kampaně se ukázalo jako jedno z hlavních témat 

voleb  řešení  třídní  nerovnosti  a  platové  diskriminace  v USA. Tomuto  tématu  se v The 

Daily Show zevrubně věnovali a poukazovali na neochotu republikánských kandidátů pro 

zvýšení daní z příjmu nejbohatším Američanům. Mitt Romney poté v průběhu kampaně 

prohlásil,  že  47% obyvatel  USA bude volit  Obamu,  protože  jsou závislí  na sociálních 

dávkách  a  neplatí  daně  a  tudíž  on,  jako  levicový  politik  bude  mít  převahu.76 Toto 

prohlášení ještě zesílilo debatu o třídních a platových rozdílech.  V tomto období se pořad 

egypts-jon-stewart

74 BAHARI, Maziar.  118 Days, 12 Hours,  54 Minutes.  Newsweek [online].  1.12.2009 [cit.  2019-05-07]. 

Dostupné z: https://www.webcitation.org/5lgsqODyd?url=http://www.newsweek.com/id/223862/page/5

75 Rosewater. IMDB [online]. [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://www.imdb.com/title/tt2752688/

76 MOORHEAD, Molly. Mitt Romney says 47 percent of Americans pay no income tax. POLITIFACT 

[online]. 18.9.2012 [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2012/

sep/18/mitt-romney/romney-says-47-percent-americans-pay-no-income-tax/



více soustředil  na kritiku kampaně právě Mitta Romneyho,  avšak kritika na prezidenta 

Obamu, který se stal opět hostem v The Daily Show 18. října 2010. Místo otázek, které se 

soustředily na probíhající kampaň se však otázky soustředily na první 4 roky Obamova 

prezidentování. Jon Stewart nešetřil kritikou k některým tématům jako pomalé prosazování 

zákonů či národní bezpečnosti a donutil prezidenta k uznání pochybení při řešení incidentu 

v Benghází, který se odehrál 11. září 2012 a při kterém zaútočili teroristé organizace Ansar 

al-Sharia  na  budovy  amerického  konzulátu  a  zabili  4  Američany  včetně  amerického 

velvyslance pro Lybii J. Chrostophera Stevense.77 Konečným vítězem voleb se nakonec 

stal Barack Obama, který obhájil své prezidentské křeslo a stal se prezidentem na dalších 4 

roky. 

V roce  2013  se  uvnitř  The  Daily  Show  začalo  schylovat  k velkým  změnám, 

v průběhu léta dočasně uvolnil Jon Stewart moderátorské křeslo, aby mohl zrežírovat svůj 

vysněný projekt, již zmiňovaný film  Rosewater. Po dobu jeho nepřítomnosti usedl coby 

dočasný moderátor pořadu John Oliver. Jeho působení v období od 10. června 2013 do 15. 

srpna téhož roku se setkalo s kladným hodnocením jak ze strany diváků, tak kritiků.78 Po 

tomto úspěšném hostování pořadu dostal John Oliver několik nabídek od různých stanic, 

které měli zájem o zopakování úspěchu The Daily Show, Oliver se na podzim 2013 rozhodl 

pro stanici HBO, kde od dubna 2014 uvádí vlastní úspěšný pořad Last Week Tonight with  

John Oliver.79

V roce 2014 se Jon Stewart překvapivě rozhodl, že již neprodlouží smlouvu, kterou 

se stanicí Comedy Central má až do roku 2015 a přenechá pořad někomu jinému. Toto 

rozhodnutí  pak veřejně  oznámil  10.  února 2015.80 Na pozadí  pořadu pak začalo rychlé 

hledání náhrady, Stephen Colbert, který byl dlouhou dobu považován za nástupce, však již 
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koncem roku 2014 potvrdil,  že přebírá hostování  talk show  The Late Show  po Davidu 

Lettemanovi. Jon Oliver již měl vlastní pořad na HBO, avšak byl zvažován po vypršení 

jeho smlouvy, což mu nakonec rozmluvil sám Stewart.81  Hlavní slovo sice měla ve výběru 

stanice,  avšak sám Stewart  navrhl  jako svého nástupce  komika,  původem z Jihoafrické 

republiky,  Trevora Noaha, který byl korespondentem The Daily Show od listopadu 2014. 

Stanice s nakonec s touto volbou souhlasila.82

K důvodům svého odchodu se nakonec Jon Stewart sám vyjádřil: „Watching these 

channels (myšleno stanice 24hodinového zpravodajství) all day is incredibly depressing, I  

live in a constant state of depression. I think of us as turd miners. I put on my helmet, I go  

and mine turds, hopefully I don’t get turd lung disease.”83 

V průběhu  této  doby  se  rozhodli  pořad  opustit  také  někteří  dlouhodobí 

korespondenti pořadu jako Samantha Bee nebo Jason Jones. Pořad stále nabízel satirický 

pohled na aktuální politické dění a blížící se prezidentské volby, avšak blížící se odchod 

Stewarta stále více doléhal na obsah pořadu a jeho kreativní tým. Svou poslední návštěvu 

v pořadu si také naplánoval prezident Barack Obama, která proběhla 21.7.2015, pár týdnů 

před plánovaným posledním dílem, který se měl vysílat 6. srpna.84

Poslední pořad se nesl čistě ve vzpomínkovém duchu, do tohoto dílu pořadu se 

vrátila  většina  bývalých  korespondentů,  popřálo  mu  několik  politických  figur  v čele 

Hillary Clintonovou a senátorem Johnem McCainem. Jon Stewart tak ukončil svou 17 let 

trvající  roli  moderátora  The  Daily  Show, ve  které  pomohl  vybudovat  novou  generaci 

komiků a politických komentátorů. V posledních letech vysílání The Daily Show with Jon 

Stewart  se pohybovala sledovanost pořadu mezi 1.5 a 2 miliony diváků. Poslední díl si 

81 SMITH, Chris.  Oral  History. The Daily show (the book):  an oral  history: as told by Jon Stewart,  the  

correspondents, staff and guests. New York: Grand Central Publishing, 2016, kapitola Whoop-De-Doo

82 SMITH, Chris.  Oral  History. The Daily show (the book):  an oral  history: as told by Jon Stewart,  the  

correspondents, staff and guests. New York: Grand Central Publishing, 2016, kapitola When Barry Met Silly

83 KREPS,  Daniel.  Jon  Stewart  Opens  Up  About  Leaving  ‘Daily  Show’.  The  Rolling  Stones  [online]. 

19.4.2015  [cit.  2019-05-08].  Dostupné  z:  https://www.rollingstone.com/tv/tv-news/jon-stewart-opens-up-

about-leaving-daily-show-60277/

84 Barack  Obama  Interview.  Comedy  Central  [online].  21.7.2015  [cit.  2019-05-08].  Dostupné  z: 

http://www.cc.com/video-clips/ulg0vv/the-daily-show-with-jon-stewart-barack-obama-pt--1



pustilo téměř 3.5 milionu diváků. 85

2.3 The Daily Show with Trevor Noah

Trevor Noah se narodil v Johannesburgu v Jihoafrické republice 20. února 1984. 

Byl  potomkem  bílého  otce  a  černošské  matky,  v této  době  byla  stále  platná  politika 

Apartheidu,  která  mezirasové vztahy zakazovala.86 Své dospívání  později  Noah barvitě 

vylíčil ve své knize Born a Crime, která se stala bestsellerem.87

Později se rozhodl pro dráhu stand-up komika, která raketově odstartovala a stal se 

moderátorem několika pořadů v Jihoafrické republice, v roce 2011 se však rozhodl odjet 

do Spojených států amerických, kde se jako komik objevil v několika talk-show a následně 

objížděl USA a další země se svými stand-up představeními.88 V této době o něj projevili 

zájem také v The Daily Show, kde se později stal korespondentem. Co ovšem většina lidí 

netušila byl fakt, že ho Jon Stewart již cíleně vybral, jako svou náhradu. „This was a long 

time ago. I saw a tape of Trevor, and I’d say within thirty seconds it was like, “Oh, that  

guy could do my job.”89

85 STEINBERG, Brian a Rick KISSEL. Jon Stewart’s ‘Daily Show’ Finale Sets Ratings Records Thanks to  

DVR Playback.  Variety [online].  [cit.  2019-05-08].  Dostupné z:  https://variety.com/2015/tv/news/ratings-

jon-stewart-daily-show-finale-1201559242/

86 Dle  zákona:  Immorality  Act  1927  [online].  [cit.  2019-05-08].  Dostupné  z: 

https://en.wikisource.org/wiki/Immorality_Act,_1927

87 NOAH, Trevor. Born a crime: stories from a South African childhood. New York: Spiegel & Grau, 2016. 

ISBN 978-1-5293-1876-0.

88 Trevor Noah. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Trevor_Noah#cite_note-14

89 SMITH, Chris.  Oral  History. The Daily show (the book):  an oral  history: as told by Jon Stewart,  the  

correspondents, staff and guests. New York: Grand Central Publishing, 2016, kapitola When Barry Met Silly



Obrázek 4: The Daily Show with Trevor Noah90

Trevor Noah začal jako moderátor 28. září 2015 v novém designu studia, původní 

tvůrčí tým na pozadí ovšem zůstal nezměněn. První díl přitáhl k obrazovkám řadu diváků, 

téměř  stejný  počet  jako  poslední  díl  s Jonem Stewartem,  avšak  v následujícím  období 

sledovanost poklesla pod milion pravidelných diváků. 91

Tento pokles stanice očekávala, jelikož vždy, když se vymění dlouholetý a diváky 

oblíbený moderátor, dojde k podobným propadům. Pod vedením Noaha se však The Daily  

Show začala postupně měnit do modernějšího kabátu a začala měnit i své cílové diváky. 

Nabraly se nové posily v podobě korespondentů jako Roy Wood Jr., nebo Ronny Chieng. 

Více prostoru také dostávali stávající korespondenti jako Hassan Minhaj a Jordan Klepper. 

Nová podoba show v následujících letech více zaujala mladší diváky, kteří jsou lákavější 

pro inzerenty.  V době předávání  moderátorského žezla  se  také  měnila  podoba a  obsah 

konkurenčních pořadů spolu se změnou jakým diváci konzumují obsah. Počet předplatitelů 

kabelového vysílání rok od roku klesá na úkor vzestupu streamovacích služeb jako Netflix 

či Hulu.92 

90 Zdroj: http://www.cc.com/shows/the-daily-show-with-trevor-noah

91 The Daily Show. Ratingraph [online]. [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 

https://www.ratingraph.com/serie/the_daily_show-10798/

92 RESTAURO, Dennis. The Rapid Decline of Cable TV. Grounded Reason [online]. 31.1.2019 [cit. 2019-



V této době také probíhal vzestup a následné zvolení Donalda Trumpa prezidentem 

Spojených  států,  který  většina  moderátorů  večerních  talk-show od  té  doby  pravidelně 

komentuje  a  satirizuje.  Díky tomu se objevila  úplně nová skupina  konkurence  pořadu, 

která často přímo (Tle Late Show with Stephen Colbert)  nebo nepřímo (Late Night with  

Seth  Meyers)  vycházela  z úspěchu  formátu  a  stylu,  který  The  Daily  Show v minulosti 

přinesla.

The Daily Show se však povedlo také využít vlny vzestupu sledování online videí 

na  YouTube,  kde  se  podařilo  k nashromáždit  téměř  5  milionů  odběratelů  kanálu 

s celkovým počtem 1.7 miliardy shlédnutí všech videí.93 Na sociální sítě se pak přidávají 

klipy z pořadu ihned po skončení živého vysílání, které většinou dosáhnou na sledovanost 

kolem 1 milionu během několika dní.94

Další změny nastaly také v obsahu. Mezitím co Jon Stewart se často soustředil na 

vnitropolitickou  situaci  v USA  a  na  zesměšňování  kabelového  zpravodajství,  pod 

Trevorem  Noahem  se  více  upustilo  od  zpravodajské  satiry  a  více  se  soustřeďuje  na 

celosvětové politické dění. Politická satira tedy stále zůstala středobodem pořadu, pouze se 

rozšířila  její  působnost.  V rozdílech  mezi  moderátory  je  také  více  vidět  Noahova 

rozvážnost.  Tam,  kde  se  často  Jon  Stewart  viditelně  rozčiloval  nad  absurditou 

komentovaných zpráv, tam Noah zaujímá neutrálnější a klidnější postoj, kdy více mluví 

k tématu  a  popisuje  jeho uvažování  nad ním.  Nejvíce  je  tato změna viditelná  v novém 

segmentu Between The Scenes, které ukazují zákulisní povídání Noaha s diváky ve studiu 

během reklamních bloků. Za tento nový segment také dostala The Daily Show svou první 

cenu Emmy pod odchodu Jona Stewarta.95

Trevor Noah tak pomohl přenést  The Daily Show do nové éry a bude pořadem 

provázet ještě několik let,  minimálně do roku 2022.  96 Ačkoliv jeho dosah je díky nižší 

05-08]. Dostupné z: https://www.groundedreason.com/the-rapid-decline-of-cable-tv/

93 Statistika platná ke dni 8.5.2019, Zdroj: The Daily Show with Trevor Noah. SocialBlade [online]. 
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95 The Daily Show. IMDB [online]. [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 
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sledovanosti  a  větší  konkurenci  méně viditelný,  jedná  se stále  o  jeden z nejvlivnějších 

pořadů na amerických televizích. Jeho vliv na politickou a zpravodajskou satiru v televizi 

pak budu rozebírat v další kapitole.

3.  Analýza The Daily Show

3.1. Formát The Daily Show with Jon Stewart

Největší vliv na vývoj politické a zpravodajské satiry měla jednoznačně éra Jona 

Stewarta.  Právě během ní  se  obsah pořadu zaměřil  na  politické  události  a  osobnosti  a 

pomohl divákům v orientaci mnohdy chaotických jednání a politických prohlášení. Pořad 

začínal  téměř  vždy  monologem  Stewarta,  který  glosoval  buď  aktuální  zprávy  či 

problematiku, ke které se vyjadřoval. Styl Jona Stewarta byl často založen na jeho reakcích 

na  zpravodajské  klipy,  které  předtím  promítal.  Často  se  tak  stávalo,  že  pustil  klip  ze 

zpravodajství k určité problematice, kterou předtím představil a pak na klip reagoval, často 

nevěřícně a překvapivě. Poté klip glosoval sarkastickými či ironickými poznámkami. Právě 

zde využíval však informovanosti o tématu a jeho poznámky často odkazovaly na použití 

zdravého rozumu a všeobecného rozhledu. U diváka tak nedošlo k pocitu, že by se Stewart 

nad něj intelektuálně povyšoval svou inteligencí,  ale spíše vytvořil dojem, který diváka 

stavěl na stejnou úroveň jako je on a donutil ho se nad danou ukázkou zamyslet. Tímto 

dokázal upozornit na absurditu či nelogičnost právě ukázaného klipu. 

Postupem  času  a  rozvojem  technologie,  kdy  bylo  možné  lépe  uchovávat  a 

zaznamenávat  starší  videa  pak  v show  přibylo  případů,  kdy  klip  používal  srovnávání 

nových  prohlášení  a  zpráv  se  staršími  záznamy  daného  subjektu.  Často  tak  nachytal 

politiky  a  zpravodajské  kanály  v  situacích,  kdy  došlo  k protiřečení  a  změně  názorů. 

Ukazoval  tím  absurditu  politického  a  zpravodajského  chování  a  tím  upozorňoval  na 

nedostatek  důvěryhodnosti  vůči  danému subjektu,  který  srovnával.  Své  poznámky pak 

podtrhoval  upravenou  grafikou,  hlavně  humornými  fotomontážemi,  což  podtrhovalo 

humornost a více podtrhovalo Stewartův úhel pohledu.

Právě zde je na Stewartovi, aby vyzařoval jistou „dobrou vůli“ vůči divákům. Ti 

mu  věří,  jelikož  to  s nimi  přece  myslí  dobře  a  chce  je  hlavně  upozornit  na  určitou 

problematiku. Toho dosahuje i díky tomu, že sám sebe a své korespondenty popisuje jako 

2019-05-08]. Dostupné z: http://fortune.com/2017/09/15/trevor-noah-daily-show-2022/



„falešné  reportéry,  kteří  se  jen  snaží  o  pobavení“97 se  zbavuje  určitých  přísných 

hodnotících  hranic,  které  jsou v divákově podvědomí kladeny na „seriózní“  informační 

zdroje a od kterých očekává určitou důvěryhodnost. Právě zde však The Daily Show, díky 

tomu, že tuto ukazuje na určitý nedostatek této vlastnosti u jiných zdrojů, jenom navyšuje 

pocit, že The Daily Show může divák věřit.98

Po  úvodním  segmentu,  čistě  zaměřeným  na  Stewarta  často  následuje  část 

s korespondenty. Zde je nutno zmínit, že korespondenti u  The Daily Show jsou většinou 

komici,  kteří  se  snaží  ukázat  na  určitou  problematiku,  někdy  se  pustí  záznam,  který 

obstarali  v terénu  nebo  jej  představují  před  zeleným  plátnem,  kde  mluví  „z  místa“ 

(samozřejmě je poznat, že to tak není). Následně po jejich záznamu vedou na dané téma se 

Stewartem předpřipravený rozhovor, který má opět humorně ukázat na určitý problém, ale 

také může mít pouze funkci jednoduše si udělat z vážně vyznívajícího tématu legraci. 

Mezi takové vstupy patří například v kapitole 2.2.1 uvedená část klipu rozhovoru 

Stevea Carella a senátora McCaina nebo další ukázka od Johna Olivera na téma regulace 

zbraní.  V té  Oliver  ukazuje  na  rozdílu  USA  a  Austrálie,  kde  se  v 90.  letech  úspěšně 

povedlo uplatnit zpětný odkup zbraní a zavést přísné normy pro jejich držení, že taková 

legislativa  funguje.  V ukázce  zpovídá  Philipa  Van  Cleava,  prezidenta  uskupení  Ligy 

Virginských Obyvatel pro Obranu:

Philip  Van  Cleave:  „Australský  zákaz  nošení  zbraní  zastavil  jen  jednu  věc!  

(myšleno jeden útok na školu v Austrálii) To může být jen statistická chyba! „

John Oliver: „Ano, jen zastavili masové střílení na jejich školách.“

Philip Van Cleave: „Ale těch měli strašně málo! Whoop-de-doo!“

John Oliver: „Whoop-de-doo?“

Philip Van Cleave: „Ano, vždyť jich měli tak málo!“

John Oliver:  „Během 18 let  před střelbou v Port Arthur proběhlo 13 masových  

střeleb. To je skoro jedno ročně.“

Philip Van Cleave: „Nevěděl jsem, že jich měli tolik.“

97 The Daily Show with Jon Stewart – Intro. Comedy Central [online]. 2.5.2005 [cit. 2019-05-09]. Dostupné 

z: http://www.cc.com/video-clips/80kofg/the-daily-show-with-jon-stewart-intro---5-2-05

98 GAINES, Elliot. Media literacy and semiotics. New York: Palgrave Macmillan, 2010, s. 120



John Oliver: „Whoop-de-doo.“ 99

 Na této  ukázce  je  možné také vidět  styl,  jakým korespondenti,  a  občas  i  sám 

Stewart, vedli rozhovory s lidmi. Často je svými otázkami vedli přesně tam, kam chtěli, 

k čemuž využívali chytře položené otázky a čas. Na výsledných sestřižených rozhovorech 

korespondentů  často  nelze  poznat,  že  interview  často  zabralo  dlouhou  dobu,  aby 

dotazovaná  osoba  ztratila  postřeh  a  bylo  možné  ji  nachytat  nebo  právě  vést  směrem, 

kterým autor  chce.  Není  to  však nikdy zeditováno lživě nebo manipulativně.  V mnoha 

případech to jen ukazuje, že korespondenti hluboce zkoumali danou osobu a věděli přesně, 

jakým stylem otázek ji v rozhovoru vézt. 

Samotná část interview s pozvanými hosty byla vždy posledním segmentem  The 

Daily Show, pouze v několika případech, jako bylo interview s prezidentem či v případě 

upozornění na důležité téma, byl tento segment dominantou pořadu a nahradil druhou část 

s korespondenty  či  celý  pořad.   Samotné  interview bylo Stewartem vedeno precizně  a 

vypovídalo o jeho přehledu. Pokud byla zpovídanou osobou nějaká celebrita či umělec tak 

se interview neslo hlavně v přátelském a humorném duchu.

Rozhovor  s politiky  však  často  Stewart  vedl  bravurně  a  nejednou je  přivedl  do 

rozpaků  nebo  poukázal  na  jejich  nedostatky.  Hlavním  stylem  Stewarta  bylo  uvést 

zpovídaného do dobrého naladění a dát mu iluzi, že spíše, než těžkým otázkám na tělo 

půjde o humorný a uvolněný rozhovor. Toho Stewart docílil díky častému shazování sama 

sebe nebo nadlehčování situace. Díky tomu mohl hned poté položit přímou a složitou a 

dobře připravenou otázku, která hosta rozladila a donutila ho k rychlé odpovědi. 

Použití  humoru, ironie,  nadsázky a sarkasmu doplněného dobře prozkoumanými 

fakty  se  podařilo  The  Daily  Show probudit  v divácích  zájem  o  témata,  která  často 

proplouvala pod povrchem veřejného zájmu. Díky vlastní kontrole správnosti informací 

z ostatních médií a zasazení předkládaného materiálu do kulis, které jsou divákovi známé, 

dokázal pořad i vyvolat zájem diváků o politické problémy. Není divu, že téměř 15 % 

dotázaných v roce 2014 uvedlo The Daily Show a navazující The Colbert Report jako svůj 

zdroj pro informace o politickém dění.100

99 Vlastní překlad původního videa, zdroj:  GUN CONTROL WHOOP-DE-DOO [online].  18.4.2013 [cit. 

2019-05-09].  Dostupné  z:  http://www.cc.com/video-clips/hs2p8t/the-daily-show-with-jon-stewart-gun-

control-whoop-de-doo

100 GOTTFRIED, Jeffrey. For some, the satiric ‘Colbert Report’ is a trusted source of political news. Pew 



3.2  Vliv  The  Daily  Show na  další  vývoj  politicko-zpravodajské 

satiry

3.2.1. The Colbert Report

Obr. 5: The Colbert Report101

 The Colbert  Report byl  satirický pořad,  který rovněž běžel  na stanici  Comedy 

Central a následoval hned po The Daily Show jeho moderátor, Stephen Colbert, byl již od 

dob působení  Craiga Kilborna jedním z hlavních korespondentů,  kteří  se na  The Daily  

Show podíleli.  Během několika  let  se  stal  také  jednou  z nejvýraznějších  tváří  v tomto 

pořadu. Podílel se na tvorbě několika nejznámějších segmentů pořadu jako This Week in 

God, který se soustřeďoval na otázku náboženství nebo Even Stevphen, který uváděl spolu 

s kolegou Stevenem Carellem a kde se vždy každý z nich zaujal jasný protichůdný postoj 

k určitým tématům a společně jím diváky komicky provedli.

V roce  2005  pak  dostal  Stephen  Colbert  možnost  vytvořit  nový  pořad,  na 

spolupráci si pozval jak Jona Stewarta, který tento pořad také produkoval, tak hlavního 

Research Center [online]. 12.12.2014 [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: https://www.pewresearch.org/fact-tank/

2014/12/12/for-some-the-satiric-colbert-report-is-a-trusted-source-of-political-news/

101 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=MBPgXjkfBXM



producenta Bena Karlina, který k němu právě z The Daily Show přešel. Pořad se soustředil 

na  postavu  Colberta,  který  pro  pořad  vytvořil roli  silně  pravicového  a  pro-amerického 

moderátora,  jehož  alter-ego na  sebe převzal.  Celkový koncept  byl  podobný  The Daily  

Show,  ovšem s tím rozdílem,  že  místo  liberálně  působícího  moderátora  se  naplno vžil 

právě do role „super patriota a sebestředného pravicového komentátora.102

Pořad se soustřeďuje ve větší míře, než  The Daily Show na používání metafor a 

absurdit.  Díky  tomu  se  jedná  více  o  nadsázku  a  parodii  skutečných  zpravodajských 

komentátorů.  Sám Colbert  jako svůj  hlavní  „vzor“  uvedl  politického  komentátora  Fox 

News Billa O`Reillyho, kterému v pořadu dal přezdívku „Papa Bear.“ Colbert často ze své 

postavy dělá sebestředného hlupáka, který kritiku a opačné názory nevnímá nebo je obrací 

naruby.  Používá  tak  podobnou  rétoriku  jako  někteří  komentátoři  na  zpravodajských 

kanálech s tím rozdílem, že takovou rétoriku používá očividně ironicky a tím pádem otáčí 

vyznění jejich názorů proti nim.103

Pořad se setkal s velkým úspěchem a brzy dorovnával sledovanost a ratingy  The 

Daily  Show.  Během doby,  kdy  byl  pořad  vysílán  zažil  několik  kontroverzí  a  pomohl 

upozornit  na  několik  problémů.  Dokázal  ukázat  ve  falešné  prezidentské  kampani 

samotného Colberta v roce 2012, jak se financují politické kampaně skrze sbírky a obtíže 

v dohledávání jednotlivých přispěvovatelů a tím pádem jaké nejasnosti tato problematika 

přináší.  V této  kampani  dokázal  od  různých  dárců,  většinou  jedinců  sledujících  The 

Colbert Report vybrat přes 1.2 milionu dolarů. Tyto finance později rozdělil mezi několik 

neziskových organizací. Za pokrytí této problematiky pořad obdržel několik ocenění.104 Ze 

Stephena Colberta se díky tomuto pořadu stal jeden z nejsilnějších hlasů politické satiry ve 

Spojených státech. 

Koncem roku 2014 pak byl pořad ukončen, jelikož Stephen Colbert přijal pozici 

102 APFELBAUM, Evan. A blind pursuit of racial colorblindness. MIT Sloan Expertss [online]. 17.10.2011 

[cit. 2019-05-09]. Dostupné z: http://mitsloanexperts.mit.edu/prof-evan-apfelbaum-a-blind-pursuit-of-racial-

colorblindness-research-has-implications-for-how-companies-manage-multicultural-teams/

103 HOLT, Jason. Kapitola Better Know an Ironist (z elektronické verze knihy). The Ultimate Daily Show and 

Philosophy: more moments of Zen, more indecision theory. Second edition. Malden, MA: Wiley-Blackwell,  

2013. ISBN 9781118397701.

104 SUBRAMANIAN, Courtney. Stephen Colbert’s Super PAC Satire Lands Him a Peabody. Time [online].  

5.4.2012  [cit.  2019-05-09].  Dostupné  z:  http://newsfeed.time.com/2012/04/05/stephen-colberts-super-pac-

satire-lands-him-a-peabody/



moderátora noční talk-show The Late Show po odcházejícím Davidu Lettermanovi. Tam 

opustil  od své role,  kterou hrál  v The Colbert Report,  avšak neopustil  od komentování 

politické  situace  ve  svých  monolozích,  které  pořad  uvádějí.  Postupem  času  se  tyto 

monology  v rámci  pořadu  časově  rozšířily  a  staly  se  nesmírně  populární,  hlavně  díky 

neustálému přísonu nových kontroverzí  spjatých s prezidentováním Donalda Trumpa se 

pak právě Stephen Colbert stal jedním z hlavních hlasů opozice prezidenta.

3.2.2. Last Week Tonight with John Oliver

V roce 2013, kdy Jon Stewart natáčel svůj celovečerní debut  Rosewater usedl na 

post moderátora John Oliver,  jeho dočasné moderování  pořadu se setkalo s pozitivními 

ohlasy  a  obdržel  díky  tomu  několik  nabídek  od  různých  televizních  stanic  na  tvorbu 

vlastního  pořadu.  Z těchto  nabídek  vyhrála  stanice  HBO  díky  kombinaci  vysokého 

rozpočtu a tvůrčí svobody, kterou Oliverovi poskytla. 27. dubna 2014 pak měla premiéru 

jeho Last Week Tonigh twith John Oliver. 

Obr. 6: Last Week Tonight with John Oliver105

Pořad začíná komentáři vybraných zpráv minulého týdne, které připomínají  také 

první část The Daily Show. V druhé půlce pořadu si však Oliver vždy vybere jedno téma, 

které spolu se svým tvůrčím týmem předem pečlivě prostudují a uvedou jeho problematiku 

105 Zdroj: https://www.hbo.com/last-week-tonight-with-john-oliver



divákům.  Tento  segment  někteří  novináři  spíše,  než  k politické  satiře  přirovnávají 

k investigativní žurnalistice.106 Sám John Oliver však, stejně jako před ním Jon Stewart, 

kontruje, že se v první i druhé řadě jedná o komediální pořad.107 V podstatě největší rozdíl, 

kterou  tento  pořad  oproti  The  Daily  Show nabízí  je  fakt,  že  se  věnuje  cíleněji  jedné 

problematice,  kterou  humorně  prozkoumává  do  mnohem větší  hloubky  a  podrobuje  ji 

hlubší analýze a zkoumání. Právě díky tomu se dotýká žánru investigativní žurnalistiky 

více než tomu bylo u The Daily Show.

Pořad  zaznamenal  velký  ohlas  s mnoha  tématy,  které  zpracoval,  například 

v epizodě věnující  se síťové neutralitě,  kdy na konci pořadu Oliver vyzval diváky, aby 

napsali stížnost na oficiální stánky regulátora FCC. Ten následující týden po odvysílání 

pořadu  evidoval  téměř  80 000  komentářů  na  svých  stránkách,  které  před  odvysíláním 

pořadu evidovaly  pouze kolem 3000 komentářů  týdně.108 Nápor těchto  komentářů  také 

způsobil technické problémy stránek.

Show byla  také  zakázána  v Číně  poté,  co  John  Oliver  v pořadu  vysílaném 17. 

června 2018 kritizoval vůdce Čínské lidové republiky, Si Ťin-pchina za jeho politiku, boj 

s opozicí  a využívání cenzury.  Ironicky ihned po odvysílání  byly automaticky smazány 

zmínky jak o  Last Week Tonight, tak o samotném Johnu Oliverovi ze sociálních stránek 

v Čínské lidové republice. 109

Last Week Tonight with John Oliver  se tak stala jednou z nejvlivnějších nových 

tváří  na poli  politické satiry,  která  si  však v posledních letech našla  cestu i  do dalších 

pořadů ostatních stanic.

106 BAUER, David. John Oliver Is Doing Some Really Good Investigative Journalism. The Huffington Post 
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The  Daily  Beast  [online].  29.9.2014  [cit.  2019-05-09].  Dostupné  z:  https://www.thedailybeast.com/last-

week-tonight-does-real-journalism-no-matter-what-john-oliver-says

108 WILLIAMS, Alex T. What drove spike in public comments on net neutrality? Likely, a comedian. Pew 

Research Center [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/09/05/

what-drove-spike-in-public-comments-on-net-neutrality-likely-a-comedian/

109 Why you can't talk about John Oliver in China. BBC [online]. 21.6.2018 [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-44557528



3.2.3. Vliv na late night talk shows

Vliv The Daily Show lze v současné době vidět také u pozdně večerních talk-show 

vysílaných nejenom ve  Spojených státech.  Ačkoliv moderátoři  těchto  pořadů využívali 

úvodní monology ke komentování aktuální politické situace i před příchodem The Daily  

Show, nebylo to nikdy dominantní téma těchto monologů, jako se tak stalo v posledních 

letech.  Velkou  roli  na  tom  sehrál  i  vzestup  Donalda  Trumpa  na  pozici  prezidenta 

Spojených států a mnoho kontroverzních kroků a rozhodnutí, které jeho éru symbolizují. 

V již  zmiňované  Late  Show  with  Stephen  Colbert,  která  začala  vysílat  na  začátku 

prezidentské kampaně v roce 2015. 

Ve  stejné  době  začala  také  vysílat  Late  Night  with  Seth  Meyers.  Její  nový 

moderátor, Seth Meyers sice nemá zkušenosti z působení v The Daily Show, ale několik let 

uváděl segment  Weekend Update s podobným zaměřením v pořadu  Saturday Night Live. 

Politické satiře se v Late Night věnuje v segmentu nazvaném A Closer Look, který kopíruje 

formát zavedený právě v The Daily Show. 110 

Obr. 7: Last Night with Seth Meyers111

Politická satira se stala běžnou součástí těchto pořadů. Vidět vliv lze na příkladu 

The Tonight Show with Jimmy Fallon,  Jimmy Falon byl v první řadě bavič a primárně se 

zábavu  pro  celou  rodinu,  neměl  příliš  předchozích  zkušeností  s politickou  satirou  a 

komentováním aktuálního politického dění, spíše psal a vytvářel skeče a humorné scénky. 

110 https://www.youtube.com/channel/UCVTyTA7-g9nopHeHbeuvpRA

111 Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=1zmnGlWjFWM



V průběhu času se však ukázalo, že lidé více zajímá právě politická satira.  The Tonight  

Show, do té doby jasný král mezi late night talk show, začal ztrácet jak diváky, tak ratingy. 

Naopak The Late Show with Stephen Colbert získával na obojím. V momentě, kdy se začal 

Jimmy  Fallon  parodovat  Donalda  Trumpa  a  jeho  rétoriku,  se  opět  sledovanost 

stabilizovala.112 Nejvyšší sledovanost těchto pořadů pak zajišťují právě lidé, kteří vyrůstali 

na politické satiře, kterou v prvním desetiletí nového tisíciletí přinesla The Daily Show.

112 Rating Graph [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: https://www.ratingraph.com/serie/the_daily_show-

10798/



Závěr

Počátek nového tisíciletí znamenal v mnoha ohledech velké změny, které ne vždy 

byly pozitivní. Po celém světě se začala šířit hrozba terorismu, média nás zásobovala téměř 

nekonečným přísunem zpráv a informací často s malou vypovídající hodnotou a politická 

propaganda  se  začala  rozšiřovat  na  nová média,  která  bylo  těžko  regulovatelná.  Právě 

v této době přišel nový formát pořadu, který parodoval zpravodajské vysílání a ukazoval 

informace a politické manipulace v pravém světle. 

The Daily Show přinesla svým divákům úlevu po těžkém dni a zároveň nabídla 

zamyšlení se nad předkládanými tématy. Hlavní tváří tohoto fenoménu se stal Jon Stewart, 

nestal se však pouze tváří pořadu, ale rovněž tváří alternativy k ustáleným zpravodajským 

kanálům přinášející zprávy. Tím dokázal zasáhnout především mladou generaci lidí pod 30 

let,  která u něj čerpala denní porci zpráv i pohled na ně, který není zastíněn politickou 

agitkou nebo osobními preferencemi. 

Vliv na budoucnost médií,  umění  a politické satiry měl pořad také díky mnoha 

tvářím, které prošli tímto pořadem. Ať už Stephen Colbert, John Oliver nebo Steve Carell, 

všichni  se  dostali  na  vrchol  své  kariéry  díky  zkušenostem a  práci  v The  Daily  Show. 

Nebyly to ale pouze osobnosti,  které pomohli  odkazu  The Daily Show. Samotný pořad 

vytvořil  zcela  nový  žánr  politicko-zpravodajské  satiry,  bez  kterého  si  dnes  těžko  lze 

představit televizní vysílání ve Spojených státech. Nebylo by Last Week Tonight, The Late  

Show by nevedl Stephen Colbert  a politické satira,  která doprovází současné úřadování 

prezidenta Donalda Trumpa by měla zřejmě zcela jinou podobu.

Ve  své  době  neměl  pořad  žádnou  konkurenci,  provázel  diváky  jedním 

z nejtemnějších období moderní historie Spojených států, od teroristických útoků 11.září 

2001, přes válečné tažení napříč Blízkým východem v průběhu Bushovi administrativy až 

k počátkům vzestupu populismu v polovině druhého desetiletí 21. století.

Ve  své  práci  jsem  se  snažil  přiblížit  nejdůležitější  okamžiky,  které  formovaly 

podobu  pořadu  a  celkového  vývoje  politicko-žurnalistické  satiry  v době,  kdy  ta  byla 

nejvíce potřeba. Přiblížit pozadí tvorby pořadu a nesmírné množství práce, kterou tvůrčí 

tým za roky vysílání  odvedl.  Snažil  jsem se také  ukázat  případy,  kdy byl  vliv  pořadu 

natolik zřetelný, že pomáhal prosadit zákon a dal impulz k tvorbě podobného typu dalším 



lidem z celého světa.

Pořad pomohl jedné celé generaci uvědomit si sílu a důležitost využívání kritického 

myšlení při přijímaní informací ze zpráv a politické propagandy. Začal tak trend, který je 

dodnes patrný, kdy diváci přijímají informace spíše od politických komiků než z tradičních 

médií.  Když  Jon  Stewart  ve  své  poslední  show  6.  srpna  2015  odcházel,  připomněl 

divákům, aby „i  nadále bojovali  proti  hovadinám ve všech podobách.“113 Zdá se, že si 

spousta vzala tyto slova k srdci, jelikož žánr politické satiry i nadále roste a nachází si stále 

nové diváky.

 

113 THREE DIFFERENT KINDS OF BULLS**T.  Comedy Central  [online].  5.8.2015 [cit.  2019-05-09]. 

Dostupné  z:  http://www.cc.com/video-clips/ss6u07/the-daily-show-with-jon-stewart-uncensored---three-

different-kinds-of-bulls--t



Summary

The beginning of a new millennia has come with a lot  of changes.  The rise of 

global  terrorism,  new  ways  to  consume  almost  unlimited  number  of  information  and 

political propaganda had found a new way to influence people. In this time a new type of 

television show has appeared to help navigate its viewers through these difficult times and 

help us to understand more of the news stories and not play victim to propaganda, that 

creeped its way into the cable news programs.

The Daily Show brought its audience much needed release after a long day but also 

engaged it to think about the problems from different perspectives. Jon Stewart has become 

the face of the new genre of TV. But also became the alternative for traditional  news 

broadcasting  organizations.  He  helped  the  whole  generation  of  people  under  30,  who 

wanted  to  be  more  invested  in  the  stories  and  were  in  search  of  reliable  information 

without fear of being compromised by political propaganda or personal views of the host.

The  influence  that  The  Daily  Show  had  on  the  future  of  political  satire,  news 

coverage and art also became apparent when you look at all the talented people that the 

show helped to nurture. From Stephen Colbert, John Oliver or Steve Carell, many have 

become the stars in their own right thanks to the experiences they acquired during their 

time in The Daily Show. Without them there would be no Last Week Tonight nor The Late 

Show with Stephen Colbert  and many political commentators today would have a much 

harder job during the presidency of Donald Trump if not for Jon Stewart and his political 

satire. 

The Daily  Show helped navigate  through one of the most difficult  times of the 

modern history of the United States.  It  brought sense into the chaotic  times after 9/11 

terrorist attacks, it kept Bush Administration accountable in its its pro-war propaganda and 

consequential war in Iraq and last but not least saw the rising of the populism in last years 

of Jon Stewart tenure. 

I tried to find the most important moments that helped to define what  The Daily  

Show wanted to be and how it affected the future of political satire in times that it was 

needed  the  most.   To shed  a  light  to  the  enormous  behind  the  scenes  work  that  was 

required  for  each and every  episode  of  the show and to  show a few examples  of  the 



influence the show had in its  time – from helping to pass the bills  in Congress to the 

influence that the show had on people around the globe that started to make similar shows.

The Daily Show has helped one whole generation of viewers to use critical thinking 

and make their  own opinion and to taught them how to separate political  agenda from 

credible news. It also was a go-to place for many young viewers as a source of credible 

political  information  and  news.  Jon  Stewart  was  the  first  of  political  comedians  that 

became more trustworthy than traditional  news reporters and this trend hasn’t  changed 

since then. At his last show on 6th August 2015 Stewart reminded viewers that “Bullshit is  

everywhere” but also that “The best defense against bullshit is vigilance. So, if you smell  

something, say something.”114 As the political  satire  flourishes in recent years and still 

attracts more and more people, it is fine to say that the audience listened well.
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