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ÚVOD

Na počátku této práce stále jiná práce, esej na jeden z povinných předmětů Mediálních

studií nazvaný Kulturální studia. Na rozhodnutí vybrat si z nabízených témat této eseje

právě téma o divácké slasti, měl nezanedbatelný vliv můj vlastní zážitek s britským

seriálem Sága rodil Forsyt ů. Silný a slastný vztah k textu popul ární kultury jsem sice

nezažila poprvé, tento ale vhodně kolidoval s pr ůb ěhern předmětu Kulturální studia, který

mi otevřel možnost mému zážitku divácké slasti lépe porozumět.

Onu dva roky starou práci jsem vytvořila tak, že jsem teorie len Angové popsané v její

studii Watching Dallas aplikovala na divácký zážitek svůj a své dobré kamarádky, s níž

jsem se dodnes nepřestala hádat o interpretacích hlavních postav příběhu o rodu Forsyt ů.

Tentokrát mi rozsah diplomové práce dovoloval podívat se na diváckou slast a její

mechanismy důkladněji a poprvé se pokusit o vědecký výzkum, provedený kvalitativní

metodou rozhovorů s respondenty se sedmi středoškolskými studenty ve věku 17 a 18 let.

Rozhovory se týkaly především jejich diváckého zážitku ze sledování známého

amerického sit-comu Prátelé. Tento seri ál jsem vybrala především díky tomu, že jsem

předpokládala, že Piátelé i dnes patří k oblíbeným textům mladých diváků a divaček (což

potvrdila anketa v jedné jihočeské maturitní třídě). Navíc mám k tomuto seriálu sama

osobní vztah, protože už v době mých středoškolských studií patřil k populárním

pořad ům a spolu se svými spolužáky jsem si tento text bezpochyby "přivlastiíovala" do

svého života a čerpala z něj diváckou slast, což by mě řadilo k ideálním kandidátům na

respondenta podobného výzkumu.

V tomto výzkumu jsem ovšem nezastávala roli zpovídaného ale dotazujícího, což byla

nicméně také zajímavá role, především díky ochotným a přátelským respondentům, kte ří

práci výzkumu proměnili sice ne vždy v slastný, ale neustále pozoruhodný zážitek. Tyto

příjemné aspekty práce doprovázel méně příjemný tlak množství dat, myšlenek a

přístup ů, které k problému patří a v němž jsem se neustále musela orientovat, a také moje

nedokonalá časová organizace práce vycházející z nepřesné představy, co všechno takový

výzkum opravdu obnáší. Přesto věřím, že význam této práce neleží pouze ve faktu, že mě

její vytváření poučilo o metodě kvalitativního výzkumu, a že i přes své nedostatky
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přinesla do tématu, které v českém kontextu není příli š probádané (jak svědč í p řevážně

anglicky psaný seznam literatury), alespo ň něco málo cenného.

Výzkumu, který potvrzuje výchozí hypotézu, že divácká slast modifikuje dominantní

ideologii obsaženou v textu popul ámí kultury, ale že kvalita této modifikace se mění v

závislosti na kontextu recipienta, p ředch á z í teoretická část, jež se skládá ze tří kapitol.

První představuj e historii vývoje recepčních studií, druhá se zabývá s těžej ním tématem

práce - slastí ve vztahu k ideologii textu a třetí zahrnuje teorie o užití médií

v každodennosti, p ředev š ím teorii Rogera Silverstonea. Samotný výzkum je náplní šesté

kapitoly, které p ředch á z í část o obecné povaze kvalitativního výzkumu a metodologická

kapitola s podrobněj ším popisem mé práce na výzkumu, tedy výběru vzorků , průběhu

rozhovorů a analýzy.
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1. Výzkum publik

1.1 Historie

Definování a zkoumání publ ik masových médií je nerozlučně spjato s vývojem masových

médií, která ona publika vytvářejí. Zájem o publika rostl spolu s nárůstem do sahu a

významu maso vých médií v první polovině 20. století, která do moderního sociálního

živo ta přinesla významné změny, např, novou formu kolektivity - masu.

McQuail výzkumy publik rozděluje do tří kategorií (McQuail 1997: 18),1 Historicky

nejstarší poj etí publik nazývá strukturální. Sem řadí výzkumy, které se zaj ímaly o

velikost a dosah médií a o měření publik. Tyto výzkumy vycházely z line árn ího modelu

komunikace, historicky prvního a také nejjednoduššího modelu' , který komunikaci

zach ycuj e pou ze schematicky, j ako přenos sděl ení od odesílate le k příjemci

prostřednictvím komunikačního kanálu, jehož důsledkem je účinek na příj emce. (Reifová

2004: 149) Výsledk y t ěchto studií byly důležité hl avně pro média, která informace o

příjemc ích mohla využít ke konstrukci obrazu publika, j ež se odrážel v programu a

v reklamě. 3

Druhé pojetí publik patří k behaviorální tradici , zkoumaj ící především účinky

masových médií. V 30. letech výz kumy o dopadu mediálních obsahů na publikum

podporovaly teorii tzv. zázračné střely, v níž bylo publikum považováno za bezbranné,

pasivní, lehko manipulovateln é." Tento hypodennický model (Morley 1992: 46)

publikum chápe jako masu neorganizovaných, atomizovaných a anonymních jedinců,

kteří mají stej ný objekt zájmu, na nějž i stejně a okamžitě reagují. Vznik tohoto přístupu

ovlivnila zkušenost s účinnou propagandou totalitních s tá tů, především nacistického

Německa . V hypodennickém mod elu se také ozývá pesimistická teze o masov é

společnosti zas távaná Frankfurtskou školou. (Morley 1992: 45)

I Toto rozděl ení není jediné, např. Jensen a Rosengren (1990) výzkumy dělí do pěti tradic - výzkum o
mediálních účincí ch , teorie užití a gratifikace, literární kritika, kulturální studie a recepčn í analýzy
(McQuail 1997: 16-18) McQuaílovo dělení je ale podle mého názoru přehlednější , např. recepční analýzy
mají mnoho společn ího s kulturálními studii.
2 Tento model vznikl v 40. letech, vychází z práce Laswella a z teorie informace Shannona a Weavera.
(Reifová 2004: 150)
3 Např. výzkum H. Meadea z roku 1934.(McQuaiI1997: 112)
4 Např. studie Paynova Fondu o účincích filmu na mladé diváky(McQuail 1997: 18).
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V demokratických podmínkách USA, kam několik významných teoretiků

Frankfurtské školy emigrovalo, se ale teorie p římého účinku médií nepotvrzovala,

alespo ň ne za pomocí nových kvantitativních a pozitivistických metod empirického

výzkumu. (Morley 1992: 46) V 40. a 50. letech se hypodennický model dočkal kritiky za

jednodimenzionální náhled a přecenění síly médií i síly ideologie , které média podle

tohoto názoru slouží.

Účinky médií nicméně nepřestaly mediální teoretiky zajímat a jinými metodami se

zkoumaly dále.i' Tyto pozdější výzkumy ovšem ukazovaly, že média nemají na recipienta

přímý efekt, ale že jejich vliv působí spolu s dalšími sociálními vlivy.

V 40. a 50. letech koncept publik přijal teze o osobním zážitku včleněném do sociálního

života přfjemce. Výzkumy zkoumající aktivitu publika a její motivy a kořeny McQuail

řadí ke druhému typu behavioristického pojetí (McQuail 1997: 18), Morley je nazývá

strukturálně-funkcionalistickými(Morley 1992: 49). Sociologové Lazarsfeld, Berelson,

Gaudetová i Merton odmítli hypodennický model, podle jejich studií názory a chování

příjemců více ovlivií.uje sociální prostředí, síť společenských vztahů založených na

lokalitě a společném zájmu, než masová média. Na základě těchto zjištění zformulovali

tzv . dvoustupií.ový model komunikace, podle nějž mediální vliv není přímý, ale je

mediován skrz tzv . názorové vůdce (opinion leaders), vlivné osoby uvnitř sociálních

skll pin. (Reifová 2004: 289)

V 50. letech zlomil základní paradigma výzkumů zaměřených na mediální účinky

koncept užití a gratifikace, v podobě ovlivněné prací Katze a Lazarsfelda Personal

Influence z roku 1955, která základní otázku výzkumu publik, co dělají média s lidmi,

obrátila na: Co dělají lidé s médii? Tato teorie je v zásadě funkcionalistická, když

předpokládá, že žádný obsah nemůže příjemce ovlivnit, pokud pro něj onen konkrétní

recipient nemá využití, tedy funkci, ve svém životě. Tento přístup nahradil sociální

determinanty rozhodnutí publika příčinami psychologickými a poprvé přiznal

mediálnímu publiku aktivitu a vlastní iniciativu při vyhledávání uspokojení

prostřednictvím médií. (Reifová 2004 : 303) Osobní potřeby recipienta také stojí za jeho

motivy vedoucí ke konzumaci mediálních obsahů a za jeho interpretacemi těchto obsahů.

5 Např . účinky zobrazování násilí v televizi v druhé polovině 60. let během rasových a studentských bouří ,

(Morley 1992: 50)
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Koncepce užití a gratifikace přesunutím důrazu z médií na publikum s i lně ovlivnila další

výzkum publik, a to i v tom smyslu, že z ní vyšly směry, které se od ní distancovaly, jako

nap ř íklad Kulturální studia. (Schróderov á, 40) Ta teorii užití a uspokojení kritizovala za

to, že se soustřed í pouze na psychologickou rovinu užití média, ignoruje sociální a

kultumí kontext komunikace a publikum pořád chápe jako atomizovanou masu

individuálů, abstrahovanou od skupin a subkultur, které rámcují význam aktivity publika.

(Morley 1992: 53) Podle konceptu užití a gratifikace publika vznikaj í na zák l adě

podobných potřeb a zájmů, více než na zákl adě stejného sociálního pozadí či lokality.

Koncepce užití a gratifikace ovlivnila i interpretativní paradigma, dominující výzkumu

publik v 60. a 70. letech. (McQuail 1997: 71 ) Podle tohoto modelu nemůže být smysl

žádné konkrétní akce pokládán za samozřejmý, neboť všichni nesdílejí stabilní a totožný

systém hodnot. Podle Morleyho toto paradigma ve svém důrazu na roli příj emce při

konstrukci významu došlo až k oddělení mikroprocesů interpersonální komunikace od

makroprocesů mocenských a strukturálních vztahů . Morley tomuto přístupu také vyčítá ,

že přecenil otevřenost sdělení , když tvrdí, že různí členi publika mohou interpretovat

mediální obsah libovolně . (Morley 1992: 51). Morley patří k těm výzkumníkům, kteří

tvrdí, že v praxi díky kultumím norm ám a hodnotám, které dominují ve společnosti a

v nichž členi publika žij í, existuje omezený počet interpretačních variací. (Morley 1992:

52)

V 70. letech vznikla také další teorie ovlivněná psychologickou perspektivou modelu

užití a gratifikace i hypodennickým modelem. Psychoanalytická teorie britského

filmového časopisu Screen patří k textuálnímu přístupu. Podle ní text umísťuje diváka,

toto umístění je základem každého konkrétního čtení. Podle Screen teorie je tedy jen

jedna možnost, jak č í st text, a tato možnost je předem daná textem. Screen teorie nevěří ,

že je p říj emce konstituován i v dalších diskurzech a sociálních vztazích. I tento pohled

kulturalist é z Birminghamsk é školy kritizovali, jako příli š izolacionistický a abstraktní.

(Morley 1992: 56)

Třetí, historicky nejmladší pojetí výzkumu publik McQuailnazývá sociokulturní. Sem

spadá recepční analýza, které budou věnovány další podkapitoly. Tento směr p řivedl na

scénu termíny jako polysémie, opoziční čten í či preferované významy a dokázal, že

publikum není pasivní. (Schróderová 1999: 43)
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1.2 PIv ní fáze recepční analýzy

Historie výzkumu recepce, která klade důraz na aktivní role p říjemce , etnografii a

kvalitativní metody výzkumu a na text se dívá skrz percepci publika, které z textu

konstruuje význam, se dá retrospektivně rozdělit do tří fází.6 Za milník, který problém

recepce přivedl do mediálních studií, se obecně považuje (Alasuutari 1999: 2) stať jedné

z vůdčích postav britského Centre for Contemporary Cultural Studies Stuarta Halla

nazvaná Encoding a Decoding in the Television Discourse, jejíž první verze vyšla v roce

19747
. Tento č l ánek vznikl jako polemika k chápaní publik zastávané Centrem pro

výzkum masové komunikace University v Leicesteru. (Grayová 1999: 26) Hall chtěl také

zpochybnit pozitivizmus obsahové analýzy (Grayová 1999: 26) a strukturalistický přístup

k textové analýze, podle něj ž se televizní programy analyzovaly vcelku (a ne třeb a jen

obsah) (Morley 1999: 198).

Hallův model zakódování a dekódování, který tato stať obsahovala a který z ní ostatní

teoretici zdůrazni l i, pomohl přesunout akcent ve výzkumu publik od nad-determinismu

marxismu ke Gramschiho konceptu hegemonie. Odklonil se od behavioristické tradice,

která v masové komunikaci hledala mediální účinky a individuální užití a gratifikace,

Hall upozornil, že publikum sdílí vzorce chápání a interpretací mediálních obsahů. Model

zakódování a dekódování se namísto technické stránky přenosu sdělen í od odesílat ele

k příjemci soustředi l na sémiologickou stránku. Jeho základní teze zní: sděl ení, které

odesílatel zakóduje, nemusí být shodné se sdělením, které příjemce dekóduje.

Účinek sdělení tedy závisí na tom, jak je interpretováno příjemcem, Hall zdůrazňuje

aktivitu publika, jeho model nicméně nespadá do konceptu, který považuje mediální

obsahy za otevřené jakékoliv interpretaci. Dekódování v Hallově modelu není

neomezené. Dá se rozdělit do čtyř kódů: dominantní kód, v němž příjemce sdělení přij ímá

v souladu s preferovaným významem, tj . významem, který do něj vložil odesílatel.

Vyjednávací kód obsahuje adaptivní i opoziční prvky, recipient nepřijímá nabízený

význam nekriticky. V opozičním kódu příj emce sdělení dekóduje naprosto opačně vůč i

preferovanému čtení. Profesní kód patří profesionálům , kteří předávávaj í sdělení , jež

6 Toto dělení pochází od Alasuutariho, podle něj podobným způsobem chápe tuto historii mnoho
výzkumníků . (Alasuutari 1999: 2)
7 V Stencilled Occasional Paper Č . 7 v Media Series ofthe CCCS. (Alasuutari 1999: 2)
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převzali ji ž hegemonicky signifikované, a jako takový se v obvyklých shrnutích Hallova

modelu neuvádí.

Hall ův model podnítil vznik několika studií , které jeho myšlenky rozpracovaly a

upravily. Autoři těchto výzkumů se také snažili překonat nedostatky modelu, například

jeho jednoduchost, ve které nepojímá média jako součást společenských struktur a

nezabývá se tím , jak ovlivňují komunikovanou událost. Morley vidí dekódování ne jako

jeden akt čtení , ale spíše jako sadu procesů (pozornost, poznání relevance, porozumění ,

interpretace, odpověď). Hall ův model podle něj také pomíjí, že polysémie textu je

limitována syntagmatickými vztahy, z nichž je text konstruován. (Morley 1992: 123)

Stejná lingvistická forma může mít jinou diskursivní funkci v jiném kontextu či různé

jazykové formy mohou mít stejnou funkci v jednotlivém kontextu, to ovšem neznamená,

že jedna určitá lingvistická forma může znamenat mnoho věcí. (MOI'Jey 1992: 124) Podle

Morleyho mezi nedostatky Hallova modelu patří i předpoklad, že preferované sdělení

v textu je vždy zamýšlené. Morley ale upozorňuje, že toto sdělení může vzniknout i

nevědomě, např. když žurnalista dodržuje profesní pravidla vzniklá v určité ideologii.

(Morley 1992: 120) Alasuutari model kritizuje za to, že je "posedlý determinuj ícími

momenty zakódování a dekódování", a stále tak zůstává u psychologických pří čin

aktivity publika. (Alasuutari 1999: 4)

Za jednu z nejvýznamnějších studií, které rozpracovávaly Hall ův model, se považuje

(Alasuutari 1999: 4) práce Hallova kolegy z birminghamského CCCS Davida Morleyho,

který zkoumal, jak různé sociální skupiny dekódují infotaimentový pořad BBC

Nationwide. Tato studie chápe publikum jako sociálně zkonstruované a text jako

ideologicky strukturovaný (Grayová 1999: 28), text tedy není oknem do světa, v němž

může příjemce vidět, co chce. Studie Nationwide se snažila dokázat, že divák je

v interpretaci limitován svou sociální pozicí a uzávěrkami v textu, "directive c1osures",

které operují na polysémickém potenciálu znaku, vyzdvihují jeden preferovaný význam a

potlačují další. Morley využil koncept francouzského sociologa Pierre Bourdieua o

efektivitě sociální struktury v distribuci kulturní kompetence. Podle ní interpretace

probíhají na základě selekce a manipulace s "dostupným" symbolickým materiálem. Co

je dostupné, tedy přístup k různým diskurzům, určuje sociálně strukturovaná distribuce

různých kulturních kompetencí. (Morley 1992: 94) Podle Morleyho se v okamžiku
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přij ím án í mediálního obsahu střetnou kódy a diskurzy diváka a kódy a struktury

programu. Divák filtruje kódy média skrz své kódy, výsledný význam pořadu pak tedy

závisí na struktuře programu i na interpreta čních kódech, které si příjemce přinesl ze své

sociální pozice. (Morley 1992: 92) Rozdíly v kódování neplynou jen z psychologických

odlišností, ovliv ňují je především kulturní rozdíly obsažené ve struktuře společnosti.

(Morley 1992: 118) Morley chtěl porozumět procesu skrz nějž se multiplicita diskurzů

protíná s procesem různých způsobů dekódování a předpokl ádal tedy, že základní Hallův

model tří kódu není dostačující pro všechny r ůznosti - různé skupiny diváků, materiál,

strategie kódování, kontexty.

Nicméně komplexní předpoklady, které Morley odvozoval z textuální analýzy pořadu

Nationwide'', jeho recepční analýza publikovaná v roce 1980 v knize The Nationwide

Audience nepotvrdila a to především kvůli metodologickým nedostatkům studie.

Výsledky jeho výzkumu se dočkaly kritiky, především za to, že Morley výzkum prováděl

v laboratorn ích podmínkách, na uměle vytvořených focus groups, do nichž vybral i ty,

kteří pořad běžně nesledovali. Navíc ze sociálních charakteristik systematicky pracoval

jen s třídou a analýzy odpovědí členů focus groups byly redukovány na izolované

elementy a jejich výsledky pak byly nepřiměřeně zobecněny. (Morley 1992: 124-126) Z

napravováním Morleyových chyb vzešla druhá generace recepčního výzkumu.

1.3 DlUhá fáze recepční analýzy

Toto období, spadající do 80. let, charakterizuje především posun k analýze domácího

kontextu sledování televize a postavení médií v kontextu každodenního života.

Výzkumníci přicházeli až do domácností a pomocí etnografických metod, např.

hloubkovými rozhovory, získávali data ke kvalitativní analýze. Použití etnografické

metodologie, tedy sociální a kulturní analýzy dat získaných přímým výzkumem,

obohatila recepční analýzu o empirický pohled praxe, který mohl vstoupit v produktivní

dialog s teorií. (Grayová 1999: 32) Etnografie pochází z antropologie, kde výzkumníci

její pomocí zkoumali vzdálenou kulturu. Kulturální studia si ponechala etnografické

metody, ale ne cíle, protože se nezajímají o cizí kulturu. Právě ustálení použití této verze

8 Tato studie byla publikovánav roce 1978jako EverydayTelevision: "Nationwide", kromě Morleyho se na
ní podílela také Charlotte Brunsdonová.
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etnografie vedlo v 80. letech k n ár ů stu analýz populární kultury, které upouštěly od

textuálního přístupu, a ke vzniku výzkumů o každodenním rámci užití médií. (Turner

2003: 132) Výzkumný problém se (alespoň podle Morleyho) postupně p řeformuloval ze

záležitosti textu a publika ke konstrukci modelu konzumace televizních obsahů, který by

byl citlivý k vertik áln í dimenzi moci a ideologie i k horizontální dimenzi artikulace

televize v kontextu každodennosti . (Morley, cit. podle Turner 2003: 132)

Výzkumníci této generace přešli od záležitostí třídy k rase, etnicitě a genderu. Více je

zača l a zajímat politika identit, především genderových otázek. To vedlo k odklonu od

faktických pořad ů k fikci a od otázek znalostí k otázkám slasti, místo dopadu

zpravodaj ství začali výzkumníci analyzovat publikum soap oper, nejčastěj i fenoménu oné

doby, amerického seriálu Dallas (Angová, Katz a Liebesová). Výzkumné otázky často

zkoumaly, jak divačky ženy užívají a chápou média (nejčastěji televizi) v kontextu svého

všedního života/Toto období se také odklání od obsahu programů k funkci média a

mediálních technologií , k jejich sociálnímu užití (Lull, Silverstone), především při

praktikování mocenských vztahů v domácnosti (Morley) či konstrukci třídních a

genderových identit (Grayová, studie Video Playtime z roku 1987). S tím souvisí i odklon

zájmu od strany odesílatele k pohledu publika. Díky tomu se kulturální studia dočkala

kritiky ze strany mediálních sociologů a poliick ých ekonomů za "depolitizaci"
\

mediálních studí a odklon k "nepodstatné" oblasti domácích funkcí médií a konzumaci

fikce. Podle kulturalistů ale tato kritika vychází z příliš úzkého porozumění, co je

politika. (Morley 1999: 202)

Mezi nejvýznamnější výzkumy této fáze patří například výzkum Dorothy Hobsonov é

o soap opeře Crossroads (1982), který ji zavedl do kulturních institucí, produkčních

společností , programových odděleních televizních stanic i do soukromého světa diváků,

s nimiž se Hobsonová v reálném čase dívala na seriál a poté je podrobila

nestrukturovaným rozhovorům. (Turner 2003: 114) Podle Turnera vliv této studie spočívá

především v odhalení síly etnografické metody a mezery ve vnímání spojení publika a

pořadu. (Turner 2003: 118-119) Podle Hobsonové moc pořadu leží ve spojení se

zkušenostmi publika , interpretace diváků ožívají pořad. Soap opera je provázaná

s životem publika , protože i jednoduché příběhy se s ním mohou spojit a obohatit ho.

Sledování podobných programů tedy není pouze eskapistické.a názor, že publikum těchto
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pořadů je duševně chudé a pasivní, je podle Hobsonové nesprávný a e l i tá řský .

(Hobsonová, cit. podle Turner 2003: 116-117) Hobsonov á také zdůrazn i l a d ůležitost

specifického kontextu sledování programu (kdo se dívá, kdy, s kým, z jaké je rodiny

apod.).

Do diskuse jak televizní soap opery generují významy a slasti přispěl v roce 1987 také

David Buckingham prací Public Seerets o soap opeře BBC Eastenders. Také Buckingham

kromě diváků mluvil i s producenty a zabýval se i pr ůzkumem trhu, aby svůj výzkum

obohatilo intertextuální rámec (Turner 2003: 124) a pokusil se najít rovnováhu mezi

teoriemi o síle textu a o síle publika. Dle Buckinghamova výzkumu mají producenti o

publiku svých pořadů pouze intuitivní představy, které jsou nespolehlivé. (Tumel' 2003:

126) Co se týče publika, Buckingham potvrdil, že diváci nejsou pasivní a že jsou

autonomní v definování si vlastního vztahu k televizi. Jejich interpretace ale nejsou

neomezené, Buckingham si z literární teorie vypůjčil myšlenku Wolfganga Isera o

textuálních "pozvánkách", místech, kterými text "zve" čtenáře akceptovat určitou pozici,

spekulaci či sdílet tajemství. Spekulace, očekávání a odhalení při sledování i pak při

diskusi si podle Buckinghama diváci užívají. (Buckingham, cit. podle Turner 2003: 128)

Významnou studií druhé fáze se stala také další práce Davida Morleyho, Family

Television , která vyšla v roce 1986. Morley v ní zkoumal, jak gender ovlivňuje vzorce a

pravidla rodinného sledování televize a jak je televize adaptována na rodinné potřeby.

Tato práce už tedy není zaměřená na text, ale na kontext, na sociální procesy ovliv ňující

užití média. Morley základní tezi tohoto díla postavil takto: sledování televize lze

pochopit jen v celém kontextu rodinné aktivity volného času. Sledování televize není

jednodimenzionální aktivita se stále stejným významem. Odehrává se v kontextu

sociálních a mocenských vztahů v rodině, pro každého člena rodiny má tedy toto médium

jiný význam v jiném čase. (Morley 1992: 140) Morley na základě rozhovorů se subjekty,

tedy na základě jejich vysvětlení jejich vlastních akcí, ne na základě přímého pozorování,

zkoumal především rozdíly v diváckém chování mezi muži a ženami. Ty podle něj

nevycházejí z biologické přirozenosti, ale ze sociálních rolí, které v rodině zastávají, a

z obecnějších koncepcí feminity a maskulinity ve společnosti . (Morley 1992: 145) Pokud

tedy pro muže domov představuje sféru odpočinku a volného času, televizi sleduje

pozorně a bez výčitek. Naopak pokud je pro ženu v domácnosti domov sférou nepřetržité
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práce, televizi sleduje rozrušeně a provinile, s pocitem, že by se měla věnovat něčemu

jinému. (Morley 1992: 146) Většina žen raději sleduje seriál o samotě , když ostatní

nejsou doma a ony se o ně tedy nemusejí starat. (Morley 1992: 153) Ovladač se tak stává

symbolem mocenských vztahů a podle Morleyho výzkumu je většinou v moci mužů .

(Morley 1992: 148) Genderové role mají podle výsledků Family Television vliv i na

diskusi o televizních programech, Muži spíše diskutují o zprávách či faktických pořadech ,

ženy o fiktivních pořadech, Pro ženy je sledování seriálu sociální aktivitou zahrnujíci

další konverzaci a jejich divácký zážitek je tak jiný než u mužů , kteří takový typ

program ů dále nerozebírají, protože významy se tvoří nejen v momentu dívání se, ale i

v sociálním procesu diskuse a "digesce", (Morley 1992: 152)

Další výzkumy se týkaly nových témat, např. jak sociální konstrukce genderu

ovlivňuje výběr média a naopak. Janice Radwayová například zkoumala čtenářky

romancí, v kapitole o divácké slasti se budu podrobněji věnovat práci len Angové o

divácích soap opery Dallas, podle které si publikum užívá program nezávisle na

specifickém obsahu a morální či estetické kritice, Výzkumy si také všímaly vlivu etnika a

rasy na užití médií, jak média slouží k vyjádření, vytváření společného zážitku,

identifikac i čijak kulturn ě homogenní skupiny vytvářejí významy (např. studie Liebesové

a Katze z roku 1990 jak různé sociální skupiny z různých lokálních kultur čtou Dallas).

I tyto výzkumy trpěly řadou nedostatků , Například výzkum Radwayové nereflektoval

její vlastní vztah ke zkoumaným čtenářkám . Radwayová ontologicky a epistemologicky

odděli la subjekt a objekt a prezentovala čtenářky jako sociologickou entitu, předem

existující interpretativní komunitu, ačkoliv jako komunita se čtenářky mohly utvořit až

během výzkumu, (Angová 2003: 228) Studie Katze a Liebesové měla problém

s operacionalizací vzorků a s tím, že považovala odpovědi respondentů za přesné

záznamy významů. (Alasuutari 1999: 14) Výzkumům o vlivu genderu bylo vyčítáno

zjednodušení, protože gender je jen jedna ze sociálních kategorií, pouze jedna z identit

diváka, (Morley 1992: 160)

I když se výzkumy soustředily na roli médií v každodenním životě, nezabývaly se

vlivem každodenního života na recepci médií a každodennost zredukovaly na mocenské

vztahy, které nedokáží užívání médií plně vysvětlit. (Hennesová, cit. podle Morley 1992: .

161) Kritika metodologických problémů na konci 80. letech vyústila v obecnější kritiku
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pochybující, zda recepčn í analýzy někam vedou (např. Feuer, Hartl ey, Clifford). Získaná

data lze interpretovat vždy jinak, záleží na co klade v ýzku mník důraz (zda na sociální

rovinu č i na psychologickou), problémem také zůstává otázka, na jaké úrovni má

výzkumník své téma zkoumat (c elospolečenské, individuální). N ěkteré výzkumy publik

byly kritizovány za přecenění kreativity diváků, za to, že popul árn í produkt automaticky

považují za dobrý. Např. MOI'I ey vyč í ta l pracím Fiskeho č i Chamberse nedostatek

sociologické dimenze.oílvlorley 1992: 274), Op ět. j z této kritiky vyrostla třetí generace

recepční analýzy, kterou Alasuuturi nazývá konstrukcionistickou. (Alasuutari 1999: 6)

1.4 Tr-etí fáze recepční analýzy

Konstrukcionistická fáze začíná na konci 80. let a soustřed í se na širší diskurzy, v nichž

jsou publika konstruována. Tato generace rozbíjí pojem publikum, neboť tvrdí, že

publikum je pouze diskursivní konstrukt a každý diskurz promítá do svého chápání

publika své představy (např. v legislativním diskurzu je publikum subjekt, který je třeba

chránit). Pohled na publikum zvenčí, kde média pojímají publikum jako kolektiv a

komoditu, se liší od osobního pohledu zevn i tř, který hodnotí nejen své chování z pozice

určitých ideologických a kultumích norem. Studie třetí fáze se snaží ukázat pohyb

diskurzů v konstrukci identity, privátní a veřejné sféry, lokální a globální sféry a

zaujmout pohled na publikum, kter ýby odrážel komplexitu všech zúčastněných diskurzů.

Sociální svět opravdových publik je podle Angové nekonečný, protikladný, tvořený

rozptýleným dynamickým chováním a diváckou zkušeností, kterou diváci zakomponovali

do svých každodenních ž ivotů . (Angová, cit. podle Hóijerová 1999: 179).

K tématu každodennosti a k etnografickým metodám tak přibýv á reflexe představ o

povaze publik i o výzkumu samotném. Výzkumníci si uvědomují , že se nikdy nedokáží

dostat k publiku tak blízko, aby dokázali vytvořit jiný obraz než konstrukt, vždy

ovlivněný metodou, teoriemi a předchozími znalostmi. (Hóijerová 1999: 179) Výzkumník

není schopen uniknout "vyjednávání hlasu" ("negotiation of voice", term ín Bachtina),

protože i on vychází z určitých intertext ů. (Tulloch 1999: 177) Studie místo evaluace

účinků médií přicházejí s investigací prernis, které konstituují diskurzy, jejichž

prostřednictvím se média zkoumají. Reflektují zájmy doprovázející studium médií a

vnímají, čí zájmy to jsou. Jak připomíná Morley, třetí fáze tak rozši řuje dřívější teorie,
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nap ř íkl ad Pollockovu kritiku (I 976), že zcela individuální názor neexistuje, protože je

vždy mediován a derivován. (Morley 1999: 195)

Výzkum rozšířil svůj důraz na každodenní život a otázku, jaké místo v něm zastávají

média. Každodennost má vliv na mediální chování a na významy přisuzované mediálním

obsah ům . Nejde ale jen o to, jak určité publikum vnímá určitý program. Cílem j e blíže

uchopit celou mediální kulturu. Tato fáze si všímá, jaké kulturní obrazy médií lidé sdílej í,

jak stru kturuj í a jak jsou strukturovány diskurzy o publiku a o médiích, jak se protínají a

jak ovlivňuj í názory publika na média a jejich užití. Stejně se rozšiřuj e využití etnografie,

která popisuje nejen, co publikum děl á , ale i schémata a mytologie, kterými dodává

význam svým č in ů m .

Tyto výzkumy tak opouštějí izolaci, v níž předchozí generace zkoumaly texty mimo

jejich užití v běžném životě . Média se vracejí zpátky do pole zájmu, ale spolu se širším

kontextem jejich užití, s otázkami, jak publika vnímaj í mediální obsahy j ako reprezentaci

reality, jak média rámují tvar a limity obrazu viděného světa . K výsledkům těchto studií

patří odhalení, že užívání médií je spojeno s morálními otázkami, diváci mají například

potřebu omlouvat a vysvětlovat, proč se dívají na soap opery. To vypovídá i o

společnosti , protože morální hierarchie televizních programů odráží hierarchii přijatou

v této spo l ečnost i, a přispívá tak kjejí naturalizaci. (Alasuutari 1999: 11 )

Diskurzivní či konstrukcionistický p ř ístup k mediální recepci také pokračuje v přesunu

od psychologického zájmu o soukromé interpretace mediálních sdělení k sociologické

perspektivě, přesunu započatém už Hallem. (Alasuutari 1999: 13) Role média j e

zkoumána také v konstrukci vztahu mezi soukromým a veřejným. Být členem publika

představuj e soukromý zážitek i sdílení širšího života společnosti. (McQuail 1997: 91)

Nejde ani tak o veřejnost č i privátnost místa diváckého zážitku, média jsou chápána jako

spojovatel k veřej né sféře tím, že privátní osobě nabízejí informace o událostech širšího

sociálního významu, jejichž znalost identifikuje diváka se širší sociální skupinou. Otázky

občanství a morální dimenze vysílání a jeho konzumace podle stále vlivného

osvícenského ideálu občana také patří k oblastem zájmu této fáze. V debatě o publiku

zůstává aktuální také otázka jeho aktivity č i pasivity, aktivita ale není plošně považovaná

za nejlepší alternativu, různí se dle žánrů a sociálního užití. (Hóijerová 1999: 191)
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Konstru ktivistická fáze také posouvá výzkum recepce publik k širší analýze kulturní

kon zumace. Podle některých teorií kulturn í spotřeba p řispívá ke kultumí sebe-kons trukci,

skrz konzumaci a produkci slastí a významů vytváříme svou vlastní kUltUIU, v limitech

daných asymetrií zúčastněných mocí. (Store y, cit. podle Turne r 2003 : 141) Zůstává

otázkou , j ak a zda lze určit kulturní a politickou funkci konzumu, podle Daniela Mill era

( 1995) dochází k politizaci konzumace (viz ekologické politické strany), konvenční

politická moc ji naopak trivial izuje. (Miller, cit. podle Tumer 2003: 141 )

Dal ší posun recepčních studií spočívá v tom, že konstruktivistický přístup studuje

výpověd i zkoumaných jako text sám o sobě, tedy ne jako záznam významů, ale jako

diskurz, v němž účastník konstruuj e svou roli. Publikum si uvědomuj e samo sebe jako

publikum.

Třetí fáze recepční analýzy j e podle Morleyho inkluzívní , starší poznatky zahrnuje do

svého výzkumu. Na dřívěj ší teori e j e podle Morleyho třeba pohlížet v kontextu j ejich

vzniku, výzkumník by měl rozumět vztahu nového díla ke starému a přinést nové důkazy

i nový pohl ed na staré důkazy. (MOl-ley 1999: 196-197) Model výzkumu publik, který se

tato generac e snaží vytvořit , má být kompl exní, kombinující perspektivy z rozdílných

příbuzných disciplín. Takový model by měl zahrnovat sociální pozadí diváka ( třída,

náboženství, kulturní vkus), j eho osobní charakteristiky (věk, gender, životn í styl) ,

potřeby spojené s užitím média ( informa č ní, potřeba společnosti, zábavní), osobní vkus a

preference diváka, jeho zvyky v užití médi a, j ak j e pro něj médium časově a ekonomicky

dostupné, j eho vědomí si dostupného v ýb ěru , kontext užití (lokace, společnost). Na straně

média by si měl všímat struktury mediálního systému (dosah, konkurence), role média ve

společnosti , očekávání publika od média, obsahových možností média, j eho publicity,

časového rozvržení programů a prezentace (designu). (McQuail 1997: 76) Z komplexity

takového mod elu vyplývá, že užití média není nikdy zcela předvídatelné .

Ke studiím tohoto přístupu patří například studi e Moorese (1993) či Silverstonea

(1994) nebo dlouhodobý výzkum Davida Gauntl etta a Annette Hillové Television Living:

Television Cu/ture and Everyday Life z roku 1999, tzv. .British Film Institute Audience

Tracking Stud y" . (Tumer 2003: 138) Tento detailní , empirický a kvalitativní výzkum se

zabýval sledováním televize v průběhu několika let. Mezi j eho závěry patří . zjišt ění , že

televize j e pro mnoho diváků součástí jejich sociálního života, ve vztahu k televizním
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obsahům vyjednávají své identity, ale tak j emně, že je problematické zachytit tuto

negociaci kvalitativním výzkumem. Vzorce sledování televize se podle jej ich zj ištěn í

měn í podle životních událostí.

Ani tento p řístup se nevyhnuI kritice. Například podle Schrěderov é radikálněj ší

etnografie, kde se mediální užití rovná heterogenní a komplexně provázané směs i

kulturn ích praktik , přivádí pozomost k "nekonečné komplexnosti každodennosti" a

posouvá publikum i média mimo realitu, do oblasti situovaných diskurzů. (Schróderov á

1999: 47) Podle ní je nutná generalizace, abychom se neztratili v nekonečné komplexitě

specifických odlišností. Podobně mluví MOI-Iey, když tvrdí, že sociální analýzy závisejí

na kategorizacích, které jsou reduktivní. (Morley 1992: 161 )

1.5 Nové mediální technologie

Změny v konceptualizaci publika, přesun k pohledu na publikum jako na abstraktní a

umělý konstrukt, podnítil také nástup nových technologií. S novými médii definitivně

zaniká klasické pojetí masového publika, tedy stabilního obecenstva formovan ého

městskou koncentrací, relativně levnou masovou distribucí, limitovanou nabídkou ,

vysokými náklady individuálního autorského zapojení, sociální centralizací a

nacionali zací (McQuail 1997: 128), jasně definovaného vkusem a omezeného národními

hranicemi . Dominantní model 20. století o přímém přístupu jednoho odesílatele k mnoha

příjemc ům byl nahrazen konzultativním a interaktivním vzorcem, v němž si publikum

vybírá obsah a může konverzovat s odesílatelem. (McQuail 1997: 128) Díky rostoucím

možnostem interakce přest áv á platit jasné rozlišení mezi odesílatelem a příj emcem, a tím

se i snižuje rozdíl mezi veřejným a soukromým prostorem. Soukromá komunikace se

stává více veřej nou, např. prostřednictvím mobilních telefonů a intemetu. Vývoj

v technologii nahrávání a uchovávání pořadů a vznik počítačových informa čn ích

systémů , které si uživatel může nastavit dle svých preferencí, umožnil divákům lépe si

určovat čas i podmínky recepce pořadu. Simultaneita publika se tak zača l a snižovat.

Díky nasycení trhu stoupala diferenciace a specializace publika už před nástupem

nových médií. (McQuail 1997: 128) Kabelové a satelitní televizní stanice nabídku a

možnost výběru ještě mnohonásobně rozšířily. Publikum zahltily informacemi, což vedlo

k poklesu jeho pozornosti a potřebě gatekeepingu. (McQuail 1997: 132) Média díky
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přebytku nabídky vyvíjejí větší tlak na konzumaci, tento trend tedy především posiluje

koncept publika jako trhu.

Určité kritické teorie vnímají globalizovaná média nabízející stejné kulturní produkty

kulturně rozdílným publikům jako nový nástroj kulturního imperialismu (např. Tomlison,

199I), internacionalizace publika podle vzoru americké produkce ohrožuje národní

identitu. McQuail si myslí, že tyto teorie sílu americké "invaze" přeceňují. Domácí média

mají podle něj oproti satelitu a kabelu výhodu familiarity a větší dostupnosti, navíc

publikum čte domácí a zahraniční produkty odlišně, také dabing pomáhá odstranit

"cizost" zahraničního pořadu. (McQuail 1997: 139) McQuail nicméně souhlasí, že

globalizace napomáhá homogenizaci publika, i přes stále silnou kultumí rozdílnost

v r ůzných státech. (McQuail 1997: 140) Publikum, které se v rámci této homogenizace

specializuje, se identifikuje více na základě svého vkusu než národnosti. Nová média

snižují roli lokality (Morley 1992: 280) a vytvářejí nové komunity z lidí jinak

vzdálených, kteří sdílejí zkušenost ze sledování stejného pořadu. (Meyerowitz 2006: 115)

Otázkou ovšem je, nakolik divákova národnost a nakolik dostupná mediální nabídka vkus

recipienta ovlivňuje. Morley také upozor ňuje, že fragmentace publik probíhá více podle

sociálně a kulturně determinovaných linií rozdělení. (Morley 1992: 280)

vývoj fragmentace publik se dá podle McQuaila rozdělit do čtyř fází. V první,

jednotné fázi existuje jedno publikum - veřejnost. Pak přichází pluralismus, diverzita

v jednotnosti. Třetí fáze přináší média i mimo mainstreamové jádro, na periferii, jednota

zůstává v diverzitě. V poslední fázi, "modelu rozbití" ("break-up model"), existuje tolik

kanálů, že už neexistuje žádný jednotný vzorec.

Někteří teoretici, jako například technologičtí deterministé, považují trendy

odstartované nástupem nových technologií za osvobozující. Osvobození se týká omezení

času a prostoru i bezmoci vůči mediální manipulaci, fragmentované publikum je těžší

oslovit, pouto mezi médiem a divákem se uvolňuje . Decentralizace a internacionalizace

demokratizuje vztah mezi publikem a médii, zvyšuje sílu příjemce vytvořit si vlastní

identitu, kterou Hartley ve svých pozdějších dílech (1996, 1999) nazývá "do-it-yourself

citizenship", (Hartley, cit. podle Tumer 2003: 137) Publikum si konstruuje i vlastní

"populámí realitu" z mediasféry - arény mediálních forem, textů, produktů a kontextů .
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Jiní teoretici ovšem oponují. Podle McQuaila takové publikum nemá více moci než

konzumenti na jiném trhu. (McQuail 1997: 133) Publika nemají vlastně společný zájem a

jsou více závislá na mediální nabídce. Navíc média sama se ani vlivem nových

technologií tolik nemění , jsou stále řízena stejnými lidmi a jsou stále a ještě více

zaměřená na výdělek. (McQuail 1997: 134) Nová média často vycházejí z těch starých,

jej ichž moc chtěj í rozšiřovat. Podobně i publikum se adaptuje na nové možnosti techniky

(jako nahrávání více kanálů) a své mediální chování tolik nemění. (McQuail 1997: 145)

Fragmentizované publikum je těžší m ěřit a předvídat jeho vkus, publikum se tedy stává

více anonymním. McQuail se ovšem ptá, zda je to pro diváky dobře. (McQuail 1997:

136)

Postmoderní Vlze publik se také dočkala kritiky za příli šnou abstraktnost a za

pominutí specifických operací moci. Podle Fergussona (1989) mají různé kultury a

sociální skupiny odlišný přístup k technologiím a také jinak kategorizují a hierarchizují

časové a prostorové hranice. Fergussoovi se zdá pravděpodobnější, že nové technologie

(např. osobní počítač) jejich uživatelé integrují do starých technologií, a tím jim dávají

smysl. (Fergusson, cit. podle Morley 1992: 281) Podobně smýšlí Basingerová (1984),

podle ní recipient nové technologie "absorbuje" do své každodennosti, tedy integruje je

do struktury a rutin domácího života, až se tyto technologie stanou "neviditelné".

(Basingerová, MOI'Iey 1992: 277-278) Tyto globální zdroje jsou tedy použity jako

východiska k produkci lokálního užití. Toto užití, vzniklé ze vztahu k širším silám, také

samo zanechává na těchto širších procesech svůj otisk. (Morley 1992: 282)

1.6 Definice publika

Jak je vidět ze stručného přehledu historie, výzkum publik čelí mnoha problémům už jen

díky tomu, že je těžké definovat, co vlastně publikum je. John Hartley ve svém článku

z roku 1987 lnvisible Fiction: Televison Audiences, Paedocracy, Pleasure protestuje proti

používanému konceptu publika, protože tvrdí, že publikum je fikce, která se nedá

etnograficky zkoumat jako reálná skupina. (Hartley, cit. podle Tumer 2003: 136) Existuje

mnoho způsobů, jak identifikovat, lokalizovat a definovat jinak amorfní publikum,

například podle místa, sociálních charakteristik diváka, typu média, obsahu pořadu nebo

času vysílání, všechny koncepty jsou ale jen představy uměle vytvořené různými diskurzy
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- výzkumníky, nátlakovými skupinami, mediálními teoretiky, regulačními orgány č i

producenty. .J akýkoliv takový konstrukt je nep řesn ý a proměnlivý v závislosti na mode lu.

Nap ř. mediální instituce se zajímají předevš ím o socio-ekonomický profil publika a

ignorují vni třn í vztahů ' v obecenstvu, jejich koncept klade důraz víc na konzumaci média

než na recepci (tj. na kvalitu prožitku a efektivitu komunikace). Média publikum často

chápou jako produkt, se kterým obchoduj í, ale o němž vědí málo.

Všechny tyto koncepty jsou ale abstraktní. Hartley upozorňuj e , že lidé nej sou pouze

č l en em publika, navíc nejsou č lenem jen jednoho publika. Zastávají také mnohé další role

(nap ř . rod iče , pracovníka, přítel e...), členství v určitém publiku je tedy sociá lně

nedefinuj e. (Hartley, cit. podle Tumer 2003: 134) Klasický význam termínu publikum

spojený s významem mediálního sdělení, kde se publikum rovnalo příj emcům média, se

přeži l , protože praxe výzkumů k němu přidala behaviorální, sociální, ekonomické i citové

aspekty užití médií. Dále je těžké určit původ publika, rozlišit hranici mezi již

existujícími publiky a jejich potřebami, které mohly vést k v ýb ěru určitého média, a mezi

publiky vytvořeným i médii.

Zdá se tedy, že stabilní entita, kterou můžeme izolovat a identifikovat jako mediální

publ ikum, neexistuje. Vznik publika je natolik komplexní, že se vymyká jednoduchému

popisu, navíc i vzniklé publikum nemá pevné hranice. Obraz publika je v každém

diskurzu, v němž o něm mluvíme, vždy vepsán. (Hagenová 1999: 145) MOl-ley navrhuje

dívat se na publika jako na různé subkultumí formace, v nichž sdílené kultumí orientace

rámuj í individuální čtení konkrétního diváka, čtení, které je determinov áno kromě osobní

roviny i sociální a ekonomickou pozicí čtenáře, na kterou on skrz média také reaguje.

Determinace ovšem není mechanická ani uzavřená . Otázkou ale zůstává , jak sociální

charakteristiky strukturují označující praktiky diváků (signifying practices), jak je

dekódování u rčováno sociálně řízenou distribucí kultumích kódů mezi a skrz různé části

pub lika a do jaké míry je dekódování významu ovlivněno dalšími kódy a diskurzy,

v nichž se různé sekce publika pohybují. (Morley 1992: 55-57) Místo analýzy

individ uálních řečových proj evů Mor1ey navrhuje soustřed i t se na analýzu

komunikačních projevů sociálních j edinců. (Morley 1992: 54)

Zkoumání publika zahmuje komplexní pole zájmu: stupeň jeho interaktivity a

vyměni telnost i, jeho velikost a trvání, lokalizaci v čase a prostoru, skupinové
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charakt eristiky (sociá l ně-ku l tu rní identita), simultaneitu kontaktu se zdrojem,

heterogenitu složení publika, sociální vztahy mezi odesílatelem a příjemcem či sociabilitu

kontextu užití. (McQuail 1997: 150) Důleži tou otázkou zůstává také stupeň aktivity

publika . P ředstava naprosto pasivního publika zastávána v raných letech výzkumů

mediálních účinků byla odmítnuta jako mýtus. (McQuail 1997: 59) Podle Biocca (1988)

se aktivita diváků projevuje v zapojení do pořadu , v selektivitě , ať už je ritualizovaná

(tedy zvyková) č i instrumentální (výběrová) , v utilitaritě média sm ěřuj í cí k uspokojení

určitých potřeb, v intencionalitě, s níž jsou zpracovávány přich ázej ící informace, a v

možnosti rezistence vlivu mediálních sdělení. (Biocca, cit. podle McQuail 1997: 59)

Koncept aktivity publika je nicméně obtížný a jeho povaha a hloubka stále zůstává

nejasná , i díky tomu, že výzkumníci i média mohou publika pozorovat jen nep římo a

fragmentárn ě,

1.7 Závěr

Výzkum publik, za nímž také stojí základní otázka mediálních studií "Jak mocné č i

nebezpečné jsou účinky masové komunikace?", je tedy velmi komplexní a složitá

záležitost. Pokud výzkumník roli jazyka a signifikací podcení, dojde k mechanickému

zjednodušení, pokud ji přecení , potom mu jako .iotevren áplechovka s červr f1lllže sežrat

celou teoretickou strukturu ". (Alasuutari 1999: 4) Proto by měl být opatrn ý v používání

extrémních přístupů a to se týká i přístupů k aktivitě publika. V podstatě na každou

otázku týkající se publik existuje více pohledů . Má užití médií vliv pozitivní (tj. vede ke

vzdělání a kulturnímu obohacení), nebo negativní (tj. vede k návyku, odtržení od reality,

poklesu sociálních kontaktů)? Tvoří publikum skupina nebo izolovaní jedinci ? Pomáhají

výzkumy publik jeho osvobození či kontrole? Stávají se publika vlivem nových

technolo gií více fragmentovanými, bez národní či kultumí identity, lépe uzpůsobené k

sociální kontrole, nebo jsou svobodněj ší , rozmanitější v komunikaci i v recepci?

(McQuail 1997: 20-24)

Výzkumník by si měl také udržet odstup od společnosti , kterou zkoumá, a být si

vědom kultumě daného morálního stanoviska a zájmů. Vědec se nern ů že považovat za

neutrálního pozorovatele , protože je součástí veřejného diskurzu, který vždy slouží

nějakému účelu. (Alasuutari 1999: 12)
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Také publikum nestojí samo o sobě, a proto je jeho aktivita omezena horizont em

kulturně vázaných konceptů , skrz které chápeme realitu. Podle Babrowa (1 988) diváci

myslí v tzv. interpreta čn ích rámcích založených na zkušenostech, některé volby publika

pak mají smysl v těchto rámcích, jiné mohou být jen zvykové. (Babrow, cit. podle

McQuail 1997: 73)
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2. Slast

2.1 Úvod

Výzkumy, které se zaj ímaly o divácké slasti vyvolané konzumací nějakého pořadu

populární kultury, se prosadily až ve druhé fázi recepčních studií. Z počátku musely čel i t

výtkám, že používají spekulativní, nekritickou metodologii a že nejsou tak podstatné jako

výzkumy zabývaj ící se efekty fakti ckých program ů na publikum. (Grayová 1999: 23) Jak

ale připomíná Mercer, populární kultura se nedá zredukovat na otázku smyslu a pravdy

jako například zpravodajs tví, ideologická hra probíhající v jejích produktech je

rozporuplná a s ložitějš í. (Mercer 1983: 85) Diváky ke sledování televize větš inou nikdo

nenutí, pro tuto aktivitu se rozhodují sami, protože si ji dokáží užít. Sledování televize a

především fiktivních pořadů je tedy zdrojem slasti.

Právě i kvůli tomu je rozšifrování konzumace populární kultury s ložitějš í, neboť slast

je pojem obtížně definovatelný. Slast nebývá přímo fixována, často je zažívána i po

sledování pořadu , j ako vedlejší produkt něčeho j iného, např. konverzace. (Jameson 1983:

1) Slast je také pojem multidiskurzivní, a v každém diskurzu, který se slastí operuje,

může být definována a interpretována rozdílně. Například v psychoanalytickém diskurzu

je slast spojena s touhou, vychází z raných psychických procesů a je univerzální.

Socio logický diskurz se zajímá o vztah konkrétní slasti k sociální s t ruktuře a chování.

Nicméně každý diskurz spojuje slast s individuálním vkusem a preferencemi. Většina

diskurzů se také zabývá otázkou, jak naložit se slastí ve vztahu k práci a jak ji regulovat

ve vztahu k suverenitě jednotli vce. (Mercer 1983 : 89) Slast je pak především

tematizována jako politický problém. Mnoho výzkumů zkoumá, jak jsou slasti nejen

textualizovány, ale i institucionalizovány a politizovány. Základní otázka zní: Jaký vztah

má slast k dominantnímu společenskému řádu, především jak ovl iv ň uj e j eho udržování

v dominanci? Jak ukáží následující podkapitoly, na tuto otázku existuj í kontrastní

odpovědi - od n ázoru, že slast je odměna za přijetí dominantní ideologie, po pojetí, které

naopak spojuje slast s rezistencí.
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2.2 Slast ve službách dominantní ideologie

Teorie, které chápou slast jako opresivní nástroj dominantní ideologie, jsou ovlivněné

marxismem. Marxismus výtvory populární kUltUIY vidí jako ekonomické produkty,

jejichž hlavním cílem je prodej a konzumace. Divácká slast je spojená s touto

komodifikací, protože i ona spočívá v konzumaci. Podle marxistů a neo-marxist ů,

například teoretiků z Frankfurtské školy, je slast nalezená v masové kultuře falešná,

protože je ve skutečnosti součástí manipulace mas, která se snaží odvrátit pozornost od

jejich pozice vykořisťovaných. (Angová 1996: 17) Konzumní systém stimuluje nové,

falešné potřeby, které dokáže naplnit, a tím přinést dostatečné uspokojení. Slast tedy

dominantní ideologii kapitalistické společnosti slou ží k tomu , aby udržela většinu jejích

členů, z jej ichž práce profituje, pod kontrolou. Herbert Marcuse v návaznosti na Freuda

mluví o represivní desumblimaci. Systém podle něj lákavou nabídkou příjemných požitků

a slastí mění samostatně a kriticky uvažující občany v povrchní děti , které se výměnou za

tyto slasti dobrovolně vzdaly své svobody a suverenity."

Jako konzervativní, reakční a patriarchální vidí masovou kulturu a její slasti také dal ší

neo-marxista Antonio Gramsci . Jeho pohled vychází zjeho konceptu hegemonie, v němž

dominantní společenský řád nekontroluje vše . K pochopení, jak hegemonie funguje díky

procesům komerční kultury, je důležité pochopit slasti nabízené touto kulturou . (MorIey

1992: 26) Nabízená slast stejně jako hegemonie nedominuje, ale penetruje a inkorporuje

diváky. Proto je podle Gramsciho nutné v analýze slasti opustit interpretační rámce

hledající definitivní významy a všímat si sociálních vztahů, v nichž příj emce žije (Mercer

1983: 98) , i toho jako jsou kulturní a ideologické elementy zkombinované v buržoazní

kultuře (Bennett, cit podle Turner 2003: 178). Analogií toho názoru je Foucaultova

historie "diskurzivních jednotek", např. slast z porna se váže k vývoji v artikulaci

sexuality. (Mercer 1983: 98) Pozitivní roli slasti v masové kultuře kapitalistické

společnosti levice neuznává. Podle Stuarta Halla proto, že levice vychází z teorie, podle

níž socialismus, ideální organizace společnosti, teprve přijde. Slast teď a tady, stejně jako

slast v teorii , je tedy vždy falešná. (Angová 1996: 18)

Marxismem ovlivněné feministky slast také vidí ve službách dominantní ideologie.

Laura Mulveyová, vycházejíc z Freudovy teorie voyeurismu, vizuální slast nabízenou

9 http://archives.econ.utah.edu/archives/theOly-frankfuI1-schooI/1998mIO/msg00016.htm
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v hollywoodských filmech chápe jako odměnu za identifikaci, za přijmut í pozice a

pohledu hlavního hrdiny, a tím dominantní ideologie, jejímž nositelem je hrdina. Tento

pohled je vždy maskulinní a sm ě řuje na ženské tělo , které je fragmentizováno, a tím

zfetišizováno, aby se tak překonal a jeho hrozba. Dívání se na ženu tak vyjadřuje mužovu

10 SI t bí , . k I v , , I r k d ě k 'moc. as na izena mamstreamovou u turou spociva v na ezeni st ru tur ets e

sexuality reprodukov aných ve strukturách filmu a naturalizuje patriarchální status quo.

(Fiske 200 1: 224) Slast v tomto pohledu slouží jako bezpečný ventil frustrací

utlačovaných . Z jejich problémů způsobených sociálním řá dem nabízí jen osobní únik

podobný dennímu snění, který nevede k aktivní snaze něco zlepšit, ale naopak pomáhá

naturalizovat hodnoty dominantní ideologie do přirozených tužeb. Tato slast j e

eskapistická a reakční , nástroj kontroly.

Jak upozorňuj e Fiske, tato teorie se nedá zcela přenést na televizi, jejíž sledování

uprost řed rodinného života je víc interaktivní a segmentované než voyeuristické. Ovšem i

některé televizní pořady fragmentizují ženské tělo, takže i zde dochází k mobiliza ci

maskulinní touhy v ženských diskurzech a konstrukci mužské pozice (pohledu) pro

divačku-ženu, skrz níž může dodat smysl svému tělu (Fiske 2001: 170), a tím i pořadu

stvořeném v rámci patriarchální ideologie.

Mulveyová a další radikální feministky samozřejmě proti takové neemancipační slasti

vystupují; .se snahou upozornit ženy na to, že tato slast vyj adřuje praktiky opresora.
c..

(Jameson 1983: 7) Slast, kterou by měly feministky během sledování nefeministického

filmu hledat , je slastí z vědění , z analýzy a dekonstrukce tradičního narcistického

pohledu. (Mulveyová 1983: 157)

Kromě Visual Pleasures and Narrative Cinema od Mulveyové patří mezi významné

studie zabývaj ící se slastí z pohledu levicového feminismu také výzkum čtenářek

romancí , Reading the Romance od Janice Radwayové. Tato práce se podle názoru

Angov é od jiných podobných feministických studií liší metodologií.I I (Angová 2003:

227) Podle Radwayové slast, kterou čtenářky, ženy v domácnosti, nacházejí v romancích,

spočívá v uvolnění napětí dosaženého dočasným útěkem od požadavků sociální role ženy

10 Mulveyová 1975: http://www.drama21c.net/writers/mulvey/mulvey.htm
II Radwayová odmítá metody imanentní textuální analýzy, podle ní se výzkumník musíod textu přesunout

ke komplexní sociální události čten í , kde žena aktivně přispívá k významu lexikálních znaků. V Reading
the Roman ce Radwayová sbírala data pomocí osobních interview se č ten á řkam i .
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v domácnosti. Během čtení také dochází k symbolickému uspokojení psychologických

pot řeb péče . Romantická fikce tedy díky své nabídce slastí pro tyto ženy představuj e

kompenzační literaturu a formu terapie. (Angová 2003: 226) V pohledu čtenářek čten í

takové fikce vyjadřuj e mírný protest a touhu po uspokojení jejich emocionálních potřeb .

Femini stky ovšem stejné čten í vidí jako aktivitu, která impuls k sociální změně

potenciálně odzbrojuje, neboť ony potřeby obstarává. (Angová 2003: 229) Podle

Radwayové je čten í romancí neadekvátní, protože nechává reálnou situaci čtenářek

nezměněnou, a ženám poskytuje pouze iluzorní slast. I její studie chce čtenářky

p řesv ěd čit , aby prohlédly svou situaci a pochopily své názory jako názory domin antní

ideologie. Její výzkum je tedy jakousi formou sociální pedagogiky. (Angová 2003: 230)

Radwayová se cít í jako marxistka a feministka zavázána k sociální změně, a nemůže

proto " .. .pre hllžet ani minimální (00.) f ormu protestu, musíme se naučit, jak co nejlépe

po vzbudit a nepiipustit nemo žnost vytvoreni světa, kde zástupné slasti poskytované čtením

nebudou nutné." (Radwayová 1991: 222) Radwayová tedy používá etnografii nejen jako

metodu výzkumu, ale také jako politickou cestu nastolení smíru mezi feministkami a

čtením romancí.

Právě to ovšem bylo Radwayové vyčítáno , např. len Angovou. Angová Radwayové

vytýká , že její terapeutický záměr p říli š ovlivňuj e její analýzu. Radwayová přehlíží , že

použití etnografie j e samo o sobě politickou intervencí, protože pomáhá konstruovat

kulturu, kterou popisuje a které se snaží porozumět (nejen ji reflektovat). (Angová 2003 :

229) Radwayová také příliš jasně a stabilně rozděluje identity - čtenářky nejsou

feministkami a naopak. Radwayová míní, že pokud by se energie přesunula ze čtení do

politické akce, dosáhly by ženy jednoty, a čtenářky proto podle Angové konstruuj e jako

feministky v zárodku. (Angová 2003: 231) Jejich čtení pak interpretuje jako akt

symbolické resistenc e, kdy ženy dočasně odmítají plnit neustálé potřeby domácno sti,

manželů a dětí a věnují se jen svým soukromým slastem. Angová má ovšem pocit, že

Radwayová slast z romance řádně nevysvětluje , naopak ji zlehčuje a nepovažuje za

reálnou (Angová 2003: 231), což souvisí nejspíše s tím, že tato slast je pro Radwayovu

falešná , podp orujíc í iluze, že romantická láska může potkat i čtenářky a že muži jsou

schopni plně uspokojit ženské potřeby. Ztoto ž ňov án í fantazie se světem falešných iluzí a

reality je ovšem podle Angové zjednodušující. (Angová 2003: 232)
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Podle těchto marxistických feministických teorií slast příjemce fikce nenabízí

odpovědi v rozporu s dominantní ideologií, což ovšem také znamená, že nenabízí žádné

významy vycházející z diváka. (Fiske 200I: 277) Například podle Mercera ale mají

sentiment, nostalgie, touha, ambice a identifikace větší roli v ekonomice slasti než jim

Mulveyová dovoluje, protože to jsou impulsy, historicky zakořeněné ve vědomí, se

kterým začínáme nějaký fiktivní pořad sledovat .(Mercer 1983: 97)

Slast jako nástroj kontroly používají i nemarxistické teorie. Například anglický filozof

a sociální reformátor z přelomu 18. a 19. století Jeremy Bentham, který vycházel

z modelu Panoptika. Vzhledem k tomu, že individuální tělo je ve společnosti

kontrolováno a regulováno, individualizace slasti uvádí i slast do pole dokumentace a

sociální regulace. Bolest a slast jsou používány v souladu s filozofií souhlasu a sankcí,

neboli metody cukru a biče, k ovládání jedince. (Mercer 1983: 90) Slast je tedy utilitární

pro mocenské složky.

Negativně vnímali určité slasti také intelektuálové, kteří se obávali amerikanizace své

národní kultury (v Británii 20. let 20. století například F. R. Leavis či George Orwell). Ti

pak kritizovali média, jako např. BBC, za rozšiřování středostavovské kultury, která

nabízí určité slasti jako odměnu za své přijmutí, v případě britské BBC například

pochlebování publiku ze strany moderátor ů, familiérní oslovení, opakování a pevnou

organizaci času, apod. (Frith 1983: 122)

Slast jako kontrolní nástroj používá i John Hartley ve své pedokratické teorii, podle

níž se média i mediální regulační orgány chovají k divákům jako k dětem a nabízejí jim

slast v podobě důrazu na hravost a fantazii . Média diváky instruují, jak mají jejich

pořadům rozumět a jak si je užít, v metadiskurzech o médiu i v samotných mediálních

pořadech, například pomocí nahraného smíchu v sitcomech, který naznačuje, kdy se má

smát i divák doma. Za takovým jednáním stojí fakt, že pro média představuje publikum

především produkt k obchodování, produkt, o kterém média ovšem málo vědí a bojí se, že

by ho mohla ztratit. (Turner 2003: 135-136)
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2.3 Slast ve službách pf'íj emce

Vedle teorií, které chápou slast jako instrukci či odměnu svázanou s ideologií

kapitali stické společnosti , existují také teorie, které si všímaj í, že v téže spol ečnosti je

slast považována za podezřelou , vyžaduj ící kontrolu a cenzuru. (Davies 1983: 46)

Spojování slasti s leností č i sobeckostí vychází z protestantské etiky, podle níž musí

být slast zasloužená a odpovědně užitá, tj. využitá k načerpání sil do další práce. Levicově

orientovaní teoretici pak jako další důvod, proč je sledování televizních fikcí napadáno ,

uváděj í strach střední třídy z toho, že slast dělnické třídy nemohou ovládat (Fiske 200 I:

227) , či podobně z toho, že slast například z reprezentace sexuality a sociability žen

v romancích podkopává patriarchální autoritu. (Davies 1983: 54) Jak připomíná Fiske,

slast nebývá kritizována v diskurzu t řídy, i když tato kritika z něj pochází , ale v

obecněj ším diskurzu morálky, práva, estetiky. (Fiske 200 I: 227)

Slast působící proti dominantní ideologii vychází z divákovy aktivity, z určité f011l1Y

zapoj ení do textu. David Buckingham ve své studii Public Secrets (1987) o divácích soap

opery Eastenders zjistil, že divákům přináší slast především proces odhalování děje

během sledování pořadu a po sledování diskuse s ostatními diváky zahrnující očekávání a

spekulac e o dalším ději . (Tumer 2003: 128)12 Podle Buckinghama diváci využívaj í své

autonomie definovat si vlastní vztah k televizním pořadům . K textu jsou schopni

zaujmout kritickou vzdálenost, aniž by se tak připravili o slast. (Buckingham, cit. podle

Tumer 2003: 128-129) Pierre Bourdieu připomíná další zdroje slasti v populámí kultuře 

okamžité emocionální zapojení, identifikaci a především slast z rozpoznání situací

známých z vlastního života. (Angová 1996: 20) S tím souvisí i další zdroj slasti ,

porozumění světu seri álu. (Eagleton 1983: 63)

Dle některých , např. Johna Storeyho' :', konzumace populární kultury přispívá ke

kulturní sebekonstrukci, jinými slovy je produktivní. Skrz produkci a konzumaci slastí a

významů divák vytváří svou vlastní kulturu, v níž si přivlast ňuje kultumí produkty do své

osobní subjektivní historie. Podle Storeyho tato aktivita z diváka nedělá automaticky

opozičního čtenáře , protože mezi bojujícími silami není moc rozdělena stejnom ěrn ě,

(Storey, cit. podle Turner 2003: 140-141)

12 Slast z následného rozebrání pořadu potvrdil i dlouhodobý výzkum Davida Gauntletta a Annetle Hillové
Television Living: Television Culture and Everyday Life z roku 1999.(Turner2003: 138)
13 V Cullural Consumption and Everyday Life z roku 1999.(Turner 2003: 140)
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Tyto teorie nesouhlasí s klasickým marxismem, podle nejz Je kulturn í produkt

především produktem ekonomickým, jehož směnná a užitná hodnota j sou v kapitalistické

spo lečnost i propojené. Charak ter spotřeby mediá lních produktů se nedá odvodit jen na

základě j ej ich výroby, neboť do ní vstupují socio-kulturní a psycho logické podmínky.

(Angová 1996: 18) Klasický marxismus trpí zjednodušeným pohledem na diváka, který

není víc než součástí nevědomé masy. Pro populistick é p řístupy ovšem slast neleží

v textu samo tném, ale j e spojena právě s divákem, otázka proto nezní, j aký je text, ale co

text dělá s divákem, j ak j sou slova a obrazy v textu sm ěňovány za s last v procesu

reprezentace a figurace světa.

Nejdále v tomto názoru zašel John Fiske. Podle něj lidová slast v sobě auto matic ky

obsa huje prvek rezistence, neboť slast funguje na rovině označujícího . Tato rovina je

heterogenn í a decentralizovaná a akcentuje povrch, t ělo , radost, ne-smysl. (Fiske 200 I:

240 ) Ideologie naproti tomu funguje skrz označované, tedy skrz význam a kont rolu

subj ektu , apel na jeho odpovědnost, smysl a j ednotu . Její rovina je homo genn í a

central izovaná. (Fiske 200 I: 242)

Slast Fiske spojuje s karnevalem, čímž navazuje na teorii ruského filozofa a liter árního

kri tika a teoretika Bachtina ( 1968). Karneva l představuje smích, špatný vkus, exces 

tedy to, z čeho je konvenční morálkou obvi ňov á na televize, jak upozorňuje Fiske . (Fiske

200 I: 24 1) Karneval klade důraz na tělo, jako na úrove ň materiality, kde jsou si všichni

rovni. Právě v těl e a smyslech je artikulov ána slast, důsledkem její privati zace v 19.

století během rozdělen í sfér na mužskou veřejnou a ženskou soukromou. (Fiske 200 1:

230) Feminizace slasti pak dovolil a její artikulaci v kultuře potlačovaných skupin. (Fiske

200 I: 230) I když i tělo je oblastí spojenou se sociá lní a po litickou mocí, která ho podle

různých měří tek estetizuje, karneval akcentem na tělesnou slast oslavuje hlavně "dočasné

osvo bození od pie vl ádajlci pravdy a zavedeného Fá du", (Bachtin, cit. podle Fiske 2001 :

24 1) Karn eval umo ž ňuj e obyčejnému divákovi zpochybnit každodenní normalitu a j ejí

způsoby výkonu moci, karneval moc a autoritu paroduj e. Právě tím patří do kultury

subo rdinovaných, protože vyjadřuje j eji ch sociální zkušenost. Subordinovaní nepovažují

soc iá lní řád, v němž žijí, za spravedlivý a rovnoprávný a proto nacházej í slast v odmítání

j eho pravidel, z uni knutí kont roly. I slast skrytá v populární fikci tedy dodává divákovi

moc odporovat dominantní ideolo gii. (Fiske 200I: 230)
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Tato resistence ale nemá podobu revoluční snahy svrhnout stávající sociální a

politický systém. Je to nesouhlas přijmout sociální identitu danou dominantním

systémem. Tato divácká aktivita je tedy více kulturní či sémiotická než sociální či

vojenská , protože zachovává a posiluje pocit odlišnosti. Udržuje pro subordinované místo

v kultuře , místo, kde se mluví "nízkým jazykem" obyčejných lidí, místo, které ignoruje

sociální hierarchii zbytku společnosti . Fiske upozorňuje, že i tak je toto chování efektní ,

protože sociopolitické systémy závisí na systémech kulturních. (Fiske 200I: 241)

V postmoderním světě podle Fiskeho převzal mnoho funkcí karnevalu styl. Skrz styl,

obraz a povrch se v současné metropolitní společnosti realizuje .j á", protože tato

společnost produkuje kulturu podívané, kde již nejde o vnitřní hloubku, pod povrchem už

žádný "pravý" význam není. (Chambers, cit. podle Fiske 200I: 259) Styl tvo ří

personalizovaná směs tržních komodit, divák tedy participuje na jeho vzniku a obsahu ,

konstruuje vlastní identitu, což mu přiná ší slast. (Fiske 2001: 232) Jako příklad takové

konstrukce Fiske uvádí svou studii o fanynkách zpěvačky Madonny. Ty čerpají slast

z Madonnina stylu, který využívá symboly z mužského diskurzu, ovšem používá je mimo

originální kontext. (Fiske 2001: 233) Tím, že styl vytrhne obraz z originálniho kontextu ,

v němž dával smysl, přetvo ří ho v pouhé označující mimo kontrolu smyslu

označovaného . Povrchní označující se pak dají libovolně kombinovat do unikátního stylu,

který nevyjadřuje nic specifického, jen nezávislost jeho tvůrce nad konvencemi a

významy dominantního diskurzu. Subordinovaní tak v podstatě podle Fiskeho mají

možnost "ukradnout" dominantní diskurz pro svou slast čerpanou z kontroly nad svou

subjektivitou a konstrukcí identity. (Fiske 2001 : 254) Tato slast se odehrává

v izolovaných fragmentech příjemcovy zkušenosti, a tím ho uvolňuje z centrality

sociálního řádu regulující jeho život. Podle Baudrillarda je toto jediný politický akt, který

v pozdním kapitalismu jinak bezmocným masám zbývá. (Baudrillard, cit. podle Fiske

2001: 254)

Porušení pravidel přináší subordinovaným slast právo proto, že pravidla jsou jednou ze

sil hegemonie . Z Fiskeho teorií vyplývá, že právě hra s pravidly a limity reality se

nejsnadněji a bez sankcí hraje v populámí fikci, kde nabízené obrazy a identity nejsou

fixované , dají se tedy dekonstruovat a znovu vytvářet. (Fiske 2001 : 252) Podobná hra

není neobvyklá, Fiske připomíná Freudovu fázi hry fort-da, kdy člověk začíná používat
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symboly ke kontrole svého prostřed l. (Fiske 2001: 231) I v této hře zažívá hráč slast

z toho, že dokáže ve větš í mí ře než v běžném životě kontrolovat pravidla, že může

zkoumat vztah mezi pravidly a jejich porušenlm a svobodou. Podstatné je , že tato hra j e

aktivní a dobrovolná, její řád kontrolují hráči nebo ho dobrovolně přij ímaj í. (Fiske 200 I:

234) Vytváření světa, který běží podle jejich pravidel a odpovídá jejich sociální

zkušenosti, přin á š í subordinovaným slast z pocitu moci. Divák sdílí roli autora a doplňuje

význam události č i postavy podle sebe. (Fiske 2001: 171) Sám také kontroluje svůj pohyb

mezi fikcí a realitou, mezi nimiž dokáže podle Fiskeho jasně rozlišovat. Tato hra je tedy

pro něj aktivní , uplat ňuj e v ní svou kreativitu a rezistenci a udržuje díky ní smysl své

subkulturn í odlišnosti. (Fiske 2001: 236)

Tato slast se podle Fiskeho nedá vysvět lovat pomocí homogenního psychologického

modelu, ale podle heterogenního sociokulturního. (Fiske 2001: 236) čtecí strategie

nejsou funkcí textu, ale součástí divácké praxe sledování televize. (Fiske 2001: 176)

Podle Barthese může být slast vyvolána každým textem, záleží na č tená ři - ten je určuj ící,

protože slast může být zažita jen čtenářem p ři čtení. (Barthes 1994: 160) Podle Fiskeho

takový názor implikuje náhodnost, která tento proces nedokáže dostatečně vysvětlit.

Fiske proto navrhuje jinou teorii, podle níž rozmanitost slasti vyvolává rozmanitost

sociálně situovaných diváků . I člověk, který se ztotožňuje s dominantním řádem , může

zažít slast a vnímat ji jako dobrovolnou a původní. Slast opozičního diváka naopak jde

proti homogenizační síle ideologie, pomáhá legitimizovat heterogenitu, s dominantní

ideologií vyjednává . (Fiske 2001: 243) Televize, stejně jako spo l ečno st, v níž vznikla,

obsahuj e obě tyto tendence, opoziční a afinnativní, v aktivní kontradikci a stejně tak

slasti , které nabízejí. V souladu s teorií o stylu jako novém karnevalu Fiske tvrdí, že

ideologie zůstává zrcadlena v narativitě, zatímco styl nabízí demokratický postmodern í

jazyk plný povrchních označujících, znaků, které nemají pevné autory, a komodit, které

patří všem. (Fiske 200 I: 260) Podle Fiskeho je ale opoziční slast pro televizi typická,

protože to je slast ze hry a z moci být jiný . (Fiske 2001: 236) Slast z poznání a potvrzení

své identity zkonstruované dominantním diskurzem Fiske chápe jako jakýsi nižší druh ,

Slast sice může být návnada ideologie, ale vždy obsahuje něco víc, prvek unikající

systému. (Fiske 200 I: 278) Například zcizující styl, který přizná umělost konstrukce

pořadu.
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Te levizní text podle Fiskeho není autoritativní, nemá jen jeden hlas podporující jedin ý

správný způsob pohledu na svět. Díky hravému charakteru televizních textů roli autora

významů sdílí i divák. Pro Fiskeho to znamená, že televize nabízí svým uživatelům

sémiotickou demokracii. (Fiske 200 I: 238) Ta deleguje produkci významů a slastí na

diváka, otevírá mu diskurzivní praktiky, především tím, že zvýrazňuje svou textualitu, č i

když mu nabízí znalost situace (nap ř. opakovanými záběry u sportovních přenos ů ) , díky

níž si divák může utvořit vlastní názor. Televizní text je podle Fiskeho textem

"producerly" (Fiske 200 I: 237), jehož znaky jsou demystifikace reprezentace reality a

aktivní a sofistikovaný divák, který dílo spoluprodukuje a nad nímž má televizní

producent textu je n omezenou moc. (Fiske 200 I: 238) Diváci chtějí p řfstup do způsobu

televizní reprezentace, alespoň ti, jejichž slast nepochází z přij eti pozic nabídnutých

ideologií, ale z chápání textu jako hry č i soutěže.

Někteří , například Morley, ovšem proti Fiskeho myšlence sémiotické demokracie

protestuj í. Podle Morleyho divák nevidí v textu všechno, co chce, protože text j e

konstrukce, ne okno do světa. (Morley 1992: 25) Mediálního sdělení má svou StIUktUIU,

v textu existuj í mechanismy, které vyzdvihuj í jeden význam a potlačují další (Morley

1992: 2 1), polysémie textu tedy má své limity. Podle Morleyho i Alasatuuri slast nelze

valori zovat, neboť to by vedlo ke kultumímu relativismu, krit éria kritiky o kultuře pak by

závisela na způsobu konzumace a ne na obsahu kultumího produktu. (Alasatuuri 1999:

II)

2.4 Slast neutrální

Vedle teorií, které nahlížejí na slast j ako na nástroj hegemonie, a těch , pro něž slast

představuj e naopak nástroj resistence utlačovaných skupin, stojí t ř et í perspektiva. Do ní

patří hédonistický přístup k textu , jehož nejvýznamnějším představitelem je francouzský

filosof Roland Barthes, především díky dílu z roku 1973 Rozkoš z textl/ o Barthes proti

n á zor ům francouzské komunisti cké strany vystoupil s teorií o individuální gratifikaci

příjemce . I podle ní slast ztěžuje ideologickou kontrolu, protože umožňuj e příj emci

urči tou kontrolu nad produkcí významů . Barthes slast dělí na dva druhy, podle intenzity a

původu . Podle Fiskeho tak do své teorie zahmuje i teorie zmíněné v předcházející
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kapito le, skrz každodenní slast zvanou "plaisir" neboli pot ě š en í" (uspokoje ní). (Barthes

1994 : 132) Tato slast pochází z kultury, je plurální a může potvrzovat více sociálních

identit, tedy i pocit identity produkovaný kulturou, jak cháp e slast například Mulveyová .

Ovšem dovoluj e také opoziční slast v potvrzování divákovy opoziční identity. (Fisk e

200 I : 228) Potěšení uspokojuje, naplňuje (Barthes 1994: 128), je komfortní, "Jouissance"

neboli rozkoš (md loby) je naopak slastí singulární , poh yblivou, krajní, tě l esnou, erotickou

a nepředvídatelnou, a tím se stala nekontrolovatelná kulturou, kterou rozbíjí stejně jako

vkus a hodnoty p říjemce. (Barthes 1994: 129) Tato slast nezáleží na smyslu , ale na

přítomnosti a intenzitě, nevychází ani z emocí ani z identi fikace, ale ze čtení těla. (Fiske

2001 : 229)

Tyto dvě slasti stoj í podl e Barthese proti sobě, liší se nejen ve stupni intenzity, jsou to

rovnoběžné síly, mezi nimi ž je nekomunikace . (Barthes 1994: 132) Zatímco potěšení je

jednoduché a dá se vypovědět, o rozko ši, která otřásá divákem, se mluvit nedá. V praxi je

ale oddělení plaisir a jouissance obtížné. Fiske míní , že slast zažívaná při sledování

televizních pořadů patří spíše k plaisir, proto že podmínky sledování televize neumožňují

prožít pořad v takové intenzitě potřebn é pro jouissance. (Fiske 229)

Podstatou decentralizované slasti je uvolnění vztahu mezi označovaným a

označuj ícím. Tím uvolňuje i stabilitu významu a otvírá divákovi přístup k ideologické hře

s různými kódy, styly a jazyky obsa ženými v textu populární kultury. Díky slasti

přestávají být opoziční síly v textu potlačeny a stávaj í se plurálními, nic nezůstává

v antagonismu, čtenář tedy může čerpat slast i z knihy, s níž ideologicky nesouhlasí.

(Barthes 1994 : 140) Příjemce nemusí resp ektovat celek. Text navíc není izotropní, čtenáři

vzdoruje v různých místech v různé míře . (Barthes 1994: 143) Jeho potěšení má

v podstatě formu lehké úchylky, vychází z textového přesahu překračujícího všechnu

sociální funkci a strukturální fungování. (Barthes 1994: 132)

Podle Barthese slast z textu vytváří rytmus mezi tím, co je čteno a tím, co není,

rytmus, který si každý čtenář může určit sám. Příj emce netěší obsah či struktura, ale spíše

.odrenina, kterou udělám na hladkém povrchu". (Barthes 1994: 127) Angová tuto

metaforu int erpretuje jako slast získanou z poznání emocionální reality textu , ze

symbolické reprezentace obecných životních zkušeností , fungující na konotativní rovině

14 Tyto termíny vychází ze slovenském překladu knihy.
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asoc iací k prvkům textu. (Angová 1996: 42-44) Text posuzovaný na základě slasti pak

není dobrý ani špatný, hlavní otázka zní, zda je ten pravý pro konkrétního čtenáře .

(Barthes 1994: 128) Pro Barthese text není hotový produkt s hotovým smyslem, ale

tkanina, která se neustále vytváří a zpracovává tím, že se proplétá se subjektem, který se

v textu ztrácí. (Bart hes 1994: 160) Interpretaci textu a hru obou jeho slastí určuj e

kombinace biologických, historických, sociologických prvků přfj emce , jeho

"indi viduum", které odděluje jeho tělo od jiných těl. (Barthes 1994: 159) Ustanovení

textu tedy nejsou pro jeho slast určující , vztah mezi nimi může být velmi slabý.

Slast z textu je podle Barthese unikavá a nejistá, stejný text se nemusí stejnému

příj emci podruhé stej ně líbit, slast je ovl ivněná náladou, zvyky, okolnostmi. Barthes proto

tvrdí , že o slastném textu není možné mluvit z hlediska pozitivní vědy (Bart hes 1994:

153), slast nelze vysvět l i t a zdůvodni t. Každá explikativní ukončená výpověď se podl e

Barthese vystavuje nebezpečí , že bude ideologická. (Bart hes 1994: 152) Využívání slasti

pro politické účely, ať už pravicí, která slast vyžaduje jako pozici proti nudné

intelektuálnosti, č i levicí, která slastí opovrhuje a preferuje poznání a závazek, slast

zjednodu šuje. Slast nezávisí na logice chápání a pocitu, je revoluční a asociální zároveň,

cosi, čeho se nemůže ujmout žádná mentalita. Slast z textu je podle Barthese skandální,

ne proto že je nemorální, ale protože odstraňuje z textu systém a strukturu. (Barthes 1994:

134) Podle Jamesona se snahou připsat textům neutralitu Barthes snaží utéct "noční můře

histor ie". (Jameson 1983: 9) Jameson ale toto úsilí nechápat texty jako projekci urči té

skupiny či třídy odsuzuje jako utopické, protože i odklon od historie a politiky je nakonec

politický, jako reakce na tyto reality. (Jameson 1983: 9) Podobně smýšlí i Morley, podle

nějž neexistuje "nevinný text", protože každý, nap říklad i Tom a Jerry, obsahuje určité

vzorce chování a určité hodnoty. (Morley, Brunsdonová 1999: 82)

Jiné vysvětlen í politické neutrality slasti nabízí instrumentalistickýp řístup, Podle něj

slast není primárně ani progresivní ani konzervativní, protože je spojena s fikcí a s

fiktivními pozicemi a řešeními , ne s jejich ideologickým obsahem. (Angová 1996: 135)

Právě nizozemská teoretička Jen Angová je jedna z prvních p řich á zej íclch v 80. letech

s tímto směrem . (Alasuutari 1999: 11 ) Její vidění je populistické, více liberální a

inkluzívní. Podle Angové je slast produkt kulturního artefaktu, který vzejde primárně

z konfrontace mezi divákem a programem. Co se děje při sledování pořadu je tedy
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důležitěj ší než sociální, ekonomické a politické charakteristiky publika. (Angová 1996:

10)

Podobně jako Barth es i Angová upozorňuj e , že slast je teorií těžko uchopitelná,

protože v praxi je zažívaná jako spontánní, nevědomá, difúzní, heterogenní a svázaná

s kontextem. (Angová 1996: 84) Během sledování televizního pořadu také nejde pouze o

text, slast vyvolává i kulturní chování a zvyky spojené se sledováním. (Angová 1996: 84)

Ani sami diváci nedokáží slast plně rozumově vysvětlit , slast je nejistá a nestabilní ,

nemusí se opakovat. (Angová 1996: 85) Divácká slast j e enigma (Angová 1996: 17),

související s fascinací, kterou má určitý po řad pro určité diváky. Motivuje diváky

k dalšímu sledování, i když třeba pořad nepovažují za p říl i š kvalitní podle ku ltumě

daných měřítek. (Angová 1996: 17)

I přes názor, že slast nelze stej ně jako divácký zážitek plně popsat, se Angová ve své

kvalitativní studii diváků americké soap opery Dallas snaží slast pochopit a zdůvodn i t

alespoň v jednotlivostech . .Jedním z důvodů , proč si lidé rádi dívají na televizi, je fakt, že

v jejich kultuře j e televize spojena se zábavou a s volným časem, k němuž se váže pocit,

že si můžeme děl at , co chceme. Slast z pořadu je tedy i slastí ze svobody zábavy.

(Angová 1996: 2 I) Fakt, že lidé se na televizi dívat nemusejí , ale děl aj í to, protože je to

baví, přivedl některé sociology k vysvětlení za pomocí teorie podobné konceptu užití a

gratifikace, (Angová 1996: 6) Podle ní slast vyhledávaná v televizním pořadu slouží

k naplnění předem existujících potřeb. Angová nicméně namítá, že slast se nemůže

automaticky pokládat za výsledek naplnění těchto potřeb. (Angová 1996: 6)

Televizní pořady, především seriály, obsahují slast zkonstruovanou producenty. Ti

sice nemusí vědět, j ak a proč mechanismus divácké slasti funguje, ale při vytváření

nového produktu vycházej í ze své definice slasti odvozené z dřív ěj š ích úspěšných

program ů, (Angová 1996: 19) I když ale nové seriály přejímají definice a rutiny populární

zábavy , jejich "skryté poselství" nečte každý stejně . (Angová 1996: 4) Důvody, proč se

lidé na seriál dívají, jsou různé a souvisejí se sociálně-kultumím kontextem diváka a jeho

konzumace pořadu. (Angová 1996: 21)

Nabídka slastí je omezená televizním programem, divák musí své slasti hledat

v pořadech, které jsou mu k dispozici. Publikum v konzumaci a výběru nabízených

pořadů není pasivní, jeho možnosti, jak si užít například seriál, nicméně podle Angové
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mají limity . (Angová 1996: 26) Televizní text se musí číst, aby dostal smysl, a k tomuto

čtení potřebuje divák znát specifické kódy a konvence (např. vědět, že sleduje fikci, díky

titulkům či doprovodné hudbě). Účast diváka na seriálu musí být vyprodukována

diskurzem. Zde Angová navazuje na .Tean-Marie Peimmea. (Angová 1996: 27) Struktura

textu aktivizuje psychologické základy, díky čemuž se divák může do seriálu zapojit

citově, participovat ve světě postav.

Text používá některé strategie, aby vzbudil účast diváka a tím si zajistil jeho zájem.

Jednou z nich je identifikace. Jak připomíná Angová, postavy bývají v seriálu centrem.

(Angová 1996: 29) Skrz postavy fungují další prvky textu jako situace, akce, lokace, čas.

Postava ovšem nestojí sama o sobě a identifikace s ní je možná jen díky celé vyprávěcí

struktuře, víc než na jejím charakteru záleží na jejím narativním statusu. (Angová 1996:

29) Angová si ovšem všímá, že divákovi přin á ší slast, když se k postavám chová jako

k reálným lidem a nehodnotí je za jejich pozici ve vyprávěcí struktuře , ale za to, jací jsou.

(Angová 1996: 30) Pravdivost a realističnost je nejdůležitějším kritériem pro hodnocení

postav i celého světa seriálu, i podmínkou emocionálního zapojení a slasti. Jednoduché

rozdělení, podle nějž je realističnost dobrá a nerealističnost špatná, ovšem problematizuje

definice realističnosti. Podle klasického realismu je text špatný, protože pouze tvo ří iluzi

vědění, při čem ž potlačuje znaky, že je vyprávěn, a hraje si na to, že odráží realitu.

(Angová 1996: 38) Podle empirick ého realismu je text dobrý, pokud nabízí adekvátní

poznání reality. Podle MacCabea divák získává slast právě z iluze reality, z potlačení

znaků narativity a zautomatizovaných pravidel vyprávění , které už nemusí vnímat.

(MacCabe, cit. podle Angová 1996: 41) V obou přístupech má realita ideologickou

funkci, nastavuje m ě řítka kvality. (Angová 1996: 36) Text ale není p římým odrazem

světa, ale výsledek selekce a adaptace, elementy z reálného světa jen využívá jako základ.

Každý text je produkt své kultury, ideologie a sociálních podmínek. (Angová 1996: 37)

Diváci přesto mohu text chápat jako realistický. Podle Angové to neznamená, že divák ví

málo o realitě nebo že text čte "špatně". Realismus, který divák v seriálu nachází, je

realismus emocionální. Nepoznává "vědění světa", ale "structure of feeling,,15 neboli

subjektivní zážitek ze světa. (Angová 1996: 45) Diváci zkoumají, zda jsou zobrazené

15 Termín Raymonda Williamse, kterým shrnoval pocit určitého způsobu života získaný na základě prožité
zkušeností . (Williams 1994: 60)
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akc e, konflikty a charaktery identifikovatelné a uvěřitelné v kontextu divákových

životn ích zkušeností.

Fiktivní text tedy není reali stický na denotati vní rovině, kterou hodnotí empirický

realismus, ale na rovině konotativní. Na ní si diváci mohou z textu vybrat ty znaky a

asociac e, které ch těj í a potřebují (Angová 1996: 42), čímž Angová navazuje na

Barthesovu myšlenku neúplného čten í textu. Podl e Alasutuuriho se rozděl ení na

konotativní a denotativní rovinu chápání televizního textu podobá dvojímu hodnocení

zaznamenaným Liebesovou a Katzem ve studii o divácích Dallasu v r ů zn ý ch kulturách.

T ito diváci seriál posuzovali na rovině emocionální, referenční , zabývaj ící se vz tahem

posta v k realitě , a kritické, které si všímá formy, herců apod. a zachovává větš í odstup od

díla. (Li ebesová, Katz 1993: 100, 114)

I v teorii Angové může divák text vním at realist icky i nerealisticky zároveň.

Psychologická realita, kterou seriál konstruuje, kombinuj e vnitřn í realismu s vnějším

nerealismem, například stylizací, která vzbuzuj e další slast. Divák ví, že sleduj e fikci a

textovou konstrukci, a seriálový svět nepřijímá nekriticky. A před evším, díky vědomí, že

sledovaný pořad j e fikce, si divák může během sledování dopřát excesivní emoce.

(An gová 1996 : 48) V tomto kontextu pak Angová nevnímá slast z eskapi smu, kterou

fikc e nabí zí, negativně, tedy tak , jak je vnímána ve veřejném diskurzu o maso vé zábavě

(Angová 1996: 49) , neboť eskapimus tu představuj e spíše hm s realitou než j ejí popření.

Hru s limity fikce a reality, s napětím mezi nimi , s pohybem mezi identifikací a

odstupem.

Emocionální reálnost, kterou podle Angov é diváci v seriálu hledají a která jim přináší

slast z možnosti zapojení se do seriálového světa, tedy indikuj e "structure of feeling".

Tento termín pro An govou zahmuje komplex všech významů , které divák může vyčíst

z konotativní roviny textu. Významy, které doopravdy vyčte, podle Angové záleží na jeho

kulturní ori entaci, očekávání, postojích vůči žánru a vůči televizi a podobných faktorech.

Určitý "stmcture oť feelin g" tedy není přirozeností seriálu, ale sada významů centrální

pro určitou skupinu diváků onoho seriálu . (Angová 1996: 61) Divák musí být k "structure

ol' feeling" citlivý, musí se v něm sám poznat, musí mu rozumět. Angová využívá

koncept Pierre Bourdieua a říká, že tuto citlivost určuje kulturní orientace a kompetence

diváka. (Angová 1996: 79)
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An gová upo zorií.uje, že většina teorií je neprůkazných a abstraktních (Angová 1996:

121) , zatímco běžné každod enní myšlení j e natolik heterogenní , že se nedá zcela popsat.

Zp ůsob ů , jak pro žít a vnímat něj akou zkušenost, je mnoho. Divák nachází slast u těch

obsah ů, které padnou právě do jeho způsobu prožívání světa , do jeho osobního "s tructure

ol' feeling" , do jeho imaginac e. Tato slast pak podl e Angové není kompenzací č i únikem ,

ale součástí j edné z dim enzí každodenního života, vedle morá lního a politického vědom í

či sociálního chování. Imaginace tvo ří základní prvek našeho psychologického světa.

Skrz ní asimilujeme realitu. (An gová 1996: 83)

Teorie Angové vede k názoru, že primární hodnoc ení slasti z politického hlediska

znamená její přepolitizování.Slast patří do světa fantazie, ne reality. Fantazie vyhra zuj e

slasti místo, aby udělala život snesitelněj ším, díky tomu , že imaginace zpřítomňuje ideál.

Obsah fantazie není důležitý, hlavní je samotný akt fantazírování, hra s realitou, kde si

divák m ů že zkoušet různé pozice bez obav z následků . (Angová 1996: 134) Slast

z identifikace se submisivní postavou v patriarchální společnosti pak nutně nemusí vést

k politické pasivitě . Identifikace ve fantazii podle Angové neurčují ani necharakterizují

postoje v reálu. Fantazie nabízí vytváření imaginárních řešení pro opravdové rozpory,

ovšem řešení, která jsou na rozdíl od komp lexní reality jednoduchá. (Angová 1996: 135)

Určovat, jestli je fantazijní slast dobrá či špatná je ovšem těžké, protože neexistují žádné

objektivní standardy pro měření progresivity fantazi e. (Angová 1996: 136)

Angová tedy navrhuje brát fantazii a její slasti vážně, jako nutnou část naší psychické

rea lity (Angová 2003 : 233) . V tomto chápání se fikce stává sociální materializací fantazií

a "exp lorací a produkcí tužeb, které mohou piekra čovat to, co j e sociálně možné či

akceptované". (Lightová, cit. pod le Angová 2003 : 233) Soustředit se pouze na

ideologickou funkci slasti jako například Radwayová, podle Angov é slast podceňuje a

příliš akcentuje její efekty na úkor jejích mechanismů . (Angová 2003: 232) Forma takřka

politického moralismu, s kterým Radwayová přistupovala ke svému výzkumu čtenářek

romancí , pak podle Angové příliš ovlivnila i její interpretace čtenářských strategií.

Radwayová například vysvětluje, proč čtenářka čte znovu , tím, že ji kniha dost

neuspokojila. Angová ale namítá otázkou, zda ji nečte znovu, protože j i kniha příliš

uspokojuje, protože konstituuje bezpečný prostor, kde utopické, tedy nepravděpodobné

v reálu, je možné? (Angová 2003: 233) Pocit romance, který čtenářkám chybí v reálném
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životě a který č erpají z knížek, Angová vidí jako psychickou strategii, kterou si č ten á řky

dodávaj í moc v každodenním životě bez ohledu na ideologické důsledky v sociální

reali tě . (Angová 2003: 233)

Angová připou št í , že ideologické důsledky masové produkce a konzumace zboží jako

jsou romance by měly být objektem reflexe a kritiky pro feminismus. Tato reflexe by ale

neměla rušit význam slasti v romantických pocitech, které jsou pro mnoho žen

společných zážitkem. (Angová 2003: 234)

K teorii o aktivním divákovi, který skrz konzumaci a produkci slastí a významů

vytvá ří svou vlastní kulturu, teorii, které ovšem zároveň poukazuje na asymetrii mocí

v boji o významy a nepřizn á v á divákovi status vše-rezistentního, by se dala řad i t i

zmiňovaná studie BFI Television Living z roku 1999. Stejně jako teorie o užití médií

v kontextu každodennosti, j imiž se bude podrobněji zabývat další kapitola.

2.5 Závěr

.Jak doložila tato kapitola, slast je vnímána ambivalentně a vždy byla, od momentu, kdy se

určité komodity staly znakem slasti. Definice slasti z 19. století j i zúžily na soukromou

záležitost, na veřej nost i podléhala regulacím (Mercer 1983: 89). Slast je od té dob y

vnímána v opozici se sociálním řádem. Vlivem protestantismu se odráží v socializaci

diváka, který pak může cítit vinu ze sledování televize a ze zažívání slasti, ačkoliv je tato

aktivita dobrovo lná a těší ho. Normativní rámec se promítá i do výzkumů užití médií ,

které mohou být soudící.

Čerpání slasti také ovlivňuje očekávání diváka od média a jeho obsahů, jež se liší

individuálně i kulturn ě , i mezi požadavky na mediální obsahy existuje hierarchie

(například od soap opery se očekává něco jiného než od dramatu s cenou z festivalu

v Benátkách). Veřejné a soukromé normy se podle McQuaila liší, a tím i p řístupy i

k mediálním obsah ům. (McQuail 1997: 106). Veřejné normy jsou více naučené

socializací, soukromé jsou více implicitní a emocionální. V každodenním diváctví se

odrážej í kontradikce a dilemata mezi různými asimilovanými sociálními normami a

individu álními názory. Ta mohou vést k rozporu mezi zážitkem slasti z pořadu a

morálkou přijaté ideologie, který různí si r ů zn í diváci snaží vyřeš i t r ů zn ě , např. za pomocí

ironického odstupu. (Angová 1996: 97) .Jak upozor ňuje H čijerov á , naše chování
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neodpovídá vždy našim hodnotám, takže diváci si mohou užít televizní program, o

kterém ří kaj i, že má špatnou kvalitu. (Gunter a Wober, cit. podle Hóijerov á 1999: 183)

Vztah publika a jeho mediálního zážitku je vícedimenzionální, probíhá a je hodnocen na

více rovinách.
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3. Užití médií v rámci každodennosti

3.1 Televize jako transitní objekt

Užívání médií patří v současné době v naší společnost i k významným a samozřejmým

prvkům každodenního života, a proto také n ěkteří soudobí teoretici jako nap říklad Roger

Silverstone upozorňují , že by mělo být v kontextu každodenního života chápáno.

Vzhledem k tomu, že výzkumný projekt této práce pojednává o užití televizního textu,

seriálu Přátelé , následující kapitola bude nahlížet na role médií v každodennosti a jejich

začlenění ve vícenásobném diskurzu všedního života především z pohledu televize.

Podle Silverstonea je jednou ze základních rolí televize v každodennosti funkce tzv.

transitního objektu16. Silverstone zde vychází z psychoanalýzy a také z teorie sociologa

Anthony Giddense o lidské potřebě ontologického bezpečí , která poskytla základ

analytického vysvětlení struktury každodennosti. (Silverstone 1999: 6) Podle Giddense

lidé ke své existenci potřebují věřit v kontinuitu své identity. Z víry v sebe pak vychází

víra ve spolehlivost a kontinuitu celé společnosti , která dodává světu pocit řádu

(Silverstone 1999: 5) a umožňuj e vytvářet si k němu vztahy. Tato důvěra v kontinuitu

musí být podle Giddense podporována v rutinovaných aktivitách denního života. K těmto

aktivitám patří i užívání médií. Televize je lehko dostupná, její vysílání má plynulý

charakt er. Stabilní nabídka televizních stanic také přispívá k pocitu jistoty a kontroly,

stejně jako familiámí a předvídatelné obsahy a žánry. Jak prokázalo několik výzkumů

zpravodajských pořad ů ' { , jejich sledování je více rituál. (Morley 1992: 252) Média se

podílej í na ritualizaci určitého způsobu narativity i určitých konceptů sociální reality, a

tím přispívají k jejich udržování. Nabízejí výklad světa, kontakt se světem, slouží jako

nástroj jeho iluzomí kontroly. Televize také uchovává pocit, že věci , které denně děláme,

j sou samozřej mé a přirozené. Média přetv á řej í konkrétní lokální události v součást

společného života diváků, pro něž televize slouží jako kultumí zdroj . (Morley 1992: 261)

16 Termín britského pediatra Donalda Winnicotta. Podle něj dítě používá transitní objekty (n apříklad

plyšová zvířátka) během přechodu od úplné závislosti na matce do stádia relativní nezávislosti. Tyto
objekty jso u důležité jako obra na proti úzkosti způsobené tímto přechodem.

(http://en.wikipedia.org/wikirrransitional object, 17.5.2007)
17 Například výzkum Nordenstrenga v roce 1972.
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Právě pro její schopnost obrany proti našim úzkostem řadí Silverstone televizi

k transitním objekt ů m, ke kterým se lidé uchylují a které přisp ívaj í k pocitu jejich

ontologického bezpečí. (Silverstone 1999: 19) Samozřejm ě i mediálním obsahům musí

člověk svým způsobem důvěřovat , aby je mohl konzumovat.

3.2 Televize doma

Televize je nejčastěji užívána v domácím pro středí. Privátní sféra je místo komplexní, a

tím i rozporuplné. Silverstone připom íná , že domesticitu vytvo řil a střední třída j ako

privátní svět , kde mohou být osobní slasti a sociální zaujatosti udržovány a chráněny před

pozorností veřej nost i. (Silverstone 1999: 24) Svět, který udržuje fundamentální iluzi, že

člověk kontroluje své prostředí. Do privátní sféry ovšem díky médiím proniká sféra

veřej ná , a tím mění charakter dornesticity."

Silverstone určuj e t ři dimenze domesticity: domov, rodinu a domácnost.19 (Silverstone

1999: 25) Domov představuj e koncept idealizovaného místa, kam pat říme, sociální

prostor, kde vyjadřujeme svou individualitu, d ůl e žit ý zdroj individuální a komunální

identity, základnu pro naše sociální akce. O jeho vytváření a udržení v každodenním

životě neustále bojujeme, jeho význam se mění se zkušenostmi. Podoba konceptu

domova je ovlivněna vztahy mezí p říslušn íky domácnosti a také průnikem a artikulací

vztahů mezi veřejným a soukromým (Silverstone 1999: 29), maskulinním a femininním,

prací a volným časem .

Televize do těchto vztahů bezpochyby zasahuje, když přináší do soukromí domova

veřejné významy a hodnoty. Podle Meyrowitze televize boří hranice mezi veřejným a

soukromým, propojuje domov se širším světem a ovlivňuje především genderové identity

a vztahy. (Meyrowitz, cit. podle Silverstone 1999: 30) Silverstone ale tento názor

považuje za příli š generalizující. Vliv televize je podle něj mnohoznačný, záleží na

kvalitě kontaktu mezi médiem a příjemcem. (Silverstonel 999: 30) Na konzumaci televize

18 Vztahem domácnosti a vlivu média se zabývá napříkl ad také Williams. Jeho termín mobilní privatizace
popisuje vývoj, který charakterizují d vě zdán l ivě paradoxní tendence moderního městského života 
mobilitu a růst soběstačnost i domácnosti. Tato soběst ač nost je ovšem závislá na externích zdrojích, jedním
z nich je i rozhlasové a později televizní vysílání, které vzniklo jako sociální produkt těchto tendencí a
vyjadřuj e potřebu nové formy komunikace. (Williams 2003: 19-21)
19 Rome, family, household.
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má vliv kultumí orientace rodiny, počet jejích členů, vzdělání rodiny, fi nančn í situace i

velikost bytu a počet přij íma č ů . (Morley 1992: 167)

Televize nicméně ji stě poskytuje spojnice k různ ým identitám, neboť nabízí obrazy

domova, i spo lečnost i, z nichž se stávají zdroje pro konstrukci významů a identit

diváků .
20 Podle Spigelové ( 1990) byly mediální obsahy, zvláště v sitcomech a soap

operách, na vrhovány tak, aby poskytovaly nástroje k akomodaci nového médi a.

(Spige lová, cit. podl e Silverstone 1999: 100) Šablona pro definici genderovýc h rolí a

středostavovského modelu rodin y byla klí čová pro domestikaci televize, protože

živo tnos t domácnosti udržuje především žena v domácnosti. (Silverstone 1999: 101)

Vyj ednávání genderovýc h defini c probíhalo jako dialog mezi veřejně definovanými

vztahy vepsanými do televizních obsahů a soukromě vyjednanými vztahy vepsanými do

každodenního života. (Silverstone 1999: 102)

Tyto soukromé a veřej né vztahy se odrážejí v rodině, která tvo ří další z dimenzí

sociálního prostředí, kde se řeš í každodenní problémy. Rod ina je dynamická sociá lní

entita začleněná v širší sadě sociálních vztahů . Soukromí rodiny j e zaj išťováno

institucemi , které do něj mohou vstoupit. Rodina má tak dvojitý status, soukromý i

veřejný, zá leží na diskurzur"

Užíván í televize spoluurčují rodinné definice genderových vztahů, jak ukázal

nap ř íklad Morleyho výzkum Famil y Television v roce 1986. Konzumaci médií reguluj e

také organizace prostoru a času, například zda je rodina polychromická, nebo zda je j ejí

časová orientace monochromick áv'. Časopros torová organiz ace je centrální pro vytvoření

a udržen í rodinného paradigmatu, specifického pro každou domácnost (Reiss, cit. podle

Silverstone 1999: 35) . Toto paradi gma podle Riesse funguje j ako vodítko v životě,

umo ž ňuj e j ejím č lenům vnímat své hodnoty jako nezpochybnitelné komponenty vnější

real ity.

20 Například Haralovichová v roce 1988 zkoumala,j ak obrazy ženy v domácnosti v poválečných

amerických soap operách, sitcomech a reklamách odrážely ideologii domesticity podporující ženy k přij et í

takové identity, která se podobala roli, již od nich požadovala společnos t. (Si\verstone 1999: 32) V tomto
případě televizní reprezentace reality podporovaly i politická rozhodnutí o materiální podpoře bytové
ťol i t i ky, (Morley 1992: 226) .

I Napřiklad soudci musejí soukromí a soudržnost rodiny respektovat více než sociální pracovníci.
22 V polychromických rodinách televize rámcuje ostatní aktivity, napříkl ad jídlo, v monochromick ých je
sledování televize exkluzivní aktivita, které se věnuje plná pozornost. (Bryceová, cit. podle MOJ"Iey 1992:
262)
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Mezi časopro storovou organizací rodiny a užitím televize je dialektický vztah. I

televize sama ovlivňuje vnímání a užití č asu a prostoru, například jeho rozdělení na

pracovní a odpo činkový ". Tím se televize stává součást í podstaty každodenního

rodinného života. (Silverstone 1999: 22)

Média jsou většinou brána za samozřejmou součást rodinného systému. Umožňují

přístup k různým pocitům a náladám, jsou používána k definici vztahů v rodině , ke

zjednodušení č i vyhnutí se sociálním kontaktům. Televizní přijímač bývá postaven do

centrální pozice v domácnosti, uprostřed obývacího pokoje, a stává se ohniskem

rodinných aktivit i emocionální a kognitivní energie. (Silverstone 1999: 40) Televize

funguje také jako agent socializace. Média slouží jako zdroj sociálního učení i jako

akceptovatelná náhrada za vlastní sociální interakci, jejich obsahy se stávají námětem

konverzace, pozadím všedních aktivit. (McQuail 1997: 99) Rodina mediuje vliv televize,

proto studium užití televize v určité rodině pomáhá v pochopení rodinné interakce a

odhalení rodinných mocenských vztahů . Podle německého výzkumu Jana Uwe-Roggea a

Klause Jensena (1988) jsou média používána k zvládání každodenních problémů a na

pozadí rámci každodennosti jsou také interpretována. Morley ale upozorňuje, že pro

každého člena rodiny má televize v jiném čase jiný význam. (Morley 1992: 140)

Třetí dimenzi domesticity, koncept domácnosti, Silverstone používá ve spojení s

konceptem morální ekonomiky, který odkazuje na sadu hodnot a významů ovlivňuj íc í

ekonomické aktivity domácnosti . Domácnost je i kulturní jednotka a má schopnost

aktivně zpracovávat produkty a významy veřejné i individuální ekonomiky, a tím

vytvářet něco specifického. (Silverstone 1999: 45). Podobně jako další věci , například

peníze, se i média zapojují do problémů a projektů každodennosti a do systému sociálních

transakcí , které udržují sociální vztahy. (Parry, Bloch, cit. podle Silverstone 1999: 47)

Význam televize je pak vyjednáván podle řádu těchto transakcí a zapojuje se do definic

používaných domácností.

3.3 Televize jako médium suburbia

Podle Silverstonea hraje televize důležitou roli v hybridizaci současné euroamerick é

kultury . Kontinuální proces mísení soukromé a veřejné sféry, tradice a novoty, pohybu a

23 Viz studie Lulla z roku 1988. (Morley 1992: 262)
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statiky, kreativity a limitů tvoři podle Silverstonea a dalších (Marylin Strathemová, 1993)

centrální dynamiku této kultury ve 20. století. (Silverstone 1999: 54) I díky televizi se

dnes rozdíly mezi realitou a fantazií hroutí, neboť j ejich klíčové odlišnosti j sou

absorbovány v sobě navzájem. (Silverstone 1999: 54) Podle Baudrillarda (1 983) televize

hybridi zuje kulturu tím, že popírá rozdíl mezi veřej ným a soukromým. Televizní kultura

už není kulturou soukromí ale domestikované veřejnosti. Média díky věčné př ehl ídce

obrazů a reprezentací reality produkují kulturu věčné sebereference a simulace, která

absorbuj e realitu a nahrazuje ji hyperrealitou, prostorem, v němž je realita všude a

zároveň nikde. Silverstone ovšem připom ín á , že Baudrillardova teorie je kritizována za

generalizaci , nedostatečnou pozomost sociologickým, politickým a historickým faktorům

a za technoc entrismum a pesimismus. (Silverstone 1999: 76)

Silverstone jako symbol zmi ň ovan é dominantní trajektorie kultury 20. století vidí

předměstí (Silverstone 1999: 56), masově produkovaný standardizovaný sen ztělesněný

standardizovanými jednotkami domu, v nichž ovšem jedinec může vyjádřit svou

individualitu. Televize je podle Silverstonea historicky i sociologicky médium takové

peri ferie (Silverstone 1999: 52), protože je zapojená v propojování manifestací ideologie

a kontroly v malém i velké m ě řítku , které tvoří rámec každodennosti. Média jsou

centrální v mediaci obav, uji štění , závislosti a iluzomí kontroly (Silverstone 1999: 54) a

hraj í klíčovou roli v praktikování strategií usilujících o kontrolu prostředí , tyto strategie

totiž v současné globální společnosti nemohou být přímé.

Domestikace veřejného prostoru , kterou umožnila zejména elektronická média jako

rozhlas a televize, výrazně změnila podmínky pro veřejnou debatu. Podle Paddyho

Scannella (1989) veřej noprávní elektronická média ve Velké Brit ánii poskytla rámec pro

zapojení do veřejného života tím, že vytvo řila domestikací veřejných promluv

komunikační etos, jehož relaxovaný konverzační styl poskytl základ pro produkci

základních e l ementů veřejného života. Svět, jak je zobrazovaný v těchto médiích, není

reflexí reality, ale elementámí konstituční prvek reality. (Scannel, cit. podle Silverstone

1999: 68) Média pomáhají konstruovat veřej nou sféru, z národního či globálního

materiálu , ale na domácí úrovni. Jedinci a domácnosti konzumují obrazy, objekty a

myšlenky z veřejné sféry zprostředkované médii a přisvojují si je a využívají je pro

konstrukci své identity, sebereprezentace a základny pro své sociální i individuální
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cho vání. (Silverstone 1999: 69) Publikum je tedy aktivní v integrování televizní ch

významů do běžného života, tato aktivita je nicméně omezena domácím kontextem, v

jehož rámci je artikulována, kontextem určeným různými sociálními charakteristikami .

(Morl ey 1992: 203)

Silverstone v návaznosti na Lévi-Strausse říká , že například žánr soap opery tvoří

určitý mýtický systém, kt erý se stává jakýmsi řeckým chórem pro drama každodennosti.

(Silverstone 1999: 73) Obsah seriálu vstupuje do života diváků jako objekt konv erzace,

čímž podporuje proliferaci významů obklopujících televizi, které cirkulují v každodenním

ž i votě .

Televizní významy div ák spojuje s dalšími významy a inkorporuje je do svého živo ta .

Každodennost je tedy strukturována a neustále rekonstruována z významů a metafor,

které televize generuje a živí. (Silverstone 1999: 75) Tím, že televize dokáže privatizovat

veřejné aktivity a koncepty, přenáší do soukromé oblasti veřejné modely . Média ted y

tvoři most mezi různými sférami, tím se stávají motorem hybridizace, vytvářející a

mýticky řešící nejednoznačnostmodernity. (Silverstone 1999: 56)

Aby tel evize mohla domestikovat veřejnou sféru , musí být nejdřív ona sama

domestikována. V tomto procesu jsou její významy a objekty přisvojovány uživateli a

subordinovány pro jejich vlastní cíle. I televize sama jako technologie je přisvojována do

kultury svého uživatele, v které ji pak může zčásti kontrolovat. Podle Davida Millera

(1987) j e míra této kontroly individuální, někdo objekty utilizuje do svého vlastního

obrazu, někdo je nucen žít vobrazu sestaveného někým jiným. Možnosti

rekontextualizace prostředí variují pro každý objekt dle jeho historické síly i pro každého

jedince dle jeho měnícího se sociálního prostředí. (Silverstone 1999: 98) Domestikace

média je elastický proces probíhající mezi extrémy kompletní integrace po marginalizaci

televize a jejích obsahů.

3.4 T elevize jako technologie

Socio-politický aspekt užívání televize, který charakterizuje její role v hybridizaci

kultury, samozřejmě není jediný. Postavení televize také záleží na jejím statusu domácího

fenoménu a najejím statusu technologie a objektu konzumace. (Silverston e 1999: 57)
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Podle Silverstonea není žádná technologie neutrální, ale vždy soc iá l ně, ekonomicky a

politicky zatížená . Důležité je znát především sociální rovinu, neboť další faktory mají

význam jen skrz sociální akci. (Silverstone 1999: 85) Sledování televize v Silverstoneově

pohledu není totéž jako dívání se z okna, ale ani totéž jako podřizování se dominantní

ideologii . Sledováním televize divák vstupuje do světa významů determinovaných

globální sítí institucí a kulturních sys témů (Silverstone 1999: 79), významů, které může

přebývat svými vlastními. Televize má potenciál transformovat sociální a kulturní

vztahy. Tento potenciál , stejně jako kontrola významů a hodnot, je ale neustále

předmětem mocenského boje s divákem.

Ani ekonomické, sociální a politické systémy, z nichž mediální technologie vycházejí,

nejsou statické a bezproblémové, protože se skládaj í z heterogenních elementů. Ani

globalizace a internacionalizace kultury a komunikace, kterou elektronické média

umožnila, není homogenní proces. 1 přes konvergenci obsahů i žánrů efekt médií není

jednotný a absolutní, neboť publikum si může vybírat a jejich individuální kultury mohou

ovlivňovat dominantní kulturu. (Silverstone 1999: 91) Nicméně i přesto , že je systém

rozporuplný, je důležité rozpoznat ohnisko moci, které stanovuje divákovi možnosti

vytvořit si své vlastní mediální prostředí.

Na nestatickém a neizolovaném charakteru mediálních technologií se podílejí i

divákovy aktivity a znalosti a jejich regulace, transformace a distribuce. Jak říká Carolyn

Marvinová (1988) , média jsou konstruované komplexy zvyků, názorů a procedur.

(Marvinová , cit. podle Silverstone 1999: 81) Existuje více možností jak média užívat a

způsob, který si divák vybere, pak ovlivňuje jeho komunikaci a sociální akci. Během

procesu domestikace médií se kolem nových technologií utvářejí každodenní rutiny, které

média absorbuj í do každodennosti a tím je činí neviditelnými. (Morley 1992: 277) Tak

jsou tyto technologie zapracovány do konstrukce individuálních a rodinných identit a do

vztahu mezi veřejným a soukromým.

Silverstone říká, že televize je v domácnosti artikulovaná dvojitě. Jako objekt,

domestikovaný symbol mezinárodní komunikační sítě, a jako médium, které vtahuje

diváky do světa sdílených významů poskytující materiál pro jejich vlastní kulturu. Tyto

artikulace jsou nerozdělitelné, neboť divák provádí obě, ač každou s jiným důrazem. Tak

se z média stává poselství (message), které ale podle Silverstonea není předem dané svou
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technologií, jak tvrdí McLuhan, ale je zpracováno a přepracováváno sociálními

okolnostmi své produkce a konzumace. (Silverstone 1999: 83)

Podle technologických , deterministů má televize transformativní efekt na lidské

smysly. Nová média nejsou jen extenzí a potvrzením existujících mocenských vztahů, jak

tvrdí například Carey. (Silverstone 1999: 93) Elektronické technologie mohou nabízet

novou syntézu. Média operují v zakořeněném politickém a kulturním systému, v němž

ovšem r ůzn ými způsoby mění rovnováhu od víceméně jasně definovaných stabilit

společnosti tisku k nové formě orality, kterou Walter Ong (1971) nazývá sekundární.

Tato oralita si je vědomá sama sebe. Podle Silverstonea představuje další hybrid.

(Silverstone 1999: 94) Podobně mluví Meyrowitz (1985), když tvrdí , že televize mění

naše sociální a kulturní prostředí, ovlivňuje jasné hranice oddělující pohlaví, generace,

mocné, činí svět více zřejmým a dostupným a vrací nás k životu lovců , tentokrát ovšem

lovců informací . (Meyrowitz, cit. podle Silverstone 1999: 95) Silverstone ovšem

upozorňuje, že tato teorie ignoruje otázky moci a kulturní diference a rezistence.

Konsolidace mediální moci musí být viděna spolu s efekty mediální změny za hranicemi

politických struktur, potenciálně transformujících sociální vztahy. (Silverstone 1999: 95)

Média jsou rámcována politickými a ekonomickými strategiemi mocných a zárove ň jsou

zranitelná taktikami každodennosti, dynamikou diváckého přivlastňování do domácí a

lokální kultury. Díky tomu zůstávají média víceznačná a otevřená apropriaci r ůznými

způsoby. Vysvětlení mediální technologie si tedy musí všímat prostředí, kde jsou média

konzumována, i prostředí, kde jsou produkována.

3.5 Konzumace televize

Role konzumace mediálních obsahů je vnímána rozdílně. Směry ovlivněné marxismem ji

chápou jako nástroj falešné, opresivní reality, v níž komodity nemají pravý význam.

Podle Frankfurtské školy komodifikace obsahů vytváří kultumí průmysl, který produkuje

standardizovanou a homogenizovanou masovou kulturu, v níž nezbylo nic pravého, a tím

hodnotného. Média nabízejí konstantní tok obsahů zbavených významů, které jsou

nerozeznatelné od reality, a významně se tak podílejí na totalitním vlivu dominantního

systému. Z ob čan ů se stávají pouze spotřebitelé, kteří podlehli svůdnosti této povrchní

kultury a obětovali jí své kritické, samostatné myšlení. (Adomo 1994: 36)
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Podobně Baudrillard (1988) vidí konzumaci jako nástroj totalizujícího stroje

transformující společnost. Proliferace informací, která neutralizuje obsahy a zbavuje je

významu, destruuje rozdíl mezi mediálním zobrazením, simulacemi reprodukujícími

obrazy, znaky a kódy, a realitou, a tím vytváří hyperrealitu. (Baudrillard, cit. podle

Silverstone 1999: 113) V prostoru simulací je uvězněn i proces spotřeby, divák

konzumuje stále nové a stále falešné symboly a reprezentace. Konzumace je tedy

systematický akt manipulace znaků, na kterém se podílejí i příjemci .

Bourdieu (1984) konzumaci chápe jako akt dekódování, v němž zásadní roli hraje

kulturní kompetence příjemce. Naše kapacita konzumovat je omezena naší sociální pozicí

a dostupností zdrojů. Konzumace je i symbolická aktivita, neboť nákupem, užitím a

hodnocením komodity konstruujeme objekty a identity. Konzumované zboží se stává

symbolem a symboly zbožím. Konzumace vyjadřuje hierarchii mezi kódy a konvencemi,

a tak odlišuje různé sociálně definované statusy. Pomocí konzumace vyjadřujeme svůj

kulturní i ekonomický kapitál, vyjadřujeme kdo jsme, nebo kdo chceme být. (Bourdieu,

cit. podle Silverstone 1999: 114) Konzumace je tedy komunikační systém, narozdíl od

pohledu Frankfurtské školy je opravdová.

Podle Silverstonea ale Bourdieu podceňuje dynamiku konzumace jako aktivního a

kreativního procesu, v němž jsou sociální statusy a identity proklamovány a vyjednávány,

a také roli média v artikulaci vkusu, který determinuje konzumaci. (Silverstone 1999:

117) Silverstone se přiklání k náhledu na konzumaci jako na základnu pro zdroje

kreativity. Konzumace, tedy zničení, umožňuje další produkci, tím, že uvolňuje místo pro

další komodity.

Koncept rekontextualizace Daniela Millera (1987) nachází v konzumaci více

osvobozujícího potenciálu. Miller totiž konzumaci chápe jako proces, během nějž jedinec

odcizující produkty masové kultury rekontextualizuje, tj. umístí do svého osobního

kontextu , a tím je přetvoří v autentické a neodcizující. Různé komodity skrývají různý

potenciál pro rekontextualizaci, stejně tak různí jedinci a skupiny mají

k rekontextualizaci různé kultumí a ekonomické zdroje. (Miller, cit. podle Silverstone

1999: 119) Podle Silverstonea Miller poněkud zromantizoval svobodu konzumenta,

protože si nevšímá rozporů a frustrací spojených s konzumací, především s neúspěšnou,

které vyjadřují nerovnost moci zákazníka v ů či systému. (Silverstone 1999: 119)
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Mocí a její reflexí v konzumaci se zabýval De Certeau, Ten považoval kulturu za

boj i ště v gueri llové válce - mocní maj í větší šance na úspěch , ale nejsou nezranitelní, a

slabí nej sou bez naděj e . Subordinovaní maj í možnost č erpat slast ze své kultury

každodennosti, která je agresivně defensivní a také kreativní. Konzumace leží v centru

politik každodenního života a j e transfonnati vní a produktivní, kupování a užívání

nenechává objekt ani subjekt nedotčený. (De Certea u, cit. podle Silverstone 1999: 120)

Konzumace také znač í spojení mezi fantazií a realitou.

I konzumac e tedy odráží jednu z esenciálních tenzi moderní spo lečnost i, napětí mezi

mocí kulturně-industri álního komplexu a možnostmi individuálního sebevyjádřen í. Tato

tenze j e artikulov ána v médiích. Konzumace podle Silverstonea zobrazuje naší závislost

na zdroj i i kreativní svobodu aktivního účastníka soudobé kultury, svobodu

strukturovanou spo le čensko-kul turním rámcem. (Silverstone 1999: 105)

Konzumace je jedním z hlavních procesů inkorporace jednotlivce do společenské

struktury, ačko l iv tato inkorporace je složitá a mnohoznačná. (Silverstone 1999: 109)

Média v tomto procesu hrají významnou roli, protože veřejné významy musejí být vidět.

Televize poskytuje skrz své programy způsob, jak spoj it kulturní komodity s hodnotami a

význam y každodennosti. Každá konzumace televize je pak zároveň konzumací i produkcí

významů (Morley 1992: 210) a intemalizací veřejné kultury v osobním diskurzu

každodenního života.

Podle Silverstonea by měla být konzumace a kornodifikace chápána v cyklickém a

dialektickém modelu, který odkazuje k průmyslovému a komerčnímu procesu tvořícímu

materi ální i symbolické artefakty spojené s ideologií. Kruhový model také zahmuj e

zpětnou vazbu, která ovlivňuj e strukturu. Podle Silverstonea tento pohled překonává

nedostatky teOli e nad-determinismu Frankfurts ké školy i romantismu Millera, protože

cyklus vyžaduje uvažování o dynamice a vztazích mezi různými prvky konzumace a také

se soustředí na televizi jako na primámí prostředek usnadňující konzumaci. (Silverstone

1999: 125) A konzumace je podle Silverstonea centrální, motivující a mobilizující

dynamika současné kultury , dynamika, v níž se spojuje komodifikace a apropriace,

Prostřednictvím konzumace vyjadřujeme svou identitu, stanovujeme hranice mezi

soukromým a veřejným prostorem a časem, tyto sféry zároveň integrujeme i separujeme,

(Silverstone 1999: 131)
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3.6 Závěr

Podobně jako konzumace i samotný termín každodennosti se prom ě ňuje v závislosti na

teorii. Marxisté ho chápou jako místo pro exploraci alienace a reifikace , falešnou realitu

kontrolovanou systémem skrz konzumaci. Pro Bourdieua či Foucaulta je sféra

každodennosti do významné míry výsledkem sociálních a politických procesů, které se

odehrávají jinde. (Silverstone 1999: 162) De Certeu či Fiske každodennost vidí jako

místo opozice, kde mohou utlačovaní vyjadřovat svou kreativitu a bojovat o přivlastn ěn í

významů, jej ich motivací se stává slast z produkce vlastního významu sociální zkušenosti

a slast z vyhnutí se sociální disciplíně. Podle Silverstonea ovšem dichotomický přístup

k popisu každodennosti nestačí (Silverstone 1999: 163), politika každodennosti je

dynamičtější a nestejnoměrná, užívaná v rámci osobního symbolického kapitálu a

kompetencí. V prostoru každodennosti člověk buduje důvěru a bezpečí pomocí rituálů

vytvářejících samozřejmý svět, který nás brání proti generalizovaným úzkostem.

Média poskytují materiál k formaci myšlenek, řádu a vyjádření skrytých za

obyčejnou , samozřejmou komunikací i akcemi , jejichž prostřednictvím člověk

konstituuje a rekonstruuje svůj sociální svět. (Silverstone 1999: 166) I naše znalost světa

je podmíněna konzumací informací a hodnot , i z médií , platnost těchto hodnot je

testována v naší každodennosti. Rétorika dominantního řádu zkoumá a využívá rétoriku

každodennosti, ta je ovšem závislá na materiálu produkovaného médii. (Silverstone 1999:

167) Zapojení se do sledování televize probíhá podle stejných mechanismů jako zapojení

se do jiných aktivit každodennosti. (Silverstone 1999: 170)

Televize přispívá k společenským změnám, v minulosti například k utváření

předměstí, ztělesnění nové sociální, fyzické a geografické reality , když ukazovala ideály

života na periferii, které se neshodovaly se skutečností (Spigelová, cit. podle Silverstone

1999: 172), a tím domestikovala a podporovala expanzi na předměstí. Televize mediuje i

politický život, občan je politiky oslovovaný jako konzument. (Gamham, cit. podle

Silverstone 1999: 176)

V prostoru domesticity SI přisvojujeme věci pod naší kontrolu, komodita, kterou

zpracováváme, je už ale "předžvýkána", abychom ji lépe mohli strávit. (Silverstone 1999 :

174) Identity, které si z takových komodit konstruujeme, jsou tak předem dostupné. I

domesticita je současně nalézána a vytvářena. Televize je objekt i médium domestikace .
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Jej í uživatel určuj e, kdy a kde se bude na ni dívat, televize je už ale předem připraven á na

sledová ní a je uživatelsky p řív ěti v á . Její konzumace není zcela privátní, když závisí na

veřej ných významech a jazyce. Současně, divák sice přij ím á předem připravené

komodit y, ale aby se dostaly do jeho sociálního prostoru morální ekonomie, kde mu

pomohou definovat jeho identitu, musí si je vybrat a přivl astnit . (Silvcrstone 1999: 175)

V každodennosti musíme počítat s konstantní tenzí mezi veřej ným a soukromým, mezi

nacházením hotových významů a jejich vytvářením, využíváním a zpochyb ň ov á ním

daných politických, ekonomických a sociálních struktur, do nichž je televize zač l eněná.

Televizní publikum se neustále přesouvá , protože má i jiné aktivity. (Angová, cit. podle

Morley 1992: 197) Významy generované z konfrontace mezi televizí a publikem jsou

generov ány a udržovány prostřednictvím každodenních aktivit.
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4. Kvalitativní výzkum

4.1 Charakteristika

Zatímco kvantitativní výzkum zjišťuje p ředev š ím kdy, kde, jak často a s kým se něco

děj e , kvalitativní výzkumné metody chtějí odpovídat hlavně na otázky proč a jak.

Informace získané kvalitativním výzkumem vypovídají o vzniku, motivacích a dynamice

určitého společenského problému. .Jejich výpovědní hodnota spoč ívá v tom, že na

jednotlivých případech odhalují a vysvět l uj í typické, jednotlivý případ tedy exemplámě

zastupuje subjekty, které se vyznačují srovnatelnými vlastnostmi za srovnatelných

podmínek. (Theunertov á, Schorb 1996: 224) Kvalitativní výzkum umožňuj e přístup

k implicitním významům .

Podle Mayringa k základním znakům kvalitativní analýzy patří to, že jejím předmětem

jsou vždy lidé a ty by měli být zkoumáni ve svém přirozeném prostřed í. Dále analýze

předchází deskripce předmětu zájmu. Výzkum nezůstává otevřený, uzavírá ho určitá

interpretace. Generalizace výsledků výzkumu nevzniká automaticky na zák l adě určitého

postupu , ale vždy je každým jednotlivým případem postupně zdůvodněna . (Mayring

2002: 20-24)

Kvalitativní výzkum je specifický svou flexibilitou. Výchozí otázka, teorie, různá

východi ska a metody mohou být během výzkumu stále podrobovány revizím a znovu

formulovány. (Silverman 2000: 108) Podobná pružnost a otevřenost ovšem neznamená

odklon od určité metodologické a teoretické struktury, která poskytuje rámec kritického

porozumění fenoménu a základ pro organizaci neznámého.

Metod y používané během kvalitativního výzkumu, pozorování a rozhovor, jsou

náročné na čas, kapacity, zpracování i finance. Proto výzkumníci zužuj í cílovou skupinu

respondentů. Kvalitativní výzkum pracuje většinou s malým vzorkem, není tedy možné

po něm požadovat úroveň validity pro cílovou skupinu jako při výzkumu kvantitativním.

V zásadě vzorek vždy tvoří jedinci. Kvalitativní výzkum si proto neklade za cíl vyslovit

soudy a závěry, které by byly platné pro celou populaci. Reprezentativnost vý běru je v

prípadě kvalitativní metodologie nahrazena reprezentativností problémů. (Disman 1993:

304) Kvalitati vní výzkumníci legitimně používají výběry nenáhodné, jako je např.

technika sněhové koule. Získaná data nepostihují veškeré společenské aspekty, zato ale
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umožňují detailní vhled do vybraného problému. A právě říc t hodně o málu je hlavní cíl

tohoto p ří stupu. (Silvennan 2000: 63)

4.2 Obtíže výzkumu

Kvalitativní výzkum nastoupil v 70. letech, kdy kvantitativně získávaná data v sociálních

vědách nestačila pro popis sociální reality. (Theunertová, Schorb 1996: 224) Statistické

techniky se nehodily například pro zkoumání užití médií, neboť tuto sociální akci

oddělova ly od kontextu. (Morley 1992: 173) .Jak popisuje první kapitola této práce

zasvěcená historii výzkumu publik, kvantitativní empirické a pozitivistické investigace

izolovaných faktorů dlouho tvořily tradi ční p ří stup používaný ke zkoumání publik.

Technicky m ě řitelná data ovšem tomuto výzkumu nestačil a, protože podle n ěkterých

mediálních výzkumníků publikum příliš generalizují a standardizují (nap ř , podle Angové,

viz MOI'Iey 1992: 175), jako kdyby proces sledování televize probíhal v každé domácnosti

stejně a znamenal pro každého diváka to samé. Rozhodnutí týkající se konzumace

mediálního obsahu ale nevznikají mimo kontext.

Zachycení a správná interpretace kontextu každodennosti, kde existuje mnoho

vágnosti a implicitních významů, ovšem staví před výzkumníka náročný úkol a ztěžuj e

jeho přání vysvětlit obecné principy, podle kterých člověk organizuje své zážitky. Jak

připomín á LuH, pokud se výzkumník rozhodl pro metodu etnografického pozorování,

musí sledovat rutinní chování studovaného v jeho přirozeném prostředí a opatrně dělat

závěry po zvážení detailů komunikačního chování, s přihlédnutím kjemným způsobům,

které odlišují různé aspekty kontextu. (LuH, cit. podle Morley 1992: 177) V rozboru

rozhovoru i observace musí výzkumník analyzovat struktury signifikací subjektu a jejich

hierarchii ve snaze určit jejich sociální motivy a důležitost. Podle Angové výzkumník ale

vždy interpretuje realitu z určité pozice, jeho interpretace odráží setkání specifických

diskurzů výzkumníka a objektu. (Angová, cit. podle Morley 1992: 178) Jak upozorňuje

Geertz, výzkumníkova vysvětlení vycházejí z "konstrukce konstrukcí jiných lidí" a

vysvětlení vysvětlení subjektu. (Geertz, cit. podle Morley 1992: 182)

I díky tomu musí kvalitativní výzkum často odrážet výtky, že není spolehlivý, že jiný

výzkumník, nebo i stejný badatel v jiném čase by přiřadil ke stejným datům j iné

interpretace. Silvennan proti této kritice namítá, že sociální svět je neustále v pohybu a
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kvalitativní výzkum ho tedy ani nern ů ž e zachytit s takovou časovou platností. (Silvenn an

2000: 10) Také validita kvalitativního výzkumu bývá zpochybňována, když je výzkumník

obv i ňován, že si vybírá z nasbíraných dat příklady, které se mu hodí k požadovaným

z ávě r ů m.

Úspěch kvalitativního mediálního výzkumu tedy záleží na schopnosti výzkumníka

objasnit vztah mezi publikem a médii a jejich vzájemné role a odlišit "mrkání od tiků"

(Geert z, cit. podle Morley 1992: 194), tedy rozpoznat diskurzy skryté za individuálními

vyjádřeními .

4.3 Metoda rozhovolU

K základním metodám kvalitativní analýzy patří pozorování a rozhovor. Výzkumná část

této diplomové práce používá metodu rozhovoru. Podle Lindlofa a Taylora kvalitativní

interview by se v ideálním případě mělo stát událostí, kdy jedna osoba podporuje druhou,

aby volně artikulovala své zážitky a zájmy. (Lindlof, Taylor 2002: 170). Rozhovor má

podob u konverzace se záměrem (termín Binghama a Moorea), uvolněné, otevřené ,

p řátelské , ovšem stále vedené výzkumníkern, který určuj e hlavní témata, ačkoliv

respondent je může modifikovat. Tato metoda zajišťuje přístup ke kategorizacím a

krit ériím, skrz něž objekt konstruuje svůj vědomý svět. Rozhovorem výzkumník získá

rétoricko u konstrukci zážitku, v tomto prípadě účastníka mediální komunikace. Podle

Morleyho je díky tomu metoda rozhovoru méně náchylná k svévolným interpretacím

výzkumníka než pozorování. (Morley 1992: 181) Rozhovorem výzkumník vyvolává

jazykové formy používané sociálními herci v přirozeném prostřed í , které mu pomohou

porozumět běžným konceptualizacím komunikace. (Lindlof, Taylor 2002: 174)

I rozhovorů existuje několik typů. Individuální či skupinový, individuální může být

etnografický, narativní, s informátory, tato práce používá typ roZhOVOIU, který Lindlof a

Tay lor nazývaj í interview s respondenty. (Lindlof, Taylor 2002: 178) Jak popsal

Lazarsfeld už v roce 1944, jeho účelem je objasnit významy běžných konceptů a názorů ,

vyznačit rozhodující prvky vyjádřených názorů , určit vliv, který stojí za vyjádřeným

názorem č i provedenou akcí, klasifikovat názorové vzorce a porozumět interpretacím,

které respondenti přisuzují svým motivacím. (Lindlof, Taylor 2002: 178) Respondenti

mluví pouze za sebe, ne za okolní svět jako například info rm átoři , jej ich biografické
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kontextualizace většinou nejsou v analýze evokovány. Rozhovor ponechává

dotazovanému co nej větší možnou míru volnosti ve vyjádřen í . Bývá ovšem zaměřen na

určitou problematiku, ke které výzkumník stále rozhovor směruje. Výzkumník se pak

snaží vést rozhovor podle scénáře rozhovoru, aby mohl následně odpověd i různých

dotazovaných porovnávat, otázky ale mohou variovat v závislosti na respondentovi. Pro

úspěch této metody je důležitý pozitivní vztah mezi výzkumníkem a dotazovaným, neboť

respondent je pak přesněj ší , upřímněj ší a otevřeněj ší. Výzkumníkjeho odpovědi bere jako

zprávu o interakci mezi individuálními názory a motivy a vněj ším prostředím. Díky vlivu

kritických a kulturálních teorií je respondent konceptualizován jako objekt, v němž se

setkává několik měnících se a často rozporuplných diskurzů. (Lindlof, Taylor 2002: 179)
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5. Metodologie

Pro výzkum byla zvo lena věková skupina mezi 17 a 19 lety, tedy středoškolác i

v posledních letech studia. Středoško lác i byli vybráni ja ko skupina, která má teoreticky

více času sledova t televizní seriálové texty než například vysokoško láci, a také j ako

skupina, o níž jsem předpokládal a, že si nejvíc "privlastňuje" texty populární kultury,

vzhled em k tomu, že j e stále ve věku formov án í svých názorů a postoj ů , Vyšší věk jsem

vybrala s p ředpokladem, že starší teenageři budou lépe schopni popsat svůj vztah

k seriá lu. Tato domněnka se do určité míry naplnil a, i když jsem zaznamenala rozdíl y ve

vnímá ní seriálu , které pravděpodobně ovlivnil gender účastníků a jejich vztah k seliálu24
.

Snaha získat respondent y výzkumu pomocí metody sněhové koule se zdaři la j en

zčásti . Zá klad vzo rku pochází ze dvou tříd jednoho pražského více letého gymnázia, které

j sem p římo os lovila v hodině angl ič tiny, kterou vyučuje moje kamarádka Amy. Od ní

j sem také věděla, že právě v těchto tříd ách jsou fanoušci seriálu Přátel é. Na žádos t o

dobrovolníky na rozhovory odpověděl i dva septimáni (Tadeáš25 a Karel) a jedna

oktavánka (Sylva) , během přestávky j sem snadno přesvědčila k účasti také dal ší

septimánku a spo lužačku Tad eáše a Karla Markétu, kterou j sem potkala v kabin etu Amy.

Přání, aby každý z těchto respondentů našel dalšího studenta z j iné střední školy, který se

cítí být divák em sit-comu Přátelé a byl by ochotný zúčastni t se výzkumu , ovšem nikdo

z již přihlášených nebyl schopen splnit. V tomto bodě jsem pravděpodobně přecenila

rozsah okruhu kamarádů a známých středoško l áků, i když například Markéta našla

divačky Přátel v Brně , vzhledem k maturitním povinnostem ale rozhovor odmítly. Za

těchto podmínek j sem ustoupila z požadavku, aby další respondent nenavštěvoval stejnou

školu. Markéta pak do výzkumu přivedla kamarádku a spolužačku Kamilu a ta následně

zkontaktovala svou stejně starou ses tru Karolínu, která navštěvuj e stejné gymnázi um, ale

vedlejší třídu. Posledního respondenta j sem sehnala přes svého otce, j enž požádal o

pomoc stude nta třetího ročníku stříbrské Obchodní akademie, kterého doučuje

mat ematiku.

Data pro výzkum byla získána metodou rozhovoru s respondenty. Rozhovory

probíhaly v rozmezí deseti dnů, od ll. dubna 2007 do 21. dubna stejného roku , v době

24 Dívky se silným vztahem k sit-comu odpovídaly na všechny otázky a často poměrně obsáhle.
25 Jména respondentů byla v rámci zaji štění jejich anonymityzměněna.
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kdy seriál Přátelé už v české televizi přib li ž n ě dva roky neběžel. Tři rozhovory (s

Tadeášem, Karlem a Karolínou) proběhly v parku nedaleko školy, kterou respondenti

navštěvuj í , na můj návrh, kter ý jsem nabídla, když se dotazovaní vyjádři l i , že jim na

místě setkání nezáleží. S parkem všichni souhlasili, v době rozhovorů ostatně panovalo

teplé a s l unečné počas í. Jeden rozhovor se odehrál v kav árn ě v centru (se Sylvou), dva

v restauraci u gymnázia (s Markétou a Kamilou). Tyto prostory navrhly respondentky.

Poslední rozhovor, s jediným mimopražským účastníkem Danem, se konal v domě mých

rodičů v Ostrově u Stříbra , kam dotyčný p řij el na doučování. Délka rozhovorů se větš i nou

pohybovala okolo 45 minut, výrazně kratší bylo jen interview s Karolínou, které trvalo

necelou půlhodinu . Nejdelší rozhovor, s Kamilou, trval přes padesát minut. Všechny

rozhovory jsem vedla sama a kromě náhodných kolemjdoucích v parku č i personálu a

dalších hostů restaurace a kav árny u nich nebyl nikdo další p řítomn ý , s jedinou výjimkou ,

během rozhovoru s Kamilou seděl a u stolu také Markéta, kterou jsem zpovídala

bezprostředně před Kamilou. Do rozhovoru ale nezasahovala' ", během něj si převážně

čet l a noviny.

Právě Markéta s Kamilou o výzkum projevovaly největší zájem a rozhovor j e nejvíce

bavil. Jejich rozhovory probíhaly v přátel ské atmosfé ře, obě se podle mého názoru

chovaly přirozeně , odpovídaly upřímn ě a snažily se co nejpřesněji formulovat své

odpovědi , především Kamila. Její rozhovor trval 51 minut 26 sekund, Markéty 48 minut

32 sekund. Kamila mluvila rychle a působila , že o věcech, které se týkají seriálu, už

někdy přemýšlela a má je pom ěrn ě ujasněné , stej ně jako jiné své názory. Podobně

rozhodně a také otevřen ě působila i Markéta. Ta častěj i než ostatní používala příklady ze

seriálu , v podobě vyprávění částí určitých dílů .

Karolína působila introvertně, o seriál se tolik nezajímala a o výzkum také ne,

k rozhovolU ji spíš přemluvila sestra, p ři rozhovoru působila trochu flegmaticky, jeho

atmosféra byla poněkud rozpačitá . Na otázky odpovídala krátce, i proto její interview

zabralo nejkratší dobu, 29 minut a 14 sekund.

Sylva se o výzkum celkem zaj ímala, seriál měla ráda. Atmosféra rozhovoru se mi

zdála přátelská , Sylva vystupovala příj emně, přirozeně sebevědomě. Odpovědi jí

26 Kromě okamžiku, kdy Kamila vyprávěla, že zná někoho podobného Chandlerovi, a Markéta, která má
Chandlera nejraději ze všech postav, se zeptala koho. Z transkriptu byla tato část vypuštěna .
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pravděpodobně pomáhaly při promýšlení témat ze seriálu, pom ěrn ě nad nimi uvažovala.

Během části roZhOVOlU, který se konal v době oběda po jejích slohové maturitní písemné

práci, jedla. Interview trvalo 40 minut a 57 sekund.

Rozhovor s Tadeášem zabral 43 minut a 49 sekund a předcháze la mu přátelská

konverzace o jeho škole i o mé práci. Interview tedy probíhalo v přátelské atmosféře ,

přes to Tadeáš zůstáva l m írn ě ve střehu a některé jeho výroky p ůsobi ly, že i přes mé

upozornění , že žádná jeho odpověď nemůže být špatná, některé otázky bere ja ko test. U

několika dotaz ů , především těch týkajících se milostných vztahů, byl uzavřeněj ší než u

jiných. Odpověd i na složitějš í otázky se pokoušel promýšlet, ale nevěnoval j im tolik času

jako napří kl ad holky. Seriál znal pIŮměrně, všechny díly podle svých slov nevid ěl.

Směrem k výzkumu projevoval jistou zvědavost.

Karel je podle svých spo lužáků i Amy "velký fanoušek" a výzkum ho zajímal.

Odpovědi , v nichž popisoval seriál, mu šly snáze než dotazy ohledně jeho n ázor ů na

různé aspekty vně i mimo seriál. V odpovědích na osobnější otázky také k popisu seriálu

utíkal. Někdy se zdálo, že raději odpovídá nevím, než aby se pokusil nad otázkou hlouběji

zamyslet. Atmosféra rozhovoru, jinak přátelská, mi tak připadala trochu nervózněj š í ,

během n ěkterých okam ž ik ů . Některé věc i si uj as ň oval , když jsem se ptala na další detaily.

Interview trvalo 49 minut a 58 sekund.

U Tadeáše i Karela se mi zdálo, že nebyli tak uvolnění , jak by možná byli, kdyby

rozhovory vedl kluk. Ani Dan nep ů sobil p ři roZhOVOlU naprosto uvolněně, u osobních

otázek ale patřil k nejotevřen ěj š ím z respondentů , Jeho určitá ostražitost patmě pramenila

z toho, že se možná cítil trochu povinován rozhovor podstoupit a nebyl si jistý, co ho

přesně čeká. Výzkum ho pří liš nezaj ímal, seriál měl rád, ale za velkého fanouška by se asi

nepovažoval, z dotazovaných o seriálu věděl nejméně, pravděpodobně taky viděl nejméně

d íl ů , ostatně jako jediný P řátelé už nesleduje. I Dan p ůsobil během rozhovoru trochu

nervózně a když ho odpověď hned nenapadla, nechtěl j i moc vymýšlet na místě . Definice

vztah ů dokáza l dobře formulovat. Jeho rozhovor trval 43 minut a 42 sekund.

Rozhovory probíhaly podle připraveného scénáře obsahující někol ik okruh ů otázek.27

S ohledem na nevelký rozsah výzkumu a omezené možnosti jediného výzkumníka a také

27 Tento sc é ná ř je přiložen na konci této práce, stej ně jako citace, na něž se odkazuji v kapitole 6. Mezi
citacemi použitými jako příklady v kapitole 6 a citacemi přil oženými k práci existují drobné odchylky,
neboť citace v kapitole 6 byly podrobeny důkladněj ší gramatické opravě.
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podpořena názorem Angové, že slast je produktem kulturního díla, který vzejde primárně

z konfrontace mezi divákem a programem a co se děj e při sledování pořadu je tedy

důležitěj ší než sociální, ekonomické a politické charakteristiky publika (Angová 1996:

10), můj výzkum nezji šťoval tyto charakteris tiky respondentů a soustřed i l se na jejich

výpověď o diváckém zážitku a o názoru na seriál, z něj ž implicitně zj išťoval i čtení

seriálu. Otázky se tedy týkaly kontextu sledování, n á zor ů na kvalitu seriálu, na jeho

rea lis tičnost, identifikace s postavami, vztahy a problémy a řešeními zobrazenými

v seriálu. Většina položených otázek se tak opakovala, často ve stejné formulaci a pořadí,

ve snaze zaj istit výzkumu větší možnost vzájemného srovnání odpovědí. V souladu

s metodou rozhovoru s respondenty popsané v předch á zej íc í kapitole jsem ale scénář

upravovala podle vývoje každého individuálního rozhovoru, odpovědi dotazovaného

často vyvolaly i ad-hoc otázky, tedy nepřipravené , nezanesené ve scé ná ři rozhovoru,

nicméně vyplývající z jeho kontextu a podstatné pro dané téma.

Tento výzkum byl prvním kvalitativním výzkum tohoto druhu, který jse m

absolvovala, a bezpochyby se v něm projevily začátečnické chyby plynoucí

z nezkušenosti. Například u některých rozhovorů jsem dovolila, aby respondent odbočil

od otázky a zapomněl se k ní vrátit (proto třeba u Sylvy chybí, jak si ona představuje

budoucno st postav seriálu). Také moje reakce na odpovědi nebyly vždy pohotové a teprve

při přepisování jsem si v některých p řípadech zpětně a pozdě uvědomila , že jsem měla

rychleji vyhodnotit relevanci této odpovědi a pokusit se ji rozvinout.

Rozhovory jsem nahrávala na diktafon. čtyři interview jsem přepsala sama, tři přepsal

můj otec, já jsem nicméně jeho transkripty zkontrolovala podle nahrávky. Transkripty

neobsahují nahrané informace, které se netýkaly výzkumu. Vyjádření respondentů byla

pouze krácena v zájmu lepší plynulosti a č ite lnost i roZhOVOIU, jinak byla přepsána podle

mluven ého jazyka zachyceného na nahrávce. Větší gramatické a stylistické úpravy se

dočka ly mé otázky, u nichž byl důleži těj š í smysl a použitý slovník, na který dotazovaní

často navazovali, nežjej ich nespisovnost a redundance slov.

Okruhy p řipraven é pro scénář roZhOVOIU, odvozené i z konceptů a teorií získaných

z literatury využité pro teoretickou část této práce, se staly východiskem pro tvorbu

kategori í v průb ěhu kódování, probíhající podle pravidel zakotvené teorie. (Lindlof,

Taylor 2002: 2 18) Nejprve jsem se pokusila na základě tématických okruh ů výzkumných
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otázek načrtnout možné kategorie určující interpretaci dat. Do těchto kategorií se sdružily

kódy, které vznikly na základě identifikací čás t i dat reprezentujících určité opakující se

obecné fenomény. Kódy tedy sloužily k lokalizaci odhalujících moment ů, Během

kódování jsem používala metodu otevřeného kódování, definitivní kategorie se vytvořily

během kódová ní. Kategorií jsem vytvoři l a šest, jejich názvy se shodují s názvy částí

následující kap ito ly. ť'

Kódování jsem prováděla sama, s pomocí základních operací poč í tačového

kódovacího programu Atlas.ti, verzi 5. I v tomto případě výsledek kódování ovlivnila

moje nezkušenost s takovou prací, předevš ím jeho přehlednost, jak je nejspíš patmé i ze

seznam u použitých citací přiložen ého na konci této práce. Například některé kódy se

v průb ě hu práce ukázaly jako příliš široké. Věřím ale, že tato nepořádnost měla spíše vliv

na náročnost následné interpretace a nevedla k zásadním opomenutím důležitých

výpovědí. Nicméně nezkušenost s výzkumem takového druhu a rozsahu, spolu s časovým

tlakem, způsob i l y, že první fázi zakotvené teorie jsem věnovala více péče než zbylým

dvěma stádiím, integraci a dimenzionalizaci. (Lindlof, Taylor 2002: 221)

Interpretace nakódovaného materi álu se odvíjela od dílčích interpretací, zachycených

v průběhu kódování a umístěných u relevantních citací v podobě tzv. mcmos. Interpretace

jsem prováděla na základě kategorií, v nichž jsem podle jednotlivých podtémat

srovnáva la interpretace výpovědí jednotlivých respondentů. Vzhledem k tomu, že jednou

ze základních zásad kvalitativního výzkumu je podložit interpretace výzkumníka

"důkazy", tedy citacemi, z nichž jeho interpretace vyšla, snažila jsme se ke každému

svému tvrzení při loži t relevantní část citace nebo a lespoň odkaz na citaci, číslo , pod níž

lze výrok najít v při lo ženém seznamu citací". V souladu s modelem .Jiyporhesis stery"

popsaným Silvermanem (Silvennan 2000: 242) jsem interpretaci výzkumu vedla

k prokázání či vyvrácení hypotézy výzkumu, uvedené v tezi práci, podle níž divácká slast

28 Kategorie humor vznikla ze stejnojmenného kódu a kódů oblíbené díly a akcenty v seriálu; kategorie
kvalita z kódů negativa, obecná měřítka kvality, otázka vkusu, relax, spokojenost, srovnání, určení kvality,
úrove ň, lenost a v roli arbitra; kategorie realita z kódů nazvanýchodstup, realita - ano, realita- ne;
kategorie postavy z kódů Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey, postavyv ži votě ; kategorie vztahy
z kódů přátel ství , partnerství, rodina, srovnání vztahů a kategorie zapojení z kódů identifikace,
komentování, použití seriálu, relax, role tv v životě, seriál v životě, v konverzaci , zvyk, čas začátku , začátek

sledování, místo sledování, čas a četnost sledování a dostupnost.
29 První číslo značí z kterého rozhovoru citace pochází, č ís lo po dvoj tečce je pořadovým č ís lem v rámci
jednoho rozhovoru.

64



modifikuj e dominantn í ideologii obsaženou v textu populámí kultury, kvalita modifikace

se ovšem mění v závislosti na kontextu recipienta.

Na rozdíl od záměrů popsaných v tezích, výzkum se nakonec nezaměřoval přímo na

vliv slasti na použití ideologie p ři konstrukci identity diváka, ale s ohledem na získaná

data zůsta l v obecněj ší rovině , pojednávající o různých mechanismech divácké slasti a

jejího vlivu na čten í a vnímání seriálu ajeho zapojení do divákova světa.
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6. Recepce seriálu Přátelé středoškoláky - výzkum

6. I Humor

Přátel é žánrově spadají pod hl av ičku sit-comu, tedy komedie vystavěné na s i tuačním

humoru. Humor j e tedy od sit-comu očekáván a také je na něj kladen důraz, jako na

nejdůl ežitěj ší , ačkoliv ne jediný, determinant rozhodující, zda budou středoškolác i

věnovat seriálu svůj čas . 30 Míra vtipnosti hraje pro většinu respondentů určující roli p ři

výběru jejich oblíbeného dílu seriálu (5:198, 4:2 12, 1:141 , 3:175).3' Karel na základě

vtipnosti vybral i své oblíbené místo každé epizody - závěr (3:179).

Kvalit a vti pů a zábavnosti programu pak hraje významnou roli v hodnocení seriálu,

Pro zpov ídané teenagery je důležité, aby humor v Přátelích považovali za kvalitní a

obecně ho za kvalitní také považují, což podle jejich charakteristik například znamená,

že: je inteligentní (1 :4), originální, pravý (2:3), dá se mu trochu v ěřit (2:4), není trapný

(1:4, 7:3), .vymejvaci" neboli stupidní (4:91), ani p řehnaný (7:6). Úroveň humoru Přátel

pro ně tento seriál odlišuje od sit-comů , které se jim nelíbí.32

Spokojenost s úrovní seriálu se zdá být jednou z podmínek pro to, aby si respondenti

mohli užívat jeho sledování. Obecná spokojenost se seriá lem ovšem nevylučuj e dílčí

nespokoj enosti. Co se týče humoru, někteří respondenti ve svém oblíbeném sit-comu

rozpoznávají i onen pokleslejší druh, který jim vadí (1 :5). Výhrady k úrovni humoru se

týkaly také poslední série (1:31, 2:11, 3:8), již čtyři respondenti považují za kvalitativně

slabší než ty předchozí. Ani scénky obsahující vtip definovaný jako nekvalitní ale

nemusejí nutně výrazně narušovat slastný zážitek ze sledování oblíbeného seriálu, jak

vypovídá p říklad Sylvy, která se dokázala pobavit i vtipem, který předt ím označi la za

trapný (I :5).

JO Humor a zábavnost také všichni dotazovaní uváděli jako hlavní důvody, proč tento komediální seri ál
sleduj í č i sledovali.
J I Karolína a Dan, respondenti, kteří během rozhovoru ukázali nejmenší zaujetí pro seriál, nedokázali
oblíbený díl vybrat. Tadeáš uvedl díly, které nepopisovaljako nejvtipněj š í , ale soustředěné na uvolněný

životní styl Joeyho, jeho oblíbené postavy (2:155).
Jl Jako příkl ad pro ně špatného (tedy nezábavného) seriálu dva dotázaní uvedli sít-com Ženatý se závazky
(2:28, 5:40). Podobně Sylva vyzdvihuje Přátel é nad průměrné ukázky stejného žánru: .Na to, že to j e si/com
II člo věk si v ždycky myslí, že sitcomy mají takový trapny, plytÁý humor. lak mi piijde, že některé ty vtipy tam
j sou/akt dobry. " (1:4)
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Jednou z dalších důležitých podmínek úspěchu seriálu Přátel é je jeho zdání

reali stičnosti . Vztahu seriálu a jeho zpovídaných diváků k realitě se bud e podrobněji

věnovat podkapitola 6.3. Prozatím stač í poznamenat, jakou roli hraje v tomto ohledu

humor. Např íklad Markéta uvedla, že Přátelé má radši než Gilmorova děvčata, protože

druhý seriál je " ...tak dobie napsaný, že by to člověk ani nestíhal vymyslet, že to zas neni

reálný prostě. Že tam jak furt maj n ějaky vtipy a furt děla) narážky, tak už j e to moc...

(4:35) V těch Piátelich to j e ještě furt (...) taková normální komunikace jako máme my

s kamarádama ... " (4:36) Karel , který Gilmorova děvčata ve svém výčtu sledovaných

seriálů neuvedl, má ovšem na reálnost humoru v Přátelích o něco jiný názor. Vtipy mu

připadají moc ideálně vtipné, " .. .že v realitě by to asi taky nebylo, že každou chvíli se

prostě bavěj, ty lidi. " (3:101) V seri álu tohoto typu mu to ale nevadí (3:101) . Zdá se tedy,

že určitou míru nereálné brilantnosti a četnosti vtipů jsou respondenti ochotní seriálu

založeném na situačním humoru tolerovat, tato míra je ale pravděpodobně individuální,

stejně jako typ smyslu pro humor.

O posuzování realističnosti humoru dále rozhoduje jeho samoúčelnost, resp.

požadavek, aby vtip vycházel z děje, situací a především postav. "To se mi líbí. Že to, že

to nejednaji čistě j enom proto, aby to byla zábava. Ale většinou to vychází z nějakých

dejme tomu ... vopravdu vývoje týpostavy. " (5:152)

Kritérium přesvědčivosti všichni respondenti uplatňovali a vyžadovali, pokud se ale

neshodovalo s jejich slastným zážitkem ze zábavy, dokázali od něj abstrahovat.

Vysvětlení zněla podobně: .Něco tam budejenom na vtip nebo tak, ale to podle mě v ůbec

nevadí, kdyžje to dobrá sranda ... " (2:104, stejně 6:104, 4:131) Někdy se také pokoušeli

prvky pravdivosti najít i ve scénách, které popsali jako nereálné. "Tak často j e udělaný

jakoby... schválně, aby bylo vtipný, jako že to tam j e často vidět, ale .... umim si

predstavit, že n ěktery lidi prostě si nevyberou vždycky to nejlepší ie šeni. " (1:139)

Prolnutí obou přístup ů můžeme najít v tomto výroku Markéty: " . . .strašně se mi líbí, j ežis

co to j e za díl, jo, jak si koupěj to.. kachnu a to kuie, Chandler s Joeym (smích).(. ..) Toj e

zase takový dost nereálny, ale j e to prostě strašně vtipný. Jako myslim si, že kdyby oni

byli normální lidi, tak by se tieba na něco takovyho taky dívali, ale těžko by to asi udělali,

že by si koupili... 1 když jeden nikdy neví, že jo (smích). " (4:209)
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Humorné scénky P řátel mají také výsadní postavení v následné konverzaci o seriálu,

jsou jejím nejčastěj ším námětem . "Tak tieba j sem se moc nebavili o tom Plioebinym

těhotenství, jo. (. ..) Spí,~ se budem bavit, já nevim, o tom, jak rozbili stolnlfotb álek nebo

tak. " (4:108, podobně 5:82, 7:56) A o čem se nej víc havíte? - Vo těch vtipech. va těch

situacích humornejch. (. ..) Kterej díl byl dobrej, jakože ten si pust. nebo: teď j sem se

díval na tohle a tohle ... " ( 2:61 , podobně 3:66) Opakování a připomínání vtipných

dialogů si podle vyjádření zpovídaní také nejvíce "přisvoj i l i" do svého běžného života

(nebo si to alespo ň nejsnadněji uvědomují). "Použila jsi někdy něco ze seriálu někdy v

tvým životě ť ...) ? - - ....Hl ášky hodně, ale jinak nic. " (I: 132, podobně 5:194, 2:140,

4:204)33

Dobr ý humor dokáže kromě nerealističnosti zastínit jiné nedostatky, které teenageři

v seriálu nacházejí. .Tiebaj á.. mě se hrozně líbil ten díl, jak tam hostoval Brad Piu, jako

kluk nen ávidlm Rachel Greenovou, to mi piišlo úžasný (se smíchem). A tam jako

rozhodně mě nedonutilo se zamys let, ale bylo to vtipný, teda. ( ) Ta samotná pos tava (. ..)

ani zas tak dobrá nebyla, j o, ale jako ta zápletka byla dobrá " (5:28) Tato schopnost

vtipu má své limity. Úroveň humoru seriálu je důležitým m ě řítkem oblíbenosti tohoto

žánru, v obecněj ším diskurzu je ovšem zábavnost pořadu i pro zpovídané středoškoláky

vesměs ztoto ž ňov ána s oddechem a nenáročností (3:29, 4:91, 5:14). N ěkte ří s tředoško l áci

pak v důslednějším hodnocení seriálu jeho zlehčování vážných situací nebo jejich

ignorování kritizují , nejvíce Kamila34
: ,,Jako já bych z toho nechtěla melodrama, ale sem

tam se tam zmínit, o něčem .. já nevim tieba.. o smrti se tam mluvi strašně zlehčeně, mně

piide, (. ..) Treba jak umiela Estel/e, (. ..) to tam pie šli prakticky s úsm ěvem na rtech, jo

hali á, to j e sranda, tak vana umrela, jo. Nebo.. piide mi, že možná něco zleh čujou až moc,

j o. Že možn á by se nad timhlectlm mohli pozastavit trochu víc, (, ..). i treba ten porod, tam

byl hodně zlehčenej, to j e tieba p odle mě docela vážná věc ... " (5:50) Kamila si je

vědoma, že její požadavek větš í vážnosti vlastně ani k tomuto žánru nepatří. ,,Ale tak v

kom ediálním seriálu proč ne, že jo. Když tam člověk op ravdu nehledá n ějaky životní

moudra, takje to určitě dobry, že j o. " (5:50) Přesto z jej ích citací vyplývá, že j í to i přes

dobré zd ů vodněn í vadí, na určité rovině, která se dostává ke slovu, když se nad seriálem

33 Dan a Karolína si neuvědomují, že by citace ze seriálu používali (6:107, 7:129)
34 Zl ehčeného lónu seriálu si hodně všímal i Karel.
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takov y možná mo c pomalý, začalo by to být nudný ... " 3: I07) nebo uj i štění , že si

nedostatků tolik nev šímají (,.já spiš hledám ZVpozitiva ... " 2: 148).

Častou omluvou se stal žánr seriálu35
. Respondenti sice nepůsobili , že by znali

všechna žánrová pravidla sit-cornu, tento typ seri álu nicméně všichni vnímají jako

odpočinkový žánr, od kterého nemusí a nemohou požadovat něco hlubokomyslného.

" .. .ty postavyjsou takový kli šoidni, no. ale zase... jako.. j e to tak dobie napsaný. že mi to

nevadí v podstatě. Protože vždyťje to, j e to odpočinkovej seriál, žejo. Tieba když se budu

chtít podívat na n ějaky drama, ktery bude mít úplně super udělaný postavy. ( ...) něco. co

nikdejinde neuvidim, tak se podívám na to, že jo. Ph tady tom se chci bavit, prostě. (4:45 ,

podobně 3:26, 3: 107, 5: 14) Vážnější témata sice od Přátel neočekávají , u n ěkterých

respondentů to ale neznamenalo, že by je nepřivítali. .Tieba co mi tam chybělo. mě by

hrozně zaj ímalo, kdyby některá z těch holek musela jít na potrat. Jak by na to jako ostatní

reagovali." (4:54) .No, mně možná tam chybí trošku víc těch hlubších témat. Nebojako

vono by se to tam možná ani nehodilo, ale tieba.: ehm... mněpildou, že todlecto jsou lidi,

ktery absolutn ě.: nemaj žádný.. žádný důle žitěj ši problémy ... (. ..) Že jako tam neieši

žádný existenční problémy. jo. Že všecko, co reše], j e j estli todlecto mu mám ilct nebo mll

todlecto nemám iict, že j e to mlstama dost po.. jako mně piide povrchní, no. " (5:48 ,

podobně 6:29)

Další možností, jak vysvětlit a omluvit nedostatky Přátel je pomocí připomínek

ostatních, horších seriál ů (". .. jakože.. [desátá série] j e horší, ale furt to neni.. furt to

ještějejakoby lepši ve srovnání s ostatníma seri álama. " 3: 12) nebo seriálových pravidel

obecně ("No potom ke konci už mi vadí, že to j e vpodstatě takový to klasický seriálový. že

se tam parád mus í něco dít, že jo, takže to j e trochu prekombinovany už (. ..) ale to, to j e

asi II ka ždyho seriálu. mys lim. 4:12).

Dan uvedl, že zábavnost seriálu v jeho pohledu kolísala také kvůli tomu, že všechna

témata, která se v seriálu odehrála, pro něj nebyla stejně zajímavá. " . .. někdy to bylo

slabší, někdy zase siln ěj šl, no. Zál eží. o čem ten díl byl, no. " (7:8) Pokud v seri álu

35 Žánr říd í narativní proces a zaj išťuje soudržnost a d ův ěryhodnost, prostřednictvím vzorců podobnosti a
odlišnosti - aby vytvářel význam i slast musí být stejný i jiný než ostatní ukázky žánru. (Barker 2006: 205)
P řátelé dodržují pravidla sit-comu tím, že pojednávají o stejných charakterech, které se pravidelně vyskytují
ve stejném prostředí a v jediné epizodě začnou a ukončí určitý děj. Do své narativity nicméně tento seriál
zahrnul i schémata ze soap opery v podobě delších příběhových linií, vývoje vztahů mezi hlavními hrdiny
č i otevřen é konce posledního dílu každé série.
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chybělo něco , co ho nepřitahovalo (například více scén z práce), tak mu to nevadilo

(7:25). Markéta nedostatek určitých témat vysvět li la názorem, že seriály by se ani neměl y

snažit obsáhnout všechno. .P roto že laky se nikdy (. ..) tieba mně se nestane úplně

v šechno. co j e možný, aby se mi stalo. (. ..) Ale jenom určitý věci a ty tam j so u j ako

vyre šeny porádn é. A timje to docela sympatický .: " (4:51)

Pravděpodobně nej silněj ším d ů vodem, proč všechny dílčí nedokonalosti seriálu jeho

fanoušci dokáží p řekonat , je fakt, že jsou s jeho úrovní v zásadě spokojeni a nechtějí se

jeho vadami ani příliš zabývat, což může být strategie, jak překonat možný rozpor mezi

slastným zážitkem a morálkou ideologie masové kultury (Angová 1996: 97), která kulturu

hierarchizuj e a podle těchto hierarchií také hodnotí. I když, jak bude j eště uvedeno,

respondenti se s pohledem této ideologie na populární kulturu neztotožňuj í.

Udržení urči té kvalitativní úrovně představovalo zásadní prvek při tažlivost seriálu.

Ačko l iv všem kromě Karolíny vadilo, že seriál skonči l , větš ina byla ráda, že se tak stalo,

dřív než Přátelé stač i l i kvalitativně klesnout.i" " ...piišlo mi to líto. Ale jsem zase na

druh ou stranu ráda. že to skončilo prakticky v nejlepším, j o, že 10 nesklouzlo k lomu..

vy čp ělymu opakování těch starejch[ár ů , což j ako se n ěkterym seriálům pak stává. Tak to

jsem ráda, že to jako dokázali utnout ve chvíli. kdy to ještě mělo velmi slušnou ů roveii"

(5:55, podobně 1:32, 2:34, 4:66) I Karolína, která konec seriálu p řij ala bez emocí (6:30),

poznamenala, že Přátelé dospěli do přirozeného stádia, kdy už nemohli zůstat stej ným sit

comem. " . . .už to spělo k tomu, že už měli rodiny a děti, tak to už bylo takový nudn ěj ši. "

(6:31)

Kvalita Přátel pak slouží i těm, kteří od seriálů požadují o něco víc než oddech, jako

uj i štění , že j eho sledováním nepromarnili čas . " ...aspoň mám dobrej pocit, že j sem se

nekoukala na úplný kraviny (se smíchem), ale že jsem se koukala na nijaký.. j ako..co má

aspo ů (. ..) nějakou hodn otu. " (5:93) Lepší úroveň taky odlišuje Přátelé od j iných seriálů

a pomáhá mu získat prominentní místo na žebříčku obliby, větš inou spolu se seriály

Simpsonovi nebo M.A.S.H. "Prostě jsou originální j ako seriál. Že třeba te ď jdou různy

nový seriá ly, (. ..) a ty jsou čistě j en o napětí, (. ..) tieba ten Lost hlavně. Že tam prostě.. j e

nějaká zá hada a je to j en čistě o tom řešení těch záhad že jo a nabalujou se dalš í záhady

36 Z těch , kter ým desátá série p ři padala slabší, pouze Karel, podle ostatních největš í fanoušek seriálu,
nedoprovodil lítost nad koncem Přátel poznámkou, že je to vzhledem ke kval itě sit-comu dobře (3:9,3 :10).
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a dalš! a prakticky po druhy se na Lost nebude dívat nikdo. že j o. Ale Pr átel éprostě.

nej sou v ů bec o tom ději, ale ty maj. . j sou tak spiš o těch vtipech. takže ty se rychle

zapome nou ty vtipy a pak j e prostě dobry se na to i klidně podívat znova. (3:2) A kdybys

to srovnal a s jinýma seriálama podobnyho typu? - (. ..) tak tieba.. se lili s tejně zda)

jakože nejlepší. protože (. ..) většina těch seri á l ů má prostě takový zaj etý kolej e. ka ždej díl

že j e dost podobnej. (...) Ale právě u Pi átel se mi zdá. že j e to takový jakoby .. (. ..) v

každým dlluje trochu jinej. " (3:5, podobně 2:2, 5:33) Srovnání s j inými, vždy podle nich

horšími seriály , dotazovaní sami používali také k popisu Přátel.

Všichni respondenti tvrdí, že Přátel é jsou kvalitní seriál, nebo a lespoň jeho větš í část

(3:33). Jaká konkrétné měřítka je dovedla k tomuto přesvědčení? ..Tak, ty herci nej sou

úplně špatný ... A celkově ten scénár j e dobr y, že mněpiijde, že ty dialogy mají jako hlavu

patu a ten humor právě stojí za to." (1 :24, podobně 5:37) Dále v Přátelích dotazovaní

oce ňovali originalitu. " .. . jako jasný . že tam jsou n ějaky kli šé, (. ..) ale ti eba Monica s

Chandlerem mi piidou, že mohli i prekvapit dost lidí. že tam vždycky piijde něco

tako výho nečekanyho, co to jakoby rozbij e, tu atmosféru. Takže když j e to treba moc

dlouh o stej ný. tak piijde do toho nějaká událost a zase to nějak změní. otočí.: " (4:39,

podobně 3:5, 3:2) Karolína uvedla j ako znak kvality zajímavý děj č i myšlenku (6:26),

kterou v určité míře v seriálu našla. " .. .není to j en plytky, jako ie ši se tom občas nějaký..

hlubší věci. ne často (zasmání). ale snaží se. " (6:3, podobně 5:25) Pokud seriál působí, že

jeho vznik motivovaly pouze komerční důvody, ztrácí přitažlivost, což se podle některých

stalo spin-offu Přátel, seriálu Joey. ..... to bylo hrozný. prostě. To (. ..) bylo vidět. že z toho

ch t ějije št ě vytiiskat n ějaky prachy. " (4:68, podobně 3:53)

Pro Kamilu důležitou kvalitativní roli hraje propracovanost postav. " .. .tieba Rach el

má ů žasnej vývoj . tahleta postava nebo Monica má bezvadnej vývoj. Chandler.. ale treba

Ross nebo Jo ey úplně ustrnuli. Čili ty postavy mi piidoujako už trošku přebytečný tam, že

už jako nemaj žádnej potenciál, kterymu by jako mohli sloužit tomu seriálu. (5:7) Kvalitní

seriál (. ..) musí mít sympaticky ty hlavní hrdiny, aby se na to ty lidi dokázali dívat . (. ..) já

nevim, u jinej ch seri á l ů opravdu j enom si i ik áš: jak m ů žou s timhlectin člověkem vydržet

a dívat se na tako vyhleho..na takovouhle hlavní postavu jako deset let nebo deset sezón,

to musí bejt nesn esitelný. " (5:37) K oblibě seriálových charakterů také přispívá, pokud

jsou divákovi blízké. ll' •• ale to právě díky těm j ejich vlastnostem j e pak člověk má rád, že
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prostě nej sou perfektnl, ale zas prostě maj ty S\ý neduhy. " (1:76) Hodnocení postav i

celého seriálu P ř átel é spo luurčovalo také kritérium real i stičnosti. 37 "To j e právě v těch

Piátelich co se mi líbí. že spo usta z nich [ řešení problémů] j e realistickych ,.." (5:163,

podobně 3:127,4:7)

Karel seriálu vyčet l příli š šťas tný konec... ...pokudj e hodně happy endů , žejo. tak pak

to nem á smys l. že vždycky prostě víme. že ta dobrá nebo... ne.. prostě že to dopadne

dobie a to j e pak taky nuda. Takž e si myslim, že do těch seri á lů by se mělo vkládat i

n éjaky ...smutný konce." (3:44) Ostatní si ale na závěrečný happy end nestěžovali , Kamila

ho svým oblíbeným postavám vyloženě př ála, kdyby jim mohla určit budoucí osudy

(5:66), pravděpodobně vliv kvalitativního kritéria o přemíře šťastných konců u ní oslabilo

přilnut í k postavám Přátel. Markéta ale uvedla, že proměna party přátel v páry se v ži votě

..docela m ů že stát, docela často. " (4:80) .. ...v mým okolí se to stává docela často prostě.

Že po rádjste kamarádi. kamarádi a pak se j ednou oba opijete. no (smích). " (4:81)

Ačkoliv by tyto výroky mohly naznačovat , že vypovídají i o obecných kvalitativních

kritériích, na přímou otázku, zda lze obj ektivně hodnotit kvalitu kulturního díla, čtyři

dotazovaní odpověděli zápom ě" (5:44, 6:25). Podle Tadeáše se dá dobrý seriál určit "tak

asi podle sledov anos ti akorát tak možná " (2:152, podobně 7:30). Ostatní si myslí, že

. ii ějak asi" se dají kulturn í produkty hierarchizovat (1:28). .No tak ... myslim. že by to šlo,

jakože podle toho, že to stejněje vidět na tý jakoby ... jak dobry tam j sou lidi. co na tom

projektu sp olupracujou, vlastně že.. občas to j e prostě cejtit, že ten člověk si na tom nedal

v ůbec záležet nebo.. že. že dělá možná ne svůj obor na nějakých seriálech... " (3:34) " Tak

já si myslím. že určitě j sou n ějaky obecný m ěiitka, podle kterych se to dá p osoudit.

Prostě, právě ať už třeba ta klišoidnost nebo prostě.. j estli se to tieba fu rt neopakuje,

j estli se tam něco děje a tak dál... " (4:48).

Pokud existuje kvalitní, hodnotná kultura, m ů žeme pak o jejích konzumentech

automaticky prohlásit , že mají dobrý vkus? Soudit individuální zálibu v kultuře v obecné

rovině respondenti odmítali (" . . .prostě ka ždymu se líbí něco. " 2:153, podobně 7:33),

pokud se vkus dá hodnotit, pak jen subjektivně . " ... když někdo si lib/de dejme tomu v..

tako vejch těch naivních romanti ckých komedií, tak určitě od něj nebudu očekávat to, co

37 Podrobněji se odrazem reality v seriálu zabývá kapitola 6.3.
38 Tento rozpor může vycházet z nepřesného definování mých otázek, měla jsem se zeptat, zda kritéria
určující kvalitní seriál (jako originalitu, herecké výkony, přesvědčivost postav) nepovažují za univerzální.
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od člověka, (. ..) kdo má rád Andyho Warhola ...Nem ů žu iictjako, že todlenctoje lepší než

todlecto . Ne bo jako m ů žu iict, ale bude to mll} názor a ne nějaký objektivní shrnutí vkusu,

určitě. " (5:45, podobně 7:33) Zdá se, že minimálně n ěkteří v jisté m íře tato subjektivní

hodnocení uplat ňuj í . . " . . .znám kamaráda. který zase vim, že tojsou dobr y lidi, ale ti eba

majjednu věc, která j e úplná úchyl ám a, j akože bych si iekla, kdybych věděla, že sledujo u

tady tohle, tak bych se ti eba s nima neseznámila nikdy . 0/ (4:49)

Podle Sylvy se dá ze seznamu oblíbených seri álů a filmů ll' ..něco vyčíst. ale úplně.

nerekla by ch, že vkus. Podle mně člověk, který má rád Piátele. lili/že mít i rád špatný

filmy i dobryfilmy a nu/že se mu líbit jako dobr y umění a špatny věci. Jakože ůpln ě o tom

vkusu ne, ale o tom člověku to asi něco lekne. 0/ (I :26) Podobně i další považují vkus spíš

za určitý ukazatel, který alespo ň zčásti vypovídá, jaký jeho nositel je. " ...ten seriál

ka ždej, tak to j e tak trochu j ako by, že toho člověka odreaguje, dostane ho trochu mimo

realitu, j akoby, že jo že on si nu/že prožít ten piib ěh toho hlavníh o hrdiny nebo těch

hrdin ů v zý televizi , tak podle toho. jak by se ten člověk, tak trochu. j ako by podvědomě

chtěl by ž ít život nebo jak by si to chtěl, tak prostě podle toho sleduje ty seriály no."

(7:33) " .. jako povětšinou, tak když ti někdo tieba iekne 10 věcí, laery viděl a 10 knížek,

ktery čet, tak už se dá ud ělat nějakej obrázek o tom člověku. Ale zas nev ěiim takový to,

se š co čteš, nebo jako seš, na co se díváš, ..." (4:49)

Do jaké míry kulturní vkus odhaluje osobnost člověka, se respondenti neshodovali.

" . . .právě díky tomu , že každej má rád n ěcojinyho tak určitě se v tom projevi ten... takovej

ten osobní vkus a ten to podle mě hodně udává, jaký ten člověk j e "(5:45), uvedla Kamila.

Karolína měla jiný názor: .No ani bych neiekla. Jako možná nějaký, kdyby měl stra šně

rád samý stiile čky nebo takhle, tak si možná l eknu. že ... já nevím, má nějaký komplex, ale

jako. že bych posuzovala člověka p odle oblíbených televizníchfilm ů nebo seriál ů, to ne. 0/

(6:28)

Zajímavé vysvětlení, proč si myslí, že kvalitu seriálu hodnotit jde, ale jeho diváky ne,

podal Karel: .Já si myslím, že ty seriály jsou dost chytlavý. že prostě.. ti eba stačí se

podívat na tii díly a aťje to jakýkoliv seriál, tak se člověk prostě většinou začne dívat. ..

Si myslím, j akože.. tam j e v ždycky něco zajl...co toho člověka zajímá, co se jako stane s

tady tou postavou, (. ..) A to si zase myslím, že to nejde, posuzovat toho člověka podle

toho , na co se dívá. " (3:36)
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Zdůraznění práva na individuální názor odpovídá tomu, koho zpovídaní středoškolác i

považovali za posledního soudce rozhodujícího O kva l i tě seriálu a o tom, kolik si zaslouží

pozornosti. Vždy to je sám divák, tedy oni sami. " .. Jako pie čtu si j e [filmové recenze],

ale bert/je s rezervou. že si pak na to udělám názor v ět šinou sama. " (6:25, podobně 5:37)

Mínění ostatních slouží pro respondenty jako vodítko, konečné rozhodnutí, zda se na

něco budou dívat, záleží na nich. " N~jak, j á nevim, když se o tom nějak bavili lidi. co j sou

jako v tom mým věku, pak i sestra to začala sledovat. takjsem se na to začal taky dívat a

zjisti/ j sem. že se mi to libí, tak j sem to zača l sledovat. " (7:10, podobně 2:15, 4:19 a 4:20)

Zdá se, že tento individualistický přístup dotazovaní následují čas těj i než

protestantkou etiku zmi ň ovanou v kapitole 2.3, podle níž musí být slast zasloužená a

využitá k načerpání sil do další práce. Vliv protestantismu v socializaci zpovídaných

diváků Přátel výzkum objevil jen v menší míře . Respondenti si byli vědomi , že sledování

seriálu nepat ří mezi činnost i považované za společensky velmi užitečné, vinu č i výč itky

kvůli sledování televize ale pociťují jen mírné '", diváckou slast ze seriálu jim nekazí.

" .. jako nic vá žnyho, prostě j enom tak: ále kašlu na to, jdu se radši dívat na Frien ds. "

(2:66, podobně 3:81,5:88,6:56,4:111) Podobně dokáží ignorovat výčitky rodičů. "Tak

jasně, že když prijde mamka do pokoje a uvidí. že zase sedím u Piátel, tak se tak kysele

zatváii a rekn e mi: už zase ? Já tak odkyvnu a mamka po chopí. že koukám. takže mě

nechá být, no." (1:66, podobně 3:81) Výčitky zmírňovala ospravedlnění , že u Přátel

nestráví přespříliš času (3:81) nebo že kvůli nim nic důležitého nezanedbávají, tedy že

dokáží stihnout obojí - činnost i, které dělat musejí, i aktivity, které dělat chtějí. " Jo j á

j sem si toho v ědoma, že na to koukám docela dost. ...Ale zas nemyslim, že bych kv ůli tomu

nestíhala jako d ůle žit ěj ši věci. Si zvládnu najít čas tak na všechno. " Cl :66)

6.3 Realita

I podle vyj á d ření zpovídaných středoškoláků patří určitá míra reali stičnost v sit-comu

k požadovaným dokladům kvality a v Přátelích ji respondenti nacházejí. Všichni si

uvědomují , že odraz života v seriálu nemůže být úplný, ke spokojenosti stačí , že je sit

com realistický dostatečně. ,,A v tom seriálu tak ... tam to bylo ukázaný. myslím si dobie,

že to bylo ukázaný tak jako by, že to bylo braný z re álnyho života většinou. I když asi

39 Dan podl e svýc h slov žádné výč i tky ze sledování televize nemá (7:60).
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ůpln é ne všechno. protože [urt je to jenom seriál, ale tak v ět šinou asi j o. " (7:102,

podobně 2:103, 5:162,4: 156)

Teorie len Angové o dvou rovinách, na kterých diváci hodnotí rea l ist ičnos t seriálu,

podobná závěrům výzkumu Liebesové a Katze dělící vnímání seriálu na referenční a

kritické čtení rovinu (Liebesová, Katz 1993: 100, 114), by našla uplatnění i v mém

výzkumu. Seriál není realistický na denotativní úrovni, kterou hodnotí empirický

realismus, ale na rovině konotativní. (Angová 1996: 41-42) Respondenti se ovšem

vyj adřova l i k oběma rovinám, a tím vnímali text realisticky i nerealisticky zároveň. Proto

ve svých odpovědích často p řitakání reali stičnosti doprovázeli připomínkou výjimek

omluvených konvencemi sit-comu. " To j e právě v těch Piátelich co se mi líbí, že spousta

z nich j e realisti ckých, j o. Treba jako ... jako tam Phoebe s Mikem odchovávali sedum

krys lch ml á ďátek (smích) to nevim, jak by bylo až tak realisticky (smich), ale j ako většina

těch problém ů, zvlášť v těch vztazích j e určitě hodně uv ěiiteln á a hodně hodně

realistická. " (5:162, podobně 1:97, 6:106)

Sylva jako nereálné označila praktické věci. " No hlavně asi by nevyd ěl ávali, pravda,

tolik na to, aby bydleli hned u Central Park, takže... No chvllema si i ikám. že to má asi

n éjaky rezervy, že ten Joey f akt asi v ůbec nepracuje, ale z ároveii si žije docela dobie ,

tak... " (1:97) Karlovi se nezdály realistické dialogy. " ...protože si myslim, že ten člověk

když mluví, tak s i nemů že všechno takhle rozmyslet a ne všichni vždycky pochopí takhle

správně ten vtip, že jo, protože oni ho většinou chápou. Že v realitě by to asi nešlo ... "

(3:97) Mark éta ovšem podobnou výtku směrem k nereálné vtipnosti dialogů uplatnila na

seriál Gilmorova děvčata, dialogy Přátel ji oproti tomuto seriálu p řijdou ,Ještě [urt

takov y... j ako taková normální komunikace jako máme my s kamarádama .: " (4:34).

Jako reálné respondenti v souladu se zjištěním Angové viděli chování hlavních hrdinů ,

průb ěh jejich vztah ů , řešení jejich problémů, tedy emocionální rovinu seriálu. (Angová

1996: 45) "Já si myslim, že oni to, že to i e šej tak jak by to asi ie šili normální lidi , že ..

prostě se vždycky rozhodnou na n éjakej ch okolnost ech. podle n ějakyho pocitu nebo tak,

že ho!t prostě: já to tak cítím, tak to bude takhle nejlepší asi. Že to udělali asi tak, jak by

to asi ka ždej udělal. Nebo ne každej, ale tak jak by se prostě člověk rozhod .: " (2:136,

podobně 4:8, 1:118, 2:110)
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Zajímavý je pohled Tadeáše a Karla na seriál jako na neúplný záznam života postav.

Na otázku, jes tli mu připadá , že rodinné vztahy nejsou pro hrdiny P ř átel důležité , když se

jimi seriál p říli š nezabývá, Tadeáš odpověděl: " To ne, to jako, to by mohlo vyplývat z toho

že jako, j ako že j e moc nevidíme, ale já si nemyslltn, to tak určité nebude, že jo, že ...

kdybysme si to pustili, ten seriál jako zjedny osoby , tak by to vypa dalo úpln ě jinak prostě,

než když se na to díváme prostě j ako pozorova telé." (2:126) Také Karlův výrok

naznačuj e , že postavy Přátel mohou mít j eště další dimenze existence, které seri ál

neukazuje, jako kdyby žily svým životem a epizody by do něj jen nahlfžely." .Já si

právě myslim. že tam [další zájmy postav, které by mohl mít s nimi spo lečné ] moc

neukazujou, že to.. že nějak ani nevim.( ...) já nevim, ja ky ma] sporty nebo tak n ějaky

prostě kani čky obecně, že to tam snad ani moc nebylo. Že snad u Rosse j e j ediný, že má tu

pa leonto logii (. ..)" (3:125)

Další pozoruhodný doklad, že v některých momentech dotazovaní považují seri ál za

důvěryhodný zdroj informací o životě, přináší výrok Tadeáše o seriálu Dr. House, který

předpokládá, že americký komediální seriál postavený na postavě svérázného doktora má

něco spo lečného s realitou českých nemocnic: .Jako teďka tieba s tím Housem, tak se

snažim n ěktery j ako piesvědčit, že to je dobry, tieba n ějaky kluci chtěj jít na doktora, tak

jim to taky jako pouštim , ať si to pustěj, ať vidí jak to vypadá. " (2:59) Podobně Sylva

použila příklad Monicy a Chandlera, dvou přátel , z nichž se stali manželé, jako důkaz

nepředvídatelnosti osobních vztah ů , které v realitě mů žou provázet stejné zvraty jako

v sit-comu. "Evidentně člověk nikdy neví, co nám seriál dokázal ...(1:95)

Směs emocionálního zapojení (realismu) a kritického odstupu (nerealismu)

charakterizuje i způsob, jak dotazovaní popisovali a hodnotili postavy." Podle jejich

výpovědí se zdá, že při posuzování charakterů se častěji pohybovali na rovi ně

emocionálního realismu, který se hlavně týkal přesvědčivosti postavy v podmínkách sit

comu. I když se j im nějaké prvky urči té postavy nelíbily, snažili se její nedostatky stále

vidět uvnitř j ej ího charakteru než vně, u scénáristů . Například to, že se v seriálu vyskytuje

málo scén Rosse spolu s jeho synkem Benem, Karolína (i Dan) nevnímala jako záměr

40 !luze, že divák postavy pouze navštěvuje v jejich životě, je znakem série.Nicméně Přátelé mísí znaky
seriálu i série, napří klad se v nich objevují dlouhodobé narativní linie i příběhy na jeden díl, otevřené i
uzavřené konce epizod.
41 Čten í seriálových postav se podrobněji věnuje následující podkapitola 6.4.
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sc é n á ris tů : "To jako j o, ale vzhledem k tomu, že to j e seriál žejo, tak prostě, to co tam j e.

tak to vpodstatě vypadá j ejich realita. takže to on se o n é] nestará. v tom piipad ě. .. (6:99,

podobně 4 : 155)

Pravděpodobně i proto jsou s opravdovostí hrdin ů Přátel respond enti obecně

spokoj ení. .Jydlecty p ostavy j sou opravdu výtečně napsaný , že to co i ikaj, to jak se

chovaj i to j ak se vyvijej j e opravdu takový stra šn ě piirozeny, j o, že tam nej sou nějaký ty

naprosto krko lomný zvraty, kdy si člověk i iká: sakra. proč todlecto dělaj, vždyť to j e

úplně nesmyslný, j o. " (5: l l S, podobně i když méně nadšeně 1:77, 2:78, 6:76)

Nejliber áln ěj š í na požadavky v ů č i reálnosti postav byl Dan, který zastává názor, " ...že

určitě takový lidi můžou existovat, protože j e nás tadyfakt hodně. " (7:76)

Posoudit, co j e reálné č i nereáln é, často pomáh á vlastní názor (" . . .možná taky

Chandler [je trochu nerealistický], že prostě niyslim, že žádnej člověk nem átakovejhle

problém se z ávazkama, jako on měl v n éjakej ch dílech. Ale myslim, že ostatní j sou dost

uv ěiitelny" 3:98), odhad (" To [rodiče Rosse a Monici] byly taky posta vy v seriálu. Ty mi

piišli, že jsou takový zvláštní, no (zasmání). Nevim, nedokázal by ch si predstavit, že treba

až mi bude 50, že se budu takhle chovat." 7:112) nebo zážitek (1:108, 4:205) . Tadeášovi

imponuje životní styl postav z Přátel, který považuje za realistický i díky tomu, že

podobně žij e j eho asi 26 -letý bratranec (2:134) .

Zajímavý vhled, jak se Přátelé vztahují k reálnému životu svých div ák ů , uvedla

Mark éta : "Mně se na tom taky hrozně líbí, že to popisuje takovej ten novej f enomén. Že

diiv to bylo prostě, že j si nějak že jo vystudovala, že jo . a pak na to hned navazovala ta

rodina . A dneska j e mezi tim ještě to období od těch. já nevim 22 do těch 30, kdy se

vlastně, j e ten.. jakoby život mladejch lidí, no. tak " takzvaně". Že.. že jo naše rodiče tieba

tohle to moc nezažili , ty prostě vystudovali a pak se rovnou vdali. Ale teďka prostě, ať už

budeš cestovat nebo budeš žít tak. jak žijou voni, tak j e to zase něco novyho, no. A že to

takovým jako.. že to tak komentuje, takovým zábavným zp ůsobem, pro mě, no. " (4:22)

Nicméně j ako reá lné někteří považovali i chování, které se sjejich vlastním zrovna

neshodovalo. .J'ak..... někdy si Nkám, že bych to já sama udělala jinak, ale umim si to

prostě predstavit, že by se to stalo i tak, jakprostě oni navrhují v těch seriálech. " Cl: 137,

podobně 4: 155)
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Pocit realističnosti seri álu výrazně pomáhá jeho zapojení do divákova života. Zda

k takovému propojení dojde, ale soudě podle vyjádření dotazovaných hodně záleží na

di vákově individuální citlivosti ke vlivu kultury na jeho život. Opět , i tomuto tématu se

bude podrobněj i věnovat jiná podkapitola, konkrétně 6.6.

Odkaz na realitu dotazovaní také používali na obranu proti výtkám vůči seriálu.

Například na mou poznámku, že Přátel é příli š nezobrazují pracovní problémy postav,

Markéta reagovala: .No mě pride, že v tady tom věku se.. j sou takový nejzajlmav ějši nebo

se nejvic žijou takový ty osobní vztahy , že j o, protože si v podstatě v tomhle věku člověk

hledá partnera, životního. ( ...) Jako normálně, když se bavěj lidi, tak mi piijde, že tak.. já

nevim, pětinu toho zahrnuje práce a zby tek j e ten osobní život, j ako o čem se bav ěj. (...)

Mi piide. že to j e i pro lidi normálně.. v normální komunikaci důte žitějši. To. co se jim

jako děje v oso bním životě. spiš než p ráce. .. (4:56) Četnost rodinných vztahů jako námětu

v konverzaci postav Přátel Markétě naopak reálná nepřipadala . .No, hm... jako mně p ilde

právě. že proto že to je zaměieny na ty osobní. tak tam ty rodinný rešej mÍlÍ, jako než se to

ie ši v normálním životě. no. Že oni.. nebo že j o, možná to je i tim věkem, prostě co já. že

j o, to nem ů žu vědět, jak se budu s našima stýkat. až lili bude tii cet, že jo. Ale piide mi, že

ještě v normální životě by ty rodiče do toho víc zasahovali asi no. trochu. Že by jim to

nebylo tak úpln ě j edno , no. " (4:180) Vliv na toto hodnocení mů že mít také to, že i pro

Markétu v jejím osobním životě d ůle žit ěj ší roli hraje rodina než práce (4:179, 4: 195).

Kamila totiž na rozdíl od Markéty považuje seriálové potlačení pracovních problémů

v seriálu jako nereálné: "Trošku jo, protože podle mě 90 % lidí musí ie štt i ty problémy

pracovní, čili oni tim, že jsou vlastně poiád v pohodě a poiád nad vodou ... " (5:5 I). .Je

možné, že Markéta seriál více hodnotila podle své reality, zatímco Kamila na něj

uplatňovala obecněj ší hlediska.

Své vlastní námitky vzhledem k pravdivosti situací ze seriálu pak středoškolác i

několikrát zpochybnili odkazem k neznámé americké či velkoměstské realitě, odlišné od

té české, namísto obvi ňov án í scénáristů sit-comu z nedůsledné práce. .No, nevím, j estli j e

ti eba reálný . (se smíchem) že by odnosila.. ženská trojčata svýmu bratrovi. No v New

Yorku j e asi možný všechno. " (6:77, podobně 5:144) Markéta zřejmě o reálnosti tohoto

p řípadu nepochybovala. " ... vlastně. v Americe j e tohle legální, že j o. tak taje tieba i pro

mě zaj ímavý ... (4:55) Já vim, že II nás to neni legální. ale (. ..) mě to ti eba donutilo se
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zamyslet nad tím , j estli j ako bych já byla ochotná odnosit dítě ... " (4:166) Její realitě více

neodpovídalo, jak seriál zobrazoval seznamování s potenciálními partnery, V její úvaze

na toto téma se mísí j ejí subjektivní zkušenost s pochybnostmi, zda jde o seriálovou

zkratku, nebo jestli jinde vypadá realita jinak. " No j á nevim, protože to je americky, žejo,

ale v Čechách mi pikle, že j e mnoh em těžší se jako v ů bec seznámit, než jak to maj oni,

prostě se na sebe usm éjou a už: čau čau a d áš mi číslo a nechtěl bys někam jít. Tak to j e

prostě takový nere álny. Možná že to poti ebujou j enom nějak rychle odbít jako, aby už to

měli hotový. A pak.. mohli to teda i e šit, jako ten samotnej vztah, no. Piide lili, že si

člověk: nebo já teda potkávám v životě.. jakoby h ůi' se seznamuje s partn erama ... "

(4:172)

l když, jak vyjádřil Dan, " .. .ten seriál ka ždej , tak to j e tak trochu j ako by, že tolto

člověka odreaguje, dostane ho trochu mimo realitu " (7:34), divák pořád zůstává

s realitou určitým způsobem spjatý a stále z ní do určité míry vychází a s ní porovn á v á. Ť '

Charakter této míry a tohoto způsobu je nicméně u každého jiný.

Nereálné prvky rozpoznávali respondenti v seriálu v menší míře . Evidentně znají

několik strategií, jak určité, pro ně menší, nedostatky omluvit a zdůvodni t. .Něco tam

bude j enom na vtip nebo tak, ale to podle mě v ůbec nevadí, když j e to dobrá sranda. tak

já myslim, že to v ůbec nevadí. " (2:103, podobně 4:202) .Fakjá myslím , že kdyby j e točili

jako pri práci, tak by to nebylo tak zaj ímavý, takže to j e udělaný tak, aby to bylo taky

atraktivní.. tro chu, že jo.. nevim. Takltlejako: nevadí mi to. " (2:22)

Nejvíce výhrad k realističnosti Přátel přednesl Karel. " ...jakože občas tam, většina

věcí j e tak trochu prehnaně, nebo trochu moc ideálně, že většinou si myslim, že v realitě

by to takhle asi fungovat nemoltlo.(. ..) že hodně často j sou ty vtipy, nebo vtipný situace,

že v realitě by to asi taky nebylo, že každou chvíli se prostě bavěj, ty lidi. (. ..) já si

myslim, že to j e taky.. taková nadlehčeny, to j ejich hádání a lhaní, že to nenl nic

seriózního, že ... A v ždycky se usmiii v tom j ednom dílu, takže ... Možná tak ještě

nerealistická j e ta j ejich p ráce, že jo, oni prakticky celýma dnama vysedávaj někde támhle

v tom coffee housu a že maj spou stu času, se mi zdá, volnyho. Že.. že to by as v realitě

moc nefungovalo. ( ...) se mi zdá, že prostě stihaj hrozně moc věcí, co by ...asi nestihli.

42 Krit éria reality vstupují i do představo další budoucnosti postav. .Tiebaaž by potomměli děti, tak by j e
měli piibližn ě ve stejným věku. (...) Alej ako určitě [se budouscházet] ne takhle intenzivn ě, protože na to
nebudou mít prostě čas. " (4:73, podobně 2:42)
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(3:100) ...tam j e to trochu idealisti čt ějši, že ty lidi, nevim, tak deset let že se spolu bavéj

takhle jako intenzivně. to už se mi zdá trochu možná ..nere álny . Že jako. že j e jasný. že

deset let prátel ém ů žou být. ale v ět šinou to neni tak velká skup inka a v ět š inou to nenl tak

intenzi vní. Že to prostě stoupá. že treba.. nevim, že dva roky se víc bavini s n ěkym jinym.

(. ..) že s tamtim se bavim furt, ale jako trošku mÍ//. " (3:140) Ani jemu tyto výtky ovšem

příliš nekazí zážitek, protože kdyby seriál Přátelé nebyl takto nadlehčený a zidealizovaný,

"tak ono by to pak ztratilo to kouzlo. i ty Piátele. Že už by to bylo možná takový možná

moc pomalý. začalo by to být nudný. že by to prostě ... prostěj á nevim, já když se dívám

na Prátele, tak mám chul' si jako odpočinout. ne o ničem nějak zvl á šť piemej šlet, takže..

mě to vy hovuje." (3: 100)

Stejně jako byla realističnost používána ke chválení seri álu, naopak nereálnost se často

zmiňova l a jako vysvětlení, proč dotazovaným něco na Přátelích vadí. Například poslední

série: " .. jakoby ty postavy. jakoby u ž toho za živa] moc, v podstatě. Že normálně v životě

j e taky, že jo máš.. prostě že někdy něco zažíváš a někdy se nic neděje. tieba n ějaky

měsíce. ale vlastně u nich se furt musí něco dít, aby měli o čem furt psát. tak j akože už j e

něco takový prekombinovany .:. " (4:14, podobně i 4:76) Tehdy, jak ukázala i předchozí

citace, také přich ázejí na řadu vyjádření odstupu od světa seriálu, jako od fiktivního díla

tvořeného scénáristy. .No, mně pilde, že ty postavy v tom seriálu ... záměrn ě.. nebo

takhle: spíš ty scénáristi těm postavám záměrně jako trošku omezili ty vztahy s tOll

rodinou. aby tam nemuseli plíst víc těch lidí. Takže většina z nich tam nemá ůp ln ě ideální

vztahy s tou rodinou ... " (5: 173, stejně 5:176, podobně 4:130,3: 167)

Ve všech zmi ňovaných případech jde o nerealističnost na emocionální rovině.

Nerealističnost seri álu vnímanou na denotativní rovině respondenti dokáží, opět v souladu

s teorií Angové, použít k extenzi své divácké slasti. Například když epizody vidí už

poněkolikáté, začnou si všímat i technických detailů, hereckých výkonů a podobně,

protože už se nemusí soustředit na příb ěh , který znají, ale chtějí na seriálu najít něco

nového. "Když u ž n ěktery díl vidím po desátý. tak už si všimnu, tieba že kl/lisy maji občas

jinak a... a jako tieba toho města jako se snažím všímat, že prostě tieba ty změny. když po

těch LÍtacích, že tam už jich bylo mílí těch z á b ěrů na Dvojčata, a jako.... člověk si toho

v šimá, ale asi když jsem to viděla poprvé, tak mě to nějak jako určitě nepii šlo

důležity. (. ..) Teď už, když už to znám nazpam ěť, tak si všímám těch maličkostí. " (1:22,
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podobně 2:53, 6:2 1) Podobně Markéta nachází novou zábavu p ři sledování starších dílů _

soustřed ěn í se na prvky, které nesouvisejí s emocionálním světem seriálu ale se světem

okolo seriá lu. .T ieba j e stra šn ě roztomily teďka sledovat ty stary díly, že jo. protože tam

maj všichniještě takový ty dozní vající 90. léta. to oblečení žejo, že prostě ti eba nosili že

jo mrkv á če a n ějaky volný trička a tak dále a v těch novej ch dílech už ůpln ě vidíš . že to

j so u modely jako od n á vrli á iů , že by na to ani ty postavy nikdy nemohly mít. ale čistě

proto. že u ž to j sou slavný herciť. ..) j e i vidět. jak se jim ty postavy m ěnej, prostě i těm

hercům. že ti eba na začátku byli i ty chlapi takový jako normální a pak na konci. j ak se

m ěnily ty trendy v l)í společnosti. že jo. že jako začala být sportovnějši postava

modernější ... .. (4:26) Kamila a Dan zmínili, že se j im líbil jeden ze zcizovacích prvků

seriálu, účast slavných hostujících herců. " .. .člověk si i ekne: ty bláho, tak toliodle herce

dostali do toho seriálu? respektive takovejhle herec se dostal do toho seriálu, spiš u ž

potom." (5:30, podobně 7:36) Tyto analytické schopnosti ukazují na blízký vztah diváků

k televiznímu textu.43

6.4 Postavy

Podle Angové si text snaží zaj istit divákův zájem pomocí strategií vzbuzujících divákovu

účast ve světě seriálu, například identifikací. (Angová 1996: 29) Také v seriálu Přátelé

jsou postavy postaveny do centrální pozice.

Postavy seriá lu s jeho koncem nezmizely z povědomí dotazovaných středoško láků. S

výj imkou Karolíny a Dana, ostatní na otázku, zda někdy mysleli na to, jak by se osudy

Přátel mohly dále odvíjet, odpověděli ano. Tyto představy většinou navazují na ducha a

témata nastolená tvůrc i seriálu, " ...nějak zvlášť by se to nem ěnilo. (3:52) Chandler a

Monica, ty se prestěhovali na to piedměstl, tak ty by byli trochu asi od tý party

PIYČ ...(3:47) No a ostatní by si myslim zl/stali stejně, nějak. (3:48) Možná by si někoho

vza l ještě Joey .:. " (3:49) Markéta více počítá s vývojem postav. " ... už to bude jako sp íš

43 Toto chování je typické také pro fanouškovskékomunity (Abercrombie, Longhurst, 1998: 142), cel kově

respondenti ovšem nevykazovali p říli š znaků fanoušků podle definice Abercrombieho a Longhursta
(Abercrombie, Longhurst, 1998: 126-127), nap ř. nejsou č leni alternativní sociální komunity, někteří
nevěděl i , který díl je jej ich oblíbený, o Přátelích nevytvářej í jiné texty. Každý respondent zaujalo něco

jinak silný vztah k textu, podle mého názoru by ale patřili do kategorie "následovníků " ("followers"), tedy
těch , kteří se pravide l ně a rádi na seriál dívají, ale nestaví na této konzumaci svou identitu (Tulloch a
Jenkins, cit. podle v Abercrombie, Longhurst 1998: 141).
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zase ten rodinnej život. V podstatě by se z toho dal ud ělatjinej seriál. že jo. zase rodiče a

děti. .. (4:72) Pak by se Přátelé kvůli novým povinnostem už nestýkali tak často (4:73 ).

Kamila přeje šťastný partnerský život Rachel a Rossovi (Ale hrozně bych plála (. ..)

Rachel a Rossovi, aby jim to spo lu vyšlo , protože ty se k sobě prostě.. patrej .. .. 5:60) i

všem ostatním (5 :60, 5:65) a doufá, že jim vydrží i přátelství. .Jako možná. jako časem

ml ů [by se vídali], protože když se odst ěhujou, tak pie ce j enom těch tiecich plo ch by tam

bylo min . .. . Ale jako bylo by.. byla by škoda, kdyby se tydlecty piátelstvi rozpadly. ..

(5:60) Tadeá še v budoucnosti postav milostné vztahy tolik nezajímají, o p ř átelství řekl , že

by zůsta lo (2:40), o partnerství - to by záleželo na okolnostech (2:41 ).44

Familiarita postav (i prostředí) se pro některé respondenty stala zdrojem slasti i

důvodem proč se k seriálu vracet. " . . .nenl to o tom, že by opravdu chtěl sledovat j enom ty

obrázky. co ho rozesm ějou, ale že má opravdu v chuť znova se setkat s těma postavama,

ktery jako ho bavěj.: " (5:72) " .. j e mám tak nejvíc zažitý, že j e to taková klasika . užjsem

se s nima sžila za těch pár let. tak asi proto jsou ještě na prvním místě. .. (1 :59) A také

důvodem, proč seriál postrádat. .Jinak mi vadí, že skončili. (3:9) (...) Protože ono to j e

takový návykový, ty Piátel é... Nebo obecně seriály. Že už pak na ty hrdiny si zvyknu a ...

už taková škoda. " (3: 10, podobně 7:38) " . .. vždycky, když víš, že to skonči, tak jakože

něco ztrácíš o těch lidech prehled vlastně, že jo. 1když jsou to tieba j enom postavy. Takže

tieba neuvidim, že jako nebudu vědět. jak tieba Monice vyrostly d ěti .: " (4:66, podobně

5:54)

P řesto že všechny kromě Karolíny mrzelo, že seriál skončil , jeho spin-on: sit-com

Joey, nikdo pravidelně nesleduje. Někteří seri ál , v němž chybí pět hlavních postav Přátel,

vidět nechtějí. " . . .mně se líbila ta parta těch lidí. ktery se spolu bavili a když už tam byl

j enom j eden, tak mě to nijak nelákalo. " (6:34) " Ne ne, to jsem neviděla ani díl. já jsem

na to nechtěla koukat. abych si tieba nezkazila chuť nebo něco takovyho, protože jsem

slyšela. jako vod .. několik různejch zdrojů, že to j e fakt jako slabý, tak jsem iikala, že

jako radši ani to nebudu zkoušet.... A hlavně Joeyho já sem nikdy jako postavu nikdy

nějak zvl ášť neměla ráda. tak mě to ani neláká." (5:60) Karlovi se nelíbil. "... to už se mi

zdálo, že prostě z toho chtěj vytrlskat nejvíc peněz. zatímco to j e populární, jakože ud ělali

44 Sylva řekla , o postavách dál občas přemýšlí ("Takjako j ednali za čas mě to napadne, no, ti eba jestli Ross
a Rachel bl' se zase rozešli nebo zase dali dohromady nebo tak... " 1:33), konkrétní plányjejich budoucnosti
jsme ale zamluvily a já jsem se pak k nim zapomněla ve svýchotázkách vrátit.
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podobn ej seriál. .. (3 :52) Sylva (1:33) i Dan o seriál Joey projevili záje m, ani jeden ho ale

j eště neviděl , i když ho v současnost i vysílá Česká televize. " ... oni to taky dávaj dost

pozdě. co j sem zjistil, takže zase to se mi nechce tieba na to čekat n ěkdy do p ůl

dvan ácty.(. ..) Mo žná by ch to někdy skouk, abych si o tom udělal obrázek. ale ... .. (7:44 )

Mírně spokojený je s pokračováním, v němž se Joey jako herec snaží uchytit

v Hollywoodu, jenom Tadeáš. ,,A tak, takyjako j e to docela dobry, ale zase nevim, neni to

až tak dobry jako Prátelé . Má to, no. Ale taje zasefurt, že on jefurt herec a j e to takový

pokračování. takový odbočení od těch Friends, jakože j enom j eho život, ale to už j e

takový jako by od nich vypad, takže nevim ... .. (2:40) Do svých představ budoucnosti

Joeyho postavy nikdo stěhování do Los Angeles nezahmul.

Z výpovědí vyplývá, že zpovídaní postavy více berou jako reáln é lidi než jako herce

v roli a také je tak hodnotí. "Spíš jako že to j e Rachel, sp íš to beru jako že si to f akt tak

myslí a že si prostě žije svůj vlastní ... " (2:25) V souladu s výrokem Kamily, že seriál

potřebuje hrdiny, na které se divák vydrží dívat a se kterými by chtěl kamarádit (5:38),

mají dotazovaní postavy rádi, i když některé jen zčásti. Jejich obliba ovšem neplyne jen

z identifikace s postavami a jejich hodnotami, slastný zážitek tedy nevyvolává pouze

přijmutí ideologie hlavního hrdiny, jak říká Mulveyová'". Do vztahu diváků s charaktery

vstupují i očekávání od seriálu, v tomto případ ě , jak která postava diváka dokáže

rozesmát, charisma jejich hereckých představitelů i jejich scénáristická kvalita.

Popis charakter ů seriálu každý z respondentů pojal trochu jinak. Tadeáš akcentoval jejich

vtipnost, podle ní také vybíral své oblíbence z Přátel (2:80) . Další zdůvodňování, proč by

si vybral určité postavy za kamarády a jiné ne, mu moc nešlo: .Nevim proč, prostě mi to

tak jako iiká . prostě jako instinkt. asi. asi by mi jako šli víc k srsti.(2:101) Z jiných

výpovědí ale vyplynulo, že má radši postavy s uvolněnějším, pohodovým životním

stylem. Nějakou společnou vlastnost našel spíše u mužských postav (2:81).

Karel měl problém postavy definovat (3:85), zdálo se, že o nich příliš nepřemýšlí

v těchto termínech a neposuzuje je jako skutečné osoby, ale spíše je konzumuje jako

vtipné figury, protože i Karel často zmiňoval, čím kdo přispívá k humoru seriálu. Koho

by měl nejraději, nevybral. "Taje těžký iictprávě, jak v jaký situaci." (3:108) Podobně se

45 Mulveyová 1975: http://www.drama21c.net/wIiters/mulvey/mulvey.htm
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nerozhodl, kým by chtěl být. .Já ani nevim, ja myslim, že prostě ka ždej má svoj e negativa

a ka ždej má svoj e.. prostě pozitivní stránky, takže asi.. i ek bych, že ani nikym. .. (3: 11 4)

Se všemi by asi kamarádil, ale potřeboval by k tomu vědět o nich víc, hlavně o jejich

dalších záj mech (3: 124).

Dan si už nepamatoval jména postav (7:67), popis zam ě ři l na jejich negativní stránky.

" ... oni měli víc pozitiv než negací, to skoro všichni, se dá ii ct. Ale hlavní j e, toho seriálu,

bylo udělat humor no, takže se tojako všech, všechny ty postavy dělaly j ako by humor no,

že ty po zitivní věci, ty už j sem se jako tolik, když j sem na to koukal, ty se mi tolik do očí

nepadly no. Protože s těma už se jakoby tak trochu počítalo. (7:73) Ale jinak j ako byli

n ějak jako všichni jako v pohodě. " (7:69) Nejraději měl postavy s nejméně

komplikovaným přístupem k životu. Dan se taky s nikým neztotožnil. "Já jsem rád jakej

j sem, já jsem rád za sebe. " (7:86) Kamarádit by mohl se všemi, nejraději s kluky,

s kterými by se nejvíc bavil (7:86). Budoucnost postav ho moc nezajímala, seriál

nesledoval úplně do konce a nevěděl , jak přesně všichni dopadli (7:42).

Sylva stručně vystihla postavy pomocí jejich spíše negativních vlastností, s výjimkou

nejoblíbeněj šího Chandlera. Tento přístup poté vysvětlovala tak, že " ...když j e takový

stru čny, tak člověk musí vybrat to nejcharakterističtější, ono to asi takhle vyzní že

negativně, ale to právě díky těm j ejich vlastnostem j e pak člověk má rád, že prostě nejsou

perfektnl, ale zas prostě maj ty svý neduhy. Většina z nich j e prostě normálně pracujici,

milí a prostě kamarádsky , mají dobrý jako právě vztahy s těma kamarádama, ale těma

svýma úchy lkama se jako vyzna čujou, no. " (1 :75) Jestli by kamarádila se všemi, nevěděla

(1:87).

Markéta by nejvíc kamarádila se svými nejoblíbeněj šími postavami, které jsou jí

zá rove ň nejvíc podobné. Hrdiny seriálu popisovala obsáhle.

Kamila vidí na každé postavě nějaký prvek, který má také (5:139). Obecně se ale

s nimi neztoto ž ňuj e a ani nechce ztoto ž ňovat . " ...já mám hodnoty trošku někde jinde, než

ma] oni. (. ..) nevidim v tom.. nějak jako (. ..) že tohlencto j e p ěesn ě ten život, kterej bych

chtěla žít, ani u j ednoho z nich. Jako oni maj dobry životy, ale není to jako.. neztotoiiiuje

se to n ějak s mejma cllema, nebo s mejma vizema budoucnosti. " (5:141) Kamarádit by

s nimi ale mohla. " ...oni j sou takový ty vcelku kvalitní lidi v tom smyslu, že to nejsou,

nejsou to žádný parchanti, jako podrazáci nebo něco takovyho, že by se člověk j enom bál
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s nima promluvit. jako kdy ho zase podrazí. Jsou to takový milí, vcelku piirozeny lidi ... ..

(5:145)

I Karolína odmítla, že by se s někým mohla nebo chtěla ztotožnit. .. ...protože [oni]

hodně dají na tu práci nebo jenom vysedávani v tý kavárně. II1ně to piijde takový,

nenapln énej ten život. tak že si to moc neu žijou, že jako jsou já nevim 8 hodin II práci. pak

sedí.. v kavárně a to j e celej j ejich den. tak to mi nepiijde moc, moc jako n ápbi života."

(6:72) Kamarádit by nicméně mohla se všemi. " ...ale že by to byli jako nejlepší

kamarádi. to bych asi ... sp íš ne." (6:72) Postavy charakterizovala stru čn ě , nepůsob il a , že

by si k nim vytvoři la takové citové pouto jako ostatní (s výjimkou Dana).

Rachel větš ina vidí jako poněkud povrchní (1:70) či rozmazlenou (3:95,5: 118) holku

s dobrým módním stylem ( I:70, 3:120, 6:57) - a lespo ň na začátku seriá lu. Podle Kamily,

Markéty a Karolíny se ale během deseti let vysílání změni la . Kamila má RacheI právě

díky tomu hodně ráda (nejradši po Chandlerovi). " ..protože ta vlastně z tý hloupý

slepičky. která tam piišla, taková ta zhýčkaný, zhýčkaný dítě. jo. od toho bohatyho tatínka

tako vá ta dceruška rozmazlená, se opravdu dokázala vypracovat v takovou sebevědomou

ženu, která si dokáže poradit i s dítětem. vlastně bez manžela, práci má nakonec po ktery

vždy cky touži la, prostě se mi strašně líbí a hrozně jí to pieju, že se jí povedlo nějak

naplnit, nebo... z j ejího pohledu napln it j ejí život. jak si v ždycky piedstavovala." (5:11 8)

Rachel sice nechápe, že je "ce lá odváz aná. že pracuje v módním pr ůmyslu " (5:140), ani

že byla schopná zpřetrhat vztahy s rodič i (5:182), pokládá ji ale za postavu, která má

. úžasnej vývoj" (5:9) a která působí spolu s Chandlerem nejvěrohodn ěji (5:132).

vývoj této postavy ocenila i Markéta a Karolína. ..Rachel j e prostě takovej ten typ

holky, která celou dobu sázela na to, že j e hezká. A mně se tam právě strašně líbí ta

myšlenka toho. že vona jakoby.. během toho prodělá tu Zlll ěm I, že jakoby měla nějak

nalajnovanej ten život a najednou se jí to všechno změní a ona nabere nějakej ůpln ě jinej

směr, že jo. A v/~stně si vytvoil i úp ln é nový hodnoty a tak dále. A na konci j e jakoby

docela normální člověk. jakože umi si vyprat (se smíchem). uml si uvaiit prostě. taková

samostatná ženská. .. (4:128, podobně Karolína popisuje změnu z .v yj ukan éhol či čky " k

zodpovědné matce 6:57) Na začátku seriálu Markétě připadala Rachel hloupá (4:31).
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Popis uje ji jako neurotičku (4:128), vyčítá jí , že si "celou dobu s Rossem dost hraje ... "

(4: 11 6), ale má j i ráda, "protože j e roztomilá" (4: 128).

Podl e Karla je Rachel rozmazlená j enom na povrchu, " . . .ale jakoby uvniti , j e.. prostě

j i ukazujou jakože neni, doopravdy. (. ..) Já bych iek, že jako moc neni, protože ona

jakoby v nějakých situacích se jakoby chová, že ... nějak nerozmazleně. Ale občas jako. ji

ukazujou jakože j e. " (3:95) Na rozdíl od ostatních postav ji nepopisoval podle toho , jak

mu připadala vtipná .

Rachel nepřipadá příliš vtipná ani Tadeášovi. Nejspíš by s ní (a s Rossem) aru

nekamarád iI, "protože ... asi by s nima nebyla taková sranda. " (2: I00) Tadeáš Rachel

nedokázal popsat jinak než jako ..normální" (2:7 1). I přes j ejí podle něj nevýrazný

charakter by si ji ale vybral za partnerku, protože mu připadá nejhezčí (2:9 1).

Dan by s Rachel kamarádit celkem mohl, ale asi by se s ní " .. .občas pohádal nebo by

mě občas naštva la dost . (smích) ( ...) právě tím, jak prostě ona musela mít. jako mi piišlo.

že ona j e ta paní dokonalá ... " (7:92) Sice o ní prohlásil, že mu přiš la , " .. .že j e jinak

docela vpohodě " (7 :64), z postav j i měl rád nejméně, " . . .protože mi byla taková

nesympatická." (7:64) Popsa l ji také jako nafoukanou (7:64) a příliš sebevědomou

v partnerských vztazích (7: 106).

Ross patřil k méně oblíbeným pos tavám. Respondenti připomínali jeho vědecké povo lání

(2:38, 3: 126, 4:115, 7:90, 5:99) a vesměs ho i díky tomu považovali za inteligentního

(3:9 1, 6:62 , 7:90). V společenských situacích, především ve vztazích, je ale podle nich

neobratný ( I :88 ,4:155 ,7:65), což dokládají ijeho tli nevydařená manželství (I: 103,6:62,

7:10 I) . P řís tup k charakteru, na které m se všichni vesměs shodli , se už odlišoval.

Zatímco Sy lva Rossovu intel igenci a vztahovou neobratnost shrnula tak, že .R oss j e

šprt a asociál" (l :88), Tadeáš byl k Rossovým milostným neúspěchům soucitnější. " .. .to

si taky myslím. že to myslí vždycky j ako dobie, jakože, akorát j e škoda, že mu to občas

nevyjde. no. (. ..) Nevim v čem jako udělal nějakou chybu, nebo na čem to jako

ztroskotalo. " (2: 115) Rosse popsal, že je " . . jako ne moc sebevědomej, ehm, uprlmnej,

(...) taky by ch rek pohodovej člověk. kterej prostě ...dává hodně svý práci .: " (2:67)

S Rossem ho spojuje, že má taky "rád věci jakože ... trochu napl ánov ány a jako ne moc

jako náhodný ... " (2:83) Kamarádit by s ním ale nemusel (2:99), .Ross se mi zdá takovej

87



moc profesionální občas, takže nevim. (2:96) Ross j e takovej víc t átovskej, takovej...

takovej typ" (2 : IOI) a nebyla by s ním legrace (2:100).

Nijak zv l ášť Rosse ráda nemá ani Markéta, protože " . .. toje takovej prostě maminčin

mazánek strašně, že j o. Prostě že jo, ať už v ů či Monice nebo vl/či v šem. prostě takový ty

j eho, jak si vem e n éjakyho králíčka a udělá ten svůj obličej strašnej. " (4:li S, podobně

4: 136) Rosse shrnula podobně, i když mírněji , j ako Sylva. .N o Ross j e takovej ( ...)

modern í vědec. Takovejjako.. že ho zajimaj hlavně ty dinosauii a pak teda. V tom zbytku

j e takovej bezradnej. " (4: liS)

Charakterově podobně Ross vychází ze st ru č né definice Karolíny: .Ross, tak ten j e zas

takový sp ontánní, že když se zamiluje, tak si to holku vezme (zasmání) a hned se s ní

rozvede a jinak chy trej. " (6:62) To co Sylva nazývá neschopností a Markéta bezradností ,

Karolína popisuje jako spontánnost. Rossovi vyčítá, že " . . .nem ámoc smysl pro tu rodinu,

treba má že jo manželku , má syna, ale hlídá ho, já nevím, j ednou za měsíc, což mi

nepiijde zro vna jako, že by o n ěj měl z ájem nebo že by ho to opravdu zajímalo, co dělá a

tak. " (6:97)

Rossova zane dbaného vztahu k synovi si všiml i Dan (7:ID). Ten Rosse taky neměl

moc rád (7: 88) ,,, . . .že mi piišel, že onje sice odborník na tu tu, na ty dinosaury, ale zase

v praktickým životějako ...(smích) (7:93) Že on prostě chtěl něčeho dosáhnout a udělal to

úplně špatně ... a většinou se do toho nějak zamotal.. . a když se ti eba někdy hádali, tak

treba chtěl někoho setřít, ale setiel ho tak, prostě ...(úsměv) ještě mu spíš nahrál na

smeč. " (7:65) Připomněl také jeho neúspěchy v milostných vztazích. .Ross, kterej, když

si někoho na šel, tak to byl úspěch. " ( 7:105) Na Rossovi ocenil jenom jeho inteligenci

(7:90) .

Karlovi spolužáci tvrdí, že je Rossovi podobný, s č ímž on nesouhlasí i souhlasí. " .. .to

já nikdy nepochopim, já si to nikdy nemyslel, ale (. ..) z těch postav asi fakt j sem podobnej

nej víc Rossovi, ale neiek bych, že nějak zvl ášť. Jako nějak moc. Protože ... no nevim,

myslim, že jo. Myslim, že nejvic tomu Rossovi." (3: III) Žádné společné vlastnosti

nenašel. " .. .mě fakt nic nenapadá moc ... Ehm No, tak nevim asi. " (3: 111) Spoluža čka

Markéta uvedla, že Karel připomíná Rosse " ať už těma ksichtama nebo tim, j ak se

chová, prostě někdy, že prostě udělá někdy takovou kravinu, jakou udělá j enom Ross.

Jakože toje úplně něco absurdního. A taky, o čem se to chtěl Karel.. nevim co to bylo, ale
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bylo to něco jako Ross a dinosauri. Ale bylo to n ějaky takovy to téma. hodně se

opakujicl. " (4:115) Karel Rosse vidí jako chytřejš ího a seriózněj šího (3:116), narozdíl od

Tadeáše na něm dokáže najít i vtip (3:91), pravděpodobně díky lomu, že je " ...občas

takovej dětinskej, (. ..) občas. se mi zdá, že v n éjakej dílech ... " (3:91)

V nejlepším světle vidí Rossovy vlastnosti Kamila. ".. .mně pilde, že ho úplně

šikanujou, chudáka malyho.i, ..) Ale jinak on j e takovej ... takovej stra šnej ťuii ťa taky,

jakože treba to co si nechá líbit od Rachel nebo tak.. to jako tafty si občas iikán; že j ako..

to j e až úpln é.. tro šku moc m ěkkej, takovej hodně hodně m ěkota. Ale j inak jako on j e

sympatickej, on j e takovej lehce nablblej, jako co se týče vztahu se ženskyma, ale jako

jinak j e skv ělej." (5:99) Taky si myslí, že ,Je tak stra šliv ě hodnej. " (5:123) I Kamila ho

považuje za maminčina mazánka (resp. "protěžovaný dítě" 5:74), ale nabízí vysvětlení.

" ...tam vlastně jedinej, kdo mi prlde, že má nějaký sepětí s tou rodinou. j e vopravdu Ross.

Mě prlde, že ten.. ale ten to má j en proto, že ty mu soustavně zvedaj sebevědomí. takže

když už vopravdu jsou na n ěj v šichni o šklivl. nikdo nechce poslouchat o dinosaurech

(úsměv) , tak že jde za maminkou a za tatínkem se vyplakat. Jako že j e ... že j e bere jako

spíš takovou .. takový ... jako ne piimo tu hlavní op oru, ale takovou tu jistotu. která stojí

někde opodál a ...0 ktery ví, že vždycky jako. když už j e všecko v pytli. takže j ako

maminka s tatínkem ho podržej, jo. " (5:180) Nejvíc jí vadí, že se Ross jako postava

přestal vyvíjet, spolu s Joeym. "Čili ty postavy mi pridou jako už trošku piebyte čny tam,

že už jako nemaj ž ádnej potenci ál, kterymu by jako mohli sloužit tomu seriálu. " (5:12)

Kv ůli tomu je vnímá s větším odstupem než ostatní (5:100), ovšem Rosse tak odměřeně

jako .Toeyho nepopisovala.

Vztah Rosse a Rachcl většina respondentů chtěla zakončit happy endem. " ..Já si

myslím, že se furt maj rádi, že jako by měli bejt spolu , kdy žfurt k sobě něco citěj, kdy ž

jim to neni ukradený nebo tak, jako že by se měli dát dohromady zase.t....) to si myslim,

že (pousmání) že jako když maj spolu to dítě, tak by měli bejt spolu. II (2:116)

Kamila byla víc subjektivní. ,,Ale hrozně bych piála (...) Rachel a Rossovi, aby jim to

spolu vy šlo, protože ty se k sobě prostě, patl ej. (. ..) No nemusl se tieba vzít, že jo. tak

jako čtyii manželství nemusi mít (se smíchem) ale, tak aby spolu hlavně z ůsta li... " (5:64)

Citové kotrmelce jejich vztahu jí připomínaly vlastní život. " ..jak kolem sebe..dejme
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tomu Ross s Rachel chodili, jako j estli spo lu j o bejt, nebo nehej t spolu a že si, a že jako

nechtěj pokazit to kam arádství. ale voba by chtěli spolu bejt.. Tak samozrejm ě to se mi

stává taky docela často . " (5:156) I když některé fáze jejich pozoruhodn ého vztahu už j í

p říli š divné. " . . .treba ta situace. v ktery by la Rachel s Rossein, když.. když Racliel byla

těhotná a teď oni spo lu bydleli, prakticky spolu nic nem ěli, čekali spolu dítě a Ross

pNtal/I cho dil s tou Manou, to j ako mi pii šlo... takový j ako (s ú sm ěvem) že užje to jako.

Člověk si rik á: sakra. to užj e jako ale hodně divný. j o. " (5:27)

Karel si myslel, že Rachel na konci seriálu Rosse opustila a odjela do Paří ž e. Že by

tak seriál skončil bez toho, aniž by se jejich vztah uzavřel , mu moc nevadilo. " Tak bylo by

to škoda, ale na druhou stranil, zas by to bylo zbyte čnej happy end ... " (3:43)

Předpokládal , že v budoucnosti by se Ross s Rachel stej ně k sobě vrátili. .Ross by za ní

asi jezdil, pravděpodobně. pak by se asi mys lim že spolu stejně dali dohromady asi. po

n ějaky tý době.(. ..) Rachel, že by byla v tý Pail žl, tam by si to užila, pak by jí to ti eba ...

zača la chybět Amerika, že jo. protože to j e americkej seriál ... " (3:46) Jejich seriálové

scházení a rozcházení mu připadalo " . ..trochu až zbytečně zdlouhavy, jakože mně se

treba zdá di vný, že se nedali dohromady v nějakých.. těch posledních sériích. Tieba j ak

měli tu Emmu . Protože s i myslim. že se stejně oba, oba byli stejn ě k sobě nejblíž. z těch

všech prátel. Takže mě se zdá, že to stejně zbytečně komplikovali ... " (3:165)

Markétě by naopak připadalo " divný ", kdyby Rachel neodletěla a také nerealistické.

.Jako hlavně podle mě by to neudělala, jako ženská v životě. prostě když s ním má dítě, že

by j en tak s i odletěla do Pailže . Zase... prostě i ten j ejich vztah, jak se celou dobu vyvijí.

tak s i myslim. že by to .. neskončilo takhle, že ona nem ů že za něj rozhodovat . " (4:82)

Šťastný konec jej ich komplikovaného vztahu očekávala. ".. Jako jasný. že tam [v seri álu]

jsou nějaký kli šé, treba od začátku j e j asný, že Rachel s Rossem spo lu skon čej, že j o. "

(4:40) V představě budoucnosti postav předpokládala, že by vztah vydržel (4:70).

Jediný Dan nečekal, že by se Ross a Rachel znovu stali stabilním párem. "Tak ze

začátku j sem jako fandil, aby sp olu byli, pak už j sem jako, pak už se ukázalo. že už spolu

nikdy nehudou, že j e to prostě ztracený no. (. ..) jako když se poprvy ukázalo to dítě, tak

jsem s i myslel. že ti eba, no tak se dají asi dohromady (...) ale pak se zase ukázalo, že sice

mají dítě, ale tak dál budeme kámoši . tak jo, no. (. ..) j ako tak.. bral j sem, že oni už to

prostě zkoušeli, ale že prostě, když to nejde, tak to nemá cenu tůrovat pies koleno. (7:107)
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Monicu středoškolác i nej častěji charakterizovali jako puntičkářku (2:69, 4:44, 6:58,

7:69). Tadeáš považuje pečl i vost za rys, který má s Monicou v urči té míře spo l ečný

(2:87). I když je v tomto ohledu Monica podobná Rossovi, s ní " by byla větší sranda"

(2: IOI). Kromě punti čk ářky ji Tadeáš nazval také romantičkou. " že má ráda.; prostě

když někoho nu/že potěšit nebo když někomu udělá radost ... .. (2:69)

Sylva tento charakter shmula: "Monica j e ukii čená . cholerická, piespiili š

porádkumilovn á.:" (I :71) Taková je prý i ona sama. ..Jsem schopná. právě jako Monica

kii čet na člověka. že posunu l tužku u telef onu o centimetr, takže ..j sem velmi jako

Monica. (smích) " (I :81 ) Díky tomu Monicu asi chápe lépe než třeba Rachel (I :81), že se

nejvíc podobá právě Monice jí nevadí. ". . j á j sem spokoj ená. ( ...) I tu Moniku mají rádi

všichni... teda občas. " (I :96) Ztotožnění s postavou z oblíbeného vtipného seriálu také

občas používá jako výmluvu č i útěchu (l :81).

Markéta by si Monicu vybrala, kdyby se rozhodovala, kým ze seriálu by chtěla být.

"Protože si vezm e Chandlera (smích). Ne, ale ona to má takový nejlepší, tam mi pilde.

Protože Monica j e taková centrální postava, že j o, protože kolem ní se to všechno to. že j o

vlastně Rachel j e j ejí kamarádka ze školy, Ross j e j ejí brácha a Chandler j e po tom j ejí

manžel, takže má jakoby nejsiln ějši vztah k nej víc lidem, tam mi prlde. (. ..) takže j akoby

na ní j e to nejvíc vázaný ... .. (4:148) Markétě se také líbí, že Monice opravdu záleží na

blízkých lidech (4:185) a že o každého pečuj e . ". . jak tieba že jo po každým všechno

uklízí a když j e někdo nemocnej, tak mu poiád, že jo, ona mu něco uvarl nebo.(...) Takže

taková ta jakoby mamina v tý tlupě, prostě. Aj to jak vždycky: nedrob! a dá mu tallrek

někomu (smích). Že tam zastává takovou tu maminkovskou úlohu, no." (4: 129)

S puntičkářskou Monicou by možná docela hodně kamarádila, protože ".. j akoby bych

tak občas potrebovala takhle usměrnit, tieba abych si uklidila nebo něco tako vyho

(smích). " (4:151)

Kamila taky Monicu vidí jako vůdce party. " ... j ak ona jim to tam všechno organizuj e

.. to j e strašně takovej ten tmel tý party, že ona.. jak vždycky vyvařuje (...) prostě mně

piide. že ona j e hrozně drží spolu. že ona j e ten základní kámen celyho toho kamarádství,

i když teoreticky se to odvíjí od Rosse, že j o, protože Chandlerje j eho kamarád a tak, ale

mně prlde, že opravdu j ediným držákem tý party , nebo ne jediným že j o, ale jako

největším držákem tý party j e ta Moni ca. " (5:127) Jako č lověk jí ale tolik neimponuje.
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"Jako myslim, že s (se smíchem) s Monicou by ch jako byla občas hodně na kordy ...

(5: 146) ... asi jako člověk by mi sympatickej asi nebyla . protože j á tyhle panova čny typy

prostě mo c nemusim" (5:127)Nicméně jí připad á vtipná. "... ty j ejí záchvaty uklízení, to

je úplně úžasná věc " (5:127) Opět se jí také líbí, že se tato postava vyvíjí (5:10) "... že to

pak.. jak jsou spolu s Chandlerem, tak ..ona se pomalu zklidťiuje a už nenl tak hysterická

a tak ... " (5: 127) Přesvědčivost charakteru nicméně narušuje nespokojenost s j ejím

ztvárněním. "Mě piide, že j e mlstama taková..strašně kie čovit á , že piehr ává, trošku. Jo,

že ... Mo žná to j e daný trošku i dabingem, že ten hlas j e.. já j sem pak slyšela , jak je v

originále a ten hlas v originále j e úplně jinej než jako v tom dabingu, ale tim, že j á j sem

zvyklá na ten dabing, tak mi pride, že to mistama nesedí trošku k tom11. co i ik áa jak se

tv áil. že to preháni ... " (5:35)

Karioví se popis moc nevedl. Na Moničině charakteru akcentoval schopnost kontroly.

"Monica se zase dokáže dobie sebekontrolovat, žejo, že prostě dokáže si věci zai ldit ... a

to se mi na ní.. prostě taky zdá jako dobrá vlastnost . " (3:118) Kromě sebe kontroluje i

ostatní, což Karel vidí jako zdroj vtipů. "... občas sama dělá nadsázku. s těma svýma

kontrolovacima tadytěma, jakože to naschvál pieh áni a že to občas jako vyzní vtipně a

to ... no prostějá nevim, tojefakt těžký popsat teďkon, no. " (3:92 )

Karolína i Dan byli stru čn í: "Monika j e.. pečlivá, hodně, až puntičkáiská , ráda vaii,

když to dělá jako nebo i se stará o ostatní OJ prátele." (6:58) ,,A ta Monica, to byla taková

puntičkárka trochu, jo. Prostě ta musela mít všechno ůpln ě vyplglovany, mi to piišlo. "

(7:69)

Chandlcr respondentům připadal nejvtipnější (l :73, 2:75, 3:88). Většina si ho taky

vybrala jako nejoblíbenějšípostavu (l :78, 4:113,2:75,6:70,5: 131).

Sylva si Chandlera při popisu hrdinů nechala nakonec a jak jediného ho neshmula

pomocí jeho výrazných negativnějších vlastností. ,,A zl/stal mi Chandler, kterej. .. j e p odle

mě hrozně vtipnej tím jak je furt sarkastickej a... taky si užil docela vtipný dětství,

rozvedený rodiče a vlastně otec je ženská. No, taky ho poznamenali rodiče, no. " (1 :73) Za

Chandlerovými neustálými vtípky se podle ní skrývá víc. ,,Myslím si, že j e takovej jako ...

má jako by tu masku toho humoru, že se prostě brání,... že si nějak jako buduje odstup od

určité společnosti, tím j eho humorem, že... Vlastně nikdo ho v podstatě nezná, protože ze
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sebe j enom furt dělá toho šaška, prostě mi to piijde takový sympaticky. ... Kiehk áduše.

která se schovává. " (1:78) Ona sama se sice šaškem necítí být, ale schovávaj ící se

křehkou duší? " To asi spíš, no. " (I :78) Chandlera má nejrad ěji a také by s ním nejvíc

kamarádila. " . . .s ním se dá nejvíc povídat, j e takový jakoby nejinteligentn ěj ši... a z á roveů

vtipnej. " Nevylučovala, že by pak jejich kamarádství mohla p řerůst v něco víc.

"Evidentně člověk nikdy neví, co nám seriál dokázal, takže nevim. (s úsměvem) " ( I:93)

Markéta by s Chandlerem (a Phoebe) taky nejvíc kamarádila (4:150), narozdíl od

Sylvi má ale i jasno, jestli by ho chtěla za partnera. ".. .piijde mi takovej ...takovej

nejblíž ... typu chlapa, kteryho já mam .. jako kteryjsou mně sympatický, z těch ch lap ů, no.

(4:133) ...prostě Chandler j e takovej ten chlap jedinej poiádnej mezi nima. 1 když teda,

když si vem e šj eho otce, tak... (smích) " (4:137) Nejraději ho má také za to, že " ... vlastně

na j ednu stranu j e takovej strašně strelenej, ale jako víš, že v těch důleiitejch věcech se

prostě se zachová n ějakjako rozumně ... " (4:113), což jsou vlastnosti, které jsou jí blízké

a kterými je jí Chandler taky nejvíce podobný (opět s Phoebe). ".. Já hodně s ituací

odleh čuju vtipem. prostě. Já vim, že u něj j e to prostě z toho j ednoho dl/vodu a ten

psychiatr by mu to úžasně rozebral jako a mně možná taky jakože.. (4:141) No že jo, že

prostě neumí.. že se bojí nějakejch jako z á vazk ů a tak dále. Což mi teda nepi ide, že já

bych se toho bála, ale prostě mám radši, že jo, když se lidi sméjou nebo i já se ráda

směju, takže pořád dělám nějaký vtípky (...). 1 když jako zase(. ..) když zase něco j e už

vopravdu vážný, tak že o tom dokáže mluvit s těma lidma jakože vážně, ti eba že s i

nedělám z toho srandu, že kdyby mi chtěl někdo něco sv ěiit nebo tak. " (4:145)

Tadeášovi k oblibě Chandlera (a Phoebe) stačilo , že je vtipný. " ... já se na to dívám,

prostě abych se , aby ch se zasmál. Takže proto se vždycky nejvic těším prostě na ně,

jakože co zase vyvedou. " (2:80) Vtipnost je také takřka jediné, co na Chandlerovi vidí.

"Chandler taky jako nevim, že by byl něčím jako specifickej, ale prostě j e srandovní, to j e

jako j ediný ... to j e to důle žity (...) Prostě, já ho jako, j eho charakter jako osobnost, jako

že j e dob rej herec a má to prostě jako dobie nahraný a jako.. má hodně dobr y vtipy a ...

prostě j e dobrej . " (2:75) Chandler je "taky vpohodě " (2:75), a proto se mu zdá jako

charakter, kterým by chtěl být. Víc mu ale přece jenom imponuje uvolněněj ší Joey, který

si užívá života s větší chutí.
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· ----- ------._-

I Karel Chandl era popisoval ve vztahu, kolik vtipu přin á š í do seriálu, v jeho deskripci

ale Chandler stále působí více jako č lověk než figurka ze sit-comu. Nelichotivé

charakteristiky, které Karel u této postavy našel, vzápětí omluvil tím, že jsou vtipné.

"Clwndler j e asi z nich nejvtipn éjši, že jo, má nejvíc takovejch vtip ů , ale zase j e nejvic

takovej zako mp lexovane] a ... ale s tím prostě vzniká zase hodně vtipnejch situací, j o ...

tady timhle. " (3:88) Chand l erův vtip a schopnost všechno nadlehčit považuje za dobrou

vlastnost. (3: /17)

Taky Dan Chandlera viděl hlavně jako vtipnou a pohodovou, ale jinak nepříli š

výraznou osobu. "Jo. Chandler, ten byl trochu rozt ěkanej, ale jin ak by l tak..y vpohodě, ten

si taky uměl udělat srandu ze spousty věcí a.. nevim , to už si moc nepamatuju." (7:68)

Tyto charakteristiky by mu ale stačily na to, aby s Chandlerem (a Joeyem)nejvíc

kamarádil. " . . protože bych se s nima smál, bych se s nima bavil, bysme si iikali jako

bysme si dělali ty vtipy ze všeho. " (7:94)

Karolína má Chandlera ráda nejen za jeho vtip, ale i protože je realistický. " .. .ten mi

právě prijde uv ěiitelny, takový normální jako lidske].. aje vtipnej. .. (6:70) Ale za partnera

by ho nechtěla . " Chandler j e ... možná až takovej netaktní nebo občas, až moc se skryvá

za ty vtípky. Nedává vpodstatě žádný city moc najevo." (6:98) Také je podle ní "roztržitý,

zapomnětlivej. " (6:60)

Taky Kamila si Chandlera vybrala za svou nejoblíbenější postavu (spolu s Rachel)

díky jeho vtipnosti a realističnosti . " .. .to j e opravdu člověk. . s kterym..nebo takhle: se

kterym bych si treba rád a pokecala, jo, že bych si iikala, že tohodle bych si fakt dokázal

piedstavit jako vlastního kamaráda a že vopravdu, j e to člověk se vším všudy, jako i se

svejma slabostma i svej ma silnýma stránkama, (5:131) Já mám Chandlera hrozně

ráda.(. ..) 1 ty j eho .. takový záchvaty.. jak se bojí tý zodpovědnosti nebo těch závazk ů, jak

málem uteče z tý svatby. To j e piece.. to j e úpln ě úžasný. takže todlecto j e vopravdu mi

piide uv ěriteln á lidská ... bytost, jo, že takhle by opravdu n ějakej chlap se chovat moh,

jako mistama to j e samoziejm ě uvedený do extrémů, ale .:" (5:106) Jeho přesvědčivost

umocňuje i fakt, že Katce připomíná jednoho známého (5:106), i to, že jeho hereckého

představitele Matthew Perryho neviděla v jiném typu role. ".. jako to se mi asi nejvíc líbí,

že j e asi nejlíp napsanej nebo ne nejlíp napsanej ale možná i nejlíp zahranej, protože mi

pilde, že Matthew Perry musí být hodně podobej Chandlerovi, protože ať ho člověk vidí v
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jakýmkoliv jiným fi lmu nebo v nějakým dokum entu, tak vždycky se chová s tejně jako

Chandler, takže on asi mo c nehrá l, hrál spíš sám sebe, takže možná vypf;ívá i z toho, ale

j e takovej opravdu jako hodně sy mpatickej a hodně uv ěiitelnej. " (5:131 ) Chandlera by

viděla taky jako svého nejlepšího kamaráda z šestice Přátel (5:147), našla u něj i něco

společného . " .. .nem ů žu rict. že j edna z nich mi j e nejvíc podobná, ale jako jsem takovej

zmatkálj ako Chandler. " (5:131)Jako partnera by ho nechtěla (5:131).

Vztah Monicy a Chandlcra vychází ze seriálu jako nejid eálněj ší partnerství (2:122,

4:173). Sylva ocenila, že si ti dva dobře rozumí (I: 112). Markéta si podobně představuj e

svůj vlastní partnerský vztah ve věku postav (4:194), u Monicy s Chandlerem i u jejích

reálných starších kamarádů se jí líbí, že " .. .prostě spolu z ůs tali, když jim spolu bylo dobie

a tak. " (4:163, i 4:200). Kamila, podobně jako ostatním, přála manželům Bingovým

šťas tnou budoucnost v podobě vlastních dětí (5:63) . Markétě i Katce přišlo spárování

těchto postav jako skvělý scénáristický tah, originální (4:41) a zároveň zapadající do

vývoje seriálu (5:110). Katce se líbí i to, že jsou vtipní. "To j e naprosto dokonalá dvojka.

lak ona ho furt péruje a jak...a takový ty j eho hlášky (se smíchem).. jako: Já mám

pravdu ? To j e z vláštní pocit. .. jo. to je vopravdu.. to se mi strašně líbí. " (5:110) Markéta

ale názoru, že by Chandler mohl být "pod pantoflem", oponovala. "To mi nepiide...

Proto že treba na konci. jak tam ie ši to s těma d ětma, tak to užv ůbec neni podpantojlák. "

(4:178)

Phocbc všichni charakterizovali jako ztřeštěnou (I :68, 6:59), střelenou (5: 120, 3:89),

ujetou (4:43) či bláznivou (2:72) a většinou ji za to měli rádi. Spolu s Chandlerem siji za

svou nejoblíbenější postavu vybral Tadeáš. Společného s ní moc nemá. "Ona j e taková

hrozně crazy, což já moc nejsem " (2:89) Občas mu připadá trochu nereálná (i když to

uvedl až na můj přímý dotaz). " občas se mi zdá. něco j ako. že by Phoebe jako určitě

jako něco neudělala. jako že by prostě věděla. že by se JÍ všichni vysmáli (smích) nebo

prostě. taková hloupost úplná. ale tak.. jako, tiebajefakt crazy, no. /( (2:78) Tadeášovi se

ale stejně jako u Chandlera hlavně líbí že je vtipná (2:72) a to rozhodlo, proč je má

nejradši (2:80) . Tadeáš o Phoebe taky uvedl, že má " .. .hodně specifickej pohled na ten

život, takže prostě má taky jako svoje jako vyhraněný názory, že prostě vždycky j e jako, ...
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jako když na ně piijde ieč, tak vždycky se ty lidi j ako jako si iikaj jakože: fakt ? Takhle to

mysliš ? No a ona v ždycky je o tom začne piesvédčovat ... .. (2:72)

Dan má Phoebe díky jejímu pohledu na život nej raději z ženských postav seriálu.

Líbilo se mu, že " .. .by la v pohodě, no. To byla taková, taková hipis. (smích) Ta už

všechno viděla(. ..In ějak mi piišlo, že už má všechno vyie šeny piedem, no prostě. (. ..) Ta

byla taková furt vysm átá, tu nic nena štvalo, mi to pii šlo nebo málo věcí teda .... (7:66)

...prostě ty věci vyrešila úplně j inak, úplně jako, j ednoduše, ta si z ničeho nedělala

problém. " (7:83)

Vtipnost dialogů a situací doprovázejících Phoebinu postavu připom ínala i Kamila.

" Takový ty hlášky vždy cky jako: To jako když se vezmeš ve Vegas, tak to neplati j ako

všude, že jo?( .. .) to j sou bezvadný hl ášky, j o. Tieba ta j ejí nevyie šen áminulost, mistama.

Nebo to j ejí dvojče, ta Uršula jak dělala tu parno herečku a jek Phoebe dala ty peníze za

tu po rnografi i na tu charitu, to j e pie ce bezvadnej fó r." (5:120) Kamila tvrdí, že je

.mistama stejně trhlá jako Phoebe " (5:138), takže i bláznivá Phoebe ji připadá

realistická. .Phoebe j e naprosto úžasná, že člověk si opravdu iik á. ježišmarja, jako

opravdu že by tomu v ěiil, že todlencto j e skutečná postava a ne j enom zahranej

n éjakěj ... " (5:32) Jej í bláznivější povaha podle ní " ... strašně oživuje tu partu , (. ..) že je

to úžasná protiváha proti všem ostatním. .. (5:120) I když uvedla příklad , kdy se Phoebe

podle ní zachova la ,," lOe hezky " a kamarádsky (5:157), připadá jí , že Phoebe ". .. j ako

j ediná z nich dokáže bejt doce la potvora, jo, že tieba i na ty piátele, že občas jako jim

tam... že jako to neni zlý , jo. Ona j e jenom občas taková trochu vychcan á, narozdil do

těch ostatních. (. ..)Že ona dokáže j e i tieba pěkně utilt, jo. Což oni opravdu dost

potiebujou.. někdy. ( ...) A le jako to se mi líbí, že j e jako hodně od rány , ale piitom tak

roztomile trhlá ... " (5:120)

Markétě naopak přijde , že Phoebe " .. .neni podrazácká nebo něco takovyho. Že ti eba

Rachel si ce lou dobu s Rossem dost hraje, že jo. A Phoebe měpiide , že by něco takovyho

neudělala. Že to má jako tak srovnaný všechno, co j e pro ní nejd ůle žit ějšl. " (4:116) Díky

tomu Phoebe vidí jako nejrozumnější z postav, alespoň co se týče přátelských a

partnerských vztahů , což vysvětluje Phoebinou pestrou minulostí (4:116). Podobné

ujasnění důležitosti vztahů Markéta nachází také u sebe. ".. .mně tieba taky hrozně moc

záleží na mých p iátellch nebo tak. Mně piijde, že to mam jakoby docela dobie srovnaný,
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že prostě na tomhle místě j e rodina a na tomhle místě jsou moji piá tel é a tohle chci

prostě, já nevim , tieba od ch lap ů a tohle chci od piá tel, a tak dále. .. (4:140) S Phoebe má

společné i to, že se snaží " j ednat hodně jako bez piedsudk ů ' ' (4:140) - o Phoebe si

myslí, že má méně předsudků (" Mi piide. Nebo mÍlí zábran. Než ostatní. .. 4:11 6) a díky

tomu si nejvíc e užívá života (4:116). Na Phoebe jí je blízká i netypičtěj ší vlastnost této

postavy, bláznivost (4:140). I když asi jen do určité míry, protože také uvedla, že

" ...takový věci, co by ud ělal ona, si v ůbec nedok ážu piedstavit, že by udělal někdo z myho

okolí. A to taky znám pár pěkně švihlejch lidí. No, možná j edna holka, si dokážu

pie dstavit (smich). " (4: 116). Spolu s Chandlerem je to její oblíbená postava, s nnm

dvěma by také nejvíc kamarádila (4:150).

Karlovi Phoebe připadala naivní (3:89) a viděl ji občas už "trochu (zasmání) mimo

realitu" (3:98), její bláznivost i naivita se mu ale líbí, protože je vtipná, "... takže ta má

zas taky svoje chvíle, že prostě v těch dobách j e nejlep ši " (3:89). Ještě ocenil její

nevázanost (3:11 9).

Naivní Phoebe nazvala i Karolína. " .. .občas až trochu hloupá... " (6:59) Za

realistickou ji považovala (" .. j á myslím , že takhle dokážou lidi bejt, takhle praštěný.

(smích)" 6:68), alespoň vesměs. .No , nevím, j estli j e ti eba reálný, (se smíc/lem) že by

odnosila.. že nská trojčata svymu bratrovi. tl (6:80)

Neutráln ě se k Phobenině ztřeštěnosti vyjadřovala Sylva, podle ní byla na začátku

série bláznová jiným způsobem než na konci. "...ale tak jako j enom j sem si tam toho

všimla, ale n ějak že by mi to vadilo, to ne. tl (1 :92) Tuto chybu připsala scénáristům,

podobný lehký odstup zazněl i v připomínce Phoebiny minulosti. ".. .měla pohnuté

dětství, které leckdy anij áuž nechápu tl (1 :68).

Jocy z rozhovorů vyšel jako nejrozporupln ěji hodnocená postava. Holky ho příliš

v oblibě neměly. Pro Sylvu je Joey " . . .takový ten typek, co hrozně moc balí ženský , s

těma nejtrapn ějšlma hlá škama, ktery evidentně na ně zablraj (smích), a zároveň j e

pseudoherec, který podle mě neuml hrát, teda když hraje, že hraje. tl (1 :72) Nicm én ě jí

připadá, že je .iakovej sympaťák" (1:140), díky čemuž chápe, proč může mít úspěch u

žen s taktikou , která by na ní osobně nezabírala (1:140).
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Markétě se Joeyho pří stup k milostným vztahům nelíbí. ".. .možná (,..) že by JIlll někdo

někdy mohl ii ct: hele Jo ey, nepiide ti to f akt divný, že spiš prostě s každým ? Protože oni

jsou hodně tolerantní mezi sebou. mi pilde, možná až někdy j ako moc..." (4:175) Tento

postoj ani necháp e a nep řijde jí moc věrohodné, že by takový ve skutečnosti někdo byl.

.Myslim. že to j e taková hodně image, jakože prostě ta postava má bej t takováhle, tak

taková j e. no. Ale pilde mi. že by určitě během n ějakejch těch deseti let nebo kolika

dospěl někdy k bodu, kdy by si rek: hergot, to už je ale sakra fa kt divný, že sem spal s

půlkou New Yorku ... " (4:153) Ani že by to takhle ve skutečnost i někomu fungovalo.

.Nevim. ( ...) pride mi neuv ěiitelny, že na něj tak.. na n ěj tak let ěj prostě. že mll stačí,

pritom mně teda nepiide nějak extra piitažlivej, mně teda v ůbec nepiide piituilivej, ale že

mu stačí piijlt a iict: Jak to jde?" (4:153) Markétě pravděpodobně nesedí celý Joeyův

neusazený životní styl, protože by chtě l a, aby v budoucnu začal žít " normální život".

" ...podle mě, kdyby to šlo jakoby normálně, j ako piirozeně, tieba v životě, tak by se taky

n ějak.. něco by začal dělat. že j o.( ..) Treba by si našel nějakou práci , že j o. Jakou

n ějakou stálou (, ..) myslim, že by se tak taky nějak normálně usadil. Asi by ho k tomu

donutilo to prostredi, no. " (4:74) Proč Joey do konce seriálu svůj styl nezměnil ,

vysvět l i l a plány tvůrců seriálu. " .. jako celoII desátou sérii ta Joeyo postava neměla bejt

nějak ukončená, aby s ní mohli natočit ještě dál ten seriál. jakoby. (. ..) Že j e to takovej

ten klasickej konec. prostě všichni došli k tomu svymu happyendu, akorát toho Joeyh o

tam teda nechali , no (se smíchem)." (4:74) I díky tomu ji Joey připad á jako .Ioser "

(4:74). Na Joeym oce ňuje, že mu alespoň "na těch prátelich fa kt záleží " (4:184). Jako s

jediným by s ním ale nekamarádila, " .. .protože Joey j e takovej prostě hrozně lehkov ážnej

a nespolehli vej a to se mně nelíbí... " (4:135). V seriálu má tuto postavu ráda za to, že je

vtipná, třeba tím, jak je hloupá (4:114). Tato nahlouplost by ji nicméně u skutečného

člověka vadila, navíc ji taky chápe víc jako záměr sc é ná ristů než uvěřitelný rys

charakteru , "Jako j e tam.. mně pilde, že tam j e. jako ze začátku minimálně, tam j e j ako

ten takovej komickej p rvek prostě, že tam musi bejt ty chytry a někdo tam musi bejt ten

hloupej .]o. " (4:114)

S podobným odstup em viděla Joeyho i Karolína. ". ' .ten j e taky zapomn ětlivej, taky až

hloupej v n ěk ... nebo takovej natvrdlej trošku. což pak už mi piišlo, že už bylo zavedený

moc do extrému nebo.. že už toho využívali moc." (6:61 ) I díky tomu ji Joey nep řipadal
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p říl i š reálný (6:69). Jeho "phhlouplost" , spolu sjeho sukničkářstvím , by jí taky bránila,

aby si ho vybrala jako partnera (6:96).

Podobné námitky vůči přesvědčivosti Joeyho postavy uvedla i Kamila. ".. .ten Joey mi

pilde až takovej strašně moc jednoduchej, že to je až neuv ěiitelny, že '" tak takhle blbej

člověk by asi tim životem neprobijel takhle s lehkostí." (5:96, podobně 5:52) Kamila

Joeyho nevidí j ako skutečnou osobu taky kvůli tomu, že ".. .ten nem ávývoj čili že to j e

opravdu jenom postava ... " (5:95) Vadí jí , že "...v těch posledních dílech, že tieba z

Joeyho už d ěla] úplnyho debila. Jakože už opravdu ta postava pl/vodně měla ..n ějakejch

víc rozm ěrů. .." (5:8). Jeho p řehnané suknič kářstv í ale na rozdíl od jeho přehnané

jednoduchosti nevyčítala scénáristům . " .. .u Joeyho občas mám problém, že takový to

j eho.. j ak on .. prostě shání ty ženský a opravdu je pova žuje za většinou j enom za .. dej me

tomu záiez na posteli, tak to mlstama nechápu, prostě, ale to asi nepochopim nikdy, to

j estli j e n éjakej chlapskej ten... To nechápu ani u jiných lidí než j enom u Joeyho... "

(5:148). Sice o něm řekla , že je sympatický (5:96), ale celkově ho ráda nemá (5:68). Jeho

budoucnost by viděl a pod dohledem Monicy a Chandlera. " .. .tak mně se hrozně líbí ta

myšlenka, že má Joey pokojíček (...) v tom baráku, kde m ů že spokojeně dožít." (5:62)

Dívky Joeyho hodnotily negativně za to, co by jim vadilo, kdyby byl skutečný , což by

byla jeho hloupost a sukničkářstv í. Popis jeho charakteru nicméně často doprovázely

smíchem, proto jim pravděpodobně Joey seriál příliš nekazí. Sice ho nepovažují za

realistickou figuru, ale připadá jim zábavný.

Kluci při popisu Joeyho víc než o sukničkářs tví č i hlouposti mluvili o vtipu a lehkosti.

Nejraději měl Joeyho Tadeáš, kterému jeho charakter nejvíc připomínal jeho samotného.

"Že j e takovej lehkomyslnej, j á si taky z ničeho moc nedělám hlavu. " (2:82) Přita žlivý

k identifikaci mu připadá, protože " . . .prostě má jako má dobrej život, se mi zdá. Že

prostě že si ho užívá a že tak to má bejt. " (2:93) Že se mu líbí to, že je Joey .iakovej free

styler" (2:39), dokládá i výběr jeho nejoblíbeněj ších dílů , které akcentují právě Joeyův

pří stup k životu. " . . .docela dobrej byl Londont ...) ten dllj ejakoby hodně o Joeym,jakože

jak se hrozně těší a jak strašně super a pudem do Londýna a bude sranda. A zase

Chandler tam ie ši zase nějaký milostný vztahy nebo co a jako že, von j e tak nějak

naštvanej nebo takovej morous a jakože: á, a to se mi nechce a prostě nesdílí vů bec s

Joeym jako takový to nadšení. Tak celý dll j e prostě o tom, jak se Joey na něj j ako snaží
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pl~enést tu atmosféru.. a j ako ho rozveselit a na konci Chandler jako se docela už naladí.

To je takovej dobrej díl. " (2:147) Joeyho p řístup k partnerkám ale už Tadeášovi

neimponuje. "Myslím, j akože by si nem ěl hned začínat s každým, že bys zase měl toho

člověka pozn at a že by to mělo být takový trochu víc j ako by.. nej enom to.fyzický prostě. "

(2: II I) Není si ale jistý, " .. j estli to jako f akt takhle, jako že by to takhle mohlo bejt, j est li

tofakt takjako myslí, nebojestlijenom takhle udělali j eho charakter ... " (2:111)

Joeyho měl nejvíc rád taky Dan, " . . .protože ten, tomu j sem se asi nej víc smál a ten

fa kt re šil věci tak prostě, jako zvláštně (smích), myslim tim, j ako by tim selsky m mozkem

j ako, že prostě úplně vyi e šiljako tak: kde hledáte složitosti, prostě jako. Vždy!' j e to

j ednodu chý. " (7:81) Tyto rysy by převážily i nad jeho zápory. " .. .tak j e trochu takovej

nezodpovědnej, takovej zapomětlivej, ale zase j e to, ze všeho si dělá srandu a j e ja ko by

svým způsobem lehkomyslnej, ale j akoby .. v dobrym slova smyslu i když se to občas

nevyplatí, no. " (7:63) Kvůli zábavě by s Joeym (a Chandlerem) i nejvíc kamarádil (7:94).

O jeho realističnosti chvíli mírn ě pochyboval. ". . .ten l oey mi piišel, že j e takovej , že už j e

to trochu (smích) trochu, že takovyho člověka jako potkat by bylo zaj ímavý, ale myslím si,

že takový lidi určitě m ů žou existovat. " (7:77). Líbilo se mu, jak byla tato postava zahraná

(7:27).

Karel o Joeyho sukničkářství nemluvil a jeho jednoduchost popsal jako naivitu.

" .. .dost naivní občas, že ... to pak vznikaj vtipný situace." (3:90) Líbí se mu, že je

komunikativní, upřímný a vtipný (3:115 a 3:84). Dovedl by si představit, že by se Joey

v budoucnu oženil (3:49).

6.5 Vztahy

V seri álu nazvaném Přátel é všichni z dotazovaných vidí přátel ství jako silné téma.

Všichni také, často po dalších otázkách, schválili , že je seriál zaměřený na osobní vztahy

postav (1:18, 3:27, 4:56, 5:20, 6:16, 7:22). Proto se definicím těchto vztahů věnovalo i

několik otázek výzkumu.

Definici přátelství respondenti popisovali podobně . ".. .že si člověk m ů že s tím druhym

povídat úplně o všem. A nepiipadat si 11 toho blbě, prostě že být sám sebou. " (I:110)

Markéta a Tadeáš přidali ještě humor. .No, j e to takový to, že prostě s těma lidma
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prožíváš, že j o, aj n ějakou srandu, že nevim, vymyslíte nějakou akci a uděláte něco

šilenyho. žeje to hrozně dobrej zážitek a na druhou stranuje to to, že jo , bej t spolu, když

j e tO/1lU druhymu těžce a poslechnout ho a pomoct mu, protože když von tam, takovy to

,,1'1/ be there f or you", že j o. Prostě že on bude ten pro tebe, no." (4:168) Jako

nejdůležitěj š í znaky přátel ství teenageři zmiňova l i možnost mluvit o čemko l iv (5:164,

6:87, 3:134,1:110), důvěru (2:107,5:164,6:87,7:96), spolehlivost (2:107, 7:96) a

podporu (3:134, 4:168, 7:96).

Seriál podle nich definuje přátelství podobně (1:116, 2:107, 3:134, 4:1 68, 5:1 71 , 6:87,

7:96). "A le to pr átelstvl j e u nich taky podle mě taky o tom, že se na sebe IIlIIŽOIl

spo lehnout, že vždycky tady budu j enom pro druhyho a že.. ty problémy tak nějak i rešej

společně a že vždycky j eden druhýmu pom ů že. A myslim, že pro ně j e tady ta vzájemná

pomoc taky základním kamenem toho vztahu. " (5:171 ) Většině toto zobrazení p řátel ství

přijde realistické. Podle Sylvy skutečnosti odpovídají i hádky nebo vzájemné lhaní, které

se v seriálu vyskytuj e. "Tak to ale podle mě tak k životu patil, že občas člověk j ako že si

myslí, že tím vlastně v podstatě ty druhý chrání, když lže (...) Jako ve chvíli, kdy to nenl v

nějaký velký věci, treba jako, když ten Paolo balil Phoebe. tak jako kdyby to Phoebe

neiekla, tak to už by mi pii šlo divný, ale jako ... jso u věci, ktery se vždycky rlka] mezi

piáteli a jako j sou věci, ktery podle mě se jako nemusi.: když se ututlaj, tak nevadí. "

(I: 116)

Karlovi se ale zdá seriálové přátelství hlavních hrdinů zidealizované. " .. .tam prostě

nejsou ... že v ět šinou by všechny vztahy měly n ějaky negativni.: j ako oni tam jsall, ale

myslim , že o hodně mí/i. (. ..) myslim, že by to v realitě takhle nefungovalo, no. 3:103 ...to

j ejich hádání a lhaní, že to neni nic seriózního, že... A vždycky se usmiri v tom jednom

dí/u (3:105) ...v realitě by to [jejich konverzace] bylo umělý, kdyby se viděli tak často, ale

II nich ne, že jo, protože to j e televizní seriál, takže oni si to všechno vymyslej, a všechny

situace j akoby ... vyjdou naschvál tak, aby to tak nebylo. (3:154) ..Je jasný, že deset let

piá tel é m ů žou být , ale většinou to nenl tak velká skupinka a v ět šinou to nenl tak

intenzivní. Že to prostě stoupá, že tieba.. nevim, že dva roky se víc bavim s n ěkym jinym ...

(3:142, podobně 3:162,3 :164) Karel při tomto hodnocení vycházel i ze zkušenosti svých

rodičů . " . . .tieba rodiče ...ehm.. se s piá telema tieba stýkaj já nevim jednou tejdn ě,

piibližně, takže ne ka ždej den, jako v těch Přátelích, a ono myslim, že když j e ta rodina,
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tak j e to ce lke m t ěžky, že jo, pracovat a pak ještě j et někam, 30 minut n éj akyma

dopravníma prostiedkama ješt ě někam k pititelim na n ějakych půl hodiny , tak to už taky

j e trochu.. že to nem ásmysl. .. (3:154)

Tadeášovi se ale hezké vztahy mezi Přáte li líbí bez výhrad. " .. .prostě mějako na tom

seriálu se nej víc líbí, že prostě j sou jako piá telé, že v tom maj , že prostě maj jakoby k

sobě hezkej vztah, že spolu vy cházej dobie a prostě že spolu prostě, že ten život je jako

srandovní, že ho tak n ějak prožlvaj, jako dobie. " (2:142) I jejich intenzita a četnos t. "Mně

se to zdá jako vybornej nápad, prostě takhle bydlet s kamarádama, nebo jako s piáteli ...

ne jako v j edný budově, ale tak nějak jako pohromadě, že se takhle často viděj a že jsou

spolu a j e to takový správný, si myslím. " (2: 133)

Markéta vidí v seriálu stejné přátelství, jaké zná ze svého života. " .. .taky se mi tam

líbí, že oni spolu hodně kom unikujou, že tam nemaj j ako n ějaky tabu. mezi sebou. Že

prostě s i sedno u a probero u to. Tak to taky dělám .: " (4:158) Seriálové Přátele ale

kritizovala za to, že jsou " . . .hodně tolerantní mezi sebou, mi piide, možná až někdy jako

moc, že by s i měli umět rict i ten, jako ty nehezký věci, zrovna 110 (4:176) .. .někdy mi to

piide až závislý ty vztahy, že jo. A le treba u Phoebe to j e j asný, když v podstatě fa kt

nikoho jinyho nem á, no. " (4:168)

Pro Karolínu je zobrazení přátelství , ,,že si váží těch kamarádů, prostě se s nima

hodně baví, ma] se rádi " (6:83) to jediné, co má seriál společného sjejím světem (6:83).

Tak intenzivní přátelství jako v seriálu nepotřebuje (6:102). I Kamila v seriálu našla odraz

svých přátel stv í , i když tak dobrých přátel nemá tolik jako každá postava ze sit-comu

(5:155). Podobnosti se vztahy Přáte l našla i Sylva. ".. .mám kolem sebe okruh lidí, ktery,

když se prostě sej deme, tak právě sedíme klidně u kafe, u čaje a prostě kecáme, děláme si

ze se be srandu a ii k áme s i prostě různy historky a jako dost podobný toje. " (I :123)

V definicích partnerství se střídá názor, že jde o přátel ství doplněné o fyzickou

přitažlivost ( I: 11 3, 6:88), s pohledem, že je to o něco jiný druh vztahu (7:98, 5:168).

..Právě tim, že j sou ještě .. právě n ějaky.. ty vášně a todlecto, tak ta d ův ěra j e trošku

j inyho rázu, jo, že že ... (. ..) Takový to krédo , že partnd i by o sobě měli vědět úplně

všecko, jo a že by měli vědět úplně o všem. Mi piide , já nevim, j á lIa todlecto moc

nev ěiim, j á si myslím, že by tam mělo bejt trošku aspoii n ějaky to trošku tajemství, nějaká
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ta l3. komnata. kterou jako o tom ten druhej neví. 5:165 ...v tom vztahu mi piide , že tam

vždy cky n éjaky tahu j e, že jo. dejme tomu . ať už to jsou já nevim bejvaly partneii nebo

n ějaky úcliylny sexuální praktiky nebo já nevim co. Tak vždycky to nebude tak úp lně

otevreny, jako to prátelstvi. " (5:168) Podle Markéty nezáleží, jestli se partnersk ý vztah

vyvine z přátel ství nebo ne. " ...d ůle žity je. j estli vám je spo lu dobre jako partner ům, že

j o. " (4: 171) Podstatné pro partnerství jsou podle zpovídaných středoškol áků upřímnost,

láska, zájem o druhého, tolerance, důvěra.

Seriál podle nich ukazuje r ůzné typy vztahů , podobně jako to je v životě (7:100). " . . .to

tam j e spíš, jak j e to v životě. Prostě (. ..) ty vztahy nej sou prostě jedno tny, že j o. což taky

nej sou ... to odpovidá jako tak n éjak.. statistice nebo prostě nevim, že kaidej j e prostě

n éjakej. Že to jako neiik á: buďte takhle, dělejte tohle, takhle to má být správně. že prostě

ka ždej si m ů že udělat vlastni názor. co jako. co se mu zdá správný. " (2:11 8) Kamila a

Karolína v seriálu častěji viděly model partnersk ých vztahů vytvo řen ých z přátelství.

" .. .prakticky většina těch trvalejch vztah ů tam vzniká z toho piátetstvi, tam oni prakticky

k tomu prátelstvl akorát piidaj ten sex, jo. " (5:170, podobně 6:88) " Já myslim , že to dost

často skoro i zam éťiujou. že .. občas. tak to že to jsou mistama kamarádi. ktery spo lu spěj,

j o. V určitejch fázich toho vztahu ... " (5:188) Jak bylo zmíněno v předcházející kapitole,

nejvíc se zpovídaným líbil vztah Monicy a Chandlera, naopakJoeyho promiskuita II nich

moc pochopení nenašla, ani u Tadeáše, který má Joeyho nejraději.

Karel místo definování role vztahů ve svém životě a ve světe seri álu opět hodnotil

vztahy z odstupu. " .. .možná tam j e to trochu až moc jakoby propletený už tim časem. že

jo. ( .. .) Prostě že hodně velká historie, která si myslim, že asi v realitě by nebyla a možná

by se i p ohádali v realitě. jako že už by se nestýkali ... " (3:138) Milostné vztahy ho

v seriálu pravděpodobně příliš nezajímaly. " .. .nem ám moc rád díly , kde se moc piehnan ě

i e ši ty vztahy.. až prehnan ě. Tieba takový to. jak j eden díl byl čistě zasvěcen tomu, že se

vemou Monica s Chandlerem tak, ty svatby moc nemusim , mně se to zdá takový.. ( ...)

Porody mo c taky ne, no. Ono to je takový moc zdlouhavý a.. až moc sentimentálnl. se mi

zdá občas." (3: 177) Jak je v seriálu zobrazené partnerství nedokázal definovat. ,j á

nevim, fakt nevim , já jsem se na to nijak zvlá šť nezam ěioval, takže...teď to asi ne ... "

(3:138)
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Definice partnerských vztahů šla snáze holkám'" , zdá se, že si j ich v seriálu také víc

všímaj í. Markéta a Kamila do plánů své budoucnosti zahmuly i j asněj š í představu

partnerského a rodinného života. " .. .mně ti eba by se ani nechtělo čekat s dítětem až do

těch 32 neb o já nevim v kolík piesn ě Rachel to dítě měla (. ..) a tieba bych se viděla i

usazen ějšl, j o, že tieba bych nem ěla v 35 n ějakyho stályho partnera. tak bych asi

vyšilovala daleko víc ... " (5:14, podobně 4:201, 4:1 95) Z kluků nejpodrobněji o

partnerstv í mluvil Dan (7:100).

Podobné kvality jako u přátelství obsahují i definice rodinných vztahů . ,,Asi j ako by to

bylo o tom samým, že prostě ta rodin a jakoby dává najevo to, že má ty členy ráda právě

takový jaký j sou a bere j e tako vý . " (1:114) Větší důraz je kladen na podporu a zázemí.

"Tak rodina j sou lidi , ktery .. jak to i ict?... ktery j sou a měli by být člověku nej bližší, no.

Jakmile se něco stane v rodině, nějaký trable, tak prostě člověk. člověka to poznamená asi

jako napor ád no (. ..) že to prostě j sou lidi, kteii se o toho člověka kdykoli budou zajímat.

že prostě, když bude potrebovat, tak to jsou ty lidi, ktelý mu podaj prostě tu po mocnou

ruku. Tak nějak by asi měla fungovat rodina. " (7:110, podobně 6:89) Pro zpovídané ve

věku mezi 17 a 18 let j sou rodinné vztahy podle jejich vyj ádření zatím nejdůležitěj ší

(1 :115, 2:127,4:179,5:172,7:115).

Seriál ovšem rodinné vztahy zobrazuje omezeně a výběrově, většina postav nemá

běžnou a šť astnou rodinu, jak si respondenti všímaj í. (5:172, 1:68 , 4:168). Tadeáš si

myslí, že postavám na rodině a rodičích záleží, jenomto v seriálu není zobrazené (2:123).

Karel j e spokojený: " .. .ale tak myslim, že tam jsou j ako dobie popsaný, jakože j akby to

fakt mělo bejt, j akože.. se tam bavěj s rodi čema, rodiče se bavěj s nima, jakože se stýkaj

poměrně často si myslím, a že jakože j sou součástí život... a že si pomáhaj v tý rodině, tak

myslim, že tam j sou p opsaný dobre. " (3:144) Markétě naopak přip adá , že postavy rodinné

vztahy řeš í asi nerealisticky málo, rodiče v seriálu považuje pouze za komické figurky

(4:179). Kamila vidí příčinu u scénáristů a chápe ji. .No, mně piide, že ty postavy v tom

seriálu ... záměrně.. nebo takhle: spíš ty scénáristi těm postavám záměrně j ako trošku

omezil i ty vz tahy s tou rodinou, aby tam nemuseli plíst víc těch lidí. Takže většina z nich

46 Což mohlo být ov l i vněno i tím, že se jim se mnou, jako s osobou stejného pohlaví, o tomto tématu
snadněj i mluvilo.
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tam neni á lÍplně ideální vztahy s tou rodinou (. ..) Zase že aspo ů člověk zase soustredi sp íš

na j edno ů s tredni téma těchhle 6 lidí a n ějakjako ne.. se nerozptyluje dalšíma a dalš íma

vedlejšíma ep izodama ... " (5:172) Pro ní z toho ale vyplývá, že pro postavy seriálu pak

rodina není tak důležitá (5:172), což jí vadí (5:184). I Karolíně nedostatek rodinných

vztahů chybí (6:29), zobrazení rodiny v seriálu vnímala jako negativní. .No, to mi právě

piijde, že ty tam mají takový rozháraný, v ět šina lidí si s těma rodi čema moc nerozuměj

nebo ty rodiče treba propagujou j enom to jedno dítě. což bych nciekla, že j e zrovna

dobrej prlklad (zasmání). možná jako odstrašujlcl by se to dalo vzít." (6:89) Dan si

rodinných vztahů v seriálu moc nevšímal. "Ty rodinný vztahy. jako zase tolik tam braný

asi nebyly. " (7:110) Ale nevyjadřoval se, že by mu to příli š vadilo. Sylva si taky vztahy

postav s rodiči moc nepamatovala a brala je jako "takový intermezza. takový vložení jako,

aby se to jakož e víc něco dozvědělo. " (2:123)

Markétě, Kamile a Karolíně, které mají se svými rodiči dobré vztahy, se nelíbí, že

v Přátelích je rodina a její význam upozaděná (4:182, 5:184, 6:91). Upozadění rodiny

považují za obecný trend ve společnosti, se kterým jsou především Markéta a Kamila

silně nespokojené. " ...ta rodina mi piide, že už je úplně vymazaná. ta j ejí funkce v tý

společnosti. Jakože to j e každymu jedno, j estli máš dobry vztahy s rodi čema (...) treba

prostě i v reklamách jako jak to vidíš. (. ..) tam seš vždycky buďto s klukem anebo tam se š

s partou kamar ádů a všichni jste děsně v pohodě, že jo. Ale nikdy se tam prostě neobjevi,

jako. pokud to neni reklama na Ramu, že jo a všichni nesnidaj (se smíchem). že to j e

takový.. že ta rodina je prostě. kam ty lidi chod ě] piespávat a pak žijoujinde. že jo. že tam

neni ten rodinnej ž ivot, vopravdovej. H (4:182) .No já jsme hrozně piekvapen á, mě

prekvapuje právě že jak v médiích, tak většinou v okolí sly šim, že rodina pro ně neni zas

až tak důle žitá . (. ..) a piide mi to hrozně hloupý. (...) Jakože tieba s piátelema. jo, dá se

rozhádat tak. že už na sebe v životě nepromluvite, ale piecej enom s tou rodinou jsou tam

ty vztahy. tím. že ... většinou jsou.. dýl udržovaný a taková ta pospolitost rodinná .. tam ..

většinou funguje. (. ..) Myslim, že ta rodina j e takový ta stálice. která by měla mít větší

hodnotu. nežje jl v současný společnosti jako piidávaná. H (5:185) "Já myslím, že teď se

to prezentujejako to partnerství. že je nejdůležu ějš], (...) a pak hned to piátelstvi, že na tll

rodinu se dost často zap omíná nebo že prostě nejsou tak ideální ty vztahy v tý rodině,

protože partnera že jo si člověk vybere, piútele taky, ale tu rodinu tll má danou. H (6:92)
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Podle Dana není rodina pro lidi v jeho věku tak důležitá, protože ji berou jako

samoúejmost. ,.já jsem to taky bral dťiv jako samoziejmost, než se ta rodina II nás

rozpadla. (úsměv) Takže já se jim ani nedivím, (, ..) pro ně j e asi d ůle žity najít si toho

n4jakýho toho prátele, n éjakyho toho k ámo še... a pak n ějakyho partnera, ale většina lidí

bere v mým věku tll rodinu: prostě takhle to j e a mám t átu, mámu, ktery j sou doma a ty

my dají najíst, dají mi peníze a takhle to prostě j e a jinak to nejde. ( ,..). Myslím si, že oni

ví někde v nitru, že ... tak všichni víme, že ta rodina j e důle žitá a že prostě j e to asi ten

hlavní záchytný bod, ale prostě v těchhle letech tomujako nedávají takovej d ůraz no .,. "

(7:117)

Většina z dotázaných se těžko rozhodovala, který z výše zmíněných vztahů je pro ně

nejdůležitější, a ráda by řadila všechny vztahy na stejnou úroveň (2:127). " ...kdyžje blbý

j edno, tak se pak kazí i druhý, protože se kazí nálada, podle mě. " (3:149) Přece jen ale

respondenti považovali za nejdůležitější rodinné vztahy, jako nejméně partnerské

nejčastěji uváděli partnerské, což je pravděpodobně ovlivněné jejich věkem a

zkušenostmi . Podle Markéty se důležitost vztahů mění s věkem. " ...myslim si, že dokud j e

nám tak do těch 25 nebo do těch 30, tak je prátelstvl hodně d ůležity. prostě že lidi, že se

iik á to, jakože partn eii piicházej a odcházej, ale ty piátel é ti z ůst á vaj, že jo. " (4:182)

N ěkteř í doplňují i vliv momentální situace, pokudjsou bez partnera, tak pro ně partnerství

není tak důležité (5: 183, 6:90, 7:118).

V okolí a ve společnosti , pokud to byli schopni či ochotni posoudit, je podle nich

nejvíce vyzdvihováno partnerstv í (6:92, 5:185), Karel uvedl přátelství (3:150). Kamila ani

Markéta se zdůrazňováním partnerství na úkor přátelství nesouhlasí. ,,Na to piátelstvl se

tady taky trošku zap omíná.( ...) Ale treba na přátelství mezi dvěma holkama se myslim že

docela zap omíná, že většinou převládá takovej ten pocit, že žensky většinou jsou .. jsou ..

nejsou kamarádky na celej život, jo. Že se většinou kv ůli n éjaky kravin ě rozh ádaj,

většinou kv ůli chlap ovi nebo něčemu takovymu. (...) Myslim, že tam j e to taky vo tom. že

si maj s kym promluvit, o těch věcech. o kterych třeba nem ů žou mluvit s partn erem,

prostě z jakyhokoliv dl/vodu. Bud' že by j e partner nepochopil nebo že to j e právě to

tubuizovany téma.. Takže myslim, že přátelství by mělo bejt hodně vysoko na tom žebii čku

těch hodnot. " (5: 185) " ...mi piide, že to je, že je na tebe vyvijene) tlak, aby sis našel toho
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partnera, že jo, že prostě kdo nemá partnera, aj v našem v ěku, tak je I/Ž j akoby n ě čim

divnej a I/Ž treba si budo u iikat, že se nechce vázat nebo tak. jo. (. ..) piide mi, že to neni

tak zdůrazn ěny tak. to op ravdový kam arádství. Jakože spa l/sta lidí ti iik á: no mám

kamaráda, ale že to vlastně nemajje j ako doopravdy. " (4:182)

V seriálu respondent i vidí zobrazené jako nejdůležitější přátelství, i když Sylva si tím

není úp l ně jistá. .... . jako, leckdy to vypadalo spíš tak, žejde o ty milostný vztahy nebo

spiš o ty konflikty S tou rodinou. Ale j á z toho mám prosté nej víc to piátelstvi. .. ( I :115)

Pro postavy je podle nich nejdůležitěj ší přátel ství , i když Markéta i Kamila si myslí, že

Rachel a možná i Ross č i Monica by mohli dát před přáteli přednost partnerům (4:182,

5:186).

6.6 Zapojení

Poslední díl výzkumu jsem nazvala zapojení, neboť se více než budováním vlastního

významu zabývá sociálním užitím seriálu Přátel é. Média obecně mohou zastávat různé

sociální role, například mohou pomáhat odstranění nejednoznačnosti společenských

proces ů či obj asněn í významu a povahy hodnot společnosti , utváření postojů, porozumění

sobě sama, také nabízejí témata ke konverzaci, rozšiřuj í představy a obzory příjemce,

mohou tedy hrát významnou roli v procesu identifikace se společností. (DeFleur, Ballová

Rokeachová 1996: 317) Diváci jsou ovšem obklopeni rámcem interpersonálních vztahů a

také jso u propojeni s dalšími sociálními systémy, média pro ně tedy nejsou jediným

zdrojem, z něj ž čerpají. A podobně ani seriál Přátelé není jediným zdrojem pro

dotazované středoškoláky. Jak praví závislostní teorie, vliv médií se mění podle počtu

dostupných in formačních zdrojů, č ím méně jich divák má k dispozici, tím více je na nich

závislý a tím více ho ovl i vň ují . (DeFleur, Ballová-Rokeachová 1996: 317-318)

Všichni respondenti se dívají na televizi, podle jejich vyjádření ale nejsou velkými

fanoušky obrazovky, u televize netráví tolik času a televize pravděpodobně nehraje p říli š

důle žitou roli v jejich životě . 47 " .. j á nikdy nebyl takovej člověk, ktery by pii šel ze školy a

sed by a ko ukal by 5 hodin na televiz i a šel spát. To by mi pii šel takovej promarn ěnej

den ... .. (7:61) Většina uvedla, že na to, aby častěj i sledovali televizi, nemají čas (1:56,

3:30,7: 16,5:23). Kamila přidala další vysvětlení. " .. .hlavně tim, že mam ... j sme 4 v

47 Nejm én ě sleduje televizi Karolína (6:54).
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domácnosti a televize j e j enom j edna, tak jako zase nem ů žu si jí uzurpovat...na fur t j á. "

(5:86)

Kromě Dana (7:48) mají všichni epizody Přátel k dispozici i poté, co seriá l přesta la

vysílat Česká televize. Sylva má seriál na počítači (I :2I), Karel na dvd, která půj čuje

Tadeášovi (2:10, 2:54) a Markétě (4:85). Sestry Kamila a Karolína mají díly Přá tel

natočené na videokazetě (5:86). Všichni si tedy mohou sami určit, kdy chtěj í seriál v idět,

většina i který díl chtějí zrovna vidět.

Sylva si sit-com pouští teď ". . .už miii, bejvávalo to hodně, ale... Jako pustím si 2 díly

denně maximálně ... " (I :56) Karel se dívá nepravidelně, podle nálady. " Spíš když ...ehm.

ti eba.. nějakej díl j sem dlouho neviděl, (. ..) tak si ieknu, že se na ní podívám a pak se

dívám treba pravidelně, jakože.. ti eba... dvakrát tejdně. Ale pak když ho skouknu, tak pak

už zase nějak ... pak až mě to zase napadn e. " (3:60) Taky Markéta si dvd půj čí , "když

mám chuť.. . " (4:85) Tadeáš se na seri ály obecně dívá " ...tak ..dvě hodiny denně ... Nebo

hodinu a pil l. Záleží, jak kdy. " (2:54) Ve volném čase sportuje ".. .a pak večer, když už

j sme utahanej, tak si prostě pustim tak j eden dva díly něčeho ... " (2:54), co je zrovna

aktuální (2:43), vždycky po s éri ích, které má k dispozici (2:56).

V televizi seri ál sledovala Sylva, na německém satelitu, Markéta se pravidelně dívala

na ČT (4:85), Karolína a Dan taky, pokud to časově stíhali, když ale neviděli nějaký díl,

tak jim to nevadilo (6:4I, 7:48). Tadeáš zná seriál jenom z dvd, Karel v televizi viděl pár

dí l ů , ale nelíbi l se mu dabing (3:21).

Všichni uvádějí, že se na Přátelé začali dívat před pár lety, přesnější určení tipují

větši nou kolem let 2003 a 2004. Sylva seriál poprvé vid ěla náhodou v televizi, během

večeře (1:15), podobně Kamila (5:17) a Karolína (6:114). Markéta a Dan se začal i dívat v

televizi, poté, co jim sit-com někdo doporu čil (4:19, 7:1O). Tadeášovi Přátele doporučil a

půj čil Karel (2:150), který seriál viděl na dvd, koupených jeho rodiči (3:22). Všichni se

dívali nebo dívají převážně doma, maximálně občas u kamaráda, resp. kamarádky (1 :48,

4:94, 7:51).

Čas strávený u seriálu pro většinu často představuje odpočinek (1:43, 2:65, 3:25,

4:110, 5:71, 6:55, 7:61), u nenáročně zábavného ale ne hloupého seriá lu (3:29, 3.55)

" ...prostě často si i eknu, že prostě potiebuju nějakou j ednoduchou zábavu, ale aby to

bylo poiád vtipný, aby to nebylo něco vymejvaclho, jo . " (4:90) Kamila sice také
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přistupuj e k Přátel lim jako k nenáročnému seriálu, tento pohled nicméně kombinuje se

snahou najít v něm něco hlubšího (5:25). Přátel é také zlepšují náladu (I:135, 5:70),

pomáhají odreagovat se (1:42, 5:70). " Když mám ti eba dobrou n áladu, tak se podívám. že

se mi ještě zlepši ta nálada.. Nebo ti eba když j sem unavenej , taky piijemny, že si prostě

odpočinu u těch Prátel nebo když tieba.. se Peší něco z ávažnyho. tak pakjakože. aby se to

n ějak zleh.. ta nálada prostě zase ... " (3:57) N ěkteří se také rádi opět setkávají se

známými postavami (5:70, podobně 1:47, 3:186). Televize, nejen s Přáteli , je také

snadným nástrojem rozptýlení. " . . .treba se mám učit a pak se mi do toho nechce. tak

dělám v šecko osta tní, než by ch měla, ( ...) tak většinou skončím u ty televize, protože to j e

takovy nejvíc po ruce. " (5:92)

Sylva jediná uvedla, že si pouští známé díly Přátel jako pozadí kjiným aktivitám. ,,Asi

když potiebuju vyp nout, j ako prostě když to pustím a j en tak hloupě na to koukám. právě

tím jak už j sem j e viděla v šechny víckrát, tak už nějak nemusim sledovat ten děj, takže

stačí j enom, když mi to jako v pozadí běhá ... (I :42) Jako často tieba si II toho ještě

chatuju na internetu. no. " (I :52)

Karel na seriálu procvičoval angličtinu . " ...tam je ta. doopravdy ta hovorová

angličtina, že ta, která se fakt používá, ne prostě to, že se učíme nějaký věci, co ti eba

nikdy nepou žijem. " (3:15), Sylva se zdokonalovala v němčině (I: 1O)."Toto učení ale bylo

jakýmsi bonusem, jen kv ůli němu by se na seriálu pravděpodobn ě nedívali, pokud by se

jim nelíbil. .Jako i ikám si, že to.. že to tý angličtině pomáhá, ale spíš si myslim, že j e to

[sledování Přátel] oddech. Ta angličtina j e taková jakoby.. druhořadá. " (3:82)

Přátel é také slouží jako příjemné vyplnění volného času. " ...tieba nemám co dělat a

l eknu si. tak bych se mohla na něco podívat, tak si ti eba pustím j eden díl." (6:38,

podobně 1:42, 2:46) V době televizního vysílání byli někteří z respondentů ochotní

přizp ůsobit sv ůj denní rytmus seriálu. " .. .pak to byl už takovej j ako návyk. že to byl

takovej večerníček pro dospělý, že (. ..) vždycky v pět už dom ů (se smíchem) a na

Prátele ... " (4:3, podobně 1:16) Neplatilo to ale vždy. " .. .když už to dávali každej den, tak

se mi stalo. že j sem n ějakej díl neviděl nebo n ěco, protože js em měl taky nějaky j iný

záj my, museljsem být treba tamhle... " (7:49, podobně 6:41)

Kamila uvedla, že nejvíc sleduje Přátele, kdyžje nemocná (5:86, 5:77) " .. .to pak ti eba

opravdu j sem schopná (se smíchem) p ůl dne sedět j enom u Piátel... " (5:86) I Karel stráví
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u seriálů a televize nejvíc času, když je nemocný, tehdy se dívá skoro na každý seriál,

který zrovna vysílají, i když ho jinak nesleduje (3:30). K Přátelům se ale vrací i jindy a

nejčastěji . " . . já mám v ždycky takovou jakoby mánii, (. .. ) kdy se dívám každou volnou

chvíli a pak to zase opadne a tieba (. ..) tii měsíce se nedívám ani na j eden díl. Pak si

tieba vzpomenu: co vlastně bylo, já nevim, ve dvojce, že už si to nepamatuju. Tak si

prostě pustim dvojku a dokud mě to ještě furt baví, tak se na to dívám. Ale když tieba

začnou díly, že už vim predem , co se stane a co kdo i ekne, tak to už se nedívám zase ... "

(3:74) Tyto "mánie" se týkají jen Přátel, " ...protože jinak ostatní seriály nem ám na

dvd čku, j en mám pár dil ů Ally McBealový, ale (...) na to se dívám tak j ednou dvakrát, pak

už to nem ápodle mě smysl. " (3:74)

Televize tedy umožňuje přístup k různým pocitům a náladám a také slouží k rozdělení

času na pracovní a odpočinkový (viz studie Lulla (1988), in Morley 1992: 262). Tím se

televize stává součástí podstaty každodenního rodinného života (Silverstone 1999: 22) a

jako jeho samozřejmá součást jsou také brána.

Otázka, jak seriál vstupuje do jejich života a jak ho ovlivňuje, byla pro některé složitá ,

její odpovědi podle mého názoru odráželi citlivost středoškoláků k vlivu médií i jej ich

vnímání tohoto vlivu.

Tadeáš nedokázal říct, jak by seriál ovlivňoval jeho život. Žádné řešení , které by se

mu hodilo, nebo pochopení čehokoliv inspirované seriálem neuvedl (2: 138, 2:114), ani

situace, které by mu byly povědomé zjeho vlastního života (2:105). Jestli situace ze

seriálů vztahuje ke svému životu nebo jestli si z nich něco bere, si nebyl jistý. .Dr.House

(...) to bych Pelc, že to bych s vzpomněl spíš než asi v těch Friends, protože (..o) to mám

jako celý fakt prokoukany a prostě je to čerstvější, takže asi bych si prostě si iek. že bych

si asi sp íš vzpomněl, spíš z toho jako vybavil. Možná i jo. Asi jo. Ale prostě jak ilkám, já

js em se na ty Fri ends zas tak nedíval, jakože nem ám j e až tak... hrozně jako zažraný,

takže ...nevim, no." (2:144) Spíš si ale myslí, že ho Přátelé moc neovlivnili nebo

neinspirovali. .Jako nevim, rozhodně to pro mě neni žádnej model, jako že, prostě bych se

jako snažil takhle nějak směrovat. To já spíš ... neiidim se podle toho, neberu to jako

nějak na těžkou váhu prostě, jakože: no, tak takhle bych to měl dělat. " (2: 139) Z jeho

výrok ů nicméně vyplývalo, že se ztotožňuje s Joeyho uvolněností , charakterem přátelství

hlavních postav (2: 142) a jejich prožívání života, které by se líbilo do budoucna i jemu.
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.No nevim, tak já bych chtěl dělat prostě n ějako práci, že prostě by to nebylo jenom jako

n éjakej workoholik. že prostě abych z toho života taky něco měl (. ,,), abych si prostě

n ějak užíval ž ivota jako v těch nejlep šich letech. že jo.. tak.... abych prostě toho zpětně

pak nelitoval, že j sem to prostě žil n ějakjinak. Takže tak n ějak naplno. " (2:131 )

Karel Přátelé vnímá jako oddechový seriál, zlehčený a idealizovaný, kter ýneobsahuje

moc seriózních témat (3:25). Seriál proto ani nemusí často rozebírat. "Ono to podle mě

zas tak moc inspirativní nejsou, ty Piátelé. jako aby se ... aby navazovaly další témata. "

(3:64) Vážnější stránky seriálu, od něj ž čeká především zábavu, pravděpodobně (narozdíl

od Markéty anebo Kamily) ani nehledá, nap říklad odpověď na otázku, jak seriál definuje

vztahy, stejně jako charakteristika postav, mu dělaly potíže, protože o nich podle svých

slov předtím nepřemýšlel (3:143). Na otázku, co má seriál společného s jeho životem a

světem, nedokázal odpovědět (3:128). Situace známé ze svého života ale v seriálu objevil.

" .. .to určitě. Tak .. tam j e hodně situací, že jo. Tieba z tý komunikace s lidma se hodně

často objevuje n ějaká .. nebo n ějakej problém, kterej oni ma) s komunikacema s

ostatníma, že jo a z toho vzniká n ějakej humor, tak.. tak to podle mě nastává dost často. ..

No a ... jinak nevim ." (3:129) Problémy, které řeší i on, se v seriálu objevily také, ale

"takový lehčí". (3: 129) Představu své budoucnosti odvíjí spíš podle vzoru svých rodičů

než postav v seriálu. .Piedstavuju si, že budu pracovat, budu mít n ějaky prátele..

(zasmání) n ějakou manželku, bych iek, že v tý době asi budu mít, i když.. (zasmání) no

nevim, teďje to těžký piedvidat, že j o. Ale tak .. Asi trochu jinak, no, než toje u nich, že

asi budu mit miň volnyho času a asi ho budu splš trávit s rodinou, než jakoby tolik s

piá telema.. Nevim, já to sleduju podle svých rodi čů , že jo. teďkon. Protože tieba rodiče

...ehm.. se s piútelema tieba stýkajjá nevim jednou tejdn ě. piibližn ě, takže ne každej den.

jako v těch prátelich ... .. (3: 153) Ze seriálu tolik nečerpá, protože ll ' ..tam j e fakt trochu

občas věci, ktery prostě si myslim, že v realitě jakože nejdou udělat. " (3:158) I Přátelé

nicméně vidí jako seriál, který " . . .trochu inspiruje, ale jako nenl to ůplny, ale .. trochu to

pomáhá. J když já si nemyslim, že by tam měly takový problémy závažný, na ktery by se

nedalo prijit sám. " (3: 131) Na otázku, jak sit-com vztahuje svému životu, ale uvedl: "Tak

sna žim se ponaučit z jejich chyb, jakože tieba já nevim, když vidim, že někdo se chová

jakoby blbě, z těch Prátel, což se občas stává, že jo, (...) že si treba moc v ěii nebo že

111



treba někoho ignoruje (. ..) prostě z tadycht ěch pilpadů se snažim prostě dělat to.. sna žim

se prostě.. ehm... abych se tak nechoval. .. (3:172)

Markéta, které Přátelé připadají více realističtí (4:10), jasně chápe seriál jako další

pole inspirace. "Jo určitě, tak to si podle mě člověk bere ůpln ě vodevšad. Že taky vztahy

kolikrát PeHpodle toho. co ti poradí kamarádka, že jo. A cos zas mohla někde vidět, že j o

a tak dále. Takže podle mě člověk teoreticky všechno bere jako oblast n ějakejch l ešení,

jakože čim se inspiruje v tom životě. (4: 162) ... cokoliv co se ti líbí, tak j e pro tebe

n éjakym významem osobní podle mě, protože... jakoby nebude se ti líbit něco, co bys

nikdy nepou žil v živo tě, že jo. " (4:208) Pravděpodobně se něčím ze seriálu i inspirovala,

nap ř íklad řešením nějaké situace. " .. .určitě jsem někdy něco vyiešila podobně. Jakože

( ...) člověk si Nká: sakra a jak se mám teď zachovat a vzpomene si na něco, co mu

piipadalo jako dobry, že jo. Tak ať už j e to ze seriálu nebo ze života. " (4:203) Seriál jí

prý také pomohl něco pochopit. "Určitě. Tak někdy tieba takový to, co tě pozvedne,

jakože oni maj někdy takový těžký situace, treba kdyžje někdo opustí nebo tak, ale prostě

pak zase je líp. Zase si najdou někoho dalšího. " (4:207)

V seriálu rozpoznává situace, které zažila a pak: " .. .iik ám si: jo to j e sranda, až do teď

j e to stejný jako s tim, co se stalo mně, a teďka voni to ud ěluj jinak a treba si rikám: hm,

kdybych já to bejvala udělala takhle, takjak by to všechno bylo, že j o. Nebo si zase ilk ám.

tieba kdyby to voni udělali takjakojá, takjak by se to vyvijelo dál, no. .. (4: 160) Její svět

se se světem seriálu prolíná v obrazu přátelství (4:157) a v životním stylu. "Vl/bec ten

životní styl se mi líbí, že prostě to nenl jako: teď se sebereme všichni, že jo kromě teda

toho, když jeli do Vegas, ale že teď se všichni sebereme a budeme se flákat a clzlastat, jo.

Že prostě se porád snažej mít nějakej cíl v tom životě, jako najít si práci nebo něco prostě

dělat, že jo. " (4: 157) Ve věku postav by chtěla žít podobně. ,,Ale ehm... mÍlÍjakoby toho

nezávaznyho a spíš už bych chtěla mít n ějaky vztah jako prostě normálně partn erskej, jak

má tieba Monica s Chandlerem. že jo. A vim, že se budu víc stýkat jakože s rodi čema. "

(4: 192) Práce v představě její budoucnosti nehraje důležitější roli (než třeba rodina), i

proto se jí líbí, že Přátelé " .. .nejsou žádný kariéristi . Mně se na tom právě líbí, že to j e

jako lidský, že jo o lidech, že jo, že .treba Ally McBealová to j e, lili pilde, že tam jsou

hodně kariéristi, v tom seriálu. A tady to jsou prostě lidi, ktery v ěděj, že vždycky bude

nějaká práce. " (4: 192) Což je i její názor. .Jako prostě dneska mi piide, že s našim
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vzdělán ím se ta práce už najde vždycky ... .. (4:192) Má někol i k kamar ád ů ve věku postav,

II kterých podobný životní styl č i hodnoty vidí (4:192).

Vliv televize a filmu na sv ůj život vnímá i Kamila. " ...určitě já jsem tim docela

ovlivněná, že j o, protože člověk toho viděl tolik (. ..) Jako stoprocentně ur čit ě j sem někdy

použila n ějakej vzorec chování, co tam oni dělaj. Ale teď mě teda nenapadáco...( ...) Ne

jako že bych s i vyloženě iekla: tak a teď to udělám j ako presn ě podle toho fi lmu. Ale že

zpětně, když se na tim zamyslím, tak si iik ám: sakra tohle už j sem někde viděla, sakra

tohle bylo v tom j ilmu nebo v tom seriálu." (5:16 1) Situace známé ze svého života

v seriálu rozpoznává, j ejich řešen í bere v potaz. "Když j e to ti eba věc, která už j e za

mnou, tak si ,'::íkám, j ak jsem to i e šila já a jak to ie šej oni, tak jako porovnám a j e to jako

zajimavy.. to srovnávat, j o j ako opku." (5:193) Seriál ji ale inspiruje i k promýšlení

potenciálních životních situací. " . ..občas si člověk i ekne: j o tak todlecto j e docela dobry

i e šeni tý si tuace. (5:159) ...ale většinou sp íš j enom porovnávám, j ak bych to ie šila j á a

jak to re šlli oni." (5:160) Své hodnoty v seriá lu tolik nenachází. .Já bych chtěla, po

vej šce teda, bych chtěla vyrazit na n ějakou ti eba humanitární akci, někam, někam do

ciziny, ti eba j á nevim, tii roky, čtyii roky p racovat pro nějakou neziskovku (. ..) A hlavně

bych ch těla dělat n ějakou práci, která by nespočívala j enom treba v rekonfi guraci dat, j ak

dělá Chandler, (. ..) že oni tam všichni prakticky j sou hrozný m ěstsky typy. A to já zas

nejsem. Takže já bych chtěla nějakou různorod éjšl práci (...) A (. ..) radši bych to dítě

měla driv a treba by ch se viděla i usazenější ... " (5:137) Svět seriálu se s tímjejím nejvíce

potkává opět v zobrazení přátelství , které jí seriá l také pomohl docenit (5:192).

Karolína si nemyslí, že by ji nebo její okolí televize moc ovliv ňovala (6:94), i když jí

pomáhá uvědomit si určité věc i . " .. .treba M.A.S.H., když byl právě (. ..) tak j sem si

uvědomila, že op ravdu válku bych rozhodně nechtěla (zasmání), že to j e dost drsný , ale že

bych nějak p rehodnocovala svý hodn otový žebil čky nebo takhle kv ůli televizi, to asi ne. "

(6:109) Něco z toho, co se stalo v seriálu, zažila také. " ... teď si na žádnou nevzpomenu.

Ale tam bylo takovej ch situací, (se smíchem) že určitě j sem někdy něco podobnyho

zažila .:" (6:85) Nicméně si nemyslí, že by ze seriálu čerpala inspiraci ".. .nebo určitě ne

vědomě. Jestli někdy budu , to nevim. " (6:85) Seri álu nep řikl ád á větší roli než

oddechovou, nic víc v něm moc nehledá. .Jako občas si tieba ieknu: j o, tohle to liŽ se

t ámhle stalo někomu, koho znám nebo takhle, ale že bych to vztahovala piimo na svůj
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život, to asi ne. " (6:108) S životní stylem postav se nijak zvlášť neztoto ž ňuj e, "...protože

hodně dají na tu p ráci nebo j enom vysed ávani v tý kavárně, mně to piijde takový ,

lIenaplněnej ten život, tak že si to moc neužijou, že (. ..) to j e celej j ej ich den, tak to mi

nepiijde moc, moc jako naplťi života." (6:73) Blízké jí je jenom jejich přátel ství (6:81).

Tak silné přátelsk é vztahy jako v seriálu by chtěla i v budoucnu (6:100). Jinak nemá

". . .žádný konkrétní plány nebo čeho bych ch těla dosáhnout... (6:100) ...já bych chtěla

mít dostudovanou vysokou školu, nějakou práci, partnera, no, to co chtěj všichni, že j o."

(6:100)

Sylva si také nemyslí, že by se seriálem kromě pobavení i inspirovala, alespoň ne

vědomě (1:135). 1 když se v seriálu objevily situace, které znala (".. .asi n ějaky ty

romantický, něco mi bylo povědomý .:" 1:108), nenásledovala řešení nabídnutá tvůrci sit

comu. " .. .to j sem šla p o svým. .. (1 :136) Se Sylviným životem má seriál společnou partu

kamarádů, důležitou i v jejím životě (1:122). Blízké jsou jí také charaktery postav. " .. .tak

n ějakjako m ů žu se s nima ztotožnit, že treba se občas chovámj ako ty lidi... .. (1:3) Přátel é

také hrají zásadní roli v představě její budoucnosti, která se od životního stylu seriá lu liší.

"Ideální vize: bohatý manžel a j á si dělám, co chci. Reálná vize: asi někde učím nebo

predn ášlm a... živorim. no. Chci jít studovat dějepis, takže si toho moc nevyděl ám, takže

tak. Ale j ako určitě, kam arádi kolem mějsou to hlavní, no. " (1:125)

Dan nepůsobil j ako velký fanoušek, pro kterého by seriál a jeho hrdinové hodně

znamenali. Příli š si nepamatoval jejich jména, byl je ochotný opustit, aniž by se dozvěděl

se, jak skončí. " .. Já jsem ty poslední díly n ějak už neviděl. Teďkon ty nový, protože to u ž

jsem se začal zaj ímat o jiný věci .: " (7:40) Seriál ale nevnímal pouze jako zábavnou fikci

bez vlivu. 1 když jeho vliv nedokázal vyj ádřit moc jasně. "Možná někdy, když j sem to

viděl, tak j sem viděl: j o tohle by bylo dobry, j ak j sem se tieba nějak podvědomě nebo

něco, prostě j sem si to jako ... myslím si, že takhle by se chovat by bylo lepší, než tieba

když tadytu situaci já bych udělal takhle, což j e špatný, j akoby j e horší, takže třeba se

snažil pilšt ě tu situaci udělat ne úplně stejně, ale j ako nějak, něco j ako vzít si z toho pro

sebe .:. " (7:91, podobně 7:126) Seri ál ho tedy inspiruje, alespoň trochu (7:126) a pomohl

mu i něco si uvědomit: ,,Asi j o, v těch letech.. asi jo , j akoby že ten život nenl jenom hra,

pak až to prijde, že už to má svoje zodpovědnost, že už. .... A že se ten život, prostě j ak si

ho udělám, tak ho budu mít, že ho m ů žu mít vpohodě, m ůiu mít dobrej život, m ůžu mít ten
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pomale), smát se takhle a když hudu, když to udělám jinak, tak zase budu mít takový ten

rychlej , no." (7: 128) Co má sit-corn společného sjeho životem nedokázal zodpovědět.

"To nevím, to užje taková otázka moc. .. (7: 121)

pr'esněj ší představu své budoucnosti rok před maturitou Dan nemá, ". ..prostě za rok se

všechno ukáže, teď j e stra šn ě moc mo žnejch cest." (7:122) Ale něco z životního stylu

Přátel by se mu zamlouvalo . .Asi by se mi líbilo žít s nějakým tim k ámo šem, no někde v

n ějakym tom bytě. Žít s k ámošem, potom možná někdy tieba s partnerkou a pak ješt ě

někdy potom si udělat kdy žtak n éjaky děti, no." (7:122) Časté vysedávání po kavárnách,

které kritizovala Karolína , by se mu do určité míry líbilo. "Tak zase ... asi furt bych to

jako dělat tieba x let bych asi nemoh nebo tak nějak, ale zase tak, ... tak zasej e to takový,

že oni nesp ěchaj, nemajijako by uchv átanej život a to by se mi líbilo. Nejako, že mám 10

minut, musím bejt tam a za, v 8 už musím být a v 9 tam a prostě nestíhat a pak padnout v

10večer do postele a druhej den to samý, takovej život by se mi moc nelibil."(7:122)

K Přátel ům většina respondent ů přistupuj e jako k nen áro čn ému seriálu a podobně ho také

používají, k nenáročné konverzaci s kamarády a spolužáky. Pro Sylvuje diskuse o seriálu

dalším zdrojem slasti. .Já jsem právě byla hrozně nadšen á, že js em našla člověka, s

kterym se o tom m ů žu tak vášnivě bavit a bavit se citátama ze seriálu, jako z Piátel. To

bylo super s Amy [učitelka angličtiny] jsme seděly v hospodě a mluvily na sebe, jako

různyma hl áškama z Prátel." (l :62) Citace seriálu a jeho postav pronikly do její

konverzace nejvíc. "Spí.~ piipomln áme scény, ktelý jsou zrovna nějak jako aktuální, tieba

podobny nějaký současný situaci (...) treba že občas reaguju tak, jak tieba reaguje

Monika, jakože tak zakii čim stejně jako ona s toujej! dikcí (...) spiš jako diorakteristicty

prvky těch hrdin ů , ne že bych jako konkrétně sehrávala situaci v reálným životě ... u (1 :65)

Na seriál se dívá často sama, ale raději ho spíš sleduje s někým. " ...občas s kamarádem,

když se sejdeme, tak mámejako vá§eň společnou, tak si sedneme u dí/u Piátel a povídáme

si u tohoještě a komentujeme.(...) Já jako ráda komentuju, když na něco koukám, takže

jako js em radši. když m ů žu s někým komentovat... " (l :49) Ale dodala: " ...ale zas prostě

sama si to taky u žiju. " (1 :49)

I Tadeáš se rád dívá s někým, většinou to je bratr (2:50). ".. .to j e potom jako víc

srandy.(...) j e to takový interaktivn ěj ši, že prostě ... si jako různ ě u toho povídáme, prostě
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co si myslíme. jak to teďka dopadne. co se te ďka stane... " (2:50) Bavit se o seriá lu ho

baví, nejvíc si s kamarády povídají "vo těch vtipech, va těch situacích humornejch"

(2:64) Chování postav nerozebírají (2:64).

Karel se raději dívá sám, protože během seriálu většinou díly nekomentuje. ".. .kdyby

kazdej rek n ějakej koment ái vždycky, kdy ž ho něco napadne. tak by to bylo takový

kouskovaný moc. Že to už by.. to už by trochu vadilo možná. " (3:61) Bavit se o seriálu

m ů že potom. " . . . já treba znám hodně lidí. co ty Piátel ésledujou, takže prostě pak když

to chci rozebrat. tak j e stejně m ů žu n ějak kontaktovat a bavit se s nima. a oni s i

pamatujou určitě jakej j e to díl. " (3:61) Moc často to prý ale ani nedělá, právě proto, že

mu Přátelé nepřipadají "moc inspirativní " (3:61). O čem ze seriálu se baví, moc vyjádřit

nedokázal (3:65).

Markéta se radši dívá s někým. "Určitě. Protože toj e větší sranda. že jo. (...) taková ta

kultura, že prostě si vemem popcorn a koukáme se na něco a pak si o tom povídáme a

tak. " (4:94) Seriá l komentuje spíš po konci dílu než během něj. "Protože taje tak nabitý,

že to.. ale treba když už to známe, tak už do toho sk á čem. " (4:94) Podobně jako ostatní

probírá častěji vtipnější části seriálu. "Tak tieba jsem se moc nebavili o tom Phoebinym

těhotenství, jo. Nebo tak.. To bylo takový... Jako nepii šlo mi to asi tak aktuální, pro nás

teďka, takže.. Spíš se budem bavit. já nevim, o tom, jak rozbili stolní fotbá lek nebo tak.

(4: 107) Asi spišjenom n éjaky věty si z toho vytaháme. prostě buď to něco vtipnyho a nebo

treba: j o. tohle j e jako když mně se stalo a za čnem povídat va něčem z našeho života. "

(4:94) O chování postav se tedy baví spíše jen když j í připomíná něco zjejího života.

Stej ně jako většina ostatních i Markéta zahrnula vtipné citace seriálu do svého běžného

vyjadřování. " . . .ti eba prostě že Kamila někdy piijde a udělá na mě "promiií" (predv ádi),

jako takový to, jak Jo ey nevěděl, jak se po užívají uvozovky (smích) jo a tak dále." (4:98)

Také vyzkoušela nějaké hry, které hrály postavy v seriálu (4:206)

Kamila může Přátele sledovat sama i s někým. .Jako ono j e lepší, když jako se tam

zase člověk nesm ěje jako blázen sám, jo, ale zase na druhou stranu u těch dilů, kdy.. kde

piesn ě vim, co prlde, tak na to se radši dívám sama, že mi do toho nikdo nekecá. zase

(smích) . " (5:79) Seriál s kamarády moc nerozebírá. ".. jako ve škole se o tom tieba

člověk baví ( ...) Ale to neni o tom, že bysme piimo rozebírali ten seriál. ale spíš jako se

piipominajijalco takový ty památný hlášky a r ůzny fórky ... " (5:82) Závažnější probírání
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motivů postav seriálu Kamila promýšlí sama. " . .Já nevim tieba j edu autobusem, tak se

zamyslím nad tim, proč to udělal. ta posta va ... " (5:83)

Karolína konverzace o seriálu moc nevede. ". .Jako občas, že se na to někde narazí v

rozhovoru. takže.. n ějak o tom něco prohodím e, ale že bych jako vysloveně se o tom

bavila. to ne." (6:50) Není si ani vědoma, že by používala citace ze seriálu (6:107).

Přátele většinou sleduje sama, ale společnost ji pravděpodobně nevadí (6:43).

Dan taky Přátele necituje, alespoň co si pamatuje (7:129). Seriál nejčastěji sledoval se

sestrou, bylo by mu ale jedno, pokud by byl sám (7:54). Epizody pří li š nekomentovali.

.Někdy občas jsme něco i ekli, občas j sm e se zasmáli. občas j sme něco probrali, ale spíš

jsme asi kouka li. " (7:129) O něco víc se o Přátelích bavil potom, opět většinou o vtipech.

.. ...když j sm e byli potom někde venku s prátelama, tak jako s k ámo šema, tak j sme si

rozebírali ty vtipy a to jako jak půjde ten děj, to už bylo takový. to už j sme rozebírali

mÍ1l. " (7:129)

6.7 Závěr

Slast z textu je sice podle Barthese i Angové unikavá, nejistá a enigmatická (Angová

1996: 85) a podle Barthese ji nelze vysvětlit a zdůvodnit. (Barthes 1994: 153) Nicméně

tato práce se pokouší dokázat, že alespoií. do určité míry se slast z populární kultury dá

popsat, a právě charakterům divácké slasti zjištěné během výzkumu o recepci seriálu

Přátelé středoškolskými studenty se věnuje tato závěrečná kapitola.

.Jak je patrné z vyjádření všech účastníků , divácká slast stála za samotným

rozhodnutím, zda seriál sledovat. Všichni se stali diváky sit-comu Přátel é dobrovolně.

Seriál nabízel divákům příjemné a nenáročné slasti, především vtipný humor, odlehčující

osudy postav . To, co by marxističtí teoretici nazvali falešným obrazem štěstí nacházeném

vosobním životě, odvádějící pozornost od závažnějších problémů oprese v pracovní

sféře, středoškoláci vnímali jako zábavný komentář současného životního stylu mladých

lidí. Tento styl, podobně jako celý seriál, ale respondenti nepřijímali nekriticky.

Sledování Přátel si dokázali užít i ti, kteří se s postavami nebo s jejich způsobem života

neztotožií.oval i, například Kamila nebo Karolína. Komerčně úspěšný americký seriál tedy
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nezměnil své diváky v povrchní konzumenty bez kritického myšlení, jak by

předpokládala Marcuseho teorie represivní desublimace. f

Výpovědi respondentů se ani neshodovaly s teorií Mulveyové, podle níž slast přich á z í

jako odměna za přijmutí ideologie hlavního hrdiny kulturního produktu.Ť Segmentované

vnímání seriálu určené už tím, že šlo o televizní text a ne filmový, na něj ž se teorie

Mulveyové vztahuje především, podpořilo i rozdělení hlavního hrdiny do šestice postav.

To poskytlo divákům širší možnosti k identifikaci, ani postavy, s nimiž respondenti

neměli příli š společného, nezmenšovaly slastný zážitek ze seriálu, pokud zůstaly vtipné

(například Joey).

Respondenti slast v seriálu akcentovali a vědomě i nevědomě se snažili ji zvýraznit.

Diváckou slast viděli jako nejdůležitější a nejpřita žliv ěj š í dar, jaký jim seriál Přátelé

nabízel, ne jako falešný pacifikátor. Jejich divácká slast je nutně neudržovala pod

kontrolou význam ů textu. Tím, že televize dokáže privatizovat veřejné aktivity a

koncepty, přináší do soukromí svých diváků veřejné významy a hodnoty, jak upozor ňuje

Silverstone. (Silverstone 1999: 56) Vliv televize nicméně závisí na charakteru kontaktu

mezi médiem a příjemcem i na kulturní a sociální orientaci diváka. Ani ekonomické,

sociální a politické systémy, z nichž mediální technologie vycházejí, nejsou statické a

bezproblémové, protože jsou heterogenní. I přes konvergenci obsahů i žánrů není efekt

médií jednotný a absolutní, neboť publikum si může vybírat a jejich individuální kultury

mohou ovlivňovat dominantní kulturu. (Silverstone 1999: 91) Výzkum naznačuje, že

"přivlastnění" sit-comu Přátelé probíhalo, ale limitovaně a v součinnosti s dalšími vlivy

nejen z médií a populární kultury. Moc textu utvářet názory diváků se ukázala jako

proměnlivá a subtilní, respondenti si ji př íliš neuvědomovali.

Jak zmiňuje 3. kapitola o roli médií v každodennosti, aby televize mohla domestikovat

veřejnou sféru, musí být nejdříve sama domestikována a v tomto procesu jsou její

významy přisvojov ány do kultury jejího uživatele, v níž ji může zčásti kontrolovat. Míra

této kontroly je individuální, domestikace média je tak elastický proces probíhající mezi

extrémy kompletní integrace po marginalizaci televize a jejích obsahů (Silverstone 1999:

98). Různý stupeň domestikace televize, který také ovlivňuje její vliv na inkorporaci

48 http://archives.econ.utah.edu/archives/theory-frankfurt-schooI/1998mIO/msgOOOI6.htm
49 Mulveyová 1975: http://www.drama2Ic.net/writers/mulvey/mulvey.htm.
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mediálních v ýznam ů do světa diváka, prokázal i výzkumu o recepci seriálu Přátel é . Jak

bylo zm íněno v předcházející podkapitole, například Karel nebo Tadeáš měli k televizi a

pf'edevšímjejím obsah ům jinak silný vztah než Karolína č i Dan.

Televize poskytuje spojnice k r ůzným význam ům, neboť nabízí obrazy domova i

společnosti. Z nich se stávají zdroje pro konstrukci vý znam ů a identit div ák ů , divákj e ale

různ ě kombinuje s dalšími zdroji ze svého okolí. Například Kamila nebo Markéta seriál

používají k promýšlení situací, které neznají z vlastního života, a které by je třeba mohl y

potkat. Řešení a závěry ze seriálu ale podle vlastních slov chápou jenom jako jednu,

nikoliv jedinou, možnost, kterou konfrontují se svým postojem. Tento postoj mů že seriál

ovlivií.ovat, ovšem určitě ho nedeterminuje,

Vybraný vzorek respondentů, jehož převá žná většina pocházela ze stejné školy, se

zásadně lišil jen v genderu a v osobních charakteristikách. Všichni se shodli, že je na

Přátelích přitahuje jejich humor a zobrazení přátelských vztah ů, Seriál nicméně nevnímali

všichni naprosto stejně, každý ho četl o něco jinak, v souladu s vlastním náhledem a

očekáváním od života . Sylva se zam ě řila na osobní vztahy hrdin ů , které jí momentálně

nejvíc zajímají i v jejím životě. Seriál brala především jako rozptýlení a oživení

konverzace se svými přáteli. Tadeáše k seriálu přitahoval také obraz životního stylu, který

mu připad á zábavný a plný. Ten ho zajímal víc než rozebírání partnerských nebo

pracovních problémů. Karel akcentoval zábavný a odpočinkový charakter seriálu, Jako

model ho kvůli tomu příliš nechápe, v seriálu ho ani tolik nezajímají vážnější témata,

například vztahová. Markéta seriál víc vztahuje ke svému životu a ke společnosti

(například vyprávěla, jak sit-com ovlivňovala móda a sláva) a seriál používá kromě

pobavení i k promýšlení situací, více těch, které v životě nezažila a díky kterým tak může

proniknout za hranice své zkušenosti. Životní styl postav se jí líbí, svůj život si ale

představuje o něco serióznější. Vážná témata nachází pak i ve vztazích postav, například

určitou odpovědnost k sobě a ostatním. Kamila své požadavky od života hledá i v seriálu

a kromě pobavení se nad ním zamýšlí i z tohoto úhlu. I když si uvědomuje, že sit-comji

v tomto ohledu nem ů že plně uspokojit, více hlubších témat jí v něm chybí. Rozebírání

partnersk ých problémů ji asi tolik nezajímá, možná proto, že sama vážné milostné vztahy

ještě neřešila. Karolíně se životní styl postav zdá příliš pomalý a nenaplněný, i proto má

třeba raději než Přátele válečný M.A.S.H. Sit-com bere jako pobavení, do života si ho
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pr-íliš vědomě nepouští. Danovi se neuspěchaný životní styl naopak líbi. Seriál, kter ý

přestal sledovat ještě před koncem jeho vysílání, si příliš nepřivlastnil.

Významy s tvořené ze seriálu tak nevycházely pouze z textu, ale byly filtrovány přes

názory a očekávání diváků. I když postavy a některá témata respondenti popisovali velmi

podobně, lišili se v jejich hodnocení (nap říklad u postavy Joeyho nebo při posuzování

přitažlivosti životního stylu Přátel). Seriál tedy neobsahoval pro všechny stejné odpovědi ,

všichni mu také nekladli stejné otázky.

Výzkum více odpovídal teoriím přiznávajícím příjemci aktivní roli při získávání slasti

z populární kultury i při jejím vlivu na vytváření významů . Respondenti určitě aktivní ve

zvyšování slasti ze seriálu byli. Mezi strategie, jak toho dosáhnout, patří například snaha

filtrovat z celkového obrazu seri álu nezajímavé části a soustředit se na další scény. Nebo

si opakovaně pouští spíše scény oblíbené, o nichž často vědí , kde se vyskytují. Když

seriál vysílala televize, ti, kteří k němu měli silnější pouto, času vysílání přizpůsobili svůj

denní rytmus. Po skončení vysílání si většina zajistila možnost pustit si seriál podle

nálady. Během sledování seriálu věnovali plnou pozomost, především ději a vtipům .

Pokud vidí n ěkterý díl poněkolikáté, soustředí se i na jiné věci , například výpravu,

herecké výkony, aby na známém textu našli něco nového. Výčitky , že se dívají na Přátel e

místo toho, aby dělali něco užitečnějšího , se snaží ignorovat, podobně jako požadavky,

které přesahuj í možnosti seriálu. Většinu nedostatků seriálu, které uvedli, omluvili, pokud

jim připadaly alespoň zábavné.

Podobně jako ze studie Buckinghama o soap opeře (Turner 2003: 128), i z mého

výzkumu vyplývá, že také konverzace o seriálu během něj nebo po jeho shlédnutí

představuje významný zdroj slasti, u žánru sit-comu se tato konverzace netýká

odhalování děje a rozebírání možných budoucích scénářů , ale spíše opakování vtipů . Tuto

slast ale všichni nevyužívají. Například Karolína se o seriálu nijak zvlášť bavit nechce,

což pravděpodobně souvisí s tím, že k textu měla ze zpovídaných nejodtažitější vztah.

Respondenti prokázali autonomii definovat si vlastní vztah k seriálu a zaujmout

k němu kritickou vzdálenost, aniž by se připravili o diváckou slast, jak říká Buckingham

(Buckingham, cit. podle Turner, 128-129). Tato vzdálenost se netýká jen vnějškové,

denotativní roviny, na níž seriál porovnávají s realitou, jak bylo zmíněno v podkapitole

6.3. Kritický odstup mohou zaujmout i k emocionální realitě seriálu, jak ukázal příklad
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životního stylu hrdinů, s nímž se Kamila nebo Karolína neztotožňovaly. Tento odstup je

ovšem jiného druhu než odstup na denotativní rovině, protože neposuzuje, zda je seriál

pr'esvědčivý a odpovídá subjektivně hodnocené objektivní skutečnosti , ale zda má n ě co

společného s názory a hodnotami diváka, tedy s jeho subjektivní realitou.

P řiznat seriálu realističnost na konotativní rovině je pro diváky důležité , protože další

zdroj slasti představuje porozumění světu seriálu a emocionální zapojení diváka do tohoto

světa. I respondenti výzkumu hodnotili seriál jako vesměs emocionálně realistický, tento

názor mohla většina podpořit tím, že v seriálu našla situace známé z vlastního života.

Slast z ideologické dekonstrukce a analýzy textu, na kterou se mají především divačky

zam ě řovat podle Mulveyové (Mulveyová 1983: 157), nikdo neuváděl. Někteří pouze při

opakovaném sledování čerpali slast z vědomí fiktivnosti žánru a postupů tvorby.

Seriál si každý přivlastnil do své osobní historie v jiné míře a jiným způsobem a

v různé míře také obsahuje slasti a významy načerpané z Přátel vlastní kultura každého

vytvářená právě skrz konzumaci slastí a významů z okolí. Publikum je tedy aktivní v

integrování televizních významů do běžného života, tato aktivita je nicméně omezena

sociálně determinovaným domácím kontextem, v jehož rámci je artikulována. (Morley

1992: 203) Proto bych výsledky výzkumu přímo neztotožnila ani s teoriemi, které

považují slast za zbraň diváka proti opresivní ideologii textu. Sice si nemyslím, že

respondenti byli zcela schopní či ochotní posoudit, do jaké míry se nechávají texty

populární kultury ovlivnit, a výpovědi o minimálním účinku textu na jejich vnímání jsem

nechápala jako úplný obraz vlivu seriálu. Jak připomíná Storey, mezi bojujícími silami

není moc rozdělena stejnoměmě (Storey, cit. podle Tumer 2003: 140-141 ), a všechny

žánry neumožňují jednoduché oddělení označujícího od označovaného, díky němuž

příjemce může spoluprodukovat význam textu a zpochybnit normalitu vyžadovanou

společností, v níž žije, jak tvrdí Fiskeho koncept sémiotické demokracie. (Fiske 2001 :

238) Respondenti stále s termínem normalita operovali, stejně jako s požadavkem reality

a kvality. V sit-cornu sice může podobnou roli, kterou Fiske přířkl stylu, suplovat humor,

kter ý respondenti oddělují od narativity seriálu (a proto se mohou bavit i postavami či

situacemi, se kterými názorově nesouhlasí). Z výpovědí nicméně nevyplývalo, že by

středoškoláci používali mainstreamový seri ál k zachování pocituodlišnosti, definitivně ne

té individuální (Kamila například uvedla, že seriál začala sledovat, protože" ...to j e jako
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SOl/část tý popkultut y a dělá to prakticky ka ždej, takže jako když to neznáš, tak.. vlastně

spOl/sta věcí nebo narážek nechápeš" 5: I). Pokud někdo vyjadřoval nespokojenost se

společností, Přátelé nebral jako výjimku, například nezájem o rodinu Markéta i Kamila

vyčítaly seriálu i společnosti .

Určitá populámí fikce pravděpodobně může dodat divákovi sebed ů vě ru k OdpOIU proti

dominantní ideologii společnosti, mainstreamový seriál ovšem k takovýmto fikcím podle

mého n ázoru nepatří. Podobné charakteristiky prvků seriálu podané r ů zn ými respondenty

nenaznačují, že by divák mohl "ukrást" dominantní diskurz a přetvořit ho podle vlastních

pravidel. Diváci cítí, že mají moc tento diskurz přijmout či odmítnout, ale ne změn i t a

doplnit význam události či postavy pouze podle sebe, nezávisle na textu.

Výpovědi dotazovaných odpovídají n ázoru Barthese, že divák může čerpat slast

z textu, s nímž ideologicky nesouhlasí, i když u respondentů toto platilo jen zčásti ,

protože všichni našli v Přátelích minimálně jednu věc, s níž se ztotožňovali - model

přátelství. Podobně teorie, že příjemce si může sám určit, co bude číst a co nebude,

výzkum potvrzuje, jak dokládá výše zmíněný stru čný přehled, na jaká témata v seriálu se

každý z respondent ů soustředil. Nicm én ě jejich interpretace se stále pohybovala

v limitech stanovených textem. Struktura textu narozdíl od Bathesova pohledu

ovlivňovala slast získanou z textu. (Barthes 1994: 159)

Pro respondenty hrál také celek jako text větší roli, než mu přisuzuje Barthes, (Barthes

1994: 143) Pro středoškoláky bylo důležité předsv ěd čení , že seriál, na který se dívají,

považují za kvalitní. Podle Angové sice slast motivuje diváky k dalšímu sledování

nezávisle na jeho kvalitativním statutu, ten ale hraje roli při konverzaci o seriálu, během

níž se pak diváci snaží svou zálibu v takovém textu obhájit. (Angová 1996: 92) Tento

důvod mohl hrát roli i během výzkumu, protože všechna data jsou získaná z rozhovorů .

Nicméně zařazování projevů o kvalitě seriálu se mi nezdalo jako prim árn ě motivované

snahou ospravedlnit se.

Podle Angové si text snaží zajistit divákův zájem pomocí strategií vzbuzujících

divákovu účast ve světě seriálu, například identifikací, proto své postavy většinou staví

do centrální pozice. (Angová 1996: 29) V Přátelích jistě postavy tvoří základ seriálu.

Respondenti se k nim chovají jako k reálným lidem, protožejak říká Angová realističnost

je důležitou podmínkou emocionálního zapojení diváka do textu, a tím i jeho slasti.
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(Angová 1996: 34) Nicméně pokud některé postava nebyla identifikovatelná v kontextu

divákových životních zkušeností, dotazovaní k ní zaujali odstup a zača l i ji hodnotit i za

její pozici ve vyprávěcí struktuře (opět například u Joeyho, kterého Markéta označi la za

komický prvek).

Zásadním prvkem teorie Angové je názor, že slast nepatří do světa reality, ale fantazie

a její primární hodnocení jako politické síly je proto neadekvátní. Identifikace ve fantazii

podle Angové neur čují ani necharakterizují postoje ve skutečném životě . V případě

účastníků tohoto výzkumu ovšem identifikace se seriálovými postavami ukazovaly i na

jejich postoje a názory mimo svět fantazie, osobní stanoviska ovliv ňovala čten í celého

seriálu, jeho témat , postav i jeho hodnocení. Realita určitým způsobem stále zůstáva l a při

sledování seriálu přítomná, respondenti si s ní tedy nehráli tak uvolněně , jak naznačuj e

Angová. Z rozhovorů nevyplývalo , že by si respondenti dovolovali prožívat excesivní

emoce, ov šem seriál typu Přátelé pravděpodobně takové emoce ani nenabízí. Seriálový

svět bud' brali do určité míry jako pole inspirace pro svůj svět (Markéta nebo Kamila),

nebo jako nezáva zný a nezávažný způsob relaxace (Dan nebo Karolína). I v tomto

pohledu ale zůstává eskapismus více hrou s další dimenzí reality než jejím popřením, tak

jak ho vidí i Angová. (Angová 1996: 49)

Slast ze seriálu Přátel é jistě život dotazovaným zpříj emnila či zpříjemňuje .

Rozhodovat zda j e proto slast primárně progresivní či konzervativní silou se sice může

zdát jako její přepolitizování. Nicméně na rozdíl od Angové si myslím, a mé interpretace

výzkumu o recepci seriálu Přátelé středoškoláky to podporují, že divácká slast není

spojena pouze s fiktivními pozicemi a řešeními, ale že ovlivňuje a je ovlivňována i

realitou , u každého diváka odlišným způsobem a v jiné míře, jejichž zjištění (pokud je

možné) by vyžadovalo rozsáhlejší výzkum. Pokud pak definujeme politiku širším

způsobem jako například Morley (Morley 1999: 202), pak i divácká slast má politickou

roli, její moc ale podle mého názoru není tak silná, jak tvrdí přístupy ke slasti jako

k nástroji dominantní ideologie (například Marcuse) ani přístupy k slasti jako k nástroji

subordinovaných (například Fiske), neboť je neustále konfrontována, upravována a

v případě slabých televizních diváků také podřízena významům i slastí získaných z jiných

zdrojů . Dichotomický přístup nestačí podle Silverstonea k popisu každodennosti , protože

politika ka ždodennosti jc dynamická a nestejnoměrná, užívaná v rámci osobního
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symbolického kapitálu a kompetencí (Silverstone 1999: 163), a podobně také nestač í ani

di chotomický p řístup ke slasti. Jak řík á Mercer, ideologická hra v populámí kultuře je

rozpOluplná a složitější. (Mercer 1983: 85)

Výchozí hypotézu práce, která předpokládal a , že divácká slast modifikuj e dominantní

ideologii obsaženou v textu populární kultury, ale že kvalita této modifikace se mění v

závislosti na kontextu recipienta, tak výzkum potvrdil.
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SUMMARY

The main aim of this paper has been to confinn (Ol' not) my hypothesis that a viewer's

pleasure can and does modify the ideology embedded in a text of popular culture, but the

quality of this modification depends on recipienťs context, To be able to prove this, I did

a qualitative research among seven high school students of an age group between 17 and

18 . I asked them questions conceming their viewer's experience of watching the

American sit-corn Friends and their opinions and views on this show and on some

general topics related to it. After I made transcripts of these interviews, I coded the data I

had gained, according to a method of an open coding, and I tried to analyse them

according to the steps of the grounded theory. Due to my little experience with this kind

of work, I have not succeeded fully in it. Nevertheless, I think that I have been able to

introduce some interesting findings about mechanisms of the viewer's pleasure which led

me to a conclusion that the viewer's pleasure really does modify the ideology of the text

and that this modification is very much dependent on the viewer's context. However, my

interpretations of my data did not fit entirely into any of the three major groups of

theories about viewer's pleasure I had recalled in Chapter 2 of this paper. I think that

viewer's pleasure has a more subtle political int1uence on its users than it is claimed by

theories like of Frankfurt School Ol' Laura Mulvey which consider pleasure as a tool of

oppressive dominant ideology, Ol' theories like of John Fiske who sees pleasure as a tool

of subordinated member of society who can express his/her power and distinctive identity

through it. On the other hand I think that viewer's pleasure has some political role,

opposing to the late Barthes hedonistic attitude towards reading of a culture text, and I

think viewer's pleasure reveals more about real-life opinions and attitudes than len Ang,

otherwise an inspirational figure for my interest in this topic, claims.

This research occupies the second half of this paper; the first half is devoted to a

theoretical part, Apart from the chapter about different attitudes towards political role of

viewer's pleasure, one chapter contains an overview of history of reception studies, third

chapter concems theories (especially Roger Silverstone's) about media use in the context

of everyday life. The paper is completed by a rather extensive annex, a list of relevant

quotes used in the research.
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POUŽiTÉ CIT ACE

rozhovor 1 (Svlva)

P 1: rozhovor 1.doc - 1:3 [A tak n ě j ak j ako m ů žu ses nim..1 (6:6) (Super)
Codes: [identifikace]
No memos

14 A tak něj akj ako m ů žu se s nima ztotožnit, že třeba se občas chovám jako ty lidi a jsou mi
jakoby pro stě blízcí.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:4 [Co tě na to m nejvíc baví, nebo.. ] (12: 18) (Super)
Cades: [humor] [srovnan í] [určení kvality] [úroveň ]

No memos

17 Co tč na tom nejvíc baví, ncbo nejv íc se ti líbí'?

18 Asi ten humor.

19 Humor.

...že je docela intel igentní ,takový, že... Na to, že to je sitcom a č lověk si vždycky myslí, že
sitcorny mají takový trapný, plytký humor, tak mi p řijde , že n ěkteré ty vtipy tam jsou fakt
dobrý.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:5 [Hm ..., a co ti na n ěm vadí? Je. . ] (20: 35) (Super)

Codes : [humor] [negativa] [určení kvality] [úroveň ]

Memos: [ME - 30.04,07 [8]]

22 Hm..., a co ti na nčm vad i'? .Jcstli je tam nčco, co ti vadí na tom nebo nesedi na tom
seriálu?

23 .Jako u některých d íl ů prostě užjsou takový, jako by, nevím, slabší chvilky, takový už, už, právě

ten trapný, klasický sitcomovský humor..., že,...nevim ...

24 Kdybys mčla pop sat, třeba...

25 Třeba ...

26 ...n ějak ý příklad.

27 ...Ross a kožené kalhoty.

28 Jo.

Tak to už mi p ři šl o takový tr..., tak právě ... takový trapný, no. Ale, jako zasmála jsem se tornu,
no.



--
P 1: rozhovor 1.doc - 1:10 [Ty umíš tak dobře n ěmec k y? Jse. . ] (57:59) (Super )
Codes: [pouziti serialu na...]
Memos: [ME - 30.04.07 [9]]

47 Ty umíš tak dobře německy?

50 Jsem se na tom naučil a . J á to stále tvrdím, to, že jsem se německy nau čila z televize. (smích)

P 1: rozhovor 1.doc - 1:15 [Já jsem právě na to zača l a 1\0u..1 (69:83) (Super)
Codes: [zacatek sledovani]
No memos

58 J á jsem právě na to zača la koukat, kd yž jsem se dívala na Simpsny a ono to běželo po nich
a já jsem byla líná vstát od tý televize...

59 No, asi tak n ěj ak to bylo.

61 Takže jsi na to začala spíš náhodou koukat?

64 Jako tak j sem zača l a , no. Pak užj sem si schvá l ně dávala pozor, abych byla doma na večeř i v 6 a
mohla se dívat a tak.

65 Takže to nebylo, že bys o tom n ěkdy slyšela nebo n ěco ...

66 To asi ani ne,...

67 V ůbec jsi před tím o to neslyšela, o tom ser iá lu...

Asi maximáln ě tak nějak jako rámcově, že jsem si toho nevšimla.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:16 [Jako tak jsem začala, no. Pak ..) (75:75) (Super)
Codes: [dostupnost] [extenze slasti]
No memos

Jako tak j sem zača la , no. Pak užj sem si schvá l ně dávala pozor, abych byla doma na večeř i v 6 a
mohla se dívat a tak.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:18 [Kdybys měl a říct, °č elil ten se..] (85:91) (Super)
Codes: [akcenty v seriálu] [p řátelství]

No memos

70 Kdybys měla říct , o čem ten seri ál je. Hlavně. Co je ústřední téma ser iá lu. Jak bys to
charakterizovala n ěkomu, kdyby se t ě zeptal , co je to za seriál?

71 Život dobrých kamar ád ů , šesti kama r ád ů , v New Yorku, ...asi.

72 A ten život? .Ia k bys to trochu víc specifikovala? Tam nejsou všechny sféry toho života, že

jo, třeba jako z práce tam toho moc nem áš...

Tak jako hodně ten osobní, prostě r ů zný ty vztahy, kamarádství a právě ty mezilidský vztahy
spíš.no.

II



--

P 1: rozhovor 1.doc - 1:21 [Koukáš třeba i na filmy nebo n..] (109:119) (Super)
Codes: [role tv v zivote]
No memos

82 Koukáš t řeba i na film y nebo na n čco j eštč v televizi'!

85 No to jo.. .. Jako ne v televizi, spíš doma, na počítači . (lehký smích)

88 Na počítači. A jaký filmy to v ětšinou jsou'? .Iako je to, to co chodí do kin , takov ý ten
an gloam el"ický mainstream nebo má š třeba oblíbený francouzsk ýfilmy nebo tal, n ěco?

89 To ani ne, spíš mám ráda klasiky,jako starší filmy, něj aký Casablanky a ...

90 Takže v ětšinou americk ý,

To jsou americký, no.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:22 [Když koukáš na ty Přátele , tak..] (121 :127) (Super)
Codes: [exten ze slasti] [odstup]
Memos : [ME - 30.04.07 [11]]

92 Když kouk áš na ty Přátele , tak vnímáš t ř eba jakou to má výprav u, jak)' jsou tam
interiéry, co mají ty lidi na sobč, jal, hrajou...'!

97 Když už n ěkterý díl vidím po desátý, tak už si všimnu, t řeba že kulisy mají občas j inak a... a
jako t řeba toho města j ako se snažím všímat, že prostě t řeba ty změny, když po těch útocích, že
tam užji ch bylo míl') těch z á b ě rů na Dvoj čata , a jako,... č lověk si toho všímá, ale asi kdyžjsem
to v id ěla poprvé, tak mě to nějak jako urč itě nepři šl o d ůle ži t ý ,

98 To jsi vnímala JCII tcn p ř íb čh?

Spíš tak. Ted' už, když už to znám n azpaměť, tak si všímám těch mali čkost í.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:24 [A kvůli čemu? ...Tak, ty herci..] (133:135) (Super)
Codes: [obecna meritka kvality] [určení kvality] [úroveň ]

No memos

104 A kv ůli č e rn u ?

...Tak, ty herci nejsou úplně špatný... A celkově ten scénář je dobrý, že mně přijde , že ty dialogy
mají jako hlavu patu a ten humor právě stoj í za to.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:26 [Když ti n ěkdo ř ekn e sv ů j oblíb..1 (137:143) (Super)

Codes: [otazka vkusu]
No memos

107 Když ti n ěkdo ře kne svůj oblíbený seriál, m ů žeš potom říct, jaký má vkus'! Myslíš si, že to

prozrazuje o tom č l ově ku , jaký má vkus?

111 .Jako dá se z toho n ěco vyč ís t , ale úpln ě , neřekl a bych, že vkus. Podle mně č lověk, který má rád
Přátel e , m ů ž e mít i rád špatný filmy i dobrý filmy a m ů ž e se mu líbitjako dobrý umění a špatný
věci. Jakože úplně o tom vkusu ne, ale o tom č lověku to asi něco řekne .

III



---

11 2Hm a myslí š s i, že tady j e hierarchi e těch um ěleckých d ěl nebo těch se riálu v ů bec i filmu
jako že p rostč jsou dobrý a špa tný a že se to dá takhle rozdělovat'! '

Něj a k asi jo.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:28 [Hm a myslíš si , že tady je hie..] (141 :143) (Super)
Codes: [určen í kvalit y]
No memo s

112 Hm a myslí š si, že tady j e hierarchie t ě c h uměleckých d ěl nebo těch se r iálu v ů bec i filmu ,
jako že prost ě j sou dobrý a špa tný a že se to dá takhle rozd ělovat?

Nějak asi jo.

P 1: rozhovor 1.doc -1:31 [Ke konci už bylo vidě t , že uLl (159: 159) (Super)
Codes: [hum or] [neg ativ a]
No memos

Ke konci už bylo v i dě t , že už sami p ros t ě n evěd ěli ,j a k ú p l n ě vymýšlet ně kdy ty vtipy a tak.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:32 [No. Jako mrzelo mě to , pr ot ože..I (155: 163) (Super)

Codes: [úrove ň ]

No memos

125No. Jako mrzelo mě to, protože... j ako koukat na to furt dokola bylo fajn, ale .,. pros tě o bčas si
ří kám , že jak by to mohlo pokračova t a měl a jsem takový pocit, že oni by s tej ně už nevěd ěli

kam dál. Takže to v la s t ně bylo jako dobře, že už to skon č i lo .

126 Hm.

127Ke konci už bylo v i d ět , že už sami pro stě n evěděli , jak ú plně vymýšlet někdy ty vtipy a tak.

128 Hm . Mně p řišlo , že ty poslední sé r ie byly horší, než ty ...

Slabší, no.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:33 [P řemýšlela jsi n ě kd y , j ak by t . . ] (165 : 179) (Super)

Codes: [postavy v ž ivo t ě - k extenz i ]
No memos

BI Přemýšlela j si někdy , jak by ty postavy mohl y s konč it ? Co se s nima teďka děj e nebo tak

něco?

132Tak mě mrzí t řeba , že jsem n ev id ěl a , jak je te ďka ten seriál o Joeyrn ...

133 Te n jsem taky nevid ěla.

135Tenjsem n evid ěl a , ale... Tak jako jednou za čas mě to napadne, no, t řeba jestli Ross a Rachel by
se zase rozešli nebo zase dali dohromady nebo tak...

136Takže by tě to za j íma lo, jako kd yb y...

IV



139Tak lidská zvěd avost, no. Kdyby to natočili , tak p roč ne.

140Ty jsi ř'íkala , že je bereš, jako že to jso u sko ro jako tví p ř átel é,

Hm.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:42 [Asi když potřebuju vypnout, ja..] (187:187) (Super)
Codes: [cetnost a cas sledovani] [kontext] [serial v zivote]
No memos

Asi když pot ře buj u vypnout, jako prostě když to pustím a jen tak hl ou pě na to koukám, právě

tím jak už j sem je v i dě l a všechny víckrát, tak už n ěj a k nemusím sledovat ten děj , takže stač í

jenom, když mi to j ako v pozadí běh á ...A často prostě, když se cítím, že si chci pustit něco , ale
jako vím, že nern ám čas na film, tak si pustím p rostě Přá te l e , jakože to je ta p ůlhod in ka , třeba

kdyžj sem doma a m ám p ů lhod in ku a pak vím, že zase potřebuj u ven, tak si pustím Přáte l e .

P 1: rozhovor 1.doc -1:43 [Takže to máš jako oddech. Hm.] (189:191) (Super)
Codes: [relax]
No memos

153Takže to máš jako oddech .

Hm.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:47 [Mám je tak okoukaný, že už je ..] (203:203) (Super)
Codes: [postavy v živo tě - k exte nz i] [z vyk]
No memos

Mámje tak okoukaný, že užje nepo t ře buj u na ně se koukat pořád , ale zas, když se na ně

nekoukárn, už mi chybí, takže...

P 1: rozhovor 1.doc - 1:48 [A kde se koukáš , doma? Doma. V..] (209:223) (Super)
Codes: [kontext] [misto sledovaní]
No memos

167 A kde se koukáš, doma?

168 Doma. Vždycky jenom doma.

171To máš na počítači?

172l-1m .

173 .J alw na uorm áluim ?

174 Na notebooku , no.

175 Nekouká š se n ě kdy , tře ba že má š n ěkde notebook a..

Možná j eště LI kamaráda, ale ten to má také jako by na počítač i , takže ..,

v



P 1: rozhovor 1.doc - 1:49 [A koukáš se sama nebo s kamará..] (225:235) (Super)
Codes: [komentovani] [kontext]

No memos

179A Iwul,áš se sama ne ho s kamaráda ma nebo s n ěk ým jin ým?

183Dost často SaIll~, s ~rat re n; ,v k~yž je ~oma zrov l~a ... a právě jakože občas s kamarádem, když se
sejdeme, tak mame Jako vasen spolecnou, tak SI sedneme u dílu Přáte l a povídáme si u toho
j e ště a komentujeme.

184Ta kže se radši kou ká š třeba s tím kam ar ádem než sama nebo...?

J85Jájako ráda komentuju, když na n ěco koukám, takže jako jsem radši, když m ů ž u s někým

komentovat ... a le zas pros tě sama si to taky užiju,

186Jalw, že se víc so us tředíš neb o'!

187No. ... Ale zas je dobrý v ěd ět . jako třeba kterým vt i p ů m se směj e n ě kdo jinej a...co jinejm lidem
přij d e jako vt ipný a tak.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:52 [Takže, když se na to díváš, ta..] (237:247) (Super)
Codes: [kontext] [serial v zivote]
Memos: [ME - 30.04.07 [15]]

188Takže, když se na to dí váš, tak se jenom díváš? Nebo d ělá š u toho i n ěc o jin ýho, t ř eba že

bys uklízela nebo tak?

191Jo, te ďka poslední dobou to vždycky tak pouklizím, ... tu hromadu u čen í na stole tak odstrč ím ,

abych se mohla koukat.

192Ale jina k se pa k ko ukáš neb o?

193Spíš koukám.

194...posloucháš nebo n ěco d ěl á š j eš t ě?

Jako často t ře ba s i u toho ještě chatuju na internetu, no.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:56 [Kdybys to mě l a sr ovnat s dal šf..] (253:263) (Super)

Codes: [role tv v zivote]
No memos

Kdyb ys to měla srov nat s dalšími akt ívítama tvý ho volného času, tal, kolik tak pro cent se

koukáš na ty P I-Mele ?

_Te ď už m i ň , bejv ávalo to hodně , ale... Jako pustím si 2 díly d enně maximálně, cožj e tak ta
hodinka, takže ... Jako větši n o u j sem v práci, cožje n ěj akých 6 hodin, takže...

- Ty stud uješ a j eště pracuješ? T a k to mo c volného čas u pak ncm áš.

- No, ne.

- J enom na ty P řá tel e ..

vi



A mOCnespím j eště k tomu (smích).

P 1: rozhovor 1.doc - 1:59 [A koukáš na n ě nejv íc? - Asi k.. ] (269:271) (Super)
Codes: [postavy v ž i votě - k ex Lenz i ] [ zvyk]

No memos

A !wul<:íš na ně nejvíc '?

_Asi koukám na n ě nejvíc, no, ale ... tím, že je mám tak nejvíc zažitý, žeje to taková klasika, už
jsem se s nima sžila za t ěch pár let, tak asi proto jsou j eště na prvním I1l í stě .

P 1: rozhovor 1.doc - 1:62 [Bavíš se potom o tom seriálu s..] (277:279) (Super)
Codes: [akcenty v seriálu] [extenze slasti] [identifikace] [pouziti serialu na...]
Memos: [ME - 30.04.07 [16]]

Bavíš se potom o tom seriálu s n ěkým?

_Já jsem právě byla hrozně nadšen á, že jsem našla č lově ka , s kterým se o tom m ů žu tak váš n ivě

bavit a bavit se cit átarna ze seriálu, jako z Přátel. To bylo super s Amy ( uč i te l ka a ng l i č t i ny,

kterou zná m) jsme sedě ly v hospodě a mluvily na sebe.jako rů zn ý ma hlá škama z P řá te l.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:65 [A co tak rozebíráte mezí sebou ..] (281 :295) (Super)
Codes: [ident ifikace] [pouziti serialu na...]
No memos

A co tak rozebiráte mezi sebou? .Iako t řeba jenom ty vtipy nebo p řipom ín áte scény...

- Spíš p řipomin áme scény, který j sou zrovna n ěj ak jako aktuální, třeba podobný n ěj aký

současný situaci nebo ...

- Třeba ? Má š n ějak ý p ř íklud?

- (pauza) .J o,...teď bych nevěděl a.

- Tak, v jaký situaci myslíš, so učas ný, jako v tvý osobní nebo co se d ěj e ve světě '?

- Spíš osobní, t řeba že občas reaguju tak, jak tře ba reaguje Monika. jako že tak za kř ič ím stej ně

jako ona s tou její dikcí...

- Jo.

- Jo, sc hvá l ně řekn u něco na styl toho Chandlera. jak dává vždycky ten p řízvuk úplně blbě , jako
... spíšjako charakteristický prvky těch hrdin ů , ne že bychjako konkré tn ě sehrávala situaci v

reálným ž i votě, ale ...

P 1: rozhovor 1.doc -1:66 [Vyčítá ti n ěkdo. když se na to..1 (317:331) (Super)
Codes: [lenost]
No memos

Vyčítá ti n ěkdo, kd yž se na to díváš na televizi?

- V ůbec ,
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_Obecnč, třeba rodiče že by ti ří ka l i . ;

_Tak j asně , že kd.yž ~ ř ij de m~mka do I;okoje a uvidí, že zase sedím u Přátel , tak se tak kysele
zatvář í a řekne ml: uz zase? Ja tak odkývnu a mamka pochopí, že koukám, takže mě neehá být,
no.

_Tobč to nepřijde , že bys m ěla jít dčlat nějaké lepší v ěci než koukat na Přátele.

_Jo já jsem si toho vědoma , že na to koukám docela dost. ...Ale zas nemyslírn , že bych kv ů l i
tOlllunestíhalajako d ůl e žit ěj š í věci . Si zvládnu najít čas tak na všechno.

_Takže je to v pohod ě , myslíš si, že takovej oddechovej čas...

_...a hl avn ě to je oddechovej čas , no.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:68 [Tak Phoebe je ztřeštěná hi pisa. . ] (335 :335) (Super)

Codes: [Phoebe]
No memos

Tak Phoebe je ztřeš těná hipísačka , která měla pohnuté d ětství, které leckdy anijá už nechápu

P 1: rozhovor 1.doc - 1:70 [Rachel je taková ta - módní tr ..] (335:335) (Super)
Codes: [Rach el]
No memos

Rachel je taková ta - módní trendy, holka z maloměsta , taková povrchn í.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:71 [Maníka je ukřičená, cholerická..] (335:335) (Super)
Codes: [Monica]
No memos

Monikaje uk ři čen á , cholerická, p řespřili š poř ád kumilovn á ...

P 1: rozhovor 1.doc - 1:72 [Pak Joey je... no Joey ... Joey..] (335:335) (Super)
Codes: [Joey]
No memos

Pak .I oey je... no .I oey... .I oey je takový ten t ýpek, co hrozn ě moc balí ženský, s těma

n ejtrapněj šíma hl áškarna, který ev i dentně na n ě zabírej (smích), a z á rove ň je pseudoherec, který
podle mě neumí hrát, teda když hraje, že hraje.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:73 [A zůstal mi Chandler, kterej....] (335:335) (Super)
Codes: [Chandler]
Memos: [ME - 30.04.07 [17]]

A zůs ta l mi Chandler, kterej... j e podle mě hrozně vtipnej tímjakje furt sarkastickej a... taky ~ i
užil docela vtipný d ětství , rozvedený rodi če a v las tně otec je ženská. No, taky ho poznamenali
rodiče , no.
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P 1: rozhovor 1.doc - 1:75 [kdybys mě l a zhodnotí t? To vyzn.. ] (337: 339) (Super)
Codes: [postavy v ž i vot ě - k ext.enzi ] [ r ea] i La - ano]
Memos: [ME - 30 .04 .07 [18]]

lulyb)'s m ěla z hod no t it'! To vyznělo do cela n egativn ě , co jsi ř íka la o vě tš i ně t ěc h postav.

_Tak, když je takový s t ručný , tak č lověk musí vybrat to nej ch arakte ri st i čtěj š í , ono to asi takhle
vyzní že negat i vn ě , ale to právě díky těm jejich vlastnostemje pak č lověk má rád, že prostě

nejsou perfektní, ale zas prostč maj ty svý neduhy. Větš i na z nichje pros tě n ormá ln ě pracující,
mi lí a pros tě kamarádský, rnají dobrý jako p rá vě vztahy s těma kamarádama, ale t ě m a svýma
lI chylkama se jako vyzna č uj o u , no.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:76 [ale to právě diky t ěm j ejích v.. ] (339 : 339) (Super)
Codes: [určení kvality]
No memos

ale to právě díky těm jejich vlastnostem je pak č lo věk má rád, že pros t ě nej sou perfektní, ale zas
prostě maj ty svý neduhy.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:77 [Hm ... A přijde ti to jejich ch..] (341 :343) (Super)
Codes: [real ita - ano]
No memos

Hm... A p řijd e ti to j eji ch chování uv ěřiteln ýř.; Jako i v rám ci toho se riá lu - ja k se chovaj

na začá tku a jak v 10. s érii?

_Jo, vět š i n o u j o, j ako umím si před stavit, že někdy ... užjsem si ř í ka l a , že je to docela divný, ale
... ale větš i n o u j sem ji m to žrala.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:78 [Koho z nich máš nejradši? - (boo] (345:363) (Super)
Codes: [Chan dler]
No memos

Koh o z nich m áš nejradši?

- (bez p řemýšl e n í) Chandlera.

- A proč máš nej rnd ši C ha nd le ra?

_Myslím si, že je takovej j ako ... májako by tu masku toho humoru, že se pros~ě ~rání , ... že si
něj a k jako buduje odstup od urči té s po l ečn os t i , tímjeho humorem, ž~ ... V!.~stne nlkd? ho v
podstatě nezná, protože ze sebe jenom furt d ě l á toho šaška, prostě ml to př ij de takovy
sympatický. ... Křehk á duše, která se schovává.

- M áte n ěco s polečnéh o? Co si myslíš ty sa ma o so bě?

- Tak zas j ako šaškem se necítím být, ale tak...

- A křehkou duš í, k te rá se sc hovává?

IX



_To asi spíš, no.

_Talde, kdybys mčla vybrat z těch šesti n ěkoho, kdo je nejvíc, tak jako ty, tak hy to byl
Chandler '?

_Ne, byla by to Monika .

P 1: rozhovor 1.doc - 1:81 [Takže, kdybys mě Ia vybrat z tě . . ] (361: 379) (Super)

Codes: [Monica]
No memos

Tak že, kdybys měla vybrat z tčch šesti n ěkoho , kdo je nejv íc, tak jako ty, tak by to byl
Chandler'?

_Ne, byla by to Monika . Já j sem cholerická, hysterická, ukři čená , po ř ádkurnil ovn á . Jsem
schopná, právě jako Monika k ři čet na č lověk a , že posunul tužku u telefonu o centimetr, takže
...jsem velmi jako Monika. (smích)

_A máš Moniku radši třeba kv ůli tomu? Máš k ní jiný vztah než třeba 1< R áchel?

_Jako asi mám ji radši než tu Rachel, tím že asi ji umím víc pochopit než Ráchel.

_A používá š to třeba jako výmlu vu, jako kdyby ti n ěkdo ř ekl třeba, že jsi moc
pohl.dlmmilovná, že ř ekn eš : Monika je taky , nebo tak n ěco?

_Alejo, jako práv ě u lidí, u kterých vím, že j sou s těma reá liema Přátel seznámeni, tak často

řek n u : ale vždyť víš, to Monika, ona je vždycky hysterická. Jako používám to jako výmluvu,

občas .

_Dalo by se říct, ŽC ti to pom áhá.; Víš, že si řekneš: No a co jako, taková jsem, Monika je
taky takov á, tak ncmusím se n ějak m ěnit.

_Tak, n ěj ak č l o vě k se tam jak o tím m ů ž e utěšit , že vl astn ě se v tom někom vidí a ..

- Hm.

- ...i když ví, že není re áln ý, tak ...

P 1: rozhovor 1.doc - 1:87 [No a co ty ostatní postavy, ja ..] (381 :387) (Super)

Codes: [postavy v ž ivo tě - k extenz i]
No memos

R ? CI' v. ., M IINo II co ty ostatní postavy, jako t řeba Phoebe nebo Rachelncbo oss: iapes JC' O 1 II

bys s nima kamarádit?

- (přemýš l í) To je dobrá otázka, to mě nikdy nenapadlo.

- Víš, t řeba kdy ž Ross něco ud ěl á ... chápeš, proč to ud ělal?

- Jako asi umím pochopit , proč to ty lidi uděl aj , ale jako jestli bych se s nima vyloženě ch tě la

úpln ě kamarádit, to nevim,
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P 1: rozhovor 1.doc - 1:88 [Podle toho, co jsi říkala, že ..] (389:395) (Super)
Codes: [Ros sl
No memos

podle toho, co jsi ř i ka l a , že Ro sse vidíš jako asociála,...

_Tak to je zas... jako n ěkdo to chápe jako roztomilý, takže nern ů žu ...

_ No záleží, jak to chápeš ty.

_Mně to občas p řijd e roztomilý, ale... spíš mi přijd e, že je to takový prostě fakt nahlouplý, no,
že to jak o... prostě chápu, že on takový je, ale já bych se tak nikdy v ž i votě nechovala.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:92 [A když ti přijde, že n ě j aká ta. . ] (397:103) (Super)
Codes: [exten ze slasti] [Phoebe] [realita - ano] [realita - ne]
No memos

A když ti přijde, že nějak á ta postava se chová hloupě , ř ekn eš si někdy , že jsou to ti
scéná ris t i nebo si ř ekneš , že je on je blbej?

_Jako většin ou j e to dost d ů v ě ryhodn ý , takže mě nějak jako nenapadne v i dět scenáristy.... Jako
u t ěch posledních d íl ů podle mě z Phoebe už ud ěl ali až moc zt řeště n ou ...

- Hm.

_...že začá tk u byla tak jako j inak ztřeště ná než na konci... ale takjakojenomjsem si tam toho
všimla, ale n ějak že by mi to vadilo, to ne.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:93 [A s kterou tě ch post av bys ted. . ] (105:411) (Super)

Codes: [Chandler]
No memos

A s kterou t čch postav bys tcda nejvíc kamarádila'! ... Kdo by byl (Vlij nejlepší kamarád ?

_Asi ten Chandler... Jakože s ním se dá nejvíc povídat,je takový jakoby n ejinteli gentněj ší. .. a
z árove ň vtipnej,

- A jenom kamar ád?

_...To je dobrá otázka... Ev i dentně č lověk nikdy neví, co nám seriál dokázal, takže nevím. (s

úsměvem)

P 1: rozhovor 1.doc - 1:94 Ue takový jakoby nejinteligenL] (407:407) (Super)

Codes: [humor]
No memos

je takový jakoby n ejinteligentn ěj ší. .. a zá rove ň vtipnej.
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P1: rozhovor1.doc-1:95 [Evidentně č lověk nikd y neví, c.. ] (411 :411 ) (Super)

Codes: [realita - ano]
Memos: [ME - 30.04 .07 [22]]

Ev i den tně č lověk nikdy neví, co nám seriál dokázal, takže nevim. (s úsměvem )

P 1: rozhovor 1.doc - 1:96 [A kdybys sis mohla vybrat, kte..] (413:423) (Super)
Codes: [identifikace] [Monica]
No memos

A kdyb ys sis n~o!lla vy l~ l~a t , I.((~r~u tou postavou bys cht ěla být? Ne kterou teď jsi, ale
I{terou,.. prost ě ze ted' .IS1 nejvíc jako Monika, ale kdybys mohla změnit své vlastnosti a
vyhrat si, ..'?

_Nevybrala bych si nikoho.

_Nikoho, Není tam n ěkdo n ějak ý ideální typ, kým hys cht ěla hejt?

- Ne. j áj sem spokojená.

- Jo? Ta Monika je dobr á?

- I tu Moniku mají rádi všichni... teda občas .

P 1: rozhovor 1.doc - 1:97 [Připadá ti ten seriál realisti ..] (425:447) (Super)
Codes: [realita - ano]
No memos

Připad á ti ten ser iá l rcalistickej? Cel kově .

_...No tak č e t l a j sem na internetu takový, že by si nikdy v životě nemohli dovolit byt v té část i

New Yorku a když nepracuj í nebo tak nějak , ale že by mi to něj ak vadilo...

- Tak oni všichni pracujou, akor át to tam není moc vidět.

_No hl avně asi by n evyd ěl áv ali , pravda, tolik na to, aby bydleli hned u Centrál Park, takže... No
chvílema si říkám , že to má asi n ěj aký rezervy, že ten .I oey fakt asi v ů bec nepracuje, ale z árove ň

si žije docela dobře , tak...

- A co se týče t ěch vztah ů , chování těch postav?

- ( přemýš l í) Jo, v poh odě .

_Ty ti nepřijdc, jako že třeba to je moc... že to přece je jen sitcom, že oni se snaží...

_Jako t řeba u toho Rosse, když už se po třetí oženil, tak jsem si říkala , že to už si mohli
odpustit, ale jako zas docela to tam pasovalo, takže mi to něj ak až nevadilo.

_No, oni jsou taky jako normálni lidi, znám taky lidi, kteří jsou třikrát ženatí.

- Hm... ale zase málokterý z nich měl zas první manželku lesbu. žejo.

- Takže ti ncp řijde třeba, že moc tlačí na to, aby to bylo vtipný'?
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_." No, beru to jako sa mozřej most, prostě je to seriál p řece je to jako by . Ob kže rni" . ~. o . '• • . ' ° ( pl o za avU,ta 'zeml
to neJ ak u toho pruno nevadl. Ale ze bych rekla, ze JCto ú p l n ě nereáln ý, to ne.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:101 [No chvílema si říkám, že to má..] (431 :431) (Super)
Codes: [Joey] [negativa]
No memos

No c hv.í le.n:(~ . si ří k á m , že t,o má asi n ějaký rezervy, že ten Joey ťa kt asi v ů bec nepracuje, ale
zároven SI ZIJC docela dobre, tak...

P 1: rozhovor 1.doc - 1:103 [ako třeba u toho Rosse, když u..] (439:439) (Super)
Codes: [Ross] [spokojenost]
No memos

ako t řeba u toho Rosse, když už se po t řetí oženil, takjsem si říkala, že to už si mohli odpustit,
alejako zas docela to tam pasovalo, takže mi to n ěj ak až nevadilo.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:108 [Objevily se v tom seriálu situ ..] (449:455) (Super)
Codes: [identifikace] [realita - ano]
No memos

Objevily se v tom seri álu situace, který jsi zažila'? Který znáš'?

_(pauza) Ale asi n ějaký ty romantický, n ěc o mi bylo pov ědom ý , nějak prostě ...

- Třeba nějaký ty začátky vztah ů neho...'!

_No, třeb a tréma z t ěch prvních rande, jak tam ... vždycky jak Phoebe má furt ... jak měla

Phoebe dva chlapy najednou, tak jsem se docela tak... smála. Teda nikdy to nedopadlo takhle
jako u ní, že by se potkal i a pak j i nechali oba dva, ale tak jako tušila jsem asi, co tím myslí., A
jako že by jako n ěco LIpin ě stejn ýho, tak to asi ne.

P 1: rozhovor 1.doc • 1:110 [co pro tebe znamená přátelství..] (457:459) (Super)
Codes: [p řátelství]

Memos: [ME - 30.04 .07 [26]]

co pro tebe znamená p řátelství?

_Hm... to, že s i č lověk m ů ž e s tím druhým povídat LIpin ě o všem. A nep řipad at si u toho blbě ,

p rostě že být sám sebou.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:112 [dost tenká hranice mezi tím př..] (463:463) (Super)

Codes: [Chandler] [Monica]
No memos

dost tenká hranice mezi tím p řátel stvím a ... jako že ... když už č l ověk jako by chtě l, jak to bylo
s tou Monikou a Chandlerem, že vl astn ě , často když už č lověk si s tím druhým tak dob ře
rozumí, tak pak už j e to jenom krů č ek , n ějak jakože... k manželství n
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p 1: rozhovor 1.doc - 1:113 [Že v tom je n ě j aká f yzická př f . . ] (469:471) (Super)
Codes: [partn ertsv i]
No memos

Že v tom je n čj n ká fyzick á při taž l ivos t, která se pak projeví pozd ěj c .

- No jas n ě .

P 1: rozhovor 1.doc -1:1 14 [A rodinný vztahy? - (přemýšlí) ..] (473:475) (Super)
Codes: [rodina]
No memos

A rodinný vz ta hy'?

_( I:řemýš~í) A si)a~\O by t~ ~)yl ~ .o tom samý.m, že p rostě ta rodina jakoby dává najevo to, že má
ty cleny rada prave takov ýjak ýjsou a bere je takový.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:115 [Kdybys mě l a t yhle tř i srovnnt i.] (477:483) (Super)
Codes: [srovn ani vztahu]
No memos

Kdybys m ěla ty hle tři srov na t podle d ůl e žitosti ?

- Asi rodina, pak přáte l ství a n ásl edně milostný vztahy.

_Jak si myslíš, že je to srov na ný v tom seriá lu? Co tam je n ejd ůle ži t ěj ší pro ty postavy?

_( p řem ý š l í) .J á v to stále vidírn jako by to přátel stv í , ale jako, leckdy to vypada lo spíš tak, že jde
o ty milostný vztahy nebo spíš o ty konflikty s tou rodinou. Alejá z toho mám prostě nej víc to

přátel s t v í.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:116 [Hm. A jak si myslíš , že tam js ..] (485:511) (Super)
Codes: [ p řátel stv í]

No memos

Hm. A jak si myslíš, že tam jso u zob raze ný ty definice přátelství? Myslíš, že je to to samý,
co jsi řekla? Že p řátel s tví je, že se m ů ž ou bavit ú p l n ě o všem, že to ty postavy to takhle
d ělaj í?

_... Tak v zásadě j o, že p rostě ... se před sebou nep řetva řuj í. Mně př ijde, že fakt prostě ta Phoebe
se chová ú pl n ě ztřeštěně před nima a jako že třeba , kdyby byla n ěkde j inde, tak se chová moc
upj atě , t řeba když se p řed sta voval a tý rodině toho Mikea, tak vidíme, že prostě , že už se chová
jinak kVLII i tornu , že ví, že nem ů ž e být sama sebou, protože to nejsoujejí přátelé .

_Hm, ale oni sí tam o bčas i lžou, t řeba když Monika s Chandlerem spolu zača li chodit, tak

to nikomu n eřeldi...

_Tak to ale podle mě tak k životu patř í , že občas člověk jako že si myslí, že tím v l as tně Y

pod statě ty druhý chrání, když lže...

_A nebo sebe, t řeba spíš tak ze sobeckosti n e řekne , že třeba n ěco provedl nebo tak., .. To ti

přijd e , že j e to normální? Že to i p řátele mezi sebou d ělají nebo?
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_Jako ve chvíli, kdy to n~n í v nějaký velký v~c i , třeba jako, když ten Paolo balil Phoebe tak
jako kdyby to Phoebe n e řek l a , lak to už by ml p ři šl o divný, ale [ako.i.j so; . ' kter '

, vo " v ' I' ' I ' . ' ,lveCI, ely se
vždycky ř í kaj mezi prate I a j a (O JSou veci, který podle mě se jako nemusí kdvž I ' k, .., yz se utu t aj , ta .
nevadJ.

_Kdo byl ten P aolo?

_To byl ten Ital , ú p l n ě na začátk u, s tou Rachel,jak..,

_Jo, že on balil jí a balil i Rachcl.

_Ne, on chodil s Rachel a zača l balit...

_Jo a ona to ř ek l a Rachcl.

- No, no, no,

_Přijde ti, že v j in ých ser iálech jsou tyhle ty přátelství a milostný vztahy ch ápány s tej n ě

jako v P řát el ích ? Nebo v t ě ch filmech , na který koukáš, že hy to tam vypadalo jinak?

_Jako větš i n o u dost podobně , že je to založený právě na tom, že si prostě ty lid i ř í ka j í všechno a
třeba d ěl aj í si ú p l n ě bez... jako d ěl aj í si ze sebe srandu a něj ak j im to nevadí a lak, '

P 1: rozhovor 1.doc - 1:118 [Hm , ale oni si tam občas i lžo..] (489:495) (Super)
Codes: [realita - ano]
Memos: [ME - 30.04.07 [27]]

Hm, ale oni si tam občas i lžou , t ř eba když Monika s Chandlerem spolu začali chodit, tak
to nikom u n e ř ckli ...

_Tak to ale podle mě tak k životu pat ř í , že občas č lověk jako že si myslí, že tím vl astně v
podstatě ly druh ýchrání, když lže...

_A nebo sebe, t řeba s píš tal, ze sobeckosti n eřekne , že třeba n ěco provedl nebo tak.... To ti
přijd e , že je to norm ální? Žc to i přátele mezi sebou d ělají nebo?

_Jako ve chvíli, kdy to není v n ěj a ký velký věci , t řeba jako, když ten Paolo balil Phoebe, tak
jako kdyby to Phocbe n e řekl a , lak to už by mi při šl o divný, alejako.., jsou věc i , který se
vždycky ří kaj mezi p ř á t el i a j ako j sou věc i , který podle mě se jako nemusí.., když se ututlaj , tak

nevadí.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:122 [Kdybys mě l a říct, co tcn scriá .] (517:527) (Snper)

Codes: [identifikace]
No memos

Kdybys měla říct, co ten ser iál má s po lečného s tvým světem, jako s tvýma hodnotama, s
tvým životním stylcm? Vid íš tam nějaký paralely? ...Třeba ty definice toho přátelství, ty
milostn ý vztahy, 'to jsou věci , kter é I~ys chtěla taky takhle? Nebo který máš ve svým

živo tč?

_Jo a jako právě mysl ím tu partu, prostě , že mám kolem sebe okruh lidí, k~erý, když se prostě
sejdeme, tak právě sedíme k li d ně u kare, u čaje a prostě kecáme, děláme SI ze sebe srandu a
ř í káme s i p ros tě r ů zn ý historky a jako dost podobný to je,
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_A je tohl e přátelství nebo tahl e ta parta 1)1'0 tebe dMežit ěJ' s·.' než t řeba p , ,. . u, race, pracovlII
vztahy a..,

- To u rči tě .

_Jako v tom seri álu, že jo. Ta m je to soustředěn)' na tohle (na p ř át el stv í) , v tV)'111 životě je
to taky takhle '?

- No. U rč i tě .

P 1: rozhovor 1.doc -1:123 [Třeba ty definice toho přátels ..] (517:519) (Super)
Codes: [p řátelstv í]

No memos

Třeba ty definice toho p řátelství, ty milostn ý vztahy, to jsou věci , kter é bys c h tě l a taky
takhle? Nebo kt er ý má š ve SV)'1lI živo tě '?

_Jo a jako pr á v ě mysl ím tu partu, pros tě , že mám kolem sebe okruh lidí, který, když se prostě

sejdeme, tak právě sedíme k l i d n ě u kare, u čaje a prostě kecáme, d ě láme si ze sebe srandu a
ř í káme si prostě různ ý historky a jako dost podobný to je.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:125 [A jak si představuješ život ve..] (529:547) (Super)
Codes: [identifikace]
No memos

A jak si p ř edstavuj eš život ve věku těch postav, od těch 25 do 35'!

_...Velmi dobrá otázka.... Ideální vize: bohatý manžel a j ási dě l ám , co chci. (s úsměvem a
ironií) Reálná vize: asi n ě kd e u č ím nebo p řed n á š ím a... ž i voř í m, no. Chci jít studovat děj epi s,

takže si toho moc n evyd ěl ám , takže tak. Ale jako urč i tě , kamarádi kolem mě jsou to hlavní, no.

- No a ten man žel by byl tuk y kamarád , ne'!

- No. jenorn hl avn ě bohatej. (smích)

- Někdo, kdo by měl peníze'! (smích )

_To ří k á m vždycky ze srandy, ale samozřej mě by to měl být jako někdo , s kým bych si měl a co

říc t a tak.

_Hm, no a nevypadají nějak)' tvý p ř edstavy tr ochu jako v tom seriálu'! Ja ko že bys
bydlela s kama r ádkama a m ěla prostě p ř es chodbu další kamarády a že byste se scházeli a

prostě probirali to,...

- To je zrovna něco , co mě poslední dobou zača lo napadat, že v lastně ... že nikdy nebudu bydlet
na kolej i. Prostě ten kolejní život je dost podobný tím, co tam právě po ~ád má ty .l idi poř~d .
kolem sebe a bydlí s n č kyrn a tak. Takže, no n ěkdy bych to chtě la ZkUS It, ale nevirn teda jestli ve

tř icít i se mnou někdo bude chtít bydlet...

- Takže máš i jiný varianty než tu reálnou, že budeš n ěkde u čit a bydlet'! Kde bydlíš v

týhle p ředstav ě budoucnosti , kdy u číš na škole'?

- No spíš mám j ako před stavu , že bydl im sama. Ale asi bych ch tě l a víc bydlet s n ěkým . N ějak
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jsem nad tim nikdy nep ře rn ý š l e la .

P 1: rozhovor 1.doc - 1:132 [Použila jsi n ě k d y něco ze ser i .. ] (549:551) (Super)
Codes: [humor]
No memos

použila js i n ě kdy nčco ze ser i álu n ěkdy v tvým ž ivo tě , IO'OInč tčch hl ášek?

_.... Hlášky hodn ě , ale ji nak nic.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:135 [Řekla bys, že ti ten seriál po..] (565:571) (Super)
Codes: [pouziti serialu na...]
No memos

l{elda bys, že ti ten se r i ál pomohl třeba n čco pochopit v t\')'1I1 ž ivo t ě? Tře ba jak se chovaj
nějak)' jin ý lidi nebo. ..'!

- To zas ne, spíš j ako když mám n ěj akou blbou náladu a pustímsi ho, tak mijakoby zvedne
náladu, ale jakože... bych se tim inspirovala, asi ne.

- A ty jsi třeba říka la, ŽC ti třeba bylo blízký, t řeba ta ner vozita p ř ed n ěj a k ým rande, nebo
t řeba že tam P hochc ř eš i l a problém s dvěma klukama, tak t řeba nekoukala jsi, jak to ona
vyřeš í?

- Ne, to j sem šla po svým.

P 1: rozhovor 1,doc - 1:136 [A ty jsi třeba ří ka l a, že ti L] (569:571) (Super)
Codes: [ident ifikace]
No memos

A ty jsi t řeba řf ku l a, že ti t ř eba hylo blízký, třeba ta ncrvozita p řed n ějak ým rande, nebo
třeba že tam P hoebc ř e š i l a problém s dv ěma klukama, tak třeba nckoukala jsi, jak to ona
vyř eší?

- Ne, to j sem šla po svým.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:137 [A co si myslíš o tom řeš en í pr..] (573:579) (Super)
Codes: [rea lita - ano ]
No memos

A co si myslíš o tom ř eš e ní probl ém ů v seriálu?

- (pauza) Tak často je udělaný jakoby... schvá l ně, aby bylo vtipný, jako že to tamje často v idět ,
ale .... umim si před stav it , že někte rý lidi prostě si nevyberou vždycky to nejlepší řešení.

- Takže ti p řijd e pravd ěpodobný nebo ncpravděpodobný '?

- Tak..... n ěkdy si ří kám , že bych to já sama ud ěl al a jinak, al e um ím si to pros tě p ředstav i t , že by
se to stalo i tak, j ak pros tě oni navrhuj í v těch seriálech.
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P 1: rozhovor 1.doc - 1:139 [Tak často je ud ě l aný jakoby. .. . ,] (575:575) (Super)
Codes: [humor]
No rnernos

Ta~ čas.to ~e uděl~n~ j ak?by..: s~ h.vá l ně, ,ab'y bylo vtipný, jako že to tam je často vidět , ale ....
unum SI p řed st a v it , ze nektery lidi proste SI nevyberou vždyckyto nejlepší řešen í.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:140 [Co t řeba ten Joey, t i jsi ří ka ..] (581 :595) (Super)
Codes: [Joey] [real ita - ne]
Memos: [ME - 30.04 .07 [30]]

Co t řeha tcn Jocy, ti j si ř í ka la , že ty hlášky ti přijdou trapn ý?

_No takový ty h rozně okatý.

_Z náš t řeba někoho taky takov ýho?

- M ůj bratr v.ždy.~ky ze ~ ra n~ly d ě lá , že je Joey. Ale on to oč i v i d ně jako sc hvá l ně hraje.Ale jako
docela by me zaj ímalo, Jestli kdyby to n ěkdy schválnénehrál, jestli by mu na to n ěkdy něj aká

skoč i la.

- Ale ty bys na to nesko čila ?

- Asi ne.... Velmi pravd ěpodobn ě ne. ( úsměv)

- Ta k Joey m á asi n ěj n ký cha r isma, kter ý není ú p l n ě v i dět p řes tu televizi.

- Ale tak jako, zase je to takovej sympaťá k . Takže to umim pochopit, no.

P 1: rozhovor 1.doc - 1:141 [Co je tvůj nejoblíben ě jš í díl?..1 (597:611) (Super)
Codes: [obliben e dily ] [postavy v ž ivotě - k extenz iJ
No memos

Co je tv ůj nejoblíbenčj ší díl?

- Tenjak se jak oby vrací do minulosti. Jak je tam takovej ten Ilashback, že zrovna se s Rossern
rozešla Carol... a takový to.jak .I oey se málem vyspal s Monikou, Ross málem s Phoebe a
Chandler málem s Rachel.

- A proč se t i Iíh í z rov na tenhle nej víc ?

- Žejakoby ukazuje to pozadí, který by tam předtím jakoby v ů bec nebylo a prostě bylo to...
dobře udělaný . Že to všechno sedě lo a...

- Sedělo k čem u?

- Jakože jak d ěl a Ii ten flashback, jakože to co oni načet li v té mi nu lostijako dokresluje to, jaký
jsou prostě v tý př ítomnosti .

- A t řeba ty jiný fla shbackový díl y? Třeba ten s díkuvzdání? Te n se ti taky líbí takhle?

Ten až tak ne. Jako u tamtoho se mi to h rozn ě líbilo, možná právě tím, jak to bylo takový, ty
páry dovedený ad absurdum. Prostě jak tam Ross s Phoebe byli na tom k u lečníkovým stole
a n evěděli , kam s těma koulerna, tak to bylo takový hrozně vtipný, no.
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!:Qzhovor 2 (TadCÚš)

P 2: rozhovor 2.d oc - 2:2 [Voní vlastn ě jak spol u dě l aj h.. ] (I D: 10) (Super)
Codes: [úrove ň ]

No memos

Voni v last.ně ja~ ~po l u d ěl aj hroz~1ě dlouhou dobu, tak sejako i znaj a prost ě je to tam občas

v idě t , ž~ ~ I d ělaj jakoby ~ ra nd u V I~ I~:Ž v o,statn,ích seriálech t řeba, protože já se dívám i na jiný
a rakov ýJako který se 1111 moc nel íběj , takze pravě proto jsem z ůst a l u těch Friends.

P 2: rozhovor 2.d oc - 2:3 [Ten humor se mi zdá takovej ja..] (10:10) (Super)
Codes: [humor] [úrove ň ]

No memos

Ten humor se 111 i zdá takovej jako origináluí, takovej jako.. pravej .

P 2: rozhovor 2.doc - 2:4 [Že se mu dá trochu v ě ři t.] (14:14) (Super)

Codes: [humor] [ ú roveň ]

No memos

Že se mu dá trochu včř it.

P 2: rozh ov or 2.doc - 2:1 0 [No Friends, to si v ě t š i n ou pu č.] (34:34 ) (Super)
Codes: [dostupnost]
No memos

No Friends, to s i vč t š i nou pu čirn , Karel, protože Karel má hroznou sbírku, ten má hrozně , ten to
vždycky pu čuj e všem. Takže od n ěho , nebo v televize zase, toje jak kdy, někdy si tu pustim
čes ky někd y anglicky. takže si vyberu. Ale jinak Dr. House a ty Lost mám nahraný, mám na
počítači st áhl ý, takže to si vždycky pustím veče r . většin ou.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:11 [t ak třeba ty první dvě nebo t a. . ] (42:42) (S uper)

Codes: [humor] [ úroveň ]

No memos

tak třeba ty první d vě nebo tak a pak ty poslední že jako nebylyaž takdobrý jako ty prostřední,

že třeba ty prvn í, ty byly takový jako že se moc neznali, že to bylo takovýjakože: udě láme

něj akou srandu a tak, pak zas ty poslední, to už bylo takový: ať to doděláme , něco j eště

splácáme a bude to.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:15 Dá jsem je neznal vů bec, tak p..] (58:58) (Super)
Codes: [určen í kva lity] [v roli arbitra]
No memos

já jsem je neznal v ů bec, tak prostě Karel mi řek, no toje takovej dobrej seriál, znáš to?- ne
neznám _no tak s i pustíme, tak mi pu či I něj aký díly, já jsem se podíval a ře k l, no toje dobrý,

tak mi j eš tě p uč nějaký a

P 2: rozhovor 2.doc _2:22 [Hm, a i v tě c h od 25 do 35 neb,.] (IDO : 102) (Super)

Codes: [postavy v ž i votě - I< ex Lenz i]
Memos: [ME - 28.04.07 [4]]

81 I-Im, a i v těc h od 25 do 35 nebo kdy se to odehrává, nechybí ti tam třeba , že moc nevíš,
kdo co dělá za práci'! Nebo jakože co se d ěj e II nich... jakože je vidíš hodně v soukromí co
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d ěl llj po práci nebo tak, p řijde ti, že tohle..

Takjá myslírn, že kdyby je toč i Iija ~(Q ~ři práci, tak by to nebylo tak zaj ímav ý, takže to je
ud ěl aný tak, aby to bylo taky atraktivní.. trochu, žejo.. nevirn. Takhle jako: nevadí mi to.

p 2: rozhovor 2.doc - 2:25 [A vním áš to , uv ěd omuj e š si to? .1 (108: 11 0) (Super)
Codes: [postavy v živo tě - k extenzi]
No memos

88 A vnímáš to, uvědomuješ si to? Řekneš si: ježíš ta Je nnifer Aniston, ta bylo fakt dobrá
nebo prost ě na ní myslíš, jako že to je R áchel a spíš jako co ta postava d ěl á ? '

Spíš jako že to je Rachel, spíš to beru jako že si to fak t tak myslí a že si prostě žije sv ů j

vlastní...

P 2: rozhovor 2.doc - 2:34 [A když ses dozvě dě l , že ten se..1 (152: 154) (Super)
Codes: [u rčení kvality] [ú rove ň ] [zac hování kval i t y]
No memos

114 A když ses dozvěd ěl , že ten se riál tcda končí a že už nebudou nov ýdíly, tak jak ses citil?

Nojá jsem si jako říka l , že to je jako docela dobrý, protože ty poslední díly už... ta poslední
série nebo tak, že už jak o, že už to nebylo tak dobrýjako ty prostřed ní, takžejako že v nej lepším
sko n č i t . j a ko že dobrý, že takhle by to mělo bejt, že prostě n ern ěli by to dělat furt a Iurt, do tý
doby, aby z toho p ro s tě n ěco měl i nebo tak, ale aby uděl ali dobrej seriál a mohli si říct: máme za
sebou dobrou práci, tak to jako necháme. To si myslím, žeje dobrý,

P 2: rozhovor 2.doc - 2:38 [Ross by určitě byl n ěj ake j hro.. ] (166 : 166) (Super)

Codes: [Ross]
Nomemos

Ross by urč itě byl n ěj a k ej hrozne] vědáto r v muzeu, s těma jeho dinosaurama

P 2: rozhovor 2.doc - 2:39 [Joye, no tak (zasmáni) to je 1..] (166:166) (Super)
Codes: [Joey]
Nomemos

.l oye, no tak (zasmání) to je rakovej free styler. Ten by nevim, ten by asi skonč i l , ten by asi fu rt

bylt akovej nájemnej herec.. .

P 2: rozhovor 2.doc - 2:40 [Joey , no no no. A tak, taky ja..] (174:178) (Super)
Codes: [akcenty v seriálu] [extenze slasti] [Joey] [ p řátelství]

Memos: [ME - 28.04.07 [11]]

131.Joey, no no no. A tak, taky jako je to docela dobrý, ale zase nevim, n~n í to a~ ta~ d?brýja~o
P řá te l é , Má to, no. Ale to je zase furt, že onje fu rt herec aj~ .to takov~ 'p0kracovanl; takovy
odbočen í od t ěch Friends, jakože jenomjeho život, ale to uz j e takovy Jako byod nich vypad,

takže nevim.. .. .lá bych řek .. .

132Že už tam nejsou ty další.

Nojá bych řek , že oni by jako z ů sta li spolu, že už maj takovýjako velký přá te l ství , takže já
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bych řek, že.b~ se f~rt. ta k I,l ěj a k s~ház: l i spolu, že by ~e n ěj ak nerozešli. Tak kdyby se něco
nestalo mez: nrma, ze JO. .I a bych rek, ze by furt tak n ěj a k byli spolu a že by spolu vycháze li.
Nevim, na.

P 2: rozhovor ž.doc - 2:41 [A ty vztahy by zůstaly? Jakože..] (180:186) (Super)
Codes: [akcenty v seriálu] [postavy v ž ivotě - k extenzi]
Memos: [ME - 28 .04 .07 [12]]

134 A ty vzta hy by z ů s t a ly? Jakože Ross by z ů s ta l s Ráchel a vychovávali by d ěf a Monica s
Chandlercm a P hocbe s Mikem...

135 Tak nev im no, to zá leží, co by se j im stalo, co by se p řih odil o ,j ako j á nevim .. . Težko říct.

136Alc to už t ě nějak ne zaj ím á, nebo tal, n ě co?

(kroutí hlavou)

P 2: rozhovor ž.doc - 2:43 [Na ty Přátelé - já jsem spíš d..] (194:194) (Super)
Codes: [role tv v zivote] [srovnani]
No memos

Na ty P řátel é - j ó j sem spíš díval jako p ředtím , ted'ka se právě dívám na toho Dr. House nebo
takový ty a ktu á l n ěj ší seriály.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:46 [No tak prostě veče r v ě t š i no u v..1 (202:202) (Super)
Codes: [extenze slast i] [kontext] [pouziti serialu na...]
No memos

No tak p rostě večer vě tš i nou v televizi nic není, tak si, vyberu si něco nebo si něco stáhnu, tak si
to pustim potom .

P 2: rozhovor ž .doc - 2:50 [A díváš se radši sám nebo s n ě. . ] (224:230) (Super)
Codes: [extenze slasti] [komentovani] [kontext]
No memos

163 A dív áš se radši S:l 1l1 nebo s n ěk ým?

164 Radši s n ěkým , radši s ně kým , to je polom jako víc srandy.

166.Jo'? A jak jako proč '?

Tak,je to takový in te ra ktivněj š í , že p rostě ... si jako různ ě u toho povídáme, p rostě co si
myslíme, ja k to te ďka dopadne, co se teďka stane nebo.. . tak prostě. Je to lepší,

P 2: rozhovor Z.doc - 2:53 [A koukal jss na n ě j aký díl y vÍ. .] (248:258) (Super)

Codes: [extenze slasti] [odstup] [realita - ne]
No memos

178A koukal jss na nějak ý díly víckr át? Že bys věd ě l, o čem to je'?

179No, některý dobrý j ako jo.

180 A pal, bylo to n čjak jinak jako že by sis všímal víc n ěiakelch jinejch věcí '?
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183Jako víc ~leta i lli , že j sn~e se už s~l.až i l ZkO ~Il1.1a t p.ro stě, ne jako jak zavře dveře , ale p rostě

I'akože.., p k ten herec Je na to pnpr avenej, Jestli to čeká ten vtip nebo tak Nebo ie tl' t .
. - , . " " . , " . • ' cirv, J s I °Je
rakovy spontannl, .. Proste tam hled árn takovy ty mali čkosti .

184Talde pak už koukáš s píš na to , jako to dělají , ten příběh ?

No, no no no no, pak už .... .. (nedopoví)

P 2: rozhovor 2.doc - 2:54 [Kolik máš volnýho času? Kdybys..] (260:270) (Super)
Codes: [role tv v zivote]
No memos

188Kolik máš volný ho čas u ? Kd yb ys srovnal, kolik z toho kouká š na seriály, v poro vnání s
jin ými aktivitami volnýho času , kolik by to tak zabralo ?

189Na seriály? Tak ..d vě hodiny denně .. . Nebo hodinu a p ůl . Zá leží.jak kdy.

190 Celý od polcd uc m áš volným? Už nic jinýho ned ělá š , kromě školy?

191 No.jak kdy.

I92Jalw práci nem áš?

Práci ne, ale prost ě , j á jako vět š i n o u , j á d ělám hodně s po rt ů , takže větš i nou buď sportuju a pak
večer, když užj sme utahanej, tak si p ros tě pustim tak jeden dva díly něčeho .. . Nebo jak kdy.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:56 [Takhle - já třeba půl roku se ..] (270:270) (Super)
Codes: [extenze slasti] [kontext] [postavy v životě - k extenz i ] [ro le t v v z i vot e]

No memos

Takhle - j á t řeb a p ůl roku se nekouk ám na nic, protože jako žádnej nemám, pak mě něco

zauj me, nebo ně co se objeví, n ěco se mi líbí, tak to zas t řeba měsíc sleduj u, pak to zase dojde,
protože už nernaj díly, tak zase mám prost pauzu p ůl roku, nebo se dívám na něco jin ýho,
n ěj akej dokument nebo tak.. . Takže spíš takhle jako...

P 2: rozhovor 2.doc - 2:59 [Jako ted'ka třeba s tím Housem,..] (274:274) (Super)
Codes: [realita - ano]
Memos: [ME - 28 ,04 ,07 [16]]

Jako te ďka t řeb a s tím Houseru, tak se snažim n ěkterý jako p řesvědčit , že to je dobrý, třeba
něj aký kluci c h těj jít na doktora, tak jim to taky jako pouštím, ať si to pust ěj , a ť vidí jak to

vypadá.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:61 [A o čem se nejvíc bavíte? Ehm.....] (280:290) (Super)

Codes: [exten ze slasti] [humor]
Memos: [ME - 28,04.07 [17]]

202 A o čem se nej víc ba vít e?

203 Ehm.. .

204Z toho seriálu.

XXll



205 Vo těch vtipech, vo t ěch situacích humornejch.

206Ja lw že si třeba p řeh ráváte ty vtipy, nebo že si ř íká te, t řeba upozo r ňuj ete , kterej byl
dobrej'?

Kterej díl byl dobrej, jakože ten si pust, nebo: ted' jsem se díval na tohle 'I tohle Tak b •. , ... ( o ecne.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:64 [Bavíš se o tom seriálu s n ěkým.. ] (272:294) (Super)
Codes: [komentovani] [v konverzaci]
No memos

196 Bavíš se o tom seriálu s n ěk ým 't

198.1 0, s těma lidrna, který se na to taky dívaj. .Jako ted'ka t řeba s tím Houseru, tak se snažím
některý jak o p řesv čcl č i t , že to je dobrý, třeba n ěj a ký kluci chtěj j ít na doktora, takj im to taky
jako pouštím, a ť s i to pu s t ěj , a ť vidí jak to vypadá. Takže i jako se všema, jako tak - koho to
zaj ímá, tak s tim se o tom bavím, koho ne, tak ne.

199 A baví tě se bavi t o tom?

200.10.

202A o čem se nejvíc bav íte ?

203 Ehm...

204 Z toho seriálu.

205Vo těch vtipech, vo t ěch situacích humornejch.

206Ja ko že si t ř eba p ř ehr á v áte ty vti py, nebo že si ř ík á te, třeba II pozor ňuj ete , ktcrej byl

dobrej?

207 Kterej díl byl dobrej , jakože ten si pust, nebo: ted' jsern se díval na tohle a tohle. .. Tak obecně .

208A rozebíráte třeba j ak se chovaj ty postavy? .Jak třeba něco vyřeš il i ?

Ne.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:65 [Takže to sledování bereš jako 00] (304:306) (Super)
Codes: [pouziti serialu na...] [relax]
No memos

216Talde to sledová ní bereš jak o odd ech, když se kouk áš...

.1 0. (rozhod ně)

P 2: rozhovor 2.doc _2:66 [Jako oddechovej čas. A stalo s..] (308:318) (Super)
Codes: [extenze slast i] [lenost] [relax] [v roli arbitra]
Memos: [ME - 28. 04 .07 [19]]

22 1Jako odd echo vcj čas . A stalo se ti n ěkdy, že by to ti n ěkdo vyčet? Jak~ že máš nčc~ lepší!lO
na práci? Nebo že ty by ses tak cítil , že máš trochu jako pocit vinny? Ze bys mčl d ělat nceo

jinýho, t ř eba se u čit ncbo tak?
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225 (povzdech)..Ale jako tak, někdy jsem si ř í ka l , jestli třeba udělat úkol nebo J'estli t
. \ u' . I' I se na o

vykašlu, že SI to cn v pustun, to a e jako sebekriticky, ale jakože by mi někdo u it I . k .u • 'd'
v » b "' . I ív: I I 5 \' I o • l i :, v • VYCl a ,Ja oze.J Ise u čit ne o uz ses C IVa C I U, IC I spat, tak to ne V pohod ě Nikdo 1111' tak n ěi k' . ' I. ' . \ ,e.Ja . nic nevyctta .

226 A t)' sám sobě teda tak)' ani n ějak, ..

227 A tak, jako nic v ážn ýho, prostě jenom tak: ále kašlu na to.jdu se radši dívat na Friends.

230U rč i tě to je příj cmněj ší než se u čit.

(se smíchem) No, no no. To jo.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:67 [Ross, třeba začnu, no tak to j ..] (326:326) (Super)
Codes: [Ross]
No memos

Ross, třeba začn u , no tak to je ...ehm... jako ne moc sebev ědomej , ehm, up ř ímn ej , ..
( pře rn ý š l í), taky bych řek pohodovej č lově k , kterej prostě ... dává hodně svý práci .

P 2: rozhovor 2.doc - 2:69 [Pak třeba ta Monica, tak ta je..] (330:330) (Super )
Codes: [Monica]
No memos

Pak t řeba ta Monica, tak taj e lakový trochu punti čk á řk a. Má ráda jako, bych řek , že je taková
romantická, romantička , že má ráda.., prostě když n ě koho m ů ž e potěšit nebo když někomu
ud ě lá radost.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:71 [Pak ... pak Rachel, .. ja nevím, j ..] (330:330) (Super)

Codes: [Rachel]
No memos

Pak.. .pak Rachel, .. ja nevim, jak bych popsal Rachel. Prostě .... normální (pousmání), nevim, ta
mi jako n ěj ak n ep řijd e vý st řední.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:72 [No a Phoebe, Phoebe je zase (s..] (330:330) (Super)

Codes: [Pho ebe]
No memos

No a Phoebe, Phoebe je zase (srn ích) taková jako crazy.. . Toje taková jako.. . že májako hodně
specifickej pohled na ten život, takže prostě má taky jakosvoje jako vyhra n ěný názory, že
prostě vždycky je ja ko,.. . jako když na n ě přijde řeč, tak vždycky se ty Iidijako jako si ř íkaj
jakože: fakt? Takhl e to myslíš? No a ona vždycky je o tom začne přesvěd čovat a vě tš i nou má
takovej SVLlj pohled na věc , no.. . Taky je hrozně , hrozně jako srandovní, vždycky když hraje

n ěj aký ty svoje pí sni čky nebo todle ( úsměv) .

P 2: rozhovor 2.doc _2:75 [Chandler, ten je taky v pohod ě .. ] (342 : 346) (Super)

Codes: [Chandler]
No memos

25 8~hand lel', ten je taky v poh odě . Ten taky jako..., jako Chandler je třeb~, Chandl.er a.Phoebe jsou
Jako moje nejobl íben ěj ší postavy, když to tak řekn u , aleChandler taky jako nevun, ze by byl
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něčimjako spcc ifickej, ale p ro stě je srandovní, to je jako jediný... to je to d ůl e žit ý , co...

259Ty jeho vtip y ti přijdou vtipný.

Prostě , já ho j ~lk~ , j eho c1:ara kte~' jako ~so?nost , jako žeje dobrej herec a máto prostě jako
dobře nahraný a jako.. ma hodne dobry vtipy a... prost ě je dobrej.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:77 [Chandler taky jako nevím, že b..] (342:346) (Super)
Codes: [humor]
No memos

258Chandler taky j ako nevitu, že by byl n ě čirn jako specific kej, ale prostě je srandovní, to je jako
jediný.. . to j e to d ůl e žit ý , co...

259Ty jeho vtipy ti p řijdou vtipný.

Prostě , já ho jako, j eho charakter jako osobnost, jako žeje dobrej herec a má to prostě jako
d obře nahraný a j ako.. má hodně dobrý vtipy a.. . prost ě je dobrej .

P 2: rozhovor 2.doc - 2:78 [A přijde ti jejich chováni uvě . . ] (348:370) (Super)
Codes: [realit a - ano]
No memos

261 A přijde ti jejich chov áui uv ěřitelný? Přijde ti, že tahle se chovaj normální lidi'!

262Ehm, no, já bych řek , že jo.

263,To'? I Phoche?

264To ne. Tos mě dostala, no. To ne, Phoebe ne, Phoebe jako bych řek, že d ěl á jako i show. Ale
takhl e: já nevím, t ř eba n ěkdo j e takhle výstředn í.

265No, třeba jo. .Iako jak ti to přijde. .Jestli si ř l k á š u toho, ježíš tohle je ...

267 Jako občas se mi zdá...

268...že takový lidi nejsou .

271Já si myslim, že obča s se mi zdá, n ěco jako, že by Phoebe jako určitě jako něco neudělala , jako
že by prostě věd ě la , že by se j í všichni vysmáli (smích) nebo prostě , taková hloupost úplná, ale

tak.. .jako, t ř eba j e fakt crazy, no. (smích)

272 A ten zbytek'?

273Zbytek? Já myslirn, že jo.

274 ..jsou normální'? Třeba i Monica se svojí vášní pro uklízení'!

Jo... No.

p 2: rozhovor 2.doc _2:80 [Takže proč máš nejradši Chandl..] (372:374) (Super)
Codes: [Chandler] [humor] [Phoebe] [postavy v životě - k ext enzi ]

Memos: [ME - 28 .04 .07 [21]]

277 Takže proč máš nejradši Chandlera a Phoebe?
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... Nevim, protože j sou nejvíc vtipný. A já se na to dívám, prostě abych se abych se z '1
v I k " v v' ' .asma .

Takže proto se vzeyc Ynej v ic tesun p rostě na ně, jakože co zase vyvedou.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:81 [kdybys v t ě ch pos t avách měl na. . ] (376:394) (Super)
Codes: [identifikace] [postavy v životě - k ext enz i ]

No memos

2791ulybys v těch postavách mčl najít n ěkoho, kdo hy byl nejvíc jako ty? Kdo by ti hyl nejvíc
podobnej'? Tčma vla st nostma ncho chováním ?

2 8 0 ( p řcmýš l í) O tom jsem nikdy nep řemej šl el takhle, takže... .(přemýš l í ) ...

281 Kdybys m ěl prost ě vybrat n ěkoho , kdo by byl nejvíc jako ty.

284To já nevim no, tak jako .. . částečně .J ocy...

286A č í m?

288Žeje takovej lchkomyslnej . j á si taky z n i čeho moc nedělám hlavu. Pakzase ale mám.. rád věc i

jakože.. . trochu napl án ovaný a jako ne moc ja ko náhodný, takže to zase třeba z Rosse...nevím,
prostě jakože bych na j ednoho ukázal a řek : to jsem skorojá? Tak to asi ne. Spíš tak od každýho
něco asi, no.

289 No a co by sis tcda od ka žd ýho vznl?

290Takjak jsem ř i ka I, od toho Rosse takový to, že má rád věc i na svým m ístě , vod Chandlera
takový. .. od Joeyho takovou tu lehkomyslnost a ehm od Chandlera... humor.

291A od holek'?

Od holek? . .. .. Tak Monica, ta je jako.. . bych řek, tu chápu, že má tak nějak k Rossovi spíš,
takže zase n ěj akou tu pečl ivost nebo tohle, pak vod.. . od Rachel... . to ani nevim, jak ř í kám, já
vl astn ě na ní nev idim žádnou vlastnost takovou specifickou, takže to nevim, co bych si od ní
vzal a.. od koho j e št ě , jo od Phoebe. Od Phocbe? .,. To asi taky nic, no. Onaje taková hrozně

crazy, cožj á moc nejsem, takže nevitu, takže to asi nic.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:82 [Kdybys mě l pro s t ě vybrat n ěkoh.. ] (380:386) (Super)

Codes: [Joey]
No memos

281 Kdybys m ěl prostě vybrat n ěkoho , kdo by byl nejvíc jako ty.

284 To já nevim no, tak jako.. . č á s t e č n ě .J oey.. .

286 A č ím '?

Žeje takove] lehkornyslnej, já si taky z ni čeho moc nedělám hlavu.
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p 2: rozhovor z.doc - 2:83 [Pak zase ale mám.. rád v ě c i j a. . ] (386:386) (Super)

Codes: [Ross]
No memos

Pak zase ale mám.. rád věc i ja kože... trochu naplánovan ýa jako ne moc jako náhodný, takže to
zase třeba z Rosse

P 2: rozhovor z.doc - 2:87 [Tak Monica, ta je jako ... bych ř.. ] (394:394) (Super)
Codes: [Monica]
No memos

Tak Monica, ta je j ako.. . bych ře k, tu chápu, že má tak n ěj a k k Rossovi spíš, takže zase něj akou

tu pečl ivost nebo rohle,

P 2: rozhovor 2.doG - 2:89 [Od Phoebe? ... To asi taky nic, ..] (394:394) (Super)
Codes: [Pho eb e]
Memos: [ME - 28 .04.07 [22]]

Od Phoebe? .. . To asi taky nic, no. Ona je taková hrozně crazy, cožjá moc nejsem, takže
nevim, takže to asi nic.

P 2: rozhovor ž.doc - 2:91 [A kdyby sis mě l vybr al se kter. .] (404:414) (Super)

Codes: [postavy v ž i vo t ě - k exl enz i ] [ RachoI ]
Memos: [ME - 28 .04.07 [23]]

298A kdyby sis m ěl vybrat se kterou hys cht ěl chodit , z tčch tří?

299 (pauza) Asi s Rachel.

301 A proč Rach el, kd yž ta nem á žádnou ...

302 Protože se mi nejvíc líbí.

303 Fyzicky'!

Ano.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:93 [Kterou postavou, kdyby sis moh..] (416:422) (Super)

Codes: [Joey]
No memos

305 Kterou postavou , kdyby sis mohl vybrat, hys nejvic cht ěl být? Ne kterou seš, ale kterou .. .

306 Joey.

307 .Jeuom kv ůli tý leh komyslnosti nebo?

Ne, prostě má jako má dobrej život, se mi zdá. Že prostě že si ho užívá a že tak to má bejt.
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P 2: rozhovor 2.doc - 2:96 [Ross se mi zdá takovej moc pro..] (422:422) (Super)
Codes: [Ross]
No memos

Ross se mi zd á takovej moc profesionální občas, takže nevirn .

P 2: rozhovor 2.doc - ~:99 [Tak já nevim, Chandler, Joey , ..] (442:442) (Super)
Codes: [akcenty v seri álu] [Chandl er] [Joey] [Monica] [Phoebe] [postavy v ž i votě - k

extenz i]
No memos

Takjá nevitu, Chandler, .I oey, (pauza) Moriica, Phoebe.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:100 [A proč ne Ross a Rachel? (pauz..] (444:446) (Super)
Codes: [humor] [Rachel] [Ross]
No memos

321 A proč ne Ro ss a Racheľ?

(pauza) Nevim, protože.. . asi by s nima nebyla taková sranda.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:101 [Ale s Monikou je v ě tší sranda ..1 (452 :458) (Super)
Codes: [Moni ca] [Ros s]
No memos

325 Ale S Monikou je větš í sranda než s Rossem?

326 .. . Asi jo, j á bych asi řek , že víc jo. Že jako Ross je takovej víc tátovskej, takovej... takovej typ
a Monica... jako ne že ... nevitu ( p řemýš l í) to je takový .. . j ájsme o tomjako moc nep řernej šl el ,

tak te ďka nevi111 .

327No, co t ě napadn e...

.. .Nevim proč , prostě mi to tak jako ř í ká , prostě jako instinkt, asi, asi by mijako šli víc k srsti.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:103 [No, jestli ti přijdou reálný, ..] (464:466) (Super)
Codes: [real ita - ano]
No memos

332 No, jestli ti p řřjdou reáln ý, jak se ty postavy chovají, ale teď jako celý ten seriál ... J estli to

je jako fakt ze života nebo jestli to je prostě ...

U rč i tě tam je kopec ud ál ostí, který by se mohly stát, já myslím že jo, že vesměs určitě. Něco . .
tam bude jenom na vtip nebo tak, ale to podle mě vůbec nevadí, kdyžje to dobrá sranda, takj á

myslirn, že to VLl bec nevadí.

P 2: rozhovor 2.doc _2:104 [N ě co t am bude j enom na vt ip ne.. ] (466:466) (Super)

Codes: [humor] [real ita - ne]
No memos

Něco tam bude jenom na vtip nebo tak, ale to podle mě v ůbec nevadí, kdyžje to dobrá sranda,

takjá myslím, že to v ůbec nevadí
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p 2: rozhovor 2.doc - 2:1OS [A js ou tam třeba situace, kter..] (468:470) (Super)
Codes: [identi fikace]
No memos

336 A jsou tam t řeba sit ua ce, kter ýjsi zažil nebo který jsou ti povědomý, jako že je znáš ze
sv)'ho života '?

337(pauza) Teď s i nic nevybavuju. (pauza) Já nevim.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:107 [Kdybys mi definoval, co si pře ..] (476:486) (Super)
Codes: [ přáte lství ]

No memos

34 1Kdybys mi defin oval , co si p ředstavuj eš , když se řekne p řátelství '? Co je pro tebe
pi"átclství '?

342Upřím no st , .. . sranda, spolehlivost..(pauza) d ů v ěra ... Toje asi všechno.

343 Myslíš že v tom se riá lu taky vypadá takhle, to přátelstv í?

344 Hm ... Já mysIi 111 , že v esm ěs jo.

345Talde ti p řijd e , že ty postavy to chá pou taky takhl e, jako ty'? Nebo t řeba pro n ěkoho to
p řá telství je ji n ý?

346 Hm ( p ř em ý š l í) ... já bych ře k , že taky ho beroujako dobře , že spolu dob ře vycházej, tak .. . že
prostě j sou fakt kamarádi, jakože to jako myslí fakt u př ímn ě.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:109 [Kdybys mi definoval, co si pře ..] (476:478) (Super)
Codes: [humor]
No memos

34 1Kdybys mi defin oval , co si p ř ed st avuj eš , když se ř ekn e p řátelství '? Co je pro tebe
p ř átelstv í ?

U přím nost , ... sranda, spolehlivost..(pauza) d ů v ě ra .. . Ta je asi všechno.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:110 [Kdybys mi definoval, co si pře ..] (476:486) (Super)

Codes: [realit a - ano ]
No memos

34 1Kdybys mi defino val , co si p ředstavuješ , když se řekne přátelství '? Co je pro tebe
p ř átel srv í?

342Upřím nost , ... sranda, spolehlivost..(pauza) d ův ě ra ... Toje asi všechno.

343Myslíš že v tom ser i álu taky vypadá takhle, to přátelství?

344Hm .. . Já mysl i rn , že vesměs j o.

345Tald e ti přijd e , že ty postavy to chá pou taky takhle, jako ty? Nebo t řeba pro n ěkoho to

p řátelstv í j e jiný'!
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Hm (pře mýš l í) . . , já b~c1.1 ~ek, ~e tal~y ho bero~lj ako dobře, že spo lu dobře vycházej , tak .. . že
prostě jsou fakt kamar ádi , jakože to jako myslí fakt upřímn ě.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:111 [jako že Joey prostě jakože jeh..1 (494:494) (Super)

Codes: [Joey]
No memos

jako že .I oey pro stě j akože jeho sexuální život, nebo jeho milostný vztahy, že prostě jako nevim
jestli prostě , jestli to jak o fakt takhle, jako že by 10 takhle mohlo bejt, jestli to fakt takjako
myslí, nebo jest!i je nom takhle uděl al i jeho charakter, to jako nevirn . Al e já bych zase ře k, že
zase takhle až tak by to bejt n ern ěl o , že ten vztahje kompromis.. . jako že by to mělo bejt něco

mezi tím, n ěco mezi Chandlerern a Joeym, že by prostě by to nem ěl o být ..jako takový
úl etká řstv í nebo . .. Mysl ím.jakože by si n ern ěl hned začí na t s každým, že bys zase měl toho
č lověka poznat a že by to měl o být takový trochu vícjako by.. nejenom to fyzický prostě .

P 2: rozhovor 2.doc - 2:114 [Ale já bych zase řek , že zase ..l (494:494) (Super)
Codes: [identifi kace]
No memos

Alejá bych zase ř e k , že zase takhle až tak by to bejt nem ěl o , že ten vztahje kompromis.. . jako
že by to měl o bejt n ěco mezi tím, n ěco mezi Chandlerem a Joeyrn, že by prostě by to nemělo

být ..jako takový úl etk á řs tví nebo ... Myslím, jakože by si neměl hned začí nat s každým, že bys
zaseměl toho č lověka poznat a že by to mělo být takový trochu vícjako by.. nejenom to fyz ický
prostě.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:115 [jako že takhle by to mě l o vypa. . ] (500:518) (Super)

Codes: [Ros s]
No memos

355jalw že takhle by to mělo vypadat'!

358 No určit ě . Tře ba, t řeba ten Ross, to si taky myslím, že to myslí vždycky jako dobře, jakože,
akorát je škoda, že mu to občas nevyjde, no.

359 No, t řikr át žena tej .. .

362 No, lakjá jako nevim. Nevirn v čem jako udělal něj akou chybu, nebo na čem to jakoztroskotalo
nebo... nevím.

363 A t řeba tcn vztah Rosse a Rachcl? Ten je takovej složitej .

364 Nojá myslim, že ja ko... když se spolu rozešli a tohle, takjá si myslím, že se :urt maj rá~i , žey

jako by měli bejt spolu, když furt k sobě n ěco c it ěj, kdyžjim to není ukradeny nebo tak.jako ze

by se měli dát dohromady zase.

367Ta1< ten vztah hyl hodně na dlouho, že jo, to byl celej seriál, než si to kone čn ě řekli . Jak jsi

na to koukal? C h tě l jsi, aby to už konečně vyřešili?

368Takjá už jsem tak n ějak myslel, že to tak n ějak dopadne, že se nakonec k so~~ vrá těj. jako že, to
už tak, takový n áznaky tam byly, že vždycky se něj ak sm í ř i l i a vždycky se n~j ak z~se "
jako.. .pohádali a pak se zase usmí řili. Ale že to nakonec k tomu směřova lo. jsem SI myslel, ze
by to tak nějak mohlo dopadnout, že budou spolu zase.
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369 A přijdc ti ten jejich vztah jako n ěco , co si myslíš, že by se mohlo stát nebo jako něco co
by jako mčlo b ýt? .Ia ko že t řeba oni mají spolu d ít ě, aniž by spolu byli. .. '

Tak to by jako neměl o. bejt, to ~ i myslim, že (pousmání) žejako když maj spolu to dítě , tak b
měli bejt spolu, tak. . . Jako nevun , no. y

p 2: rozhovor 2.doc - 2:116 [A třeba ten vztah Rosse a Rach..] (508:518) (Super)
Codes: [Rachel]
No memos

363 A rřcha ten vzta h R osse a R áchel? Ten je takovej složitej,

364No já myslím, že ja ko. .. když se spolu rozešli a tohle, takj ási myslím, že se furt maj rádi, že
jako by měl i bej t spolu, když furt k sobě něco cítěj , kdyžjim to není ukradený nebo tak,j ako že
by se měl i d át dohromady zase.

367Tal<ten vztah byl hodně na dlouho, že jo , to byl celej seriál, než si to konečně ř ekl i , Jak jsi
na to koukal? C h tě l jsi , ab y to už kon e čn ě vyřešili?

368Takjú už j sem tak nějak myslel, že to tak n ěj a k dopadne, že se nakonec k sobě vr á t ěj , jako že, to
už tak, takový n áznaky tam byly, že vždycky se n ěj ak sm í ř i l i a vždyckyse něj ak zase
jako... poh ádali a pak se zase u sm í řili . Ale že to nakonec k tomu sm ě řova lo . jsem si myslel, že
by to tak n ějak mohlo dopadnout, že budou spolu zase.

369 A přijde ti ten jejich vz tah jako n ěco, co si myslíš, že by se 1I10hlo stát nebo jako n ěco , co
by jako mčlo být? Ja ko že t řeba oni mají spolu dítč , aniž by spolu byli...

Tak to by j ako nem ěl o bcjt , to si myslim, že (pousmání) žejako když maj spolu to d í tě , tak by
měli bejt spolu, tak ... ja ko nevim, no.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:118 [A přijde ti ten jejich vztah j..] (516:530) (Super)
Codes: [partne rtsvi]
No memos

369 A přijde ti ten jejich vztah jako n ěco, co si myslíš, že by se mohlo stát nebo jako něco , co
by jako mělo být'? Jako že t řeba oni mají spolu dítě , aniž by spolu byli...

370Tak to by jako nem čl o bejt, to si rnyslim, že (pousmání) že jako když maj spolu to dítě , tak by
měli bejt spolu, tak.. . jako nevím, no.

371 Řekl bys, že ten ser iá l propaguje nějakej mod el toho vztahn?

372 No, tak to bych ncřek . To já bych spíš zase řek , že tamje to, že jo, jako u každ ýlio r ů zn ě , Takže
já bych řek , že to tam j e spíš, jak je to v ž i votě . Prostě jak ř íkáš , že ~y ~ztahy nejsou? rost~ ,
jednotný, že jo, což taky nejsou .. . to odpovídá jako tak něj ak .. statisnce nebo pro~te ~leV Il1> z:
každej je prostě n ěj akej. Že to jako n eřlk á: bu ďte takhle, dělejte to l~ le , t~kh l,e to ma byt spravne,
že prostě každej s i m ů ž e ud ěl at vlastní názor, co jako, co se mu zda spravny.

373 A kterej teda ten vztah se tobě zdá nejvíc jako nejsprávnčjší?

374Tak asi Chaudler.

375 S Monicou?
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No.

P 2: ro zhovor 2.doc - 2:122 [A kterej teda ten vztah se tob ..] (524:530) (Super)
Codes : [M onica]
No memos

373 A ktcrej tcd a te n vzt ah se tobě zdá nejvíc jako n ejsp r á vn ěj š í ?

374Tak asi Chandler,

375 S Monicou?

No.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:123 [Jsou pro ty postavy d ůlež i tý , ..] (536:558) (Super)
Cades: [rodin a]
No memos

379 Jsou pro ty posta vy Mdežit)', podle tebe?

382(pauza) Tak jak pro koho, já si myslím, že t řeba ... teďka nevim, koho to jsou ty rodiče? Jak
tam vždycky p řij edou , to je takovej v ýraznej chlaps manželkou, takovej, te ďka vů bec nevim ,

jak se j menujou. Nevim, koho to jsou rodi če .

384 To budou podl e mě Rosse a Mo niky, ne'? Prot ože ty tam jsou skoro jedin ý rod i če , který se
tam objevuj í.

385Teďka nevim, prostě jeden takovej pár, myslím, že maj takovej, ne jako nep ř á te l skej , ale
takovej jako, j akože se moc nevídaj , takovej vztah.

387 Aha, počkej tak, Ra chel jso u rozveden ý. ..ale ty tam byli málo.

3891'0 nevím, já mam te ďka takovej zábleskjenom. Teďka si nevzpomenu ani, kdo tam byl. . ..
Nevirn, já si tady ty vztahy s jej ich rodi č ema si moc nepamatuj u, takže.. .

390 Takže v to m se r i álu to nějak nevním áš'?

391Takový intermezza, takový vloženíjako, aby se to jakože víc něco dozvědě lo , ale neberu to
jakože jako n ěj akou hlavní linii.

392Takže kd yž to tam není , vnímáš to ta k, že ani pro ty lidi to není moc d ůležit)' , ty rodinn ý
vztahy '? Žc t ř eba ty p ř átelsk ý jsou d ůte ž i t ěj š í ?

395To ne, to jako, to by rnoh10 vyplývat z toho žejako, jako žeje moc nevidíme, alejá si
nernyslím, to tak u rči tě nebude, že jo, že... kdybysme si to pustili, ten seriál jako z jedný osoby,
tak by to vypadalo úp l n ě jinak p ros tě , než když se na to díváme prostě jakopo~?rovate l é . a ~1I
skupinu... Takže já bych řek , p rostě , jakože (hledá výraz), že prostě .. . že zalezl na těch vztazich
jako, že to ja ko nenechaj jen tak plavat, že p rostě .. urč i tě ...

396.Jenom to tam nen í.

Jo.
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P 2: rozhovor 2.doc - 2:126 [Takže kdy ž to tam není, vnímáš..] (552:566) (Super)
Codes: [postavy v ž ivo tě - k ext enzi ] [rea l i to - ano]
Memos : [ME - 28.04.07 [28]]

392Takže když to tam ncní, vnímáš to ta k, že ani pro ty lidi to není moc d ůle ž it« tv li '.
• v v v . . • o v . . ' • •Il ) rOllnn\

vzta hy! Ze t ř eba ty pratclsky JSou d ůle žit ěj š í ? .

3951'0 ne, t.ojako, to b~ .n:oh l o vyp l~v~ t z,toho že jako. jako že je moc nevidime, ale já si
nemyslím. to tak L1r~lte ~l ~ ?L1d c , ze jo, ze... kdybysme si to pustili, ten seriálj ako z jedný osoby.
tak b~ to vy~ad:l l~ ,uplne .J~nak pros tě " než když se na to díváme prostě jako pozorovatel é, Na tu
skupinu.. . 1 akže j á bych rek, pros t ě , Jakože (hledá v ýraz), že prostě ... že záleží na t ěch vztazích
jako, že to jako nenechaj jen tak plavat, že prostě .. urči t ě .. .

396Je nom to tam nenÍ.

397Jo.

399A proč myslíš, že to tam neni?

400( pauza) Nev im.

401 Tře ba, že to není tak vtipný nebo že by lidi n echt ěli koukat na rodiny nebo?.. .. Nevíš?

402Nevim.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:127 [A co pro tebe , jak jsou d ůleži..] (568:574) (Super)
Codes: [rodina]
No memos

403A co pro tebe , jak jsou d ůl e žit ý rodinný vztahy?

404D ů l e žit ý.

405Kdybys to srov na l - p řátelstv í , partnerský vztahy, rodinn ý.. .

Tak rocl ina j e na prvn írn mís tě , já bych řek. Pak asi partnerský a pak přáte l ský. ebo, to je těžký

jako. Těžko jako seřad i t. Ale jako ře k bych, že rodina je n ejd ůlež i t ěj š í .

P 2: rozhovor 2.doc - 2:128 [Kdybys to srovnal- přátelství..] (572:594) (Super)
Codes: [srovnani vztahu]
No memos

405 Kdybys to srovna l - přátelství , partnerský vztahy, rodinný...

406Tak rodina j e na prvním m íst ě .j á bych řek. Pak asi partnerský a pak přátel ský . Nebo taje těžký

jako. Těžko jako seřad i t. Ale jako řek bych, že rodina je nej d ů le ž i t ěj š í .

408A kdybys vza l jiný seriály, na který kouká š? Tak, jak tam je zobrazený p řátel s tv í a
partnerstv í? A rodičovství?

410Tak já bych , zase bych řek , tak jako že zase přátel stv í je jakoby zobrazovaný ja ko asi nejs i l něj ší ,
t řeba v Dr. Houseovi te ďka nebo.. , i v těch Lost, že prostě , jakože to se jako hodně vyzdvihuje,
ty partnerský.. .nevim jako, ty zase v těch seriálech až tak moc nejsou, takže já bych řek. že to
p řá tel s tv í se hodně vyzdvihuje a ty rodinný vztahy, ty tam taky jako moc nejsou, zase jenom
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útržk? vitě , ~e občas jenom, takže to jako nevim ale, ale já bych řek , že ty postavy berou nejv íc
to pi·atelstv!.

411 Hm . A v tV)'111 okol í t řeba ? Třeba kamarádi nebo ve škole'! Třeba co ti říka li ve škole co
je ncjd iH cžitčj ší, ab ys m ěl? '

412Tak to já j sem se jako nikdy nikoho neptal, jako co je pro n ěj d ů l e žit ěj š í .

413 Ne, já nemyslím, že hy ti to ř í ka li, ale t řeba jestli bys to poznal z toho, jak mluví, t řeba o
tom, eo cht čj od života.

4 l4 Jo j o jo.

417 Neho třeha jako ve škole vám t řeba ty u čitel é n ěco vš t č p ujo u , na n ěj ak)' ob čansk ý

v ýchov ě .. .

420 (srn ích) No nevirn, j á ja ko mám hodně kamarádll, pro který je prostě hodn ě rodina, jakože maj
r ů zn ý , jako že tr á v ěj hodně čas u s rodinou anebo taky i s širší rodinou, že prostě někdo je jenom
s tou úzkou rodinou a jiní se prostě pořád v i d ěj na n ěj ak ý c h sešlostech, něj ak)' oslavy a fu rt
něco takov ýh leho, tam nějaká svatba a takhle, prostě žejsou s tou rodinoujako hodně a zase že
n ěkterý zase spíš ta úzká rodina, spíš s karnar ádama.. , víc pečou nebo takhle, no. Takže to já
bych ře k tak p ůl na p ůl .

422 A ty víc času tr ávfš s rodinou nebo s kamnr ádama?

," Hm, j á bych ře k , že víc č as u trávím s rodinou.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:131 [Jak si představuješ život ve v..] (596:610) (Super)
Codes: [identifikace1
No memo s

425Jak si představuješ život ve v ěku tčch postav z Přátel'! Až ti bude t ěc h 25 až 35, dejme
tomu'!

426No nevirn, tak já bych chtě l dělat prostě něj ako práci, že prostě by to nebylo jenomjako n ěj akej

workoholik, že prostě abych z toho života taky něco m ěl , takže takovej nějakej jako rozumnej
střed . Hm, nevim, abych si prostě něj ak užíval života jako v těch nej lepších letech, že jo .. a
tak... , abych prostě toho zpětně pak nelitoval, že jsem to prostě žil n ěj ak jinak, Takže tak něj ak

naplno.

427A je tam taky n čco z t ěch P řátel? Kdybys třeba popsal, jak budeš bydlet II s 1{)'111 se budeš

stýkat'?

429Mě se to zdá jako v ýbornej nápad, prostě takhle bydlet s kamarádama, nebojako s přátel i. . . ne
jako v j edn ýbudově , ale tak n ějak jako pohromadě , že se takhle často v i děj a že jsou spolu a je
to takový správný, si myslím.

430Takže takhle by se ti to taky líbilo'?

431Hm,

432A má š nějaký kamar ády v tomhle v ěku? Nebo stýkáš se s n ějak ýma lidma?

Tak m ýmu bratranci , tomu je, kolik, 26 nebo kolik? " No a ten to jako žije, takovýrnhle
stylem... A je spokoje uej , takže (smích)
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P 2: rozhovor 2.doc - 2:133 [A je tam taky n ěco z těch P ř á t] (600:602) (Super)
Codes: [ p řáte l s tv í]

No memos

427A je tam ta ky něco z t ěch P řáte l? Kdybys t řeba popsal, jak budeš bydlet a s kvm se budeš
st ýka t? .

Mě se to zdá j ako v ýbornej nápad, prostě takhle bydlet s kamarád arna, nebo ja ko s p řátel i. .. ne
jako v j edn ýbu d ově , ale tak něj ak jako pohromadě , že se takhle často v i d ěj a že jsou spolu aje
to takov ý správný, si mysl ím.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:134 [A je tam taky n ěco z těch Přá t. . ] (598:610) (Super)
Codes: [realita - ano]
Memos: [ME - 28.04.07 [30]]

426

427A je tam taky nčco z tčch P řá tel? Kdy bys t ře b a popsal, jak budeš bydlet a s kj"1II se budeš
stýka t'?

429Mě se to zdil jako výbornej nápad, pros tě takhle bydlet s kamar ádarna, nebojako s přáte l i . . . ne
jako v jedný bud ově , ale tak něj ak jako pohromadě , že se takhle čas to v iděj a že jsou spolu a je
to takový správný, si mysl ím.

430Ta lde takhle by se ti to tak y líbilo?

431Hm.

432A m áš nějak ý kamarád y v tomhle vě ku? Nebo stýkáš se s n ějak ýma lidmn?

Tak mým u bratranci, tomu je, kolik, 26 nebo kolik? .. No a ten to jako žije , takov ýmhle
stylem. .. A je spokojenej, takže (smích)

P 2: rozhovor 2.doc - 2:136 [Jak ti přijde, že se v tom ser..] (61 2:618) (Super)
Cades: [postavy v ž ivo tě - k exte nz i] [rea l i ta - ano]
No memos

434J ak ti p řijd e , že se v tom seriálu řeší problémy, když tam mají? Myslíš, že to vyřeší, tak
jak bys to třeba vy řeš i l ty? Ncbo ti to řešen í p řijd e takový, že to IllU n evě říš ? P řijde ti, že
to je, jenom ab y to bylo vtipný?

436Ne, to já si zase myslím, že ne. Já si myslim, že oni to, že to řešej takja k by to asi řeši l i

normáln í lidi, že.. prostě se vždycky rozhodnou na něj akej ch okolnostech, podle n ěj ak ýho

pocitu nebo tak, že holt prostě: já to tuk cítím, tak to bude takhle nejlepší asi. Že to udělal i asi
tak. j ak by La asi ka ždej ud ěl al. Nebo ne každej, ale takj ak by se prostě č lověk rozhod...

437Takže ti to ncp řijde n ějak moc jednoduchý, jako n ěj a k)' deux ex machina ?

Ne.
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P 2: rozhovor 2.doc - 2:136 [Jak t i p řijd e , že se v tom ser..] (612:618) (Super)
Codes: [postavy v ž ivot ě - k ex l enz i ] [ reu l i t a - ano]
No memos

435Ja l< ti p řjjd c , že se v tom seriálu ř eš í problémy, když tam maj i? Myslíš, že to vyřeší, tak
ja k bys to tře ba vy řeš i l ty'? Nebo ti to ř e š e n í př-ij d e tukový, že to mu n ev ě ř í š ? P řijd e ti, že
to jc, j enom aby to bylo vtipný?

437Ne, to já si zase myslím, že ne. Já si myslim, že oni to, že to řešej takjak by to asi ře šili

normální lidi, že.. pros tě se vždycky rozhodnou na něj akej ch okolnostech. podle n ějak ýho

pocitu nebo tak, že holt prostě : já to tak cítím, tak to bude takhle nej lepší asi. Že to ud ělali asi
tak. j ak by to asi každej u d ěl al. Nebo ne každej, ale takjak by se pros t ě č l ově k rozhod.. .

438Takže ti to n epřijdc n ěj ak moc jedn oduchý, jako n ěj a k)' deux ex machina?

Ne.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:139 [A použil jsi n ě co z toho seri á. . ] (624 :646) (Super)
Codes: [pouziti serialu na...] [serial v zivote]
No memos

441 A pou žil j si něco z toho ser i álu v tvým ži vo tě ? ... .Jako ať už to je t řeba pr á v ě n ějak)' řešen í

nebo t řeba tam hr áli n ějak ý hry, jestli jste pak taky hráli, nebo v ů bec nějak)' hlášky'?
Zapracováv áš n ěj ak ten se r i ál do...

445No jako občas n ěj a k)' hlášky jako jo. Ale to zase m ů žu d ě l at jenom s lidma, žejo, kterýtomu
rozuměj , zase když n ě komu řek n u něj a kou hlášku z toho nebo n ěj akej vtip nebo něco nebo na
něco naraziI, pros tě jako co, že jo. Takže to je jenom s u rč itýma lidma. Alejako jo, občas prostě

jako n ěj a ký vtipy nebo tak a.. . nebo jako ře kn u, že tohleto bylo jako ve Friends t ře ba . Alejako
to se mi jak o nestane, ale ty vtipy, jako n ěja ký narážky a tak... něj ak)' úsek.

446 Ale třeba , že by sis z toho bral uějnk ý modely, ja k se chovat?

447Ne.

448Ta kže ty vt ipy, to je na tom nejd ůl e ži t ěj ši na tom seriálu.. .

449Jo, p ros tě mě jako na tom seriálu se nej víc líbí, že prostě jsoujako přátel é , že v tom rnaj, že
pro s t ě maj j akoby k sobě hezkej vztah, že spolu vycházej dobře a prostě že spolu prostě, že ten
život je jako srandovni, že ho tak n ěj ak prožívaj , jako dobře . Nevim,jak bych to řek.

450Ře l<l bys, že se to nějak od r áží v tv ým ž ivotě, že sleduješ Přátel e '?

451No já nevirn no.. . asi ani spíš ne... Jako nevirn, rozhodně to pro mě není žádnej model. jako že,
prostč bych se j ako snažíI takhle něj ak směrovat. Tojá spíš.. . neřídím se podle toho, neberu to
jako n ěj ak na těžka li váhu prostě , jakože: no, tak takhle bych to mě l dělat. Moc mě to jako
neovli v ňuj e prostě .

452 Takže nen í t řeba v životě n ějak á situa ce, kdy si vzpomeneš, jak to vyřeši l i . ..

453Jak to vyřeš i l i a že bych to tře ba uděl al stej ně? Ne. To moc ne.

454 Ani že si na to vzpomeneš a ud ěl á š to jinak'?

456Tak až zas tak j e nesleduju, abych .. . jako já jsem v ů bec nevi děl jako nějak hodně těch d íl ů , já
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pros tě spíš ty ~o mám rád, pouštím si n ěj a ký ty dobrý, spíšjako výběr . Třeba nevím. jak to
zač í n a lo , pak Jako.. .

P 2: rozhov o r 2.doc - 2:140 [A pou žil j si n ěco z t oho seri á. . ] (624:626) (Super)
Codes: [hu mor]
No memos

441A použil jsi n ěco z toho seriálu v tvým živo tě? .. J ako at' už to je t řeba pr á v ě n ěj ak ý řeše ní

neho t ř ebn tam hnili n ějaký hr y, jestli jste pak taky hráli, nebo v ů b ec n ěj a k ý hlášky?
Zapracováváš n ěj ak ten ser iál do. .. . .

Nojako o bčas n ěj a ký hlášky jako jo. Ale to zase m ů ž u d ěl at jenom s Iidma, že jo. který tomu
rozuměj , zase když n ě komu ře k n u n ěj a kou hlášku z toho nebo nějakej vtip nebo něco nebo na
n ěco narazíL p ros tě jako co, že jo. Takže to je jenom s u rč i týma Iidma. Alejakojo, občas prostě

jako n ěj a ký vtipy nebo tak a.. . nebo jako řekn u , že tohleto bylo jako ve Friends t ře ba . Ale jako
to se mi jako nestane, ale ly vtipy, jako něj a ký narážky a tak.. .něj ak)' úsek.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:142 [Takže ty vtipy, to je na tom n..] (632:634) (Super)
Codes: [akcenty v seriálu] [identifikace] [ p řá te l stv í ]

No memos

448Takže ty vti py, to je na tom n ejd ůl e žit ěj š í na tom seri álu. ..

Jo, prostě mě jak o na tom seriálu se nejvíc líbí, že p ros tě jsoujako přátel é , že v tom maj, že
pros tě rnaj jakoby k sobě hezkej vztah, že spolu vycházej dobře a prostě že spolu prostě , že ten
život je jako srandovní, že ho tak n ěj ak prožívej , jako dobře . Nevirn, jak bych to řek.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:144 [Takže není třeba v ž iv o tě n ě j a. . ] (640:658) (Super)

Codes: [role tv v zivote] [serial v zivote]
No memos

452Takže není t řeba v ž ivo tě nějaká situace, kdy si vzpomeneš, jak to vyřeš ili . ..

453Jak to vy ře š i Ii a že bych to tře ba uděl al stej ně? Ne. To moc ne.

454Ani že si na to vzpomeneš a ud ěl á š to jin ak?

456Tak až zas tak je nesleduj u, abych .. . jako já jsem v ů bec nev i dě l jako něja k hodně těch díl ů , já
prostě spíš ty co mám rád, pouštím si něj aký ty dobrý, spíš jako výbě r. Třeba nevim, jak to
zač í n a lo , pak jako.. .

457A u j inýho ser iálu, t řeba ? Asi u toho Lost asi t ě žko .. .

458To těžk o.

Ale t řeba u Dr.House?

459Jako že bych si z toho něco bral?

460No, jako že se třeba octn eš v n ěj ak ý situaci a ted' .. , neb? [l.':OS!Č k:lIl1a r~d ~! n~~o vY[l!'áví,
já nevím , cokoliv, jak se t řeba rozcházel s holkou, nebo ze j l neco ř e k a ze j l n čja l na tval
a ty si vzpome neš: jo v tomhle seriálu to taky takhle bylo.

No t řeba konkrétně u toho Dr.I-fouse.. . tak to je ted'ka docela nov ý, takže to jsem tak jako
nernoh porovnávat ja ko s událostma, ale to bych řek , že to bych s vzpomně l spíš než asi v těch

XXXVII



Friends, protože tomu bych, jakoby.. . jednak jsem se dlval t e ďkon na celou tu sérii. takže to
mám jako cel)' fakt prokoukanýa p ros tě je to če rstvěj ší , takže asi bych si prostě si řek. že bych
si asi spíš vzpomně l , spíš z toho jako vybavil. Možná i jo. Asi jo. Ale prostě jak říkám. já jsem
se na ty Friends zas tak nedíval. jakože nem ámje až tak... h rozně jako zažraný. takže... nevim.

no.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:147 [Co je tv ůj oblíbenej díl? Nejo..] (660:666) (Super)
Codes: [akcenty v seriálu] [Chandler] [humor] [Joey]
Memos: [ME - 28.04.07 [33]]

463 Co je tv ů j o blibe nej díl'? Nejob lí ben ěj ší'?

464 Z Fricnds? Ten... nevím, jak se jmenuje, ale... jak si koupí Joey a Chandler tv k ře sl a . Takovv
ty, jak se na tom na konci naložej , tak to je takovej vý bornej díl. Nebo taky ten, docela dobrej
byl London, do Londýna, ten jsme vid ě l nedávno zase znova.. . Loudou Baby.

465Co se ti na tom líbí nejvíc, na tom '? Te n si moc nepumatuju.

Zase tam ten díl je jakoby hodně o Joeyrn, jakože jak se h rozně těší a jak straš ně super a pudem
do Londýna a bude sranda. A zase Chandler tam řeš í zase něj aký milostný vztahy nebo co a
jako že. von je tak n ěj ak naštvanej nebo takovej morous ajakože: á, a to se mi nechce a prostě

nesdílí v ů bec s Joeyrn j ako takový to nadšení. Tak celý dílje prostě o tom. jak se Joey na něj

jako snaží přen ést tu atmosféru.. a jako ho rozveselit a na konci Chandler jako se docela už
naladí. To j e takovej dobrej díl.

P 2: rozhovor 2.doc - 2:148 [Je tam n ě co , co ti na P řá t c líc..1 (40:46) ( uper)
Codes: [negativ a]
Memos: [ME - 29.04.07 [3]]

31 .Ie tam n čco , co ti na P řá te l íc h vadí'? co se ti nelíbí na tom seriálu?

32 Vadí? ( p řemýš l í ) No jakc.j ási myslím, že t ře ba j ak j e tam hod ně těch sérií, tak t řeba ty první
d vě nebo tak a pak ty poslední že jako nebyly až tak dobrý jako ty prost ředn í . že t řeba ty první,
ty byly takov ýj ako že se moc neznali. že to bylo takov ýjakože: udě l áme nějakou srandu a tak.
pak zas ty poslední, to už bylo takový:'ať to dodě l áme , něco ještě splácáme a bude to. o a
j inak n ěj ak ani ne. Já spíš hledám ty pozitiva, jako.. .

33 To myslíš, že se neznali p ř átelé , jako ty postavy?

Nevirn, že prostě nebyli tak sehraný, ty herci, že pros tě se potkali: ahoj ahoj, takjdeme dělat

seriál, nevím, při šl o mi to pros tě takový j eště (hledá výraz) syrový... Na začá tku .

P 2: rozhovor 2.doc - 2:152 [Myslíš si , že jsou n ě j ak obecn.. ] (132: 134) (Super)

Codes: [obecna meritka kvality]
No memos

103 Myslíš si, že jsou n ějak obecný kategori e, co je dobrej seriál, špatnej seriál?

Tak asi podle sledovanosti akorát tak možná...

P 2: rozhovor 2.doc - 2:153 [Že to je individuálni, že pros..] (146:146) (Super)
Codes: [otazka vkusu]
No memos

Že to je individuální, že prostě každ ýrnu se líbí něco .
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rozh ovor 3 (Karel)

P 3: rozhovor 3.doc - 3:2 [Prostě j sou or ig iná lní jako se .. ] (6:6) (Super)
Cades: [ úrove ň ]

No memos

Pros tě jsou originální jako seriál. Že t ře ba led' jdou rů zn ý nový seriály, že jo, v televizi. t ře ba
Dr. House nebo Lost, a ty j sou č is tě je n o napět í , že jo, že p rostě ... třeba ten Lost hl avně . Že
tam prostě .. je n ěj a k á záhada a je to jen č istě o tom ře šen í těch záhadže jo a nabalujou se další
záhady a další a prakticky po druhý se na Lost nebude dívat nikdo, že jo. Ale Přátelé prostě ,

nej sou v ů bec o tom d ěji , ale ly maj.. jsou tak spíš o těch vtipech, takže ty se rychle zapomenou
ty vtipy a pak j e prostě dobrý se na to i k lid ně podívat znova. Že je to takový ... A navíc je to
nestárnoucí. prostě takový zábavný. ( ú směv )

P 3: rozhovor 3.doc - 3:5 [A kdybys to srovnal a s jinýma..] (8:14) (Super)
Codes: [srovnani] [úroveň ]

No memos

5 A kdybys to srovnal a s jin ýma seri álama podobn ýho typu?

6 Podobn ýho typu? No tak třeba .. se mi s t ej ně zdaj jakože nejlepší, protože třeba když to
srovnáme s Ženat)' se závazky, ale ty užjsou zase starý. takže to se zas tak dobře srovnávat
nedá, tak pro stě j e to takový.. takový jakoby... víc zaměřený . Prostě t řeba ly Ženat)' se
závazky.. že tam celou dobu v l astně ... ehm.. je to furtjen o jednom, že v lastně ta rodinaje
taková chud á.. a tak, že jo. Zatímco P řátel é jsou jakoby vě tš í, se mi zdá že to je prostě širší
téma. Nebo t řeba , jú nevím, Kutil Tirn, tak je to tam taky jenom o tý Timov ě rodině a jak
vždycky maj něj akej stroj a prostě že.. všechny, větši na těch ser i á l ů má prostě takový zajetý
koleje. každej díl že je dost podobnej. Že prostě nastane problém n ěj akej , oni ho nějak vyře š e] a
prostě .. že takový stej n ě strukturalizovaný. Ale právě u P řá tel se mi zdá, že je to takov ýjakoby
.. takový j akoby...

7 Jiný,

No, prostě že je takov ý... ehm, no obec.. no v každým, v každým díluje trochujinej.N ě či rn , se
mi tak trochu zdá.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:9 [No, tak možná .. desítka už mi ..] (18:18) (Super)
Codes: [postavy v živo tě - k extenz i]
Memos : [ME - 29.04.07 [1]]

No, tak možná.. desítka už mi trochu vadila.jako série, takže ta desátá už byla taková trochu
..blbá, no. Jinak mi vadí, že skonč i l i (smích).

P 3: rozhovor 3.doc - 3:10 [Ale stejn ě ti bylo lí to, že to..1 (24:26) (Super)
Codes: [postavy v ž ivotě - k ext enz i ] [s er i al v z í vot e]

No memos

19 Ale s t ej n ě ti bylo líto, že to s ko n č ilo?

No, to jo no (smích). Protože ono to je takový návykový, ty Přátelé ... Nebo obecně seriály. Že
už pak na ty hrdiny si zvyknu a .. . už taková škoda.
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P 3: rozhovor 3.doc - 3:12 [Kdybys hodnotil P řá tel e j ako s..] (32:38) (Super)
Codes: [negativa]
Memos: [ME - 29.04.07 [2]]

23 Kdybys hodnotil P řátele jako seriál, bral bys tu desátou sérii n ěj a k v potaz'?

25 Ani moc ne. j akože.. je horší, ale furt to není.. f1ll1lo j e š tě j e j ako by lepší ve srovnání s
ostatníma seriálarna. Navíc si myslim, že ty P ř átel é obecně dost pomáhaj t ře ba angličtině. že
jsou jak oby.. no že lam je. ..

27 Takže na n č kouk áš v angli čtin ě?

No, že tam je ta, doopravdy ta hovorová a ng l i čtin a , že ta, která se fakt používá. ne prostě to, že
se učíme n ěj a k ý věci. co t řeba nikdy nepoužijem.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:15 [Navíc si myslim, že ty P řátelé ..] (34:38) (Super)
Codes: [pouziti serialu na...]
No memos

25 Navíc si mysIim, že ty Přátel é obec ně dost pomáhaj t řeba ang li čti ně, že jsoujakoby.. no že tam
je...

27 Takže na n ě kouk áš v angli čtin č ?

No, že tam j e ta, doopravdy ta hovorová ang li čtina, že ta. která se fakt používá. ne prostě to, že
se uč íme n ěj a k ý věc i , co t řeba nikdy nepoužijem,

P 3: rozhovor 3.doc - 3:21 [A v televize jsi se nedíval , k..] (52:54) (Super)
Codes: [kontext]
No memos

47 A v televize jsi se nedíval, když to dávali?

Párkrát j sem to v i dě l , ale v t ýčeský to není vano, protože ten dabing se mi moc nelíbí zrovna.
Že, že hodně vt i p ů zanikne tim dabingem, se mi zdá.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:22 [A předtím jsi o tom vůbec nev ě . . ] (60:70) (Super)

Codes : [kontext] [v roli arbitra] [zacatek sledovani]
Memos: [ME - 29.04.07 [4]]

54 A předtím jsi o tom v ů bec nev ěd ěl , že to existuje nebo'?

55 Jako ne, vědě l j sem, že to existuje, ale prostě jsem věd ě l , že to je n ěj akej seriál. Ale něj ak nic
zvláštního j sem o tom ne věd ěl.

57 Čeka l jsi od toho nčco , když jsi na to zača l dívat?

58 Ani moc ne.j sem tak něj a k náhodou, že táta se díval na televizi, takjsem se podíval, jako na co

se to dívá a tak.

59 No to dvd , když se díval ?
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No, když j sem prostě při šel do pokoje.. Nebo něj ak tak, já už nevim teďko přesn é ..žejo

P 3: rozhovor 3.doc - 3:25 [Že tam není žádný seriózní tém..] (78:78) (Super)
Codes: [relax]
No memos

Že tam nen í žá dn ýseriózní téma, že je to fakt č ist ě, že se bav ěj . A toje na tom celkem i dobrv.
že v las t n ě . .. když se dívám na n ěj a ký jiný seriály, tak tamjsou t řeba problém)'. sice teda j ak~ že
to donutí zamyslet se, ale když si chce pros tě od poč i nou t , takje příjemný se dívat na seriály.
který nernaj .. v l ast ně žá dn ýseriózní téma, všechno je zlehče ..., jako ne všechno z lehč ujou. ale
že je to takový l eh č í v tom seriálu [lak.. . že to je pak takový odpo č i nkový .

P 3: rozhovor 3.doc - 3:26 [A to je na tom celkem i dob rý,..] (78:78) (Super)
Codes: [srovnani]
No memos

A to j e na tom celkem i dobrý, že v l a s t ně . .. když se dívám na něj aký j in ýseriály, tak tamjsou
t řeba problémy, sice teda jako že to donutí zamyslet se, ale když si chce prost ě od poč i nout, tak
je příj em ný se dívat na seriály, který nernaj .. v la stn ě žádný seriózní téma,

P 3: rozhovor 3.doc - 3:27 [No a to téma , co bys ře k l , že ..] (80:82) (Super)
Codes: [srovnani vztahu]
Memos: [ME - 29.04.07 [7]]

74 No a to tém a , co bys ř ekl, že je p ř esn ěji ?

No, ře k l bych že tam je ... to je hodně i vztazích, r ů znej ch , mezilidskejch. No a pakj eště o
různ ejc h .. . no větš i n ou ty mezilidský vztahy bych tak řek, jako o přátel stv í těc h přátel nebo
prostě .. o rů zn ý c h jej ích vztazích, jako no, takhle bych to řek asi. V tý sku p i ně .

P 3: rozhovor 3.doc - 3:29 [A to je na tom celkem i dob rý,..] (78:78) (Super)
Codes: [pouzit i serialu na...]
No memos

73 A to j e na tom celkem i dobrý, že v lastně .. . když se dívám na nějaký j iný seriály, tak tam jsou
třeba problémy, s ice teda jako že to donutí zamyslet se, ale když si chce prosté odpoč i nou !' tak
je příj em ný se dívat na seriály, který nemaj.. v lastně žá dn ýseriózní téma, všechnoje zl ehče .. .,
jako ne všechno zleh č ujo u, ale že je to takový l ehč í v tom seriálu pak... že to je pak takový
odpoč i n kový .

P 3: rozhovor 3.doc - 3:30 [No tak , ehm , díval jsem se p ře..] (94:102) (Super )
Codes: [role tv v zivote]
No memos

86 No tak, ehm, díval jsem se p řed tim na Ally McBealovou, na párd íl ů .. . ehm, pakjsem se díval
na .. na co j sem se v l astn ě díval? (přemýš lí) jo, teď je ve televizi Dr. House, tak na toho se taky
dívám občas, když mám čas . ..

87 Ko ukáš na hodnč seriá l ů?

89 Tak jak kdy, že jo. Tak obecn ě j sem se díval na dost ser i á l ů , třeba když jsem ~ e.l~oc ne) , ta~ .
vždycky naberu hodně se riá l ů , Třeba jak, protože nemam co dě lat, tak v televiziJde, trebaJa
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nevím, t e ď j sem by l nernocnej , tak jsem se díval na Ženat)' se závazky, pak šla rovnou HVězd ná

brána, že jo, pak na Veronika Mars, pak Odložené případy . Jako normá l ně se na ně nedívám
protože nern am tol ik čas u , že jo. .

90 Takže ti nevadí j ukej to je styl, když se kouk áš? Že bys t řeba vvhled ávn l komedi ální
ser iá ly neho k r im i? .

Tak pokud j sem nernocnej tak se dívám na všechno, ale j inak se spíš dívám na ty komediální, že
krirni se mi moc nelíbi, zrovna.... No a tak.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:33 [Řekl bys , že ten seriál je kva..] (112:114) (Super)
Codes: [ ú roveň ]

No memos

97 l~e kl bys, že ten se riál je kvalitní '?

98 Řek bych, že j o, hl av n ě ty první clí ly se mi zdály dost dobrý. Ale jak říkám. ta osmi.. ta devítka,
ta desítka teda už .. trochu to.. Ale jinak si myslim, že byl hodně kvalitní.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:34 [Myslíš si , že jsou n ě j aký obec. . ] (116: 118) (Super)
Codes : [ob ecn a merit ka kva lity] [určen í kvality]
No me mos

99 Mys líš si, že jsou nějaký obecn ýměří t ka , jak posuzovat kulturu? Ty seriály nebo filmy'?
Podl e toh o, j estli ř ekn eš , že n ěco j e kvalitní neho není?

No tak .. . myslím, že by to šlo, jakože podle toho, že to s tej n ě j e v idět na tý ja koby... jak dobr ý
tam j sou lid i, co na tom projektu spolupracujou, v la s tně že.. občas to j e prost ě cejtit, že ten
č l ověk si na tom nedal vů bec záležet nebo.. že, že dělá možná ne sv ůj obor na n ěj ak ý ch

seriálech. Já mysl ím, že by to šlo, no. jakoby.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:36 [myslíš, že když ti n ěkdo řek ne..1 (120:126) (Super)

Codes : [otazka vkusu]
No mem os

104 myslíš, že kd yž ti n ěkdo ř ekn e , jaký jsou jeho oblíben)' filmy nebo seri ály, žc nlllž eš
usoudit, j uk ej ten č l ověk má vkus'?

II0 Jo tak to si myslirn, že ne, zase. Já si rnyslim, že ty seriályjsou dost chytlavý, že prostě.. t řeba

stač í se pod ívat na t ři díly a ať j e to jakýkoliv seriál, tak se č lověk prostě větš i nou začne dívat. ..
Si mysl ím, jakože.. tam je vždycky n ěco zají.. .co toho č lověka zajímá, co sejako stane s tady
tou postavou, si j ako řek ne , že se podívám j e ště na jeden díl.. A to si zase rnyslim, že to nejde,
posuzovat to ho č lověka podle toho, na co se dívá.

111Takže si myslíš, že ty kvali tativní m ě ř ítka existujou, ale lidi zase na n ě IIl OC neduj ?

No jako, já si myslím, že jd e posuzovat kvalitu seriálu, ale ne ty lidi, co se na ten eriál dívaj,

jakoby...
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P 3: ro zhovor 3.doe - 3:4 3 [A to t i nevadil o, že by se Ros..] (164:166) (Super)
Codes: [postavy v živo tě - k cx t enz i ] [Hache I] [ Ross]
Mem os: [ME - 29.04.07 [10]]

134A to ti nevadilo, že by sc Ross a Rnchel se na konci nedali dohromady'!

Tak bylo by to škoda, ale na druhou stranu, zas by to bylo zbyteč nej happyend.

P 3: rozhovor 3.doe - 3:44 [Tak bylo by to škoda, ale na d..] (166:166) (Super)
Codes: [reali ta - ano] [určen í kvality] [úroveň ]

No memos

Tak bylo by to škoda, ale na druhou stranu, zas by to bylo zbyteč nej happye nd, moc jakože...
Že to bylo až trochu moc takový happyendovsk ý, že ... že pokudje hodně happy end ů, že jo tak
pak to nerná smysl, že vždycky prostě víme, že ta dobrá nebo ... ne.. prosté že to dopadne dobře

a to j e pak taky nuda. Takže si myslirn, že do těch se r i á l ů by se mělo vkládat i nějak}' .. .smutn ý
konce.

P 3: rozhovor 3.doe - 3:46 [Jo, tak já jsem teda myslel, ž • • ] (170:174) (Super)
Codes: [Rachel] [Ross]
No memos

138Jo, tak já j sem teda myslel, že jo, že odjede ta Rachel, takjsem si říka l , že Ross by za ní asi
jezd il, pravděpodobně , pak by se asi myslím že spolu stej ně dali dohromady asi. po nějaký t ý
době.

139A 1«10 by sc p řest ěh oval kam '!

Já bych řek , že ta Rachel, že by byla v t ý Paříži , tam by si to užila, pak byjí to t řeba .. . začala
chybět Amerika, že jo, protože to je americkej seriál, tak že by to Amer i čan i n ějak pro to...

P 3: rozhovor 3.doe - 3:47 [No a že jo, pakje tam ten Cha..] (174:174) (Super)
Codes: [Chan dle r] [Monica]
No memos

No a že jo, pak je tam ten Chancl ler a Monica, ty se přestěhova l i na to p ředměst í , tak ty by byli
trochu asi od tý party pryč a asi by tam byli jen dočasně , jakože občas byse objevili, ale nie

moc.

P 3: rozhovor 3.doe - 3:49 [No a ostatní by si myslim zůsL] (174:174) (Super)
Codes: [Joey]
No memos

No a ostatní by si rnyslim z ů sta l i s tej ně , n ěj ak . Možná by si někoho vzalještě Joey... a tak,
ale.. .

P 3: rozhovor 3.doe - 3:52 [Jakože n ě j ak zvl ášt' by se to ll .. ] (182:190) (Super)
Codes: [akcenty v seriálu] [postavy v životě - k extenzi ]

Memos: [ME - 29.04.07 [12]]

149Jakože n ěj a k zv l ášť by se to nem ěn il o .

150A co tcn se riál, podle kter ýhose Jo cy, ten jsem teda n evid ěl a ...
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151 Já jsem v id ě l pár d íl ů , ale nelíbil se mi.

152Tak ta m se odstě hova l do L.A.

Já vim. no. .. To s: mi moc nelíbilo, to už se mi zdálo. že prostě z toho ch těj vytříska t nejvíc
pen ě z, zatímco to je populární, jakože udě l ali podobnej seriál.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:53 [To se mi moc nelíbilo, to už s..] (190:190) (Super)
Codes : [obecna meritka kvality)
No memos

To se mi moc nelíbilo, to už se mi zdálo, že prostě z toho c h těj vytřískat nej víc pen ě z, zatímco
to je popu lární. jakože ud ě l a l i podobnej seriál.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:55 [Tak v ě tš in ou , když mám č as, (11'.. 1 (19-t:19-t ) (Super)
Codes : [pouziti serialu na...) [relaxl
No memos

159 Tak vět ši no u , když mám ča s , protože já ho mam na dvd čku , takže prostě.. když mám čas , nebo
chuť nebo si chci t ře ba od poč i no u t , tak si to pustím, t ře ba n ěj akej díl.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:57 [můžeš popsat náladu, kdy se na..] (204:210) (Super )
Codes : [pouzit i seria lu na...)
No memos

167nllH eš popsat n áladu, kdy se na to chceš dívat?

169Tak větš i n o u . .. t éměř .. téměř všechny nálady. Když mám t řeba dobrou náladu. tak se podívám.
že se mi je ště zlepší ta nálada.. Nebo t ře ba kdyžjsem unavenej , taky p ř fjernn ý. že si prostě
odpoč i n u u těc h Přáte l nebo když třeba .. se řeší n ěco závažn ýho, tak pakjakože, aby se to nějak

zleh.. ta nálada pros tě zase.. . Takhle něj ak , no.

170Tal<že to pou žíváš na všechno?

Téměř na všechno no (s úsměvem ).

P 3: rozhovor 3.doc - 3:60 [Kdy se na ten seri ál díváš? Ta..] (192:202) (Super)
Codes: [cetnost a cas sledovani)
No memos

154 Kdy se na tcn se r iál díváš?

159Tak větši no u , když mám čas , protože já ho mam na dvd č ku , takže prostě .. když mám čas, nebo
chuť nebo si chci třeba od poč i nout , tak si to pustim, třeba něj akej díl.

161Pravid eln ě nebo zá leží na č ase ?

162 Řek bych, že pravideln ě ani ne.. Spíš když...ehm, třeba.. něj a.k~j dí~ jsem dlo.uho nc~' i dě l. teda
n ěj a kou epizodu, tak si řeknu , že se na ní podívám a pak se dívám treba pravidel n ě Jakože..
třeba . .. dvak rát tej d n ě . Ale pak když ho skouknu, tak pak už zase něj ak .. . pak až mě to za c
napadne.

164 Mohl bys to něj ak pr ům ěrn ě , t řeba měsíčně , kolik tak vidíš d íl ů zh ruba ?
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166Tak, je to už.. t e ďkon už jsem se dávno nedíval. lak bych řek. že tak tř i díly m ě si čn ě v ., Ale tak
odhad. já t e ďkon nevim.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:61 [A s n ěkým neb o sám? Větš i n o u 1..1 (216:23.t) ( uper )
Codes: [kom ento vani] [kontext]
No memos

174A s n ěk ým nebo s ám?

175Větš i n o u 10 j e je dno. Když n ě kdo je a chce se dívat. tak se dívá taky a kdvž nikdo doma neni.
tak se prost ě dív ám s ám. . .

176A radši se dí váš s ám nebo s n ěk ým ?

177Mě j e to úplně jedno ( ú směv), já si n ěj a k nevšímám.. něj ak jestli okolí něco 10 , nebo. prostě .. .

178 A kd yž se d ív áš s n ěk ým , tak kom entuj ete tcn seri ál v pr ůb ěhu ?

179Větš i n o u možná až tak po.. tom seriálu, protože ... Zase kdyby každej řek n ěj akej koment ář

vždycky, když ho n ěco napadne, tak by 10 bylo takov ýkouskovan ýmoc. Že 10 UZ by.. 10 už by
trochu vadilo možná.

180A je to lepší pak hned rozebrat neho to vypnout, když se kouká š sá m?

182Ale tak, na druhou stranu já t řeba zná m hodně lidí, co ly Přáte l é sledujou, takže prostě

(zasmání) pak když to chci rozebrat, takj e s tej ně m ů ž u něj ak kontaktovat a bavit se s nima, a
oni si parnatujou ur čit ě jakej je to díl. Jo, t řeba ve škole, Tadeáš, třeba s nim. Jsem se díval
třeba , když j sem se díval t řeba n ěj a kej den, tak pudu do školy a pokud se o lom chci bavil. tak
se třeba bavím s Tadeášem nebo tak.. s n ěkym, ve škole.

184A to d ěl á š čas to , kd yž vidíš nějaký P řátele? Třeba po každ ým díle máš takovou pot řehu ?

Ne, to ne, ale.. j ako když mě něco u toho napadne, že mám ch uť se s n ěk ým vě tšinou to... tak.
A ne, zas tak č asto ne. Ono to podle mě zas lak moc inspirativní nejsou. ty Přá te l é , jako aby
se.. . aby navazovaly další t émata.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:64 [A ne, zas tak často ne. Ono to..] (234:234) (Super)
Codes: [akcenty v seriálu] [relax]
Memos: [ME - 29.04.07 [14]]

A ne, zas tak často ne. Ono to podle mě zas tak moc inspirativní nejsou, ty P řáte lé , jako ab
se. .. aby navazovaly další témata.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:65 [A o čem se hlavně bavíte z tah. . ] (236:258) (Super)

Codes : [akcenty v seriálu] [komentovaní]
Memos: [ME - 29.04.07 [15]]

188A o čem se hlavně bavíte z toho'?

189(moc nechápe)

190Třeba o t ěch vtipech, nebo probíráte, co uděl al ta postavy, jestli byste to udě l a l i laky? lebo o

těch problémech, co tam mají?
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191 Já bych spíš ře k , že takový teoretizování o t ěch problémech a prostě obecně neb t I di, k ' , • k ' . . . o am.. na 10 I
něJ a '~ terna. pro st~ ·ter! ani n ěJ a.k s ,nima moc jakože nesouvisí.jakože že to ani není o těc h

v~taz l.c h . a ~e proste .. ~ ~l ec~ te.~ret' c kyho nahod ěj a pak se to nějak ... dá rozvíjet. já teďkon
presne nevim, a le., . žádnej p ř í kl ad , ale obecně tak něj ak , no ( ú sm ě v) .

192 Tad eá š t řeba říkal , že hodně si p řehr á v át e třeba ty vt ipy.

194Jo to jo, no. To obča s když nastane podobná situace v reálu. tak to jo. no.

195 Ale teda o t ěch postavách , co ud ělali , se taky bavíte'?

196To ani moc ne, to už.. to už.. se mi nezdá takový.. Myslím, že ne aspo ň teda... Řek bych. že ne.

197 A o tom, co se tam sta lo taky'? Jakože...

198Spíš ne.

1990 tom d ěji, ob sahu'?

200Tak možná když nastane to.. ta samá situace v reálu, tak .. takov ýporovnání. alej inak ...
rnyslim, že moc ne.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:66 [Tadeáš třeba říkal , že hodn ě si. .] (244:246) (Super)
Codes: [humor] [identif ikace] [pouziti serialu na...]
No memos

192 Tad eá š t řeba říkal, že hodně si p ř ehr á váte t ř eba ty vti py.

Jo to jo, no. To o bč a s když nastane podobná situace v reálu. tak to jo, no.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:74 [Kdybys to mě l srovn at v porovn. . ] (276:286) (Super)
Codes: [role tv v zivote]
No mem os

214 Kdybys to měl srovnat v porovnání s dal šíma aktlvitamu tv ýho volnýho čas u'! T ř i kr á t

měsíčně není zas tak tolik ...

217No ted'kon ne, protože já už jsem je všechny v idě l , žejo. Alejá mám vždycky takovou jakoby
mánii, že prostě , jak říkám , když se zač n u dívat na jeden díl, tak pak mám takový období, kdy
se dívám každou volnou chvíli a pak to zase opadne a t řeba tři , dva měs íce , t ři m ěsíce se
nedívám an i na jeden cl íl. Pak si třeba vzpomenu: co v l as t ně bylo, já nevim, ve dvojce. že už si
to nepamatuj u. Tak si prostě pustím dvojku a dokud mě to j e ště furt baví, tak se na to dí árn.
Ale když třeba začnou díly, že už vim předem, co se stane a co kdo řekne, tak to už se nedívám
zase. ..

21STo máš takhle jenom s Přátelcma nebo i s jin ýma seri:ílama?

220No.. . je n s těm a P ř átel erna , protože jinak ostatní seriály nern ám na dvd čk u, jen mám pár d íl ů

Ally McBealový, ale to je.. na to se mockrát nedívám, jakože víckrát, na to se dívám tak jednou
dvakrát , pak už to nerná podle mě smysl. No a ostatní seriálu sleduju televizi. když jsem třeba

nemocnej, jak jsem říkal.
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221Ty si ncn a hr áv áš t řeba ?

222 Ne ne ne.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:81 [Vyčítal ti n ě k d y n ěk do, že se ..1 (288 :290) (Super)
Codes: [lenost] [v roli arbitra ]
No memos

224Vyčíta l ti někdy někd o , že se kou k áš na Přátele, že bys mč l d ělat něco jin ýho? Třeba kdvž
jsi měl tu mani ckou fázi. Nebo cítí! ses ty tře ba, že by ses nemč l koukat, fe .. . .

229No já.. . no troc hu j o, no. Protože vono to ja k zač ne , že prost ě začn u všechno odkládat ostatní a
pak se dívám t ř e ba víc jak na 12 d í l ů d enně , někdy, takže... 10 je už trochu moc (s mírnou
ironií). To už pros tě vstanu ráno a dívám se a pak na oběd pauza. To už mi řík aj jako i rod iče
občas , j akože ( ús měv) bych m ěl d ě lal i n ě co j in ýho... a j ási 10 laky ř íkám , ale lak .. Pak mi 10

p řejd e a zase se na n ě nedívá m v ůbec . Takže si nemyslim, že by 10 bylo n ěj aký hrozil)'.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:82 [A bereš to jako oddech? Jo. Ne..] (292:298) (Super)
Codes: [relaxl
No memos

230A bereš to ja ko oddec h?

23 1.10.

234Ncbo to i bereš, že se u číš a ng l ič t i n u?

.I ako říkám s i, že to.. že to tý a ng li čti ně pomáhá, ale spíš si myslim, že je to oddech. Ta
a ng l i čti n a j e takov á jakoby.. d ru hořadá .

P 3: rozhovor 3.doc - 3:84 [Tak začnu así Joeym , protože 1..] (302:302) (Super)
Codes: [Joey]
No memos

Tak začn u as i Jceym, protože to je prostě první, co mě napadá ted'kon (zasmání), tak tenje
takovej j akoby.. .ehm.. .takovej jakoby n ěj aký .. . to je těžký popisovat. .. V takovejch
momentech j ako prostší občas, ale zase je vtipnej a takovej upřímnej a ... . takovej prost ě Joey
(smích), toj e fakt těžký popsat. jakože... no, takhle bych to asi nechal. C

P 3: rozhovor 3.doc - 3:85 [tak ten je takovej jakoby.. .ehm.....] (302:302) (Super)
Codes: [postavy v ž ivotě - k exte nzi ]
Memos: [ME - 29.04.07 [20]]

lak ten je takovej j akoby.. .ehm. .. takovej jakoby něj aký . .. to je těžký popisovat.. .

P 3: rozhovor 3.doc - 3:86 [V takovejch momentech jako pro..] (302:302) (Super)
Codes: [humor]
No memos

V takovejch momentech jako prostší občas , ale zase je vtipnej
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P 3: rozhovor 3.doc - 3:88 [Chandler je taky vtipn ej, oni ..] (302:302) (Super)
Codes: [Chandler]
Memos: [ME - 29.04.07 [21]]

Chandlcr je laky vtipnej , oni j sou vtipn ývšichni.jo (zasmání), ale lak to budu říka t oddě le ně.

Chandler je asi z .nich nej vti l~ n ěj ší , ž: jo. l ~l á . nejvíc takovejch vt ip ů , ale zaseje nejvíc takovej
zakomplcxovane.l a.. . ale s 11111 proste vznikázase h odně vtipnejch situací, jo... tady timhle. A
p ros t ě má s v ů j vlasrní osobitej humor. .

P 3: rozhovor 3.doc - 3:89 [třeba Phoebe , ta je takov á s t ř..] (302:302) (Super)
Codes: [Phoebe]
No memos

t ř e ba Phoebe, ta j e taková s t ře l ená úp l n ě (zasmání), takže ta má zas laky svoje chvíle. že prosté
v t ě c h dobách je nej lepší, ale t řeba je taková naivní občas nebo... jo nebo taky Joey je dosl
naivní obč as, že... 10 pak vznikaj vtipný situace.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:90 [jo nebo taky Joey je dost naiv..] (302:3D2 ) (Super)
Codes: [Joey]
No memos

jo nebo laky Joey je dosl naivní obč as , že. .. 10 pak vznikaj vtipný situace.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:91 [Zase třeba Ross je takovej jak..] (302:302) (Super)
Codes: [Ross]
No memos

Zase t řeba Ross j e takovej jakoby v ě dá tors kej víc, žeje takovej chyt řej š í z nich, ale.. . (zasmání,
rozpt ýlen mouchou) no, a.. . j o Ross... laky je vtipnej, že jo, prostě má... občas takovej
d ěti n skej.j e Ross, obča s , se mi zdá, že v n ěj a kej dílech.. .

P 3: rozhovor 3.doc - 3:92 [A pak třeba ... Monica, ta je tak..] (302:302) (Super)
Codes: [Mon ica]
No memos

A pak t řeba .. . Monica, ta je taková, jakože kontroluje lidi, lakový... a vtipná taky. žejo
(zasrn ání a povzdech).

P 3: rozhovor 3.doc - 3:95 [Jo, Rachel. Ta je občas taková..] (310:314) (Super)
Codes: [Rachel]
Memos: [ME - 29.04.07 [24]]

25 2Jo, Rachel. Ta je občas taková rozmazlená, ale na druhou stranu ta ... ehm.jak oby na povrchu
je laková rozmazleněj š í , ale j akoby uvni t ř , je.. prostěj i ukazujoujakože není, doopravdy. Že to
je jen tak j ako na povrchu... s l a bě .

253 Když jsi řek "j í ukazujou" , tak věříš jí , že není, nebo?

255 Já bych řek , že j ako moc není, protože ona jakoby v něj akých situacích se jakoby chová, že.. .
něj ak n erozmazlen ě. Ale občas jako, j i ukazujoujakožeje.
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P 3: rozhovor 3.doc - 3:97 [A p řijdou ti j eji ch ch araktery ..] (316:318) (Super)
Codes: [realita - ne]
No memos

256A p i" ijd ou ti je j ich cha raktery uv ě ři telný? Realistický?

No tak, charaktery j o, a le občas ty dialogy ne, protože si myslím, že ten č lověk když mluví. tak
si n el~l Ll že ~' šech ~l ~ .takhle r.ozmy; let a ne : šichni vždycky pochopí takhle správně "ten vtip. že jo.
protoze oni ho vets inou ch ápou, Ze v re alit ě by to asi nešlo (zasmání).

P 3: rozhovor 3.doc - 3:98 [Jo, třeba i Phoebe? No (zasmán..] (320:322) (Super )
Codes: [real ita - ano] [realita - ne]
Memos: [ME - 29,04.07 [26]]

260.Jo, t ř eha i Phocbe?

No (zasmání) tak Phoebe občas , už se mi zdá, že je trochu (zasmání) mimo realitu. ale... No, ta
Phoebe asi ne. no. .. Ale t ře ba Rachel je podle mě dost u věřitelná nebo. Monica je občas taky
trochu p řehnaná .. možná taky Chandler, že prostě myslim, že žá dnej č lověk nernátakovejhle
problém se závazkarna, jak o on měl v n ěj a kej ch dílech. Ale myslím, že ostatní jsou dost
uv ě ř i te l n ý .

P 3: rozhovor 3.doc - 3:100 [A přijde ti cele ten seriá l re..] (324:346) (Super)
Codes : [real ita - ne]
No memos

265A přijd e ti cele tc n se r iá l realisti ck ej ?

267Tak real istickej asi moc ne, ale... jakože občas tam, větš i na věcí je tak trochu přehnaně, nebo
trochu moc id eálně, že větš i nou si myslirn, že v re al i tě by to takhle asi fungovat nemoh lo.

268A co j e třeba m oc ideálně '!

269Tak obecně t řeba ty vtipy, ja k jsem říka l , že ty jsou.. .

270 Moc vt ip n ý.

272No, že v rea Iit ě by to p rostě . . . že hodně často j sou ty vtipy, nebo vtipn ýsituace, že v rea litě by
to asi taky nebylo, že každou chvíli se prostě bavěj , ty lidi. A taky obecně , že tamje ta věc, že
oni se j en bav ě ] v las t ně, vě tš i n u doby. Že tam pros tě nejsou.. . že větš i nOl~ by všechny vztahy
měly něj a ký negat ivní .. . j ako oni tam jsou, ale myslim, že o hodně mílí . Ze v rea lit ě by... by
p rostě , myslirn , že by to v realitě takhle nefungovalo, no.

273 Hm. I kd yž o n i se tam taky h ádaj ...

276Jako h ádaj, ale spíš jako... Ale já si myslim, že to je taky.. taková nadl ehčený , tojejich hádání a
lhaní, že to není nic seriózního, že... A vždycky se usm íř í v tomjednom dílu, takže... Možná
tak ještě nereal istick áje ta jej ich práce, že jo, oni prakticky celýma dn~ma vysedávaj někde
tamhle v tom coffee housu a že maj spoustu čas u , se mi zdá, volnýho. Ze.. že to by as v rea litě

moc nefungovalo.

278A není to tím , že ty časy, kd y pracujou , tam nejsou uk ázaný?

279 Ne to jo, ale stej n ě se mi zdá, že p rostě stíhaj hrozně moc věcí, co by.i.asi nestihli.
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280 N o a nech ybí ti tam tohle, že tam .. .

A ni ne. Tak.ono.by to pak z~ ra t i lo t~ k.ouzlo, i ty P řá tele . Že už by to bylo možná takovýmožná
m~c pomalý, ~aca l o b'y ~~ byt nudn~.' ze by to pros tě ... prostě já nevim, já když se dívám na
p r·atele,.tak mam chut si jako od po č i n o u t, ne o ni čem něj a k zv l á š ť p řemej š l et , takže.. mě to
vyhovuje.

P 3: roz hovor 3.doc - 3:101 [A co je t řeba moc i deá l n ě? Tak. . ] (328:331) (Super)
Co des: [humor]
No memos

268 A co je třeba moc id eáln ě '?

269Tak o bec n č t řeba ty vtipy.j ak jsem ří ka l , že ty jsou.. .

270 M oc vtip ný.

No, že v rea litě by to prostě .. . že hodně často j sou ty vtipy, nebo vtipný situace, že v realitě by
to asi taky neby lo, že každou chvíli se prostě ba v ěj , ty lidi.

P 3: roz hovor 3.doc - 3:103 [Že tam prostě nejsou- že v ě tš i..1 (334:334) (Super)
Codes: [ p řátel ství]

No memos

Že tam prostě nej sou ... že větš i no u by všechny vztahy měly něj aký negativní... jako oni tam
j so u, ale mysl ím, že o hodně mílí . Že v rea l itě by.. . by prostě , myslím, že by to v reali tě takhle
nefungovalo, no.

P 3: rozhovo r 3.doc - 3:105 [když oni se tam taky hádaj... Ja..] (336:338) (Super)
Codes : [ p řátel ství]

No mem os

273 k dyž on i se ta m taky h ádaj . . .

.J ako hádaj, ale spíš jako... Ale já si myslim, že to je taky.. taková nadl ehčený, to jejich hádání a
lhaní, že to není nic seriózního, že... A vždycky se usm íř í v tomjednom dílu, takže

P 3: rozhovor 3.doc - 3:107 [No a nechybi ti tam tohle , že ..] (344:346) (Super)
Codes: [akcenty v seriálu] [relax]
No mem os

280No a nech ybí ti ta m tohle, že tam . ..

A ni ne. Tak ono by to pak ztratilo to kouzlo, i ty Přáte l e . Že už by to bylo možná takový možná
moc poma lý, zača l o by to být nudný, že by to prostě .. . prostě já nevím, já když se dívám na
Přáte l e , tak mám chuť si jako odpoč i no u t , ne o n i čem něj ak zvlášť p ře rn ej š l et , takže.. mě to
vy hovuje.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:108 [Koho z t ěch post av máš nejradš..1 (348:350) (Super)

Codes : [postavy v ž ivotě - k ext enzi ]
No memos



285 Koho z t ěc h postav máš nej radši?

Nej radši? To j e t ě žl~ )' říct právě , j a k, v jak~ situaci. Třeba někdy je fakt dobrá Phocbe.jakože..
n ě kdy zase Ross, nekdy Rachel, to fakt nejde takhle říc t , ale... Prostě jak kdy.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:111 [A kdybys tam mě l naj ít někoho, . . ] (352:370) (Super)
Codes: [identifikace] [Ross]
No memos

287A kdyb ys tam m ěl najít někoho, kdo je nejvíc jako ty? Kdo ti je nejvíc pndobnej?

288Tak v ě t ši na lidí mi ří k á , že sem podobnej Rossovi teda, nevím, pros tě nezávisle spoustu lidí.
Ale nevim no.

290A proč ti to řika l i?

291Já fakt nevirn (zasmání) to j á nikdy nepochopim. j ási to nikdy nemyslel, ale.. . Prostě lidi mi
vě t š i n o u řeknou , že jsem něj ak podobnej Rossovi. Já nevim.

292A co si myslíš ty sá m'!

293Tak j á nevim, myslím, že asi nic.. z těch postav asi fakt j sem podobnej nejvíc Rossovi, ale n e ře k

bych, že n ěj a k zv l ášť. .J ako n ěj ak moc. Protože... no nevim, myslím, že jo. Myslim, že nejvíc
tomu Rossovi .

295M ů ž c š uvést n ějak)' vlas tnosti, který m áte t řeba s po le čný?

296(pauza, povzdech)

297Tcn v ýzkum bud e anonymní.

.J á viru , no ale.. mě fakt nic nenapadá moc... Ehm.. .. No, tak nevim asi.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:114 [Kdybys sis mohl vybrat z těch . . ] (372 :378) (Super)

Codes: [identifikace] [postavy v ž ivotě - k exte nzi]
No mem os

300 Kdy bys sis 1110hl vybrat z těch šesti, kterým č l ověkem bys c h t ě l nejvíc být'!

30l.Já ani nevirn, ja myslím, že prostě každej má svoje negativa a každej má svoje.. prostě pozitivní
stránky, takže as i.. řek bych, že ani nikym.

302Takže tam nen í nikdo, kdo by nějak p řevažoval ?

Jako nen í tam nikdo, kdo bych si řek: jo, já chci bejt jako tady ten..

P 3: rozhovor 3.doc - 3:115 [To ani moc ne, prostě něj aký v. . ] (378:378) (Super)

Codes: [Joey]
No memos

To ani moc ne, prostě něj aký věc i má dobrý .J oey, že jo, že prostě je takovej komunikativní a
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pros t ě se dokáže bavit s lidma, to je na n ěm hodně dobrý,

3: rozhovor 3.doc - 3:117 [Třeba Chandler je zase hodn ě v.. ] (378:378) (Super)
Codes: (Chandler]
No memos

Třeba ~.ha nd l ~ r je zase ho~lně vtipnej , takže to je taky dost dobrá stránka, dokáže prostě všechno
nad l e h č it a to je taky dobra vlastnost.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:118 [Monica se zase dok áže dobře se..] (378:378) (Super)
Codes: [Mon ica]
No memos

Manica se zase dokáže dobře sebekontrolovat, že jo, že p rost ě dokáže si věc i zař íd i t. .. a to se
mi na ní.. pro stě taky zdá ja ko dobrá vlastnost.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:119 [Phoebe je zas taková jakoby ne..] (378:378) (Super)
Codes: [Phoebe]
No memos

Phoebe je zas taková jakoby nevázaná, takže.. to se taky občas hodí.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:120 [No a Rachel prostě má styl a. . . . ] (378: 378) (Super)
Codes: (Rachel]
No memos

No a Ráchel pro stě má styl a.. to je na ní taky dobrý, takže..

P 3: rozhovor 3.doc - 3:124 [Tak já bych řek, že jo , ale na..] (386:386) (Super)
Codes: [postavy v ž ivotě - k extenzi]
No memos

Tak já bych řek , že j o, ale na druhou stranu já si rnyslim.že v tom seriálu neukazujou ty jej ich
jiný vlastnosti, že..

P 3: rozhovor 3.doc - 3:125 [No a s těma char akte r ama ze se. . ] (392: 398) (Super)
Codes: [postavy v životě - k ext enzi] [real i t a - ne]
Memos : [ME - 29.04.07 [35]]

319 No a s t ěma charaktcrama ze ser iá lu? Našcl bys tak n ě co s pole č nýho? Nebo si mys líš, že
právě tyhle v ě c i tak neukazujou?

320.Já si právě mysl im, že tam moc neukazujou, že to.. že něj a k ani nevim.

321.Ja ko ty jejich další zájmy neukazujou ?

No, že.. že j á nevím, j aký maj sporty nebo tak něj a ký prostě kon í čky obecně , že to tam snad ani
moc nebylo. Že snad II Rosse je jediný, že má tu paleonto logii a tak to mě moc nebaví
(pousmání).. ale.. tak. Myslim že.
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P 3: rozhovor 3.doc - 3:126 [Že snad u Rosse je jediný, že ..] (398:398) (Super)
Codes: [Rossl
No memos

Ze snad u Rosse je je d iný, že má tu paleontologii a tak to mě moc nebaví (pousmání).

P 3: rozhovor 3.doc - 3:127 [A ře k l bys , že ty postavy cháp..] (400:402) (Super)
Codes: [postavy v ž i vo tě - k ext enzi] [rcal i ta - ano] [ u rče n í kvality]
No memos

324A ř ek l bys, že ty postavy chá peš , když n ěco ud ěl aj í ? Nebo jak se chovají?

Jo, to bych ře k , že ten se ~ i ú l jakoby má... že je to dost dobře v idě t. motivy t ěch postav a že to
jde všechno pochop it... Ze to není n ěj ak j akože záh ad ně u d ěl an ý , že ty postavy nejsou něj ak ..
zá h ad ně u d ěl an ý , ale že to je.. v i dět všechny jejich pohnutky a .. že je to zřete l n ý ,

P 3: rozhovor 3.doc - 3:128 [Co má ten seriál společnýho s ..] (404:406) (Super)
Codes: [identifikace]
No memos

327Co m á tcn se r i ál s poleč nýho s tv ým svě tem? Tře ba s tv ým životním sty lem nebo s tvýma
hodnotama?

(smích) To je těžká otázka. .J á nevim, tak.. .. s hoduotarna.. nebo se životním stylem (zasmání)?
(neví)

P 3: rozhovor 3.doc - 3:129 [Objevují se tam situace , který ..] (412:422) (Super)
Codes: [identifikace]
No memos

331O bjevuj í se tam sit ua ce, kter ýjsi zaž il? K terý zn áš?

335.J o. to určitě . Ta k .. tam je hod n ě situací, že jo. Třeba z t ýkomunikace s l idrna se hodně čas to

obje vuje n ěj aká .. nebo n ěj akej problém, kterej oni maj s komunikacema s ostatníma, že jo a z
toho vzniká n čj a kej humor, tak.. tak to podle mě nastává dost často. .. No a... ji nak nevim.

336A kd yž tam mají nějaký probl ém.kter ý ty znáš a kte rý oni něj ak vyřeší , pom ů že ti to jejich
řešen í ro zh odnout se v tvým ž ivo tě?

338.J ako ře k bych, že to trochu jakoby inspiruje, ty jej ich problémy a jej ich řešen í prob l ém ů , že
obč a s si řekn u : to fakt vy ře ši li dob ře, takže.. Myslím, že jo, že to trochu inspiruje, ale jako není
to úplný, ale .. trochu to pomáhá. [ kdyžj ási nernyslim , že by tam měly takový problémy
závažný, na který by se nedalo př ij í t sám.

339Ale přijd e ti , že ta m jsou problém y i z tvýho života?

A jo, to j e, že tam j sou.. taky takový l eh čí.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:131 [Myslim, že jo , že to trochu in..] (418:418) (Super)
Codes: [relax]
Memos : [ME - 29.04.07 [36]]

Myslím, že j o, že to trochu inspiruje, ale ja ko není to úplný, ale .. trochu to pomáhá. [ kdyžj á si
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nernyslim, že by tam měly takový problémy závažný, na který by se nedalo přij ít sám.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:134 [Kdybys mě l defi nova t př á t e ls t v ..1 (424:434) (Super)
Codes : [ p řátelství]

No memos

342 Kdybys m čl definovat p ř á telstv í , co zna men á pro tebe'!

346 No tak, I~ r~stč že s~ !idi ~ !)O~ u b~věj , a I~ rostě .: I~ ej en .že se ba věj v zábavným... zábavn ým
momente, ze to neru Jen ciste o ty s ran d ě, ale zeJe to I o tom, že se t řeba podporujou nebo když
t ře ba ... že ,se b av ě .j ale nejen zábavn ě , jakož,e pros tě se bavěj o obyčej nej věcech. t řeba i o '
názorech. Ze to nemusí být jenom vtipn ý.. . Rek bych, že asi takhle. nebo (pozasm ání). S tačí to?

347.J o, jak si myslíš, že to je. A jaký si myslíš, že to p řátelství je zobraze n)" v tom seriálu'!

349 Myslim, že tam j e ta ta pozitivní stránka a tam je ta, no spíš ta zábavná.. a ne, oni tamjsou obě

stránky, že jo, že se tam bavěj a navíc je tam v idě t , že se t řeba i podporujou, že zase ta
psychická podporaj e tak velká, že t řeba spo leč ně c1 ělaj spoustu věcí a pomáhej .. Takže takhle.
no.

350Takže to je podobn ý tomu tvýrnu , nebo bys řek, že v tom seriálu je to p řátels tv í t rochu...

Já bych řek , že je to cekem podobný, no. Že už, no bych řek ...

P 3: rozhovor 3.doc - 3:138 [A teď to samý s milostnýma vzt.] (436:442) (Super)
Codes: [partn ertsvi]
No memos

352A ted' to samý s milostnýma vz ta hama, Co znamenaj í pro tebe a jak si myslíš, že to je
zobrazen )' v seriálu '!

355Tak.. (pousm ání) ani nevím, myslim že, to je asi podobný, že ono to celkem... možná tamje to
trochu až moc j akoby propletený už tirn čase m , že jo, ... že tam furt Rachel, Monica, Rachel,
Joey tam byli . Prostě že hodně velká historie, která si myslirn, že asi v rea litě by nebyla a možná
by se i pohádali v real itě , jako že už by se nestýkali, ale ... ale tam je to trochu ideali sti čtěj ší , že
ty lidi, nevim, tak deset let že se spolu bavěj takhlejako in ten zi vn ě , to už se mi zdá trochu
možná ..nereálný. Že jako, že je jasný, že deset let p řátel é m ů ž ou být, ale vě t š i n ou to není tak
velká skupinka a vět š'i nou to není tak intenzivní. Že to prostě stoupá, že třeba .. nevim, že dva
roky se víc bavim s někým jinym, t řeba další tři roky se bavím vic s tadytim, že s tamtirn se
bavim furt, ale j ako trošku mi ň . Že si myslim, že se to jakoby měn í.

356A kdybys tam našel , jak oni definujou milostný vztahy'! Třeba jestli je to jcnom o sexu,
nebo to musí být p ř átelstv í? Nebo tam je víc t ěch definic'!

Já nevirn , fakt nevím, já jsem se na to nijak zv l ášť n ezaměřoval , takže...teď to asi ne...

P 3: rozhovor 3.doc - 3:140 [Prostě že hodn ě velká hi s t or i e.. ] (438:438) (Super)

Codes: [identifikace] [realita - ne]
Memos: [ME - 29.04.07 [40]]

P rostě že h odně velká historie, která si myslím, že asi v reali tě by nebyla a možná by se i
pohádali v realitě j ako že už by se nestýkali, ale ... ale tam je to trochu id ea li sti čtějš í , že ty lidi,
nevím, tak deset I~t že se spolu bav ěj takhle jako intenzi vn ě , to už se mi zdá trochu možná
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..nere áln ý. Že j ako, že je jasn ý, že deset let p řáte l é m ů ž ou být, ale větši nou to není tak velká
skupinka a vě t š i no u to není tak intenzivní. Že to prostě stoupá, že třeba .. nevím. že dva rokyse
víc bavim s n ě k ým j i!lym, t řeba další t ři roky se bavím vic s tadytim, že s tamtim se bavimfurt,
alejako trošku mílí. Ze si rnyslim, že se to jakoby mění .

P 3: roz hovo r 3.doc - 3:142 [Že ja ko, že j e jas ný, že deset..] (438:438) (Super)
Codes: [přátelství]

No memos

Že jako, že je jasný, že deset let 'přát el é m ů ž ou být, ale vě t š i n o u to není tak velká skupinka a
vě t š i no u to není tak intenzivní. Ze to prostě stoupá, že t ře ba .. nevim, že dva roh se víc bavím s
n ěk ým j i nyn~ , t řeba další tři roky se bavím vic s tadytim, že s tarntim se bavirn řurt , ale jako
trošku mílí. Zc si mysl ím. že se tojakoby měn í.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:143 [Já nevim , fakt nevím , já js em..] (442:442) (Super)
Codes: [akcenty v seriá lu]
No memos

357Já nevim , fakt nevim, já jsem se na to nijak zv lá š ť nezaměřoval . takže...ted' to asi ne.. .

P 3: rozhovor 3.doc - 3:144 [A rod inný vztahy? Jo . No tam j ..] (444:450) (Super )
Codes: [rod ina]
No memos

358A rodinn ývzta hy'!

365.J o. No tam je snad jediná rodina t ěch .. Gellerov ých, že jo a občas se tam myslím že objeví
Joeyho rodina , občas Rachel rodina... Ale tak rnyslim, že tamjsoujako dobře pospan ý. jakože
jakby to fakt m ě l o bejt, jakože.. se tam bav ěj s rodi č ema, rod i če se bav ěj s nima, jakože se
stý kaj poměrn ě ča sto si myslim, a že jakožejsou součás t í život... a že si pom áhej v t ý rodině,
tak myslím, že tam j sou popsaný dobře.

366Ta k jak si ty m yslí š, že by...

Že by to mělo vypadat.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:149 [A kdybys je mě l srovnat, j ak j .. ] (472: 478) (Super)
Codes: [srovnani vztahu]
No memos

381A kdy bys j e měl srov nat, j ak jsou d iUežitý pro tebe, v tvým životě?

382(pauza) .Já nev ím ani.. J á bych řek , že asi stej ně (necítí se moc dobře)

383 Ta kže p řátels tví, partnerstv í a pak rodina?

384 .1ú bych že, že obecně to všechno.. Já nevim, já bych řek , že všechno úplně stej ně, moje .... když
je blbýjedno, tak se pak kazí i druhý, protože se kazí nálada, podle mě .
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P 3: rozhovor 3.doc - 3:150 [A jak si myslíš, že to j e v tý..] (480:482) (Super)Codes: [srovnaní vztahu]
No memos

387 A ~ al~ siv ~n!~I.íš , ž.~ to.j e v týhle s p.o leč~lOs~~, j ~l~ se to prezcn tuje třeba ve škole, j estli je
n ejd ňl c žir čj š í najt t SI pa r tneru a Jestli mas pr átele, už tak lh'llcžiti, nen í, nebo jestli
naopa k ..'! .Ia k j e to IJI'ezentovan )' ve společnosti, v méd iích... .

Tak j á bych řek , že nejvíc je prezentovan)' taky to p řá t el s t v í bych řek , teda. Pakje asi teda to
partnerství a pakje až rodina, protože " to občas prostě ..myslim.. myslirn , že to takje, pros tě.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:153 [Od 25 do 35? Jak si to předsta ..] (490:490) (Super)Codes: [ident ifikace]
No memos

Od 25 do 35'1 Jak si to předs tav uj u '1 Nevim. (zasmání) Představuju si, že budu pracovat. budu
mít n ějaký přá t e le .. (zasmání) n ěj a kou manželku, bych řek , že v tý době asi budu mít, i když..
(zasrn áni) no nevirn, ted' je to těžký před vída t , že jo. Ale tak .. Asi trochuji nak, no, než to je u
nich, že asi budu mít míií volnýho čas u a asi ho budu spíš trávit s rodinou, nežjakoby tolik s
p ř á t e l ema .. Nev irn , j il to sleduj u podle svých rod i č ů , že jo, ted'kon. Protože t řeba rodiče ...ehm..
se s p ř át el ern a t ře ba stýkaj já nevimjednou tejdn ě, přib li žn ě , takže ne každej den. jako v t ěch
p ř áte l íc h , a ono mysl irn, že když j e ta rodina, takje to celkem t ě žký, žejo, pracovat a pak j eště
jet někam , 30 minut n ěj a kýma dopravníma pros t řed kama j eš tě někam k přátelím na n ějakých
p ů l hodiny, tak to už taky je trochu.. že to nernásmysl. Ale zase myslirn si, že pak to to
p řáre l s tvl m ů ž e zase trochu upevnit, jakoby, částečně ...

P 3: rozhovor 3.doc - 3:154 [Protože třeba rodiče ...ehm.. ..J (490:498) (Super)
Codes: [p řátelství]
No memos

398Protože t řeba rodiče ...ehm.. se s p ř át elema třeba stýkaj já nevím jednou tejdně, přibližně , takže
ne každej den, jako v těch přátel ích , a ono myslím, že když je ta rodina, takje to celkem těžký,
žejo, pracovat a pak ješ tě j et n ěkam , 30 minut něja kýma dopravníma pros t ředkama j eště někam
k p řá te lí n , na n ěj akých p ůl hodiny, tak to už taky je trochu.. že to nemá smysl. A le zase myslím
si, že pak to to přáte lství m ů ž e zase trochu upevnit, jakoby, čás teč n ě...

399Ja ko kd yž se vidíte pravideln ě a m í ň ?

407Jakoby občas jo, no, že zase když j e to moc často , tak už nejsou témata o čem mluvit, že se to
zase m ů ž e i vyče rpa t, jo .. Nebo pak se pros tě zač ínaj í bavit o tématech, který nejsou... který už
jsoujako takový umělý . ... I když žase, na druhou stranu, m ů ž e to být zase blbý, že ' " když se ty
lidi n evi d ěj , tak neví, o čem taky mluvit a p ros tě mluví taky t řeba o počasí nebo o takovejchhle
věcec h a to už.. to už j e taky blbý.

408 VPřútelích se vidí každ ý den, p řijde ti , že j ejich témat a, o kter ých se baví, jsou taky
umčlý ?

NO, já bych řek , že u nich to.. že v rea l i tě by to bylo umělý, kdyby se v idě li tak často , ale u nich
ne, že jo, protože to je televizní seriál, takže oni si to všechno vymyslej, a všechny situace
jakoby... vyjdou naschv ál tak, aby to tak nebylo. Ale myslím že v rea lit ě by už to možná..
trochu to zača l o, no.

p 3: rozhovor 3.doc - 3:158 [Takže představu tvý budoucnosL] (500:506) (Super)
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Codes: [iden tifikace]
No memos

.t13Takže přcd stav u tvý budoucn osti s píš če rpáš ze svýho oko lí než ze seri álu?

415Spíš jo, no. Tak asi.. ře k bych, že jo. Tamje fakt trochu občas v ě ci kterv prost č s' I' .
• • : • • . • _ , J J mys 1111 , ze v

reallte jakože nejdou u d ěl at.

41 6A v n ěj aký Ide ální p ředstavě , jak by se ti to líbil o? O tOI11 n cp řcm ý šl íš , lul yž víš, že jc to

ner cáln )'?

418Tak občas si to ř ík ám , že by to takhle bylo hezký, že kdyby prostě ... ale moc o tom
nepf'emejšlim, protože se mi to zdá trochu nere áln ý, že jo.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:162 [Nebo prostě vzáj emný d ův ě ry , p. . ] (518:5 18) (Super)

Codes: [p řátel ství]

No memos

Nebo prostě vzájemný d ův ěry , p ř áte l , třeba když spolu podni kej , tak m ů ž ou mít velký problémy
pak. že se m ů ž ou pohádat t řeba i rodinný pří s l u š ni ci v podnikán í. .

P 3: rozhovor 3.doc - 3:164 [Taky to vyřešily dost rychle a..] (534:534) (Super)
Codes: [p řátelstv i]

Memos: [ME - 29.04 .07 [49]]

Taky to vyf·ešily. dost rychle a podle mě dost zjednod ušeně , že přece jenom, že by se stej ně tak
moc n esmi ř il y . Ze stej ně po n ěkoli ka těch hádkách už to s tej n ě trochu povadá.

P 3: rozhovor 3.doc - 3:165 [A co třeba vztah Rosse a Rache..] (536:546) (Super)
Codes: [Rachel] [Ross]
No memos

441A co t řeba vz ta h Rossc a R ách el? Te n se taky ř eš i l skoro celej seriá l, než to tcda vyřeš i li .

445 Ale to se mi zdá trochu až zbytečně zdlouhavý, jakože mně se t řeba zd ádivný, že se nedali
dohromady v n ěj akých .. těch posledních sériích. Třeba jak měl i tu Emmu, Protože si myslím,
že se s tej ně oba, oba byli stej ně k sobě nejbl íž, z t ě ch všech přátel. Takže mě se zdá, že to stej ně
zbytečně kornpl ikovali, jakože ne, my nern ů ž erne spo lečně, protože tady bylo.. to.. jak to.. ted'
jsem to zapom n ě l, jak to ř íka l i : We were on the break, že jo, Jak to fu rt ře š i l i . j akože ...

446J ak se ro zch ázeli , že to jako pořád j eště neměli ...

453No. Jak byl i na t ý pauze, jak Mark.. jo, jak Ross podezíral Rachel, že máněco s Markem... pak..
ona teda řek la , že si chce dát pauzu. No, on pak ... byl na něj aký party, pak skonč i l s nějakou s
tou z kopírky, s tou, já nevím, jak se j menovala už, .. to je vedlejší postava, takže to už nevím,
no a pak jak se dlouho hádali č istě o to, jestli to je jeho chyba, že jako, že byl....nebo že síjako
fakt dali pauzu nebo takhle.. Tak to se mi zdálo zbytečný, nebo t řeba ten Londýn, že jo. Jak
Racheluž za ním jela, j akože už mu odpustila a p rostě ..myslim, že Rossovi se taky furt líbila a..
s tou Emily. jak pak skonč i l i , tak proč se pak nedali třeba dohromady, se mí zdá lo takový

trochu zbytečný .

45SA t řeba tcn díl , když se Ross a R achcl, chápal jsi obllllrgllmenty'! Že onu si myslí, že ji
podvedl , a on , že ji nepod vedl. C há pa l jsi oba, nebo jsi hyl tře ba na něč í s t ra ně?
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Já bych ře k l, já jsem spíš chápal oba, no. Že prostě to jde pochopit i toho Rosse i tu Raehcl
ale.. že prostě to... no myslím, že to jde pochopit oboj í. Takže něj ak zv l á šť na něj aký straně
jsem nebyl.

p 3: rozhovor 3.doc - 3:167 [rotože si myslim, že se stejn ě . . ] (538 :5 38) (Super)

Codes: [realita - ne]
No rnernos

rotože si myslím, že se stej ně oba, oba byli s tej ně k sobě nejblíž, z těch všech přátel. Takže mě

se zdá. že to s tej ně zbyte č n ě komplikovali. jakože nc, my nem ů ž erne s po lečně , protože tadv
bylo.. to.. jak to.. t e ď j sem to zapomně l, jak to ři kali : We were on the break, že jo. Jak to furt

ře š i Ii, jakože...

P 3: rozhovor 3.doc - 3:179 [Takový ty poslední vtipy? No n..] (600:602) (Super)

Codes: [hum or]
No memos

494 Takový ty poslední vtipy?

No no, ty jsou vždycky dobrý

P 3: rozhovor 3.doc - 3:172 [Pou žív áš n ě kd y n ě co z toho ser. .] (548 : 566) (Super )

Codes: [identifikace]
No memos

457 Používáš někdy n ěco z toho seriálu ve svým životě '! Jako třeba hlášky...

460Tak to asi jo, když si na n ěj akou vzpomenu, že nastane něco podobn ýho, když se to dá použít,
tak u rč i tě . Když p ro stě viru, že ty lidi to taky v ě d ěj , občas jo.

461A řeš e n í situace, kd yž jsi ř í ka l, že to ber eš jako inspiraci?

462 Jako s l a bč j o, no, ale . n ěj ak zvlášt', jakože pros tě bych (zasmání) měl něj akej problém, tak bych

se díval na P řátel e , abych ho vyřeš i l , to zase ne.

463Jako že si to pamatuješ, že n ěkdy v životě nastan e nějaká situace, kde si vzpomeneš, ja l, to

udělali v ser iá lu '?

467 Tak snažim se pon au čit z jej ich chyb, jakože třeba já nevím, když vidim, že někdo se chová
jakoby blbě , z těch P řátel , což se občas stává, že jo, že je t řeba moc .. že si tře ba Ill OC věří nebo
že t řeba někoho ignoruje nebo, já nevirn co tam všechno bylo, nebo se n ě komu posmívá moc
zbytečně , j á už si to neparnatuju te ďkon přesně .. Ale prostě z tadychtěch p ř ípad ů se snažim
prostě děl at to.. snažím se prostě .. ehm,.. abych se tak nechoval.

468 Když se dív áš na ten ser iá l, vztahuješ ho n ějak k svýmu životu, v tom okamžiku?

470Takjo, občas j o.

471 Že si řekneš , tohle znám...

Jo, to určitě , no...
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p 3: rozhovor 3.doc - 3:175 [Co je tvůj oblíbenej díl? Tak ..) (572:606) (Super)
Codes: [akcenty v seriálu] [oblibene dily]

No memos

476Co je tv"j oblíbenej díl'!

477 Tak todle asi nevím, t e ďkon.

478Nemllš lIčjakcj ....?

480Nojeden díl určit ě ne.

481 Tal, ti'cha typ d íl ů ?

482 No myslim, že se mi...líbíla se mi druhá s érie, takhle to m ů žu říct. Druhá, třetí.

483Tam hylo co '!

484 Já te ď ani nevirn .. Jo, Ross tam měl opící...ten ten.. a... No a dál už sí te ďkon nevzpomenu. Ale
vím, že se mi líbí dvojka, to si parnatuju,

485Jedna holka třeba říka l a, že má ráda ty retrospekti vní díly...

488Jo, takový ty dílYZ minulosti, ty jsou fakt dobrý, občas . Jako jo, ty mám radši, ale ne jako o víc.
Protože to je takový zaj ímav ý, takový zpes t řen í . Ale nemám moc rád díly, kde se moc přehnaně
ře ší ty vztahy.. až p řehnaně . Třeba takový to, jak jeden díl byl č ístě zasvěcen tomu, že se vetnou
Mouica s Chandlerem tak, ty svatby moc nemusim, mně se to zdá takový..

489A porod y'!

491Porody moc taky ne, no. Ono to je takový moc zdlouhavý a.. až moc sentimentální, se mi zdá
občas . Třeba jak tam byla ta.. Chandler a.. jak Chandler žádalo ruku Monicu... Jak ona nej d řív
myslela, že on nechce, že jo, šla za Richardem, no. Tady ten clí\. Tak ten se mi zas tolik nelíbil,
protože tam se ř eš i 10 jen tedlencto.. ., Dost se mi líbí konce Přátel , vždycky takovej ten závěr,
co je na koncí. Třeba ted' si vzpomínám, se mi líbil takovej ten díl, jak .. ehm. Phoebe malovala
takový ty obrazy, co vystupujoll jakoby z toho obrazu.. jako takový ty panny, jak tam byly v
tom obrazu, takov ýty hrozný. A jak se tam vo ní furt hádaly, kdo to bude mít ten obraz a ten
závě r s tím .I oeyrn, jak Monica...strašila toho .Ioeyho, jak mu napovídala.. prostě to, že se
doplazí k tý klice a otevře a vetne mu nohy (smích). A pak jak vtipkovala v noci a Joey se úp l ně

vylekal (smích). To se mi t řeba líbilo.

492 To myslíš jako závěr dílu?

493 Jo, jak je vždycky...

494 Takov ý ty pas led ní vti py?

495 No no, ty j sou vždycky dobrý.

498 A co třeba záv ěry s érií? Ty vždycky bcjvaj na dva díly, jestli sis toho všiml, a vždycky ten
druhý díl mají všichni jiný účesy, protože to natáčeli po pár měsících , i když se to má

odehr ávat ve stejným okamžiku ...

Jo? Tak to jsem si nevšitu. Ale jako tady tyhle věc i mijako nejsou moc příjemný , no. Že ono~e
to takový č is tě, aby ty autoři udrželi napětí , no tak... vydělává j im to, takže... Jako zas tolik ml
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to nevadí, ale.... Prostě vě t š i n o u to jsou takový ztrátový díly, podle mé. Takže nejradši se prosté
dívám na pro st řední c1 íly tý série.

p 3: rozhovor 3.doc - 3:186 [No, to jo no (smích). Protože ..] (26:26) (Super)

Codes: [zvyk]
No memos

20 No, to jo no (smích). Protože ono to je takový návykový, ty P řátel é . .. Nebo obecně seriály. Že
už pak'na ty ludin y si zvyknu a .. . už taková škoda.
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rozho vor 4 (Markéta)

p 4: rozh ovor 4.doc - 4:3 [A pak to byl už takovej jako n..] (6:6) (Super)
Codes: [extenze slasti ] [zvyk]
No memos

A pak to byl li Ž takovej jako návyk, že to byl takovej veče rníček pro dosp ěl ý, že oni to dávali
vždycky v pět , tak vždycky v pět už domll (se smíchem) a na Přáte l e a... -

P 4: rozh ovor 4.doc - 4:8 [jako samozřejm ě se tam taky ře..1 (18:22) (Super)
Codes: [real ita - ano]
Memos: [ME - 29.04.07 [57]]

13 jako samozřej mě se tam taky řeš í. jako kdo má koho rád a tak dále, aleje to takovv jako
op ra vdovějš í. mi to p říd e .. .. Jakože prostě to co tam ře š ej si dokážu.. nebo dokáŽI;. Taje
n ormá lně to, co zažíváme taky. Je to takový.. aktuální. A i t řeba , že tam reagujou i na n ě kterv

věc i v Americe, co se staly, že jo, že pro ně to má j eště další význam, který mi tadv nemlJže -
pochopit, no. . ,

14 Jako t řeba?

No. t řeba ... j á nevim, že jo. I to reaguje zpě tně na ten život.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:10 [Jakože prostě to co tam ř cš ej ..1 (18:18) (Super)

Codes: [identifikace]
No memos

Jakože pro stě to co tam ř eš ej si dokážu.. nebo dokážu. To je normá l ně to, co zažíváme taky.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:12 [No ... (p řemýš lí). No potom ke ..] (26:26) (Super)
Codes: [negativa]
Memos: [ME - 29 .04.07 [58]]

No... ( p řem ý š l í). No potom ke konci už mi vadí, že to je v pod statě takový to klasický seriálový,
že se tam pořád musí něco dít, že jo, takže to je trochu p řekomb i novaný už, podle mě , ta
devátá, desátá série, mi p ř íde . Že je prostě v i d ět , že j eště c htě l i udě l at další, protože to bylo
ús p ě š n ý , že j o, takže jakoby ty postavy.. jakoby už toho zažívaj moc, v podstat ě . Že normálně v
ž i votě j e taky, že j o máš.. prostě že n ěkdy něco zažíváš a ně kdy se nic neděj e , třeba n ěj aký
měsíc e , ale v la s t n ě u nich se furt musí něco dít, aby měl i o čem furt psát, tak jakože užje něco
takový překomb i nova ný , ale to, toje asi u každýho seriálu, myslirn. Jinak nernam nic, co by se

mi vys l oveně nelíbilo.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:14 [tak že jakoby ty post avy.. jako..] (26:26) (Super)

Codes: [realita - ne]
No memos

takže jakoby ty postavy.. jakoby už toho zaživa] moc, v podstatě . Že normá lně v životě je taky,
že jo máš.. prostě že někdy něco zažíváš a někdy se nic neděj e, třeba něj ak)' měs íce , ale vlastně
u nich se furt musí něco dít, aby měli o čem furt psát, takjakože užje něco takov ý

překomb i novaný,
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p 4: rozhovor4.doc - 4:19 [Takže jsi se zača la dívat, pro..] (44:46) (Super)
Codes: [v rol l arb itra] [zacatek sledovani]

No memos

35 Ta láe js i se zača l a dí vat , p rot ože o tom všich n i mluvili?

No no no. Jakože, já už nevitu, kdo to byl, ale někdo ke mně přiše l a řek mi: hele t 'I I P ř át I '. l b " . . •k • . . . . ) 1 e ra e e
JSOU fakt ( O ry, pust SIJe ne «ly od peu, j edni čku , JO.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:20 [A čekala jsi od toho n ě co , kdy.. ] (48:50) (Super)
Codes: [v roli arbitra]
Memos: [ME - 29 .04.07 [61]]

39 A čeka l a j s i od toho n ěco , když sis poprvé pu stila tu te levizi?

Ne, já vě t š i n o u nic neče kám . pros tě že to jenom zapnu a buďto se mi to bude líbit nebo nebude.
A tohle se mi zrovna líbilo, no.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:22 [Mě se na t om taky hroz ně líbí•.. ] (54:54) (Super)

Codes: [realita - ano]
Memos: [ME - 29 .04.07 [62]]

Mě se na tom taky hrozně líbí, že to popisuje takovej ten novej fenomén. Ze dřív to bylo prostě,

že jsi n ěj a k že jo vystudovala, že jo, a pak na to hned navazovala ta rodina. A dneska je mezi
tim j e št ě to obdo bí od t ěch , já n evi ~l1 22 do těc h 30, kdy se v las tně , je ten.. jakoby život
mladejch lidí. no, tak " ta kzva n ě" . Ze.. že jo naše rodiče tře ba tohle to moc nezažili, ty prostě

vystudovali a pak se rovnou vdali. Ale ted'ka prostě , ať už budeš cestovat nebo budeš žít tak. jak
žijou voni, tak je to zase něco novýho, no. A že to takovým jako.. že to tak komentuje. takovým

zábavným zp ůsobem , pro mě , no.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:26 [Když se díváš na ten seri ál, v..] (72:78) (Super)

Codes: [odstu p]
No memos

58 Když se díváš na ten se r i ál, vnímáš i her eck ývýkony, co mají na sobě , kulisy...?

69 Urči tě . Třeba j e s traš ně roztomilý te ďka sledovat ty starý díly, že jo, protože tam maj všichni
ještě takový ty doznivaj ící 90. léta, to ob leče ní že jo, že prostě třeba nosili že jo mrkv á č e a
n ěj aký volný t ri č k a a tak dále a v těc h novejch dílech už úp lně vidíš, že to jsou modely jako od
n á vrh á řů , že by na to ani ty postavy nikdy nernohly mít, ale č i stě proto, že už to jsou slavný
herci a maj , že jo, se cpe hodně peněz do toho seriálu, tak už prostě c htěj, aby všichni vypadali
krásně . V ždyť to ří k a l i i v něj a kým dokumentu o Přáte l íc h , že prostě jeden den měla v n ěj ak ým
díle na sobě Jennifer Aniston n ěj aký šaty, který se daj normá l ně koupit v obchodě a druhej den
prostě byly tak vyprodaný, žes je nesehnala vod východu po západ (smích). Tak to ob lečen í mi
p ř íde takový nej výrazněj ší , no. A aj voni se tak něj ak zlepšujou. Prostě na začátku j ou t řeba..
aj. t řeba mi p říde ...mě se nejvíc líbí, jak vypadá Phoebe, protože je taková normální. Třeba
Monica je s t rašně hubená, celou dobu. A je i v id ět.jak se jim ty postavy rn ěnej , prostě i těm
herc ům , že t řeba na začátk u byli i ty chlapi takový jako normální a pak na konci. jak se měn il y
ty trendy v t ý spo lečnost i , že jo , že jako zača la být sportovněj š í postava moderněj š í , tak maj
všichni, mně příde, že j sou jim všem v i d ět víc svaly, že prostě a tak dále a ty holky, že jo,

h rozn ě hubnou a přibíraj a tak dále, podle toho co je zrovna...

70 A ty herecký výkony si nějak uvědomuješ?

lxii



No, jako... mně p ři de , že jako ze začátku se všichni hodně hledali, ty postavy, že t řeba Monica
byla hodně proti vná, Rachel byla hodně hloupá a tak d ále a pak se to tak znormalizovalo asi i
tim hranim. no. j ak s i na to zvykli. '

p 4: rozhovor 4.doc - 4:31 [Rach el byl a hodn ě hl oupá a tak. . ] (78:78) (Super)
Codes: [Rachel]
No memos

Rachel byla hodně hloupá a tak d ále

P 4: rozhovor 4.doc - 4:34 [Třeba jednu chvíli js em sledov..] (86:94) (Super)
Codes: [realita - ne] [srovnani]
No memos

79 Třebajed nu chv íli j sem sledova la j eště Gilmorova děvč a ta , ale to užjsem zjistila. že je pak moc
pros tě . že by to č lověk ..•že je to tak dob ře napsaný, že by to č lově k ani nestíhal vymyslet. že to
zas neni reálný p ro stě . Ze tam j ak furt maj n ěj aký vtipy a furt d ělaj narážky, tak užje to moc,
potom sledovat.

Sl Co jsou ty Gilmorovy děvčata'?

82 To je matka, dcera a.. v pod statě obě j sou takov ýs t ra šně vtipný, strašně živý a ř e š ej zase r ů zn ý

životní.. j ako normáln ě prožívaj SV)' životy. Jo, a onaji totiž měl a n ěkdy v 16. tu dceru, nebo

tak. Takže...

S3 Takže to je taky rodinnej se riá l, rcnlistickej ?

No, no no. Akorát tam j e to právě moc, že je v i d ě t , že to prostě někdo psal. Teda já nevirn. V
těc h P ř áte l íc h to je j eště furt takový... jako taková normální komunikace ja ko máme my s
kamarád arna, to co se bavěj voni mezi sebou. Jakože občas někdo udě l á něj akej vtípek, ale
vě t š i no u se mluví n orm áln ě.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:35 [že je to tak dobře napsaný , že..] (86:86) (Super)

Codes: [humor]
No memos

že je to tak dobře napsaný, že by to č lověk ani nestíhal vymyslet, že to zas není reálný prostě .

Že tam jak furt maj n ěj a k ý vtipy a furt d ěl aj narážky, tak užje to moc,

P 4: rozhovor 4.doc - 4:36 [V t ě ch P řá te l íc h to j eješ t ě f. .] (94:94) (Super)

Codes: [hum or]
No memos

V těch P řáte l í c h to je j eště furt takový... jako taková normální komunikace jako máme my s
kamarádama, to co se bavěj voni mezi sebou. Jakože občas někdo ud ělá nějakej vtípek, ale

vě tš i no u se mluví normálně .

P 4: rozhovor 4.doc - 4:39 [No tak určitě , t ře ba žej o... ..1 (98:98) (Super)

Codes: [obecna meritka kvality]
No memos

No tak urč itě , t ře ba že jo... jako kolik je tam klišé nebo tak... No mně to přijde takový, jako. ~
jasný, že tam j sou něj a ký klišé , třeba od začátku je jasný, že Rachel s Rossem spolu skon čej , ze
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jo (zasmání), a tak dále. Ale.. ale třeba Monica s Chandlerem mi přidou že moll " o I . , .
• • o • o " . . ' 1 I I prekvaprt

dost lidi. ze tam vzdvc. ky přijd e neco takovvho n e č e kanvho co to jakoby rozbij t t c ,• . " J ." '" J e. u a mOSlcru.
Ta~ž~ kdY~ ;l e to t ř eba moc dlouho stej ný, tak přijde do toho něj aká událost a zase to něj ak

ZIl1enl. 0IOCI. ..

P 4: rozhovor 4.doc - 4:40 [jako jasný, že tam jsou n ě j aký . . ] (98:98) (Super)
Codes: [Rachel] [Ross ]
No memos

jako .~a ~ n~ , ~e tam j s~ u . n ějaký klišé, t řeba od začát k u je jasný, že Rachel s Rossem spolu
skonč e] . ze jo (zasm ání)

P 4: rozhovor 4.doc - 4:41 [ale tře ba Mon ica s Chandlerem ..] (98:98) (Super)
Codes: [Chandler] [Monica]
No memos

ale t řeba Monica s Chandlerern mí p řído u , že mohli i přek vapit dost lidí,

P 4: rozhovor 4.d oc - 4:43 [ty archetypální , j ako že Phoeb..] (102:102) (Super)
Codes: [Phoebe]
No memos

ty archetypální, j ako že Phoebe je ta ujetá

P 4: rozhovor 4.doc - 4:44 [Monica je ta, že jo .. taková 1..] (1 02:102) (Super)
Codes: [Monica]
No memos

Monicaje ta, že jo.. taková ta p u nti čk á řka (se smíchem) p rostě.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:45 [ty postavy jsou takový klišoid..] (102:102) (Super)

Codes: [negativa] [úroveň ]

Memos: [ME - 29.04.07 [65]]

ty postavy jsou takový kli šoidni , no, ale zase... jako.. je to tak dobře napsaný, že mi to nevadí v
pod stat ě . Protože vždyt' j e to, je to odpoč i n kovej seriál, žejo. Třeba když se budu chtít podívat
na n ěj a ký drama, který bude mít ú p l n ě super udě laný postavy, s t raš ně jako něco , co nikde j inde
neuvidím, tak se podívám na to, že jo. Při tady tom se chci bavit, prostě .

P 4: rozhovor 4.doc _4:48 [Takže myslíš si, že obecn ě se . . ] (l 08:HO) (Super)

Codes: [obecna meritka kvality] [určen í kvality]
No memos

99 Takže myslíš si, že o becn ě se dá posuzovat, co je kvalitní? Nebo si myslíš, že je to hodn ě

índivid uá lní?

Tak j ási myslím , že urč i tě j sou něj a ký obecný měřítka , podle kterých se to dá posoudit. Prostě ,
právě ať už třeba ta klišoidnost nebo prostě .. jestli se to t řeba furt neopakuje, jestli se tam něco

děj e a tak dál...
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P 4: rozhovor 4.doc - 4:49 [A my sli š si, že když ti n ě kdo . . ] (11 2: 122) (Super)
Codes: [otazka vkus u]
No rnernos

l02A myslíš si, žc když ti někdo ř ekn e, na jak ý filmy nebo seriá ly kouká, že miUeš podle toho
usoudit , j ak)' má vkus'!

\04No u rč i t ě .

l06Ta lde nll"ácš říc t, že tcn č l ově k má blb e] vkus?

IIOAle tak zase.. zase znám kamaráda, který zase viru, že to jsou dobrý lidi, ale třeba maj jednu
věc , kteráje úplná úchyláma. jakože bych si ře k la , kdybych vědě l a, že sledujou tady tohle. tak
bych se t řeba s nima nesezn ámí la nikdy. Ale.. jako povětš in o u , tak když ti někdo třeba řekne 10
věcí , který v i d ě l a 10 knížek, který če t, tak už se dá ud ěl at n ěj akej obrázek o tom č lověku . Ale
zas nev ě ř í m takový to, seš co čteš, nebo jako seš, na co se díváš, tak tomu zas nev ě ř ím. no.

III Ta kže tak n ěkde mezi?

No.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:51 [Chybí ti v tom seriálu n ě j aký . . ] (124: 126) (Super)

Codes: [spokojenost]
No memos

113 Chybí ti v tom seriálu n ějaký téma'? Nebo n ěco , co by tam ještě 1II0hlo být?

Já si myslim, že tam je to právě dobře uděl aný , že.. někte rý seriály, právě třeba ty Gilmorovy
d ě včata , se snažej jako by úplně všechno zahrnout do toho seriálu. A tady to si něco vybralo
jakoby z toho života a to to ře š í , že jo. Protože taky se nikdy.. nikdy se.. třeba mně se nestane
ú p l ně všechno, co je možný, aby se mi stalo. Nebo Katce se nestane ú pl ně všechno, co by sc j í
mohlo stát. Ale jenom urči tý věci a ty tam jsoujako vyře šen ý po řád ně . A timje to docela
sympatický.. .

P 4: rozhovor 4.doc - 4:54 [Třeba co mi tam chybě l o , mě by. . ] (130: 130) (Super)

Codes: [negativa]
Memos: [ME - 29.04.07 [69]]

Třeba co mi tam chybě lo , mě by hrozně zajímalo, kdyby n ěkter á z těch holek musela j ít na

potrat. Jak by na to jako ostatní reagovali.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:55 [Třeba Phoebino t ěhot en s t v í, že..1 (130: 130) (Super)

Codes: [Phoebe]
No memos

Třeba Phoebino těh oten ství že musela odnosit dě t i tomu bratrovi. Takže v lastně , v Americe je,
tohle leg áln í, že jo, tak to je třeba i pro mě zaj ímavý,

P 4: rozhovor 4,doc _4:56 [Ten seriál je hodně zamě řen)' J1 .. 1 (132:142) (Super)

Codes: [srovnani vztahu]
No memos

119Ten seriál je hodně zaměřen)' na osobní vztah y. A t řeba kdyby tam byly pracovní ztahy,

rodinný, ty ti tam třeba nechybí'?
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121No mě p ř íd e . že v lady lom věku se.. jsou lakový n ej zajímavěj ší nebo se nejvíc žijou takovv tv
osobní vztahy, že j o. protože si v pod sta t ě v tomhle vě ku č lověk hledá partnera, životního. ÁI~
práce zas jako.. Mě 10 lady prostě nezaj ímá. Jú mám tře ba laky svoj í práci, že jo. a .. nechci se
zab)'val (se úsměvem ) tím j e ště .. jako někoho j in ýho. Prostě si potřebuj u řeš i l 10 svoje. Todleje
takový 10 , co prostě každ ýho baví, laková ta drbárna. prostě .

123A1e o bčas tam n ěco je..

124Jako je v i dě l , že pracujou, no, že to není žádný Beverly Hills, kde prostě .... žejo.

125A kdy ž tam je n ějak ý problém z práce, baví t ě pak tyhle scény'!

Mě přid e , že to tam je ja koby vyvážen)'. Ze toho lamje jako míli. ale že je 10 lam zmíněn)'.

pros tě . Protože to laky ov l i v ň uje život, že jo. Ale že to p rostě neni jako něj ak)' , já nevirn...

vys love n ě seriál prostě z právnick ýho p ros t řed í nebo něco takov ýho, Ze to zahrnuje ce l kově. Icn
život. Jako norm áln ě , když se bav ěj lidi, tak mi přijde . že lak.. já nevim, pětinu toho zahrnuje
práce a zbytek je ten osobní život, jako o čem se bav ěj . Jakože třeba sice si řeknou, jo. dneska
mě len šéf fakt nasral, ale ted'ka ti budu vyprávět , co se mi děj e doma. Mi p ř íde, že 10 je i pro
lidi normáln ě .. v normální komunikaci d ů l ež it ěj š í . To, co se j imjako děj e v osobním ž i votě , spíš

než práce.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:66 [vždycky, když víš, že to skonč ..] (1 46:146) (Super)
Codes: [posta vy v ž ivotě - k ext enz i] [ úroveň]

Memos: [ME - 29.04.07 [74]]

vždycky. když víš, že to s konč í , takj akože něco ztrácíš o t ěch lidech přehl ed v lastně , že jo . 1
když jsou to třeba jenom postavy. Takže t ře ba neuvidím, že jako nebudu vědět, jak t řeba

Monice vyrostly d ěti a tak dál. Ale zase nechtěl a bych, aby to n ěkdo uděla l , protože to prostě

takhle s konč i 10 a už.. hotovo.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:68 [Tak já nevim , jestli si sledov ..] (158:158) (Super)
Codes: [negativa] [určení kvalit y]
No memos

Takjá nevini, j estIi si sledovala j eště ten Joey seriál, j e ště . Ne? Tak to bylo hrozn ý, prostě: To
bylo taky.. to bylo vid ět , že z toho c htěj íj eště vytř íska l něj aký prachy. Jako chceš ř lc t, seJako
p řed stav uj u ...

P 4: rozhovor 4.doc - 4:70 [Rachel s Rossem by se teda teo..] (162:162) (Super)
Codes: [Rachel] [Ross]
No memos

Rachel s Rossern by se teda teoreticky mohly vzít (smích), když spolu maj dceru. A tak no.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:72 [takže už to bude jako spíš zas..] (162:162) (Super)

Codes: [postavy v ž i votě - k exte nzi]
Memos: [ME - 29.04.07 [76]]

takže už to bude j ako spíš zase ten rodinnej život. V pod sta tě by se z toho dal ud ělat j inej seriál,

že jo, zase rodiče a děti.
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p 4: rozhovor 4.doc - 4:73 [No , myslim, že u rč i t ě ne tak i . . ] (166:166) (Super)

Codes : [postavy v živo t ě - k extenz i ] [ rca 1i ta - ano]
Memos: [ME - 29.04.07 [77]]

No: n.lys li~l1 . že. lll:či t ě ne tak i l~ te n zi vn ~ ~řeba až by potom měl i dět i , tak by je m ěli přibli žně ve
steJnym veku. ze .1 0, tak .. tak jako mozna. S d ě tma . Ale jako u rči t ě ne takhle i n tenzivně . protože
na to nebudou mít p rostě čas .

P4:rozhovor4.doc- 4:74[Cobyd ě l a l .Ioey? (se smíchem) . . ] (168 :190) (Super)

Codes : [Joey]
No memos

153 Co by d ěl al .Joey?

156(se srn íchem) .I oey je takovej loser. No mně p ř íde , že ta postava právě tim, že jo. on vlastně na
konci dev át ýsérie s konč i l s tou holkou. Takže ty t řeba teoreticky taky spolu mohli z ůsta t . Nebo
by se třeba našel konečn ě něj a kou práci normální.

157 S jakou holkou '?

158S něj a kou se tam líbal, na konci, na tom Barbadosu.

159Jo. Ale s tou se pak rozešel, ne?

165 Já vim, no. Ale právě proto mi vadí ta desátá série, protože podle mě .. to užje tak udělaný. že
od začá t k u .. jako ce lou desátou sérii ta .I oeyo postava neměla bejt něj a k ukon č en á , aby s ní
mohli n a t oč it je š tě dál ten seri ál. j akoby. Takže podle mě, kdyby to šlojakoby norm á ln ě . j ako

přiroze n ě , t ře ba v ž i votě , tak by se taky něj a k .. něco by zača l d ěl at, že jo . Nebo by prostě

skonč i l jako...

166Co hy d ělal ?

167Třeba by si našel n ěj akou práci, že jo. Jakou n ěj akou stálou.

168Myslíš, že by si našel n čj akou jinou než to jeho herectví'?

170Jako určit ě , protože takhle oni ho v lastně všichni h rozně v tom podporujou, že jo, ale když on
by taky věd ě l , že oni se usadili a maj normáln í životy, tak.. Buďto by to byl pros tě takovej ten
loser, no, co prostě to bude poř ád zkoušet až v 50 bude neza rn ě stnanej herec nebo myslím, že by
se tak taky n ěj ak norm áln ě usadil. Asi by ho k tomu donutilo to prostředí, no.

172A jak se ti líbí , jak to ukon čili v Hl. sérii?

No jako, v pod statě se mi to Iibí, no. Až na toho Joeyho, protože to je prostě .. mně bylo jas ný,
že s tou postavou to j eště někde budou chtít vymejšlet, j eště d řív , než jsem se dozvěděla . že
bude ten seriá l, že jo. Že j e to takovej ten klasickej konec, prostě všichni došli k tomu sv ýmu
happyendu , akorát toho Joeyho tam teda nechali, no (se smíchem).

P 4: rozhovor 4.doc - 4:76 [Já vím , no. Ale práv ě pr oto mi.. ] (178:178) (Super)

Codes: [negativa] [realita - ne]
Memos: [ME - 29.04.07 [79]]

Já viru, no. Ale právě proto mi vadí ta desátá série, protože podle mě .. to užje tak ud ěl an ý , že
od začá tk u .. ja ko ce lou desátou sérii ta Joeyo postava nern ěl a bejt něj ak. ukončen á, a?_ s l~í
mohli n atočit ješ tě dál ten seriál, jakoby. Takže podle mě, kdyby to šlo Jakoby norm áln ě. j ako
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přirozen ě , t ř e b a v ž i vo tě , tak by se taky n ěj ak .. něco by zača l dě lat , že jo.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:80 [Tak kdyb y se dal dohromody s P..] (192:198) (Super)
Codes: [realita - ano] [spokojenost]
Memos: [ME - 29.04.07 [83]]

174Tak kdyby se dal dohromody s Phocbc, to už by bylo asi trochu...

175(smích) No, ale h lavně protože ona je vdaná, tak to by bylo trochu moc. no.

176No, kdyby taa neb yl Mike.

178 No. ale mu č zase p ř íd e , že v ž i vo tě se to docela m ů ž e stát, docela často .

P 4: rozhovor 4.doc - 4:81 [Že se p řá tel é nakonec všichni ..) (200:202) (Super)
Codes: [partnertsvi] [realita - ano]
Memos: [ME - 29 .04.07 [84]]

179 Že se p řáte l é na konec všichni daj dohromady?

Jako.. jako v mým okolí se to stává docela často prostě . Že pořád jste kamarádi. kamarádi a pak
se jednou oba opije te, no (smích).

P 4: rozhovor 4.doc - 4:82 [A co Ross a Rachel? Líbilo se ..] (204:210) (Super)
Codes: [odstup] [realita - ano] [Ross]
No memos

182A co Ross a Rac hel? Líb ilo se ti, že je takh le dali dohromady'? Ješ t ě tak na poslední chvíli?

183 Hm, to bylo takový americký, no, takový to že.. už odlétá (ironicky) a musej tam mít n ěj ak)' to
n apět í a nějakej ten happy end, 10 bylo takový to klasický, no. Ale ....

184Ale je to pro tebe lepší, než kdyby ona odletěla?

Jo, to by bylo divný, no. Jako hl avn ě podle mě by to n eud ěl al a. j ako ženská v ž ivotě, prostě

když s ním má dítě , že by jen tak si od letě l a do Paříže. Zase... prostě i len jej ich vztah, jak se
celou dobu vyvíjí, tak si myslim, že by to .. n eskončilo takhle, že ona nem ů ž e za n ěj rozhodovat.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:85 [Kdy se na ten seriál díváš? Te..] (212:226) (Super)
Codes: [cetnost a cas sledova ni] [kontext]
No memos

187 Kdy se na ten seriál díváš? Tcd'ka.

190Ted'ka, tak už j enom někdy , když se slezem takhle, tak se na to díváme někdy . A nebo.. prostč
doma když mám chut', tak si pu čim od Karla dvd čka a pustim si to. Se ségrou se na to ted'ka

h odně dívám.

191Před tím jsi se dívala v tv?

193Hm, u rč itě pravide l ně j sem se dívala předti rn že jo, protože to vysílali.
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19-1 To zna menú j ednou týd n ě?

195Ne,oni to dávali . někdy ... jako ce lý všední dny. to dávali.

196Tald e ses koukala každ)' den ?

No no no.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:90 [A jakou máš náladu , když to zr..] (232:234) (Super)
Codes: [pouziti seria lu na...] [relax]
No memos

200A jalwu múš nálad u, kd yž to zrovna chceš v i dět?

No takovou, že pro stě potřebuj u něj a kou , prostě často si řeknu, že prostě pot řebuj u něj akou

jednoduchou zábavu, ale aby to bylo pořá d vtipný, aby to nebylo něco vyrnej vaciho, jo. Tak si
pustim právě tod le to. .l akože to je takový, nemusíš nad tim přemej šlet nebo něco.. teda nad
~ěma Karlovýma j o, protože on nemáčeský titulky (smích), ale .. ale ehm ale jako pobaví té to.
Ze to je jakoby takový uvol ňuj i c í , pros tě Takový relax prostě .

P 4: rozhovor 4.doc - 4:91 [No takovou , že prostě po t řeb uj ..1 (23.t:23.t) (Super)
Codes : [humor] [úroveň ]

No memos

No takovou. že prostě potřebuju něj akou , prostě č asto si ře kn u, že prostě potřebuju nějakou

jednoduchou zábavu, ale aby to bylo pořád vtipný, aby to nebylo něco vyrnej vaciho. jo

P 4: rozhovor 4.doc - 4:94 [Koukáš se sama nebo s n ěkým? B. . ] (248:262) (Super)

Codes : [komentovani]
No memos

214 Kouk áš se sama nebo s někým'?

216Bu ďto sama nebo se ségrou a nebo třeba u Kačky se díváme, někdy .

217 A radši se kouk áš sa m a nebo s n ěk ým?

219S někým. U rč i tě. Protože to je vě tší sranda, že jo, vždycky si k tomu dáme popcron (smích) aje
to takový.. taková ta kultura, že prostě si vemem popcorn a koukáme se na něco a pak si o tom

povídáme a tak.

220Až potom nebo to i komentujete b ěhem d ílu?

222 No vě t š i no u až potom. Protože to je tak nabitý, že to.. ale t řeba když už to známe, tak už do toho

skáč em.

224O čem si pak z toho seri álu nejvic povíd áte? Třeba o to111 , j ak se zac hovaly postavy neb o

co tam bylo vtipný... ?

Větš i nou když tam j sou n ěj aký ty úplný absurdity, prostě p ř íhody stylu že jo Chandler, Joey, tak
o nich si pak hodně povídáme, jo, to je.. j ako když .loey děl al tohle nebo to je jak když Chandler
děl al tohle. Právě ten Honza tak my jsme mu je dnou říka l i , že je strašnej Joey, on se tak úplně
choval, že i takový ty v ýraz y, že mu dlouho trvalo, než mu něco dojde, jo . A že mi přijde, že
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jako h odně i p ře š l y ty věc i t řeba do běžn )' ho života. t řeba p rostě že Kamila n ěkdy př ij de a udělá

na m ě ..promi ň " ( předv á d í) , jako takový to, jak Joey nevěd ěl. jak se používají uvozovky (smích)
jo a tak dále. Tak nevitu. Asi spíš jenom n ěj a k)' v ěty si z toho vytaháme. prostě bud' ton ě co
vtipnýho a nebo třeba : jo, tohle je jako když mně se stalo a za č nem povídat vo něč em z našeho

života.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:98 [P ráv ě ten Honza, tak my j sme m. . ] (262:262) (Super)
Codes: [v konverzaci]
No memos

Prá vě ten Honza, tak my j sme mu jednou říka l i , že je strašnej Joey, on se tak úplně choval. že i
takový ty výrazy, že mu dlouho trvalo, než mu n ěco dojde, jo. A že mi p řijde , že jako hodně i
přeš l y ty věc i t ře ba do b ě žn ýh o života, t řeba prostě že Kami la někdy přijd e a udělá na mě

"promiií" ( p ře d vád í) , jako takový to, jak Joey n e věd ěl , jak se používaj í uvozovky (smích)jo a
tak dále. Tak ncv im . Asi spíš je nom n ěj aký vě ty si z toho vytaháme, prostě buď to něco

vt ipnyho a nebo t ře ba : jo. tahle je jako když mně se stalo a za č nem povídat vo n ěčem z našeho

života.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:107 [Nevím , já jsem takovej hod n ě o. . ] (286:290) (Super)
Codes: [v konverzaci ]
No memos

246Nevirn, j á j sem takovej hodně otev ře nej č lověk . Nemam tam žádný tabu, jako, co by tam..

247 Ale ° tom hle se moc nebavíš?

Tak třeba j sem se moc nebavili o tom Phoebiným těh o tens tv í , jo. Nebo tak.. To bylo takov ý...
Jako n ep ř i šl o mi to asi tak aktuální, pro nás te ďka , takže.. Spíš se budern bavit.j ánevim, o tom,
jak rozbili stolní fotbálek nebo tak.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:108 [Tak třeba jsem se moc nebavil i..] (290:290) (Super)
Codes: [akcenty v seriálu] [humor]
Memos: [ME - 29.04.07 [90])

Tak t ře ba j sem se moc nebavili o tom Phoebiným těhotenstv í , jo. Nebo tak.. To bylo takový...
Jako n ep ř i šl o III i to asi tak aktuálni, pro nás ted'ka, takže.. Spíš se budern bavit. já nevirn, o tom,

jak rozbili sto lní fotbálek nebo tak.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:110 [Ten seriál bereš jako oddech? ..] (304:306) (Super)

Codes: [relax]
No memos

255Te n seri ál be reš jako odd ech ?

Jo urči tě.

P 4: rozhovor 4.doc _4:111 [Cítila ses n ěkdy provi nile, že..I (308:314) ( uper)

Codes: [lenost]
No memos

258Cítila ses n ěkd y provinil e, že bys m ěla d ěl at n čco jinýho'?

lxx



259rzasmaní)

261Nebo vyč í t a l ti n ěkd y n ě kd o ...

Tak někdy že jo. ale to j e vždycky, když se na něco dívám, tak někdy př íde ten moment. kdv ti
n ěkdo ře k ne . j akože .lIŽ bys měl a jít d ěl at něco jin ýh o, prostě . Jako ne víc než u jinejch film(l.
Nedívúm se na to n ějak moc. prostě ...M ně p řijde , že už si to docela dost dob ře pamatuju. tv
díly. Takže si pak pust im jenorn n ěj a kou scénu. kterou zrovna chci v idět. .

P 4: rozhovor 4.doc - 4:113 [No , tak já mám teda nejradši C..] (326:326) (Super)
Codes: [Chandler]
No memos

No, tak j á mám teda nejradši Chandlera, protože to je takovej.. v l ast ně na jed nu stranuje takovej
s t raš n ě s t ře l e u ej, ale jako víš, že v t ěch d ů l e ž itej c h věcec h se prostě se zachová n ěja k jako
rozum n ě , jo, mně přijde , že se na něj docela ostatní spolíhaj, i z těch postav, jako.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:114 [Joeyho, toho nevim, já vim, že..] (326:326) (Super)
Codes: [Joey]
No memos

Joeyho, toho nevirn, j á vim, že ho má každej rád, ale já ho moc nemusim. Jako jo. ale asi bych
se s nim nekarnar ádila, kdyby to byl jako opravdovej č l ověk . Protože j e st rašně lehkomyslnej.
že jo. P rost ě se na n ěj n ern ů ž e š v ů bec spolehnout. Neplatí Chandlerovi nájem (se smíchem),
prostě nic, nem á práci . Takovej .. . a navíc je docela nablblej teda, v podstatě , (smích) jediný, co
se m ů ž e š spolehnout j e, že ti sní p rostě špagety nebo lasagne (smích). Jako je tam.. mně přide,

že tam je, j ako ze začát k u minim áln ě , tam je j ako ten takovej komickej prvek prostě , že tam
musí bejt ty chytrý a někdo tam musí bejt ten hloupej, jo. Ale zase se mi na druhou stranu
s t ra š n ě líbí n ěkte rý ty j eho věci , jak se snaží jakoby dohnat ty chytrý. Třeba j ak si koupí tu
encyklopedii a koupí si j enom od V (se smíchem) a pak chce pořád mluvit jenom o n ějakej ch

vulkánech nebo ... Tak to se mi líbí, no.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:115 [e jo , Ross , to je takov ej.. to..] (326:330) (Super)

Codes: [Ross ]
No memos

279e jo, Ross, to j e takovej .. to je takovej p rostě mami n č i n mazánek strašně, že jo. Prostě že jo, ať
už v ů č i Monice nebo v ů č i všem, pros tě takový ty jeho, jak si veme n ěj ak ýho krá l í čka a udě l á

ten sv ů j o b l i čej strašnej . Právě Karel nám straš n ě připom ínal Rosse, zase pro změnu (se

smíchem)..

281A č ím '?

No, ať už těma ksichtarna nebo tim, jak se chová, prostě někdy, že prostě uděl á někdy takovou
kravinu, jakou uděl á j enom Ross. Jakože to je úp l ně něco absurdního. A taky, o čem se to chtě l
Karel.. nevim co to bylo, ale bylo to něco jako Ross a d inosauři . Ale bylo to něj aký takový to
téma, hodně se opakuj ící. No Ross je takovej vědec, mi prostě př íde , takovej moderní vědce .
Takovej j ako.. že ho zaj ímaj hl avně ty dinosau ř i a pak teda. V tom zbytku je takovej bezradnej.

P 4: rozhovor 4.doc _4:116 [Tak Phoebe, to je.. to je pros..] (330:334) (Super)

Codes: [Phoebe]
No memos

284 Tak Phoebe, to j e.. to j e pros tě .. j ako ona, na jednu stranu mi př íde, že j e taková nej rozumněj ší
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skoro, jo.z ,t ěc h. p~s t,~~ , proto~e to vl ~l á , ,na to č ím prošla, tim životem, tak vždycky p ř i de a řekne,

t řeba : nejvrc ml zalez l na mejch p ř á t e l ích . Nebo pros tě . záleží mi, jak se dá dohromady s tirn
partnerem, j ak se j me.. tvl ike, že jo, no, tak prostě že: záleží rn i na tobě prostě takhle a'takhle.
Jakoby ncni podraz úcká nebo n ěco takovýho. Ze t řeba Rachel si celou dobu s Rossem dost
hraje. že jo. i\ Phoebe mě př íde , že by n ěco takovýho neuděl a l a . Zc to májako tak srovnanv
všechno, co jc pro ní n cjd ůl e ž it ěj š i . Ale že je samozřej mě úplně švihlá a prostě (se smíchem)
takový věc i . co by uděl al ona, s i v ů bec nedokážu představit. že by uděl a l někdo z mvho okolí. A
to taky znám pár pěkně švihlejch Iidí. No, možná jedna holka, si dokážu představ i t (smích). Ale
p řij d e mi. že si to j ako užívá, ten život, že to nem ěl a asi vždycky jednoduch ý, takje p rostě

vždycky: j ó a t e ď budeme dě l at tohle a ú úú .

285 Mys líš, že si užív á víc než ostatn í'!

No, že má m i ň p ředsud k ů . Mi př íde , Nebo mi ň zábran. Než ostatní.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:121 [Jako je tam .. mně p ř fd e , že ta..1 (326:326) (Super)

Codes: [humor]
No memos

Jako je tam.. mně p ř íd e , že tam j e, jako ze začátk u m i n i m ál ně, tamje jako ten takovej komickej
prvek prost ě , že tam musí bejt ty chytrý a ně kdo tam musí bejt ten hloupej. jo. Ale zase se mi na
druhou stranu s t raš n ě líbí ně k te rý ty jeho věc i , jak se snažíjakoby dohnat ty chytrý. Třeba jak si
koupí tu encykloped ii a koupí si jenom od V (se smíchem) a pak chce pořád mluvit jenom o
n ěj akej c h vulkánec h nebo... Tak to se mi líbí, no.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:128 [A Rachel , ta je taková neu roti..] (334:334) (Supe r)
Codes: [Rachel]
No memos

A Rachel, ta j e taková n euroti č ka, p rostě . Jako já j í mám docela ráda, protože je roztomilá, že
jo, ale je to strašnej nervák prostě . Teď teda pře rnej š l im , jestli je vě tší nervák Rachel nebo
Monica.... Rachel j e pro stě takovej ten typ holky, která celou dobu sázela na to, že je hezká. A
mně se tam práv ě st rašně líbí ta myšlenka toho, že vonajakoby.. během toho proděl á tu změnu ,

že jakoby měl a n ěj a k nalajnovanej ten život a najednou se jí to všechno změn í a ona nabere
n ějakej ú p l n ě jinej směr, že jo. A v l a stn ě si vytvoř í i úp lně nový hodnoty a tak dále. A na konci
je jak oby docela normální č lověk , j akože umí si vyprat (se smíchem), umí si uvař i t p rostě ,

taková samostatná ženská.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:129 [No a Monica je .. na ní je stra ..] (334:338) (Super)
Codes: [Mon ica]
No memo s

289No a Monica je.. na níj e st raš ně v idět , že to je starší ségra, mi p ř íde . j ak furt o každ ýho pečuj e ..

290 Ale ona j e mladší , ne'!

Jo, mladš í. .1 0 to j e pravda. Ale byla s i l n ějš í vždycky. Tak tim to je,.že... Ross byl.vždycky
takovej ten maminčin a Monica byla takovej ten rebel, takže to měli takhle ty pozice. Nebo
rebel.. no jako tako vej ten nepopulární č len tý rodiny (se smíchem). A....(pauza) jakože, ja k
t řeba že jo po každým všechno uklízí a kdyžje někdo nemocnej , tak mu pořád , že jo, ona mu
něco uvař í nebo. A tak dále. Takže taková ta jakoby mamina v tý t l upě , prostě . Aj to jak
vždycky: nedrob! a dá mu ta l ířek někomu (smích). Že tam zastává takovou tu marninkovskou

úlohu, no.
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P 4: rozhovor 4.doc - 4:130 [P řijdou ti ty charaktery reaIL.] (340:350) (Super)
Codes: [realita - ano ]
No memos

294 Př'ijdou ti ty cha ra k te ry reali stický?

2981ako... ke konci mi p řipad aj mnohem rea li s t i č těj š í než na začá tku, ale zase na začátku je to větší

sranda. že jo. Protože c! ěl aj š í l e n ějš í věc i . Ale ke konci už mi p ř idou takov ýjako normální lidi.
docela. no. Jakože by mohli existovat.

3001\ na začá t k u ...

302Na začát k u j so ll hodně jakože: ty seš takovejhl e a ty se takovejhle a ty seš takovcjhle. Ze to tam
maj hodně rozd ě lený.

303 A vad ilo t i to? Žc by sis ří ka l a : tohlc p ř ece nikdy nikd o n e ud ěl á ?

305 Nevim, ja ko. Ze začátk u mi na tom tak nezáleželo. když jsem to sledovala, když se na to
podívám zpě tn ě . tak si ři k á m : j o tak 10 j e ště v ů bec nern ě l i vychytaný. tu postavu jako ty
scénáristi. Ze fakt j e ště n evěděl i , co d ěl aj , p rostě .

P 4: rozhovor 4.doc - 4:131 [Jako... ke konci mi připadaj m..] (342:342) (Super)
Codes: [extenze slasti] [humor]
Memos: [ME - 29 .04.07 [99]]

Jako... ke konci mi p řipadaj mnohem re ali st i čtěj š í než na začátku, ale zase na začátku je to větš í

sranda. že jo. Protože dě l aj š í l enějš í věc i.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:133 [Proč máš nejradši Chandlera? N..] (352:354) (Super)

Codes: [Chandler]
No memos

307 Proč m áš nej radši C ha nd lera?

No. ... p řijd e mi takovej ...takovej nejbl íž... typu chlapa, kter ýho já mam.. ja ko kterýjsou mně

sympatický, z t ěch c h la p ů , no.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:135 [Protože Joey je takovej prostě. . ] (354:354) (Super)

Codes: [Joey]
No memos

Protože .I oey j e takovej prostě hrozně lehkovážnej a nespolehlivej a to se mně nelíbí

P 4: rozhovor 4.doc _4:136 [zase já nemám ráda takový ty m..] (354:354) (Super)

Codes: [Ross]
No memos

zase já nern ám ráda takový ty maminčiny mazlíč ky , co prostě jakoby...p

P 4: rozhovor 4.doc _4:137 [prostě Chandl er j e t akovej t en.. ] (354:354) (Super)

Codes: [Chandler]
No memos
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prostě Chandler j e takovcj tcn chlap jedinej po ř á dnej mezi nima. I když teda, když si vcmešjeho
otce. tak... (smích)

P 4: rozhovor 4.doc - 4:140 [A čím jsou ti nejvíc podobný? ..] (368:370) (Super)
Codes: [Phoebe]
No memos

318A č í lil jsou tí nej víc pod obn ý?

No, nevim. Tak mě t ře ba taky hrozně moc záleží na mých přátelích nebo tak. Mně přijde. že to
l11 al.l.lj ~ ~ob~ docela do b.ře s ro~ n ~ ~l ý, ž~ p ro_stě na tom h l e .m ístěj e rodina a na tomhle m íst ě j sou
111 0.1 I prate le a toh le chci proste.j a nevun, treba od chlapu a tohle chci od přátel. a tak dále. A ..
zase ja ko občas d ě l áme docela šílený věc i , no. takže to mi př tde , že mam hodně podobný s tou
Phoebc, že v l astn ě n ě kdy , když to n ě komu vyprávím, tak mi jenom ř í ká: (se smíchem) nem ů ž u

u v ě řit , že to v ů bec n ěkdo ud ěl al , natož žes to ud ěl a l a ty, prostě .... A taky se snažímjednat hodně

jako bez p řed sudk ů . Jakože je ja sný, že n ěj a k)' č l ově k má, ale spíš jako mi přijde, že lidem
pře k áží , takže se je snažím spíš j akoby eliminovat, no.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:141 [A ten Chandler? Chandler ... (p..] (372:374) (Super)
Codes: [Chandl er]
No memos

322 A tcn Cha ndler?

Chancl ler... ( p řemýš l í) Já nevim, no. Třeba takovým tim, třeba že. já hodn ě situací od le hčuj u

vtipem. pros tě . Já vim, že u něj je to p rostě z toho jednoho d ů vod u a ten psychiatr by mu to
Masně rozebral j ako a mně možná taky jakože..

P 4: rozhovor 4.doc - 4:145 [Z jakýho? No že jo , že prostě o. ] (376:378) (Super)

Codes: [Chandler]
No memos

325Z jak ýho?

No že jo, že prostě neumí.. že se bojí n ěj akej ch jako z á vazků a tak dále. Což mi teda nep ř íde , že
já bych se toho bála, ale prostě mám radši, že jo, když se lidi sm ěj ou nebo i já se ráda směj u,
takže po řád d ěl ám n ěj a ký vtípky nebo tak (se smíchem) třeba . My se v l astně prakticky pořád
smějeme, že jo. Že se konverzace vždycky nakonec zvrhne do vtipu. I když jako zase, to je
právě .. to mi je taky blízký od Chandlera, že ..0 když zase něco je už vopravdu vážný, tak že o
tom dokáže mluvit s t ěma lidma jakože vážn ě , t řeba že si nedělám z toho srandu, že kdyby mi

c h t ě l n ěkdo n ěco s vě ř i t nebo tak.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:148 [Kdybys sis z tě ch 6 mohla vybr . o ] (380: 382) (Super)

Codes: [Moni ca]
No memos

327 Kdybys sís z tčch 6 mohla vybra t n ěkoho , kdo bys c h t ě la být'?

...No asi Mon ica. Protože si vezme Chandlera (smích). Ne, ale ona to má takový nejlepší, tam
mi p říd e . Protože Monica je taková centrální postava, že jo, protože kolem ní se to všechno to,
že jo v lastně Rachel j e j ejí kamarádka ze školy, Ross je její brácha a Chandler j e pot?m její
manžel, takže má j akoby n ej silněj ší vztah k nej víc lidem, tam mi př íde . A k Phoebe Je taky
n ěj aký, teď nevim, j aký rnaj p řesně vztah, ale j e to taky něj aká její ~ louhodobá. kam~~ádka . •
Jakože rnysl irn, že právě Monica p ři vedl a něj a k Phoebe. .. A vlastne ChandlerJe tonz Ross ů v
spolužák z vejšky, že jo, takže jakoby na ní je to nejvíc vázaný, mi příde.
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P 4: rozhovor 4.doc - 4:150 [Se kterou postavou bys nejvíc ..] (392:394) (Super)
Codes: [Chandler] [Phoebe]
No memos

335Se kterou postavou bys nejvíc kamarádila ?

No já nevim, m ně se Iurt vrací ta Phoebe s Chandlerem, no.

p 4: rozh ovor 4.doc - 4:153 [A chápeš všec hny postavy , když..] (400:406) (Super)
Codes: [Joey]
No memos

340A chá peš všec hn y postavy, když n ě co d ěl a] ? T ř eba i .Iocy?

343Jako t řeba nechápu, proč pořád s t ř ídá ty holky. Myslím, že to je taková hodně image, jakože
p ros tě ta postava má bejt takov áh le, tak taková je. no. Ale příde mi . že by určitě během

n ěj ak ej c h těc h deseti let nebo kolika dospěl někdy k bodu, kdy by si řek : hergot, to užje ale
sakra fakt div n ý, že sem spal s p ů lkou New Yorku (se smíchem)jako.. Nevim.

344A p i" ijde ti tohl e u v ě ři t clny, že .loey...

No, phde mi neu vě ř i telný , že na n ěj tak.. na n ěj tak l e těj p rostě . že mu s tačí. p řitom mně teda
n epřide n ěj a k extra při ta ž livej , m n ě teda vů bec nep ř í de p ři t a ž l i v ej , ale že mu stačí p ř ij ít a říc t :

Jak to jde? (smích) a p ros tě ... Že jo, tak jestli se zaměřuj e na něj a k)' hloupýprostě holky, tak mu
to možná m ů ž e procházet, no.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:155 [Myslim, že to je taková hodn ě .. ] (402:406) (Super)

Codes: [realita - ne]
Memos: [ME - 29.04.07 [103]]

343Myslim, že to je taková hodně image, jakože pros tě ta postava má bejt takov áh le, tak taková je.
no. Ale příd c mi. že by u rči tě bě hem něj a kej ch těch deseti let nebo kolika dospě l někdy k bodu,
kdy by si ř e k : hergot, to užje ale sakra fakt divný, že sem spal s p ůl ko u New Yorku (se

smíchem) jako.. Nevim.

344A přij de ti tohl e uvči"iteln)' , že Joey...

No, příd e mi neu vě řitelný, že na n ěj tak.. na něj tak l e těj p rostě . že mu stač í , p řitom mně teda
nepříd e nějak extra při ta ž liv ej , mn ě teda v ůbec nep ř íde p řita žl ivej , ale že mu stač í p řijít a říc t:

Jak to jd e? (smích) a prostě ... Že jo, tak jestli se zaměřuje na něj ak)' hloup ýprostě holky, tak mu

to možná m ů ž e procházet, no.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:156 [Řekla bys , že ten seriál celý ..] (408:410) (Super)

Codes: [realita - ano] [srovnani]
No memos

348Řekla bys, že ten seriá l cel)' j e realist ický? Co se tak všechno děj e?

U rč i tě je mnohem real i st i č těj š í než větš i na ser i á l ů , no. Nevim, jestli.. jako urč i t ě to neni úp l n ě,
jako život, ale je tam mnohem víc než cokolivjinýho, mě příde, než co d ávaj.

P 4: rozhovor 4.doc _4:157 [Dokázala bys říct , co má seriá..] (412:414) (Super)

Codes: [akcenty v seriálu] [identifikace]
No memos

354Dokázala bys ř í ct, co má ser iál společn)' 110 s tvým životním styleml1l hod notama, vů bec s
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tV)'11I svč t em '? Kd yž ho máš ráda, tak tam asi bude n ě co ...

No, Iibí se mi t řeba , jaký maj oni vztahy mezi sebou. jakože mám takovýhle vztahy s
kamarádama taky, prostě že.. prostě když c htěj udě lat něco šílený ho, tak to pro ně 'udélám, i
když m č to úp ln ě I ~ e sed í 1.1 e,b~ takřř. A když c h těj todleto probrat, tak to s nima proberu a
jako~e ... tak)~ se ml t~m . lIb l , ze oni spolu hodně komunikujou, že tam nemaj jako n ějak ý tabu.
mczt sebou. Ze proste SI sednou a proberou to. Tak to taky dělám a... V ůbec ten životní stvl se
mi l ibí, že l: ros tě !O n e!~ í ja~o : te ď se sebereme všichni, že jo kromě teda toho, kdyžje li cl;
Vegas. ale ze ted se všichni sebereme a budeme se flákat a chlastat, jo. Že prostě se pořád

snaže] mít n čj a k ej cíl v tom ž ivotě . jako naj ít si práci nebo něco prostě dě lat , že jo. Oni užj sou
v last ně po vej šcc, ale mys lim si, že to je hodně podobný taky nám, že prostě nejdem jen tak
n ěkam dě l at a pak o veče rec h n ěkam na d ýzu, ale že prostě chceme n ěco vvstudovat a něčeho

dosáhnout, no. Že jo a potom t řeba založit tu rodinu, což taky tamje v i dět:že všichni zjevn ě

c h t ěj , že j o.

P 4: rozhovo r 4.doc - 4:158 [No, líbí se mi třeba , jaký maj..] (414:414) (Super)
Codes: [ p řá tel s tv í]

No memos

No. líbí se mi t řeba , jaký maj oni vztahy mezi sebou, jakože mám takovýhle vztahy s
kamarádama taky, p rostě že.. prostě když c htěj udě l a t něco šílený ho, tak to pro ně uděl ám. i
když mě to ú pln ě nesedí nebo tak... A když c h těj todleto probrat, tak to s nima proberu a
jakože... taky, se mi tam Iibí, že oni spolu hodně komunikujou, že tam nemaj jako nějak)' tabu,
mezi sebou. Ze p rostě si sednou a proberou to. Tak to taky dě lám

P 4: roz hovo r 4.doc - 4:160 [Objevujou se v tom se riálu slt.] (416:430) (Super)
Codes : [identifikace]
No memos

358Objev ujo u se v tom seriálu situace, který znáš, který jsi zažila?

360No u rči tě , že j o. At' už v těc h osobních vztazích, když se takhle někdo rozcházel. nebo tak.

361 A jak se pak díváš na tyhl e scény?

362Jako řík ám si: j o to je sranda, až do ted' je to stejn ýjako s tim, co se stalo mně, a teďka voni to
ud ě la] j inak a t řeba si ř í kám: hm, kdybych já to bejvala uděl ala takhle, takjak by to všechno
bylo, že jo. Nebo si zase ř íkám , t řeba kdyby to voni u d ě l al i tak jako já, tak jak by se to vyvíjelo
d ál, no.

363A je možný, že by sis z toho brala n ěj aký řešen í , že by t ě to inspirovalo?

368Jo u rči tě , tak to s i podle mě č lověk bere úp l ně vodevšad. Že taky vztahy kolikrát ře ší podle toho,
co ti poradí kamarádka, že jo. A cos zas mohla někde v idět, žejo a tak dále. Takže podle mě
č l ově k teoreticky všechno bere jako oblast něj akej ch řeše n í , jakože čim se inspiruje v tom

živo tě .

369 Mi'1žcš uvést n ěj akcj konkr étn í p ří klad ?

( přemý š l í ) Třeba to, jak se dali dohromady Monica s Chandlerem,jakože prostě spolu z ůsta l i,
když j i111 spolu bylo dob ře a tak. Nebo.. já vim, že u nás to neni legální, ale to co udělala Phoebe
pro toho bráchu, tak mě to třeba donutilo se zamyslet nad tím, jestli jako bychjá byla ochotná
odnosit d ítě , jo, a tak dále. Nebo jak Monica.. Rachel otěhotně la , tak že jo vlastně přemej šle l.a ,
jestli si to nechá, že jo, chvilku a a tak dále. Takjsem taky nad tirn přemej šl e l a .A l e tak nad trm
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č lově k tak normá l n ě p řemej šl í , právě protože to jsou věc i takhle ze života že jo C . k" . o..Ja o
napadne t ě to. no . Co by se stalo. kdyby...

P 4: rozhovor 4.doc - 4:162 [A je možný , že by sis z toho b..] (424:426) (Super)
Codes : [role tv v zivote] [se rial v zivote]
No memos

363A jc možný, že by sis z toho brala n ěj ak ý ř eš e n i , že by t ě to inspirovalo?

Jo u.rčit ě , t a~ to si ~ocll e I ~l ě .č l ově k bere úp l n ě vodevšad. Že taky vztahy kolikrát řeší podle toho.
co II porad í kamar ádka, ze jo. A cos zas mohla n ěkd e v i dět, že jo a tak dále. Takže podle mě

č lově k teoreticky všechno bere ja ko oblast n ěj akej c h ř e š e n í , jakože č i m se inspiruje v tom

ž i vo t ě .

P 4: rozhovor 4.doc - 4:163 [Třeba to , jak s e dali dohromad..] (430:430) (Super)
Codes: [Chan dler] [Monica] [partnertsvi]
No memos

Třeba to, jak se dali dohromady Manica s Chandlerem. jakože prostě spolu z ů stali, když j irn
spolu bylo dobře a tak.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:166 [á vim, že u nás to neni legáln..] (430:430) (Super)
Codes: [Phoe be]
No memo s

á vim, že u nás to neni legální, ale to co uděl a l a Phoebe pro toho bráchu, tak mě to třeba

donutilo se zamys let nad tím, jestli jako bych já byla ochotná odnosit dítě, jo, a tak dále.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:168 [Jak pro tebe vypadá definice p..] (432:438) (Super)
Codes: [ide ntifi kace] [p řátelstv í]

No memos

372 Ja k pr o teb e vy pa dá defini ce p ř átelstv í ? Co je pro tebe p ř á tel s tv í ?

373 No, je to takový to, že prostě s těma lidma prožíváš, že jo, aj něj akou srandu, že nevim,
vymyslíte n ěj a kou akci a uděl á te něco šílen ýho, že je to hrozně dobrej zážitek a na druhou
stranu je to to, že jo. bejt spolu, kdyžje tomu druh ýmu těžce a poslechnout ho a pomoct mu,
protože když von tam, takový to ,,1'11 be there for you", že jo . Prostě že on bude ten pro tebe, no.

374Myslíš, že v tom seriálu je to taky takhle'?

Jo, myslím , že j o. Myslím, že to mezí sebou hod ně maj. Jako někdy mi to příde až závislý ty
vztahy, že jo. Ale t řeba u Phoebe to je jasný, když v pod statě fakt nikoho j inýho nemá, no.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:169 [No, je to takový to, že prostě .. ] (434: 434) (Super)

Codes: [humo r]
Memos: [M E - 30.04.07 [1]]

No, je to takový to, že pros tě s těma lidma prožíváš, že jo, aj něj akou srandu, že nevim,
výmysl íte n ěj a kou akci a uděl áte něco šílenýho, že je to hrozně dobrej zážitek a na druhou
stranu je to to, že jo, bejt spolu, kdyžje tomu druh ýrnu těžce

P 4: rozhovor 4.doc _4:171 [A jak bys definovala partnersk..] (440:462) (Super)

Codes: [partnertsvi]
No memos
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376A ja k bys defino vala partnersk ývztahy? .Iak jsou pro tebe a jak si myslíš, že to je v tom
seriálu?

383No já nevin> ~roto~e, to je am~ r ic~ý , že jo.ale v Čec h ách mi p ř íd e, že je mnohem těžš í se jako
vůbec seznamu. nežjak to rnaj oni, p rostě se na sebe usm ěj ou a už: čau čau a dáš mi číslo a
nechtě l bys n ě kam j ít. Tak to je prostě takový nere áln ý. Možná že to pot řebujou jenom nějak

rychle odbít jako. aby už to měl i hotový. A pak.. mohli to teda ře šit. jako ten samotnej vztah.
no. Přid e mi, že si č l o vě k .. nebo j á teda potkávám v ž i votě .. jakoby h ů ř se seznamuje s
partnerama, potenci álnlma nebo tak. Jako neni to pros tě . že bych př i š l a a čau, nechceš někam

to..

38.tJa ko J oey, že by,..

385No. to ne (smích)

386 V tom se ir álu je hodnč typ ů vztah ů , t řeba je jin cj vztah, jak)" má mezi ebou Ross a
Rachel, Monica C ha ndler, Jo ye bere ty vztahy ú p l n ě j inak..

387To jo. no..

388Tak myslíš, že z toho seriálu vyplývá n ějak á definice milostn ýho vztahu, kter á tam je
zd ů rnzn ě n á ?

391Myslirn si, že to.. j ako ten Monicy a Chandlera, že to je v l astně nejideá l něj š í mi příde . Ze taje
v l a s t ně .. j akoby .J oey..s ice to po řád d ěl á , ale neni tam nijak řečený, že by to bylo správně nebo
že by to nebylo š pat ně, tam neni řeče no . Prostě takovej je, no. Ale v podstatě .. jako že jo. nikdo
ho za to za prvý neuznává a .. zase ho jako tolerujou, no, vim že.. možná zase až moc, že by mu
někdo někdy moh I ř íc t: hele Joey, n e příd e ti 10 fakt divný. že spíš prostě s každým? Protože oni
jsou hodně tolerantní mezi sebou, mi příde , možná až někdy jako moc, že by si měli umět ř íc t i
ten. jak o ly nehezký věc i , zrovna no.

392Myslíš, že ten ideální vztah je ten, který se vyvine z p řátel s tví , že jsou pořád p řá t el é?

393 No, ono v las tně v pod statě ideální vztah je i Phocbe s Mikem. Podle mě je jed no. jestli js te
před t ím p ř átel é , v las t ně d ůle žit ý je, jestli vám je spolu dobře jako partner ů m , že jo.

394 Není tam t řeba , že by C handler byl trochu pod pantoflem?

To mi nep ř íde ... Protože t řeba na konci, jak tam řeší to s těma d ětma, tak to už v ů bec neni

podpantoflák.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:172 [A jak bys definovala partnersk..] (440:442) (Su per)
Codes: [identifikace] [realita - ne]
No memos

376A jak bys definovala partnersk ývztah y? Jak jsou pro tebe a jak si myslíš, že to je v tom

seriálu?

No já nevím, protože to je americký, že jo.ale v Čechách mi přlde , že je mnohem tě~ í e jako
v ů bec seznámit, než jak to maj oni, prostě se na sebe usmějou a už: čau čau ~ dá~ lni č ís lo.a
nechtěl bys někam jít. Tak to je prostě takový nereálný. Možná že to potřebuj ou Je l1o~ nějak
rychle odbít j ako, aby už to měli hotový. A pak.. mohli to teda řešit , jako ten samo~neJ vztah,
no. P ř íd e mi, že si č l ově k . , nebo já teda potkávám v ž i votě .. jakoby h ů ř se seznamuje s
partnerama, potenciálníma nebo tak. Jako neni to prostě , že bych při šla a čau , nechce' někam

to..
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p 4: rozhovor 4.doc - 4:173 [Myslim si, že to .. jako ten Mo..] (454:454) (Super)
Codes: [Chandl er] [Monica]
No memos

Myslim si, že to.. jak o tcn Monicy a Chandlera, že to je v lastně ncj i deá l něj š í mi p ř i d c .

P 4: rozhovor 4.doc - 4:175 [Že to je vlastn ě. . jakoby Joey.. ] (454:454) (Super)

Codes: [Joey]
No memos

Žc to je v l a s t ně .. ja koby ./oey..s ice to pořád dě l á , ale neni tam nijak řečen)' . že by to bylo
s p rá v ně nebo že by to nebylo š pa t ně , tam ncni řečeno . Prostě takovej je. no. Ale v pod st atě..
jako že jo. nikdo ho za to za prvý neuznává a .. zase ho jako tolerujou, no. vím že.. možná zase
až moc. že by mu n ěkd o někdy mohl ř íc t: hele Joey, n epříde ti to fakt divný. že spíš prostě s
každým? Protože oni jsou hodně tolerantní mezi sebou, mi p ř ide , možná až někdy jako moc,

P 4: rozhovor 4.doc - 4:176 [Protože oni jsou hodně t oleran.. ] (454: 454) (Super)

Codes: [přá te ls tv í ]

No memos

Protože oni jsou hodně tolerantn í mezi sebou, mi p říde , možná až někdy jako moc. že by si měli

umět říc t i ten, jak o ty nehezký věci , zrovna no.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:178 [Není tam třeba , že by Chandler..] (460:462) (Super)
Codes: [Chandler]
No memos

394Není tam t řeba , že by Chandler byl tr ochu pod pantoflem?

To mi nepř ide ... Protože t řeba na konci, jak tam řeš í to s t ěma d ětma, tak to už v ůbec neni

podpantoflák.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:179 [A rodinný vztahy? Jak si myslí ..] (464:474) (Super)

Codes: [rodina]
No memos

396A rodinný vztahy? Jak si myslíš, že jsou zobrazen)' v seriálu?

398No, hm... ja ko mně příde prá vě , že protože to je zaměřený na ty osobní, tak tam ty rodino)' ř eš ej
m i ň , ja ko než se to ře šl v norm áln ím životě, no. Že oni.. nebo že jo, možná to je i tim věkem,
prostě co já, že jo, to n ern ů žu vědět, jak se budu s našima stýkat, až mi bude t ř i c et, že j ~ . Ale
p ř íde mi, 'že j eště v normální ž i votě by ty rod iče do toho víc zasahovali asi no, trochu. Ze by ji m

to nebylo tak úplně jedno, no.

400 T akže ty rodi če tam už nejsou tak diHcžitý, pro ty postav)'?

40INo no no, že to už je taková spíš komická figurka, že jo, třeba Rachelin otec nebo tak.

402 A pro tebe ty rodinný vztahy?

403No pro mě je to d ůle žit ěj š í mnohem.
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p 4: rozhovor 4.doc - 4:180 [No , hm ... jako mn ě p říd e prá vě .. ] (466: 466) (Super)
Codes: [realita - ne]
Memos: [ME - 30.04.07 [3]]

N~: h.m... j ak? I11n č !)i~í:l e právě ; ž~ pr?tože. to je ~amě i:e ný na ty osobní, tak tam ty rodinný ř e š cj

m \ n, .~a k o .I ~ e: s~ to rest v 1~~rm~ln~m .zl vote , no. Ze oni.. nebo že jo, možná toje i tim věkem ,

p~~ste c? .~a , .z~ J? , to nen~u z~\ .:ed e~ , Jak se b u.~u s našima stýkat, až mi bude tř i cet , že jo. Ale
pnde ml, ze j e š t ě v norm ální zivote by ty rod i če do toho víc zasahovali asi no, trochu. Ze by jim
to nebylo tak ú p l n ě jedno, no. .

P 4: rozhovor 4.doc - 4:182 [Kdybys mě l a sro vnat p ř á t c ls r v l . . ] (476:498) (Super)
Codes: [srovnani vztahu]
No memos

404 Kdyb ys měla s rov na t p řátelstv í , partnerství a rodinn ývztahy, jak je to d ů l ežít)' pro tebe?

406 Hm, to je t ěžký ... Jako pro mě j sou ú plně n ej d ůl e ži t ěj š í partnersk ývztahy a potom jsou na
stej ný.. j ako ty p řátel ský a rodinný. Jako mně to splývá, protože.. . jako mám hod n ě známejch a
pak mám pár p řátel , se kterýma mám vys loveně rodinný vztahy mi p ř lde jakože občas vyrazíme
s našima do divadla jako i s p řá te l e rn a a tak dále.

407.Jak si myslí š, že to j e poskl ádaný v tom se riá lu?

409No tam j e to pod le mě poskládaný ty př á t el sk ý , ty partnerský a pak až n ě kde hodně vzadu jako s

t ěma rod i č cma .

410 A myslíš , že pro ty postavy to j e pro všec hny stej ný? Že to všichni ber ou s tej nč?

413 Ne, to určitě ne. Třeba , že jo... pro Joeyho je v i dě t , že mu t řeba na těch přát e líc h fakt záleží a ty
partnerský nebere tak, prostě , to v las tně nejsou vztahy, to jeho, že jo. To je jenom či nnost prostě

(zasmání). Ale zase pro Monicu je v i dět , že p rostě j í záležíjak na těch přáte l ích opravdu tak na
Chandlerovi j ako na partnerovi, nebo na Richardovi, j í v lastně taky h odně záleželo, že jo.

414Ta kže s i myslíš, že zb ytek postav, to má vy rov naný, že má partners tví a přátelství na

stej ný úrovni ?

415 No mysl im, že ne, že pro zbytek je to přát el s tv í d ůlež i t ěj š i . No ještě možná pro Rosse ne. Ale
myslim si, že t řeba pro Phoebe je.. vždy!' ona to i řekne , že jo, já nevim, když se Ross..
Chandlel' rozcházel s Janice, tak ona řekne : jé, tak se rozejdeme spolu, jakože je pro ní
d ů l e ž i t ěj š í ten kamarád prostě než ten, s kým zrovna chodí, jako.

417Jak si myslí š, že to je poskládaný v týhle s p o lečnos t i? Třeba v médiíc h, ve škole... Třeba,
že ti někdo říká, nejd ůležit ěj š í jsou vztahy v rodin ě nebo n ejd ůležitěj š í je, ab y is našla

manžela a jestli budeš mít pl'átele , to je na druhý koleji?

430No , myslim si, že dokud je nám tak do těch 25 nebo do těc h 30, takje přáte l ství hod ně d ů l e ž it ý ,
p rostě že Iidi, že se říká to, jakože partne ři p řicházej a odcházej, ale ty přát elé ti z ůstá vej , že jo.
Ale v lastn ě potom je to i těžký , když právě z t ěch přáte l se stávaj partneř i , že jo, protože m ů že š
ztratit j ako úplně . Tak mi při ...a .., ale je samozřejmě jakoby s po lečensky velkej tlak, aby se
č lo věk vdal, prostě , aby si prostě založil tu rodinu a tak dále. V pod tat ě t řeba na ženský je v
tomdle tom hrozne] tlak, mi p ř íde , jakože bysme byly fakt divný, kdyby nám bylo 35 a nech tě ly
jsme rodinu, jo .. A nebo ale.. tak tohle mi přijde docela diskriminuj ící, jak o t ř eba j á
samozřej mě chci rodinu , ale vad ěj mi takov ýhle tlaky a p říde mi, že se ú plně kašle na ty rodinný
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vztahy v t)'hlc s po l eč nost i a fakt mi to dost vadí. protože t řeba jak mi na nich hodně záleží.
abych to mě l a doma pro s tě dobrý s rodi č i . Tak mí rod iče .. já nern ám s nima ani vztah jako s
rodi č ema, prostě j á s n irna mám vzath jako s kamarádama. protože mi nikdy jako nic nezakážou.
spíš mi porad čj , co mám u děl a t. Jakože mi v ě řej , že si to rozhodnu sama správně, no. A přide

mi, že to je š pa t ně , zrovna jsem nad tím nedávno p řemej š l el a , jakože, j asně žeje hrozně hezkv
věnova t se t ře ba handi capovanejml idem, jo. Ale vem si. kolik lidí t řeba pomáhá vozíčkářllln 
nebo jak o i t ře ba i.. de rn e n t ů rn nebo takhle postiženým lidem. Ale kolik lidí se zaj ímá o takov ý
ty d ě t i. co p ros tě je nom seděj u po č íta č ů jo a tak dále a prostě jenom něco pa ř ej .. a třeba pro ně

kdyby d ě l a l i n ěj a ký programy nebo tak. A kdyby byli prostě nějak)' jako programy pro cel)'
rodiny, který by byly jakože se tam jezdí, t ře ba s tej ně jakoby povin ně jako se jezdi na školu v
pj' í rod ě , j o. že to není povinn ý, ale každej tam jezdí. jo. A bezvadně to pak u pevňuj e vztahy v t)'
rod i ně . j o, že mi p ř íd e , že to je, ŽC je na tebe vyvíjcncj tlak, aby sis našel toho partnera, že jo, že
prostě kdo nern á partnera, aj v našem věku , tak je už jakoby n ě čí m divnej a už t řeba si budou
ří ka t , že se nechce vázat nebo tak, jo. A ty kamarády v podstatě .. př íde mi, že to není tak
zd li razně n )' tak, to opravdový kamarádství. Jakože spousta lidí ti ř íká : no mám kamaráda. ale že
to v l a s t n ě nernaj je jako doopravdy. Pak t ře ba by se mu něco stalo v rodině. tak třeba mu
ře knou : hm. ale já to t e ď nechci ře š i t , já se prostě teď tim nechci zabejvat, nebo tak. A ta rod ině

mi přid e , že už j e ú p l n ě vymazaná, ta jej í funkce v tý spo l eč nost i . Jakože to je každýmu jedno,
jestli máš dobrý vztahy s rod i čema .... Nebo t řeba neznám žádnou.. t ře ba prostě i v reklamách
jako jak to vid í š . Jako reklamy jsou takovej debiIn í přístup , ale tak je to, že jo, že tak seš
vždycky buďto s klukem anebo tam seš s partou kamar á d ů a všichni jste děsně v pohod ě, že jo.
Ale nikdy se tam prostě neobjeví, jako, pokud to neni reklama na Rarnu, že jo a všichni nesnídaj
(se smíchem), že to je takový.. že ta rodina je prostě , kam ty lidi c hod ě] přespávat a pak žijou
jinde. že j o, že tam neni ten rod innej život, vopravdovej.

432 S k)'11I ty trá víš víc čas u , z t ěchhle t ř í ?

Hm, tak já te ď nem árn teda partnera, takže. . . te ďka víc bych řek la s kamar ádama, ale d ř ív

mnohem' víc s rodin ou, tak do...v las t n ě do rozchodu s partnerem mnohem víc s rodinou.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:184 [Ne, to určitě ne. Tře ba , že jo..] (486:486) (Super)

Codes: [Joey]
No memos

Ne, to u rč i tě ne. Třeba , že jo... pro Joeyho je v i d ě t , že mu třeba na těch přáte lích fakt záleží a ty
partnerský nebere tak, prostě , to v last ně nejsou vztahy, to jeho, že jo . To je je nom či n nost prostě

(zasmání).

P 4: rozhovor 4.doc - 4:185 [Ale zase pro Monicu je vid ět , . . ] (486:486) (Super )

Codes: [Moni ca]
No memos

Ale zase pro Monicu je v i dět, že p rostě j í záleží jak na těch p řátelích opravdu tak na .
Chancl lerovi jako na partnerovi, nebo na Richardovi, j í v l a stně taky hodně záleželo. žeJO.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:192 [Jak si představuješ život ve v..] (500:534) (Super)

Codes: [identifi kace]
No memos

434Jak si p ř edstavuješ život ve včku tčch post av'!

437Tak, jako n ěj ak podobně, no. Ale ehm... mi ň j akoby toho nezáva~n)/ ho a spíš už bYC!l ~ htě l a mít
n ěj a ký vztah jako prostě normálně partnerskej , jak má t ř~ba ~on l_ca s ~hand l ~rem , ze)0, A
viru, že se budu víc stýkat j akože s rodičema. Mnohem VIC. I rotoze ruma mam dobry vztahy,

takže není d ů vod , proč bych se s nirna nem ěl a stýkat.
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438A co pníce'!

439 No, tak zálež í kdy, že jo. Jestli to mám n ěj ak do těch 25 až do těch , že jo.

440Deset let. Prostě po tý vej šce .

444 No. tak u rči t ě no, po tý vej šce č lověk musí zač í t něj ak makat (smích), nebo se nechat někde

n ěj a k živit. co ž j e docela problematický.

445 Ale nllHcš mít pr áci, kte rou budeš s tříd a t, nebo si budeš budovat kariéru..

449Tak ja ko, já j sem prostě č lově k, kterej .. Jako já chci určitě děl at něco . co mě bude bavit a
budovat si kariéru, ale vim, že kdybych se měl a rozhodnout mezi rodinou a kariérou. tak vim. že
se na to...že p rostě tak to hodim za hlavu, tu kariéru, no. Že prostě bych chtěla mít už někdy

d ět i. že jo, j á nevi rn kolem t ěch 28. Ale to č lově k takhle plánuje a to bude ú pl ně jinak. jako...
Ale že jo třeba kdybych se mě la v 18 rozhodnout,jestli dostanu n ěj akej novej post, když budu
ještě rok v práci, nebo jestli budu mít d ěti , tak bych se rozhodla pro dět i , prostě .

450 Myslíš si, že se v t)' p ředstav ě nějak odráží to, co jsi vid ěla v tom seri álu?

452 ... No m ů ž e , proto že pro ně jsou v last ně d ůl e žit ý ty lidi, že jo, že to nejsou žá dný kariéristi, Mně

se na tom právě Iíbí, že to je jak o lidský, že jo o lidech, že jo, že t řeba AHy McBealová to je, mi
p řlde , že tam j sou hodně kari éristi, v tom seriálu. A tady to jsou prostě lidi, který v ě d ěj. že
vždycky bude nějaká práce. P rostě něco bude vždycky dě la t , n ě čim si vydě lávat , že jo. A
teoreticky a potom třeba ten Joeyho přístup je, že budou vždycky i něj ak)' ty partn e ř i . Ale mus íš
mít jako n ěj a ký ty záchytný body v tom životě , že jo. A toJ SOll právě ty přátel é pro n ě .

453 Takže takh le by se ti to taky...

454No, já bych c htě la mít víc těc h záchytnejch bodli, prostě . Ale taky mi záleží spíš na lidech. Taky

si myslim, že vždycky bude n ěj aká práce.

455 Máš n ěj a ký ka ma rá dy neho zn ámý v tom věku?

456No, práv ě třeba Sarna ntha je hodně dobrá kamarádka, s Nickern. A i Amy je hodně dobrá moje

kamarádka .

457Ta kže bys te n sv ůj život odvinula i od jejich, co ty ka mar ádi.;

458Jo, to se mi dost Iíbí třeba . Samantha, že jo jak to udělal a vlast ně, že se v lastně aj vdávala brzo,
prostě když vědě l i, že se potkali, tak se prostě vzali a ne ře šili to nějak .

459Ale oni t řeba nem aj úpl ně stá lou pr áci...

460No , tak taky tak něj ak, prostě naj ít si něj akej ten stálej vztah a stál)' to. A potom prostě už .
cestovat spolu, tak n ěj a k . Jako cestovat, že prostě v i ~l1, ~e mi ty kan~arádi zll:t~nou. Nebo,aJ s •
nima anebo prostě d ě lat něco . Jako prostě dneska 1111 příde , že s našim vzd ě l á n ím se ta prace uz

najde vždycky , že už n ěj a ká...

P 4: rozhovo r 4.doc _4:193 [Jak si představ uješ život ve v..] (500:502) (Super)

Codes: [akcenty v seriálu]
Memos: [ME - 30.04.07 [5]]

434Ja k si p ředstavuj eš život ve věku tčch postav?

lxxxii



Tak. jako n ěj a k podobně . no. Ale ehm... mí!'í jakoby toho nez ávazn ýho a spíš už bych chtě la mít
něj aký vztah jako prostě normá lně partnerskej , jak má třeba Monica s Chand lcren~. ze jo. A
viru, že se budu víc stýkat jakože s rodi č erna .

P 4: rozhovor 4.doc - 4 :194 [jako prostě normálně partner sk. . ] (502:502) (Super)
Codes: [Chand ler] [Mon ica]
No memos

jako prostě normá ln ě partnerskej , jak má t řeba Monica s Chandlerem, že jo.

P 4: roz hovor 4.d oc - 4:1 95 [Tak jako , já jsem p rostě č lov ě . . ] (511:5 11) (Super)
Codes: [srovnani vztahu]
No memos

Tak jako, já jsem p rostě č l ově k, kterej.. Jako já chci urči tě dě l at n ěco. co mě bude bavit a
budovat si kariéru , ale viru, že kdybych se měl a rozhodnout mezi rodinou a kariérou, tak vím. že
se na to...že prostě tak to hodím za hlavu, tu kariéru, no. Že prostě bych ch tě la mít už n ěkdy

d ěti . že jo, já nevi rn kolem t ěc h 28. Ale to č lově k takhle plánuje a to bude úplně j inak, jako...
Ale že jo t řeba kdybych se měl a v 18 rozhodnout, jestli dostanu něj akej novej post, když budu
j e š t ě rok v práci, nebo jestli budu mít d ěti , tak bych se rozhodla pro děti , prostě .

P 4: rozhovor 4.d oc - 4: 200 [Jo , to se mi dost libí třeba ...] (530:530) (Super)

Codes: [partner tsvi]
No memos

Jo, to se mi dost líbí t řeba. Sarnantha, že jo jak to uděl a l a v lastně, že se v lastně aj vdávala brzo,
p ros t ě když vědě l i , že se potkali, tak se prostě vzali a ne ře š ili to něj ak .

P 4: rozhovor 4 .doc - 4 :201 [No , tak taky tak n ě j ak , prostě.. ] (531:531) (Super)

Codes: [pa rtnertsvi]
No memos

No, tak taky tak n ěj a k , p rostě najít si něj akej ten stálej vztah a stál)' to. A potom prostě už

cestovat spolu, tak n ěj a k .

P 4: roz hovor 4.doc - 4:202 [Co si myslíš , o řešení problém ..] (536:538) (Super)

Codes : [real ita - ano]
Memos : [ME - 30 .04 .07 [6]]

461 Co si myslíš, o ř eš ení prob l ém ů v tom seriálu'? Připadá ti realisti cký nebo moc

jed nod uchý...?

Jak kdy, no. Tak , jako tak min imálně z poloviny mi to p ř íde realistický. Jakože by se to tak
mohlo stát, no. Aie takový ty vtípky jako: tak já se rozejdu taky, tak to mi p řide , že to už byjako

moc lidí (s lehkým smíchem) neudě l a l o , no.

P 4: rozhovor 4.doc _4:203 [Použil a j si n ěkdy něco ze seri .. ] (510: 542) (Super)

Codes: [identifikace] [pouziti serialu na...]
No memos
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463 použila jsi n ěkd y n č c o ze ser iá lu v tV)'1lI ž i vo tě ? Třeba n ěj ak ý ř eš e n i nebo vtip?

10, v t i ~y ,u rč i t ě , ty I~~ á~ ~y pou~ívúme2 no.. ~ .I~l ožn á i ře šen í. jako teď s i nevzpomenu na nic
konkretndlO, .ale u rcl t~ Jsem,n ě kdy neco vyře š i la podobně . Jakože to je takov ýto, že č l ově k si
ří ká : s ~ k l~a . a jak se m~~ll ted zac h~ :a t a vzpomen ~ si na něco, co mu připadal o jako dobrý, že jo ,
Tak at uz je to ze seri álu nebo ze zivota. Jako u rčit ě n ěkdy m in i mál ně něco jo .

P 4: roz hovor 4,doc - 4:204 [Použila jsi n ě kd y něco ze seri . . ] (540 :542) (Super)
Codes: [humor]
No memos

463 použila jsi n ěkd y n ě co ze ser iá lu v tV)'1lI ž i vo tě? T řeb a n ěj a k ý ř eš e n í nebo vtip?

.1 0. vtipy u rčitě , ty hlášky používáme, no.

P 4: rozhovor 4.doc - 4:205 [A možná i řešení , jako teď s i..] (542:542) (Super)
Codes: [realita - ano]
No memos

A možná i ře še n í , jako te ď s i nevzpomenu na nic konkrétního. ale urč i tě jsem někdy něco

vyře š i la podobn ě. J

P 4: rozhovor 4.doc - 4:206 [Tu hru , kdo zná koho líp? Jo j..] (548:554) (Super)
Codes: [hum or] [identifi kace] [pouziti serialu na...]
No memos

471Tu hru , kdo zná koh o líp '?

472 .10 jo jo, to jsme taky n ěkdy .. n ěco podobnýho no hráli... A nebo aj aktivity, že jo, ty v last ně

taky hrajou po řá d , tak ty taky hrajem.

473Kter ý t řeba ?

Takov ý to, jak n ěco nakreslej a jak poznali tu Rossovu Nesnesitelnou lehkost bytí... když
nakreslil jenom n ěj akou čárku a nepoznali Rachel.. n ěj ak ýho ptáčka prostě , Killing a
Mockinbird... J áj sem takhle předváděl a oběžník, to bylo vtipný. Právě poznal to m ůj partner
bejvalej, no. A zase on předvádě l trvanlivý ml íko a j árn l lko nepiju, takže jse m při šla na to, že to
je mlíko, po dlouhou dobu, ale ne při šl a jsem na to, že toje trvanlivý (smích).

P 4: rozhovor 4.doc - 4:207 [Řekla bys teda , že ti n ěco z t . . ] (556 :558) (Super)

Codes: [identifikace] [pouziti serialu na...]
No memos

477Řekla bys teda, že ti něco z toho seriálu pomohl o n ě co pochopit v tv ým životě'?

U rč i t ě . Tak někdy t řeba takový to, co tě pozvedne, jakože oni maj někdy takov ý t ě žk ý situace,
t řeba když je n ěkdo opustí nebo tak, ale p rostě pak zase je líp. Zase si najdou někoho dalšího.

P 4: rozhovor 4.doc _4:208 [Takže když se na n ě j koukáš, LI (560:562) (Super)
Codes: [identifikace] [určení kvality] [v roli arbitra]
No memos

480Takže kd yž se na n ěj kouk áš, tak to vzta huješ ke sVý ll\u životu'!
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Jo. urč i t ě . Tak to.. mě přide , že já vztahuju v pod stat ě úpln ě všechno. že ja ko.. cokoliv co se ti
líbi. tak je pro tebe n ěj a kým významem osobní podle mě. protože... jakoby nebude se ti líbit
n č c o , co bys nikdy nepoužil v ž i votě , že jo .

P 4: rozhovor 4.doc - 4:209 [Oblíbenej díl? Ježirnarj á, (pře ..] (566:574) (Super)
Codes: [hum or]
No memos

484 0 blíbenej díl? Ježimarjá. ( přemýš lí ) tak j á mám h odně ráda tu první sérii no. docela.

486A proč ?

487No protože je to tam j ako n ej vti pn ěj š í takový. Že ty postavy jsou v pod statě po řád postavy,
nejsou to j akoby.. potom mě p říde , oni se stanou potom mnohem víc opravdovýma lidrna, že jo.

488A to už nen í tak.

Protože nem ů ž ou pořád dokola opakovat ty samý vtipy, v pod sta tě . Jo strašně se mi líbi.ježis co
to je za d íl, jo, jak si kou p ě] to.. kachnu a to ku ře , Chandler s Joeym (smích). Tak to je st rašně

vtipná historka. To je zase takový dost nereáln ý, ale je to prostě straš ně vtipný. Jako myslirn si,
že kdyby oni byli normáln í lidi, tak by se t ře ba na něco takovýho taky dívali. ale těžko by to as i
ud ě l a li , že by si koupili... I když jeden nikdy neví, že jo (smích).

P 4: rozhovor 4.doc - 4:212 [Co je tvůj oblíbený díl? Oblíb..] (564:574) (Super)
Codes: [oblibene dily]
No memos

483Co je tv ů j oblíbe ný díl '?

484 Oblíbenej díl? Ježirnarjá. ( p řemýš l í) tak j á mám hodně ráda tu první sérii no, docela.

486A p roč ?

487No protože je to tam jako nej v ti pn ěj ší takový. Že ty postavy jsou v podsta tě pořád postavy,
nejsou to j akoby.. potom mě př íd e , oni se stanou potom mnohem víc opravdovýma lidrna, že jo.

488A to už není tak.

Protože nem ů ž o u pořád dokola opakovat ty samý vtipy, v podstatě . Jo strašně se mi líbí, ježis co
to je za díl, jo, j ak si koupěj to.. kachnu a to ku ře, Chandler s Joeym (smích). Tak to je st rašně
vtipná historka. To je zase takový dost nere áln ý, aleje to p ros tě st rašně vtipný. Jako myslím si,
že kdyby oni byli normální lidi, tak by se t řeba na něco takovýho taky dívali, ale těžko by to as i
uděl ali , že by si koupili... I když jeden nikdy neví, že jo (smích).
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rozhovor 5 (Kamila)

P 5: rozhovor 5.doc - 5:7 [Ie ono tím jak se ty ostatní p..] (14:14) (Super)
Codes: [obecn á meritka kvality]
No memos

Afl e ono tím jak se ty ostatní postavy vyvíjely, tak mi p řide , že se...ehm.. t řeba Rachel má
úž asnej vývoj , tah l e t ~ postava nebo Monica má bezvadnej V)'voj. Chandler..ale t řeba Ross nebo
Joey úpln ě ustrnuli. C iIi ty postavy mi p řidou jako už trošku p řebyte č n ý tam, že už jako nemaj
žá dnej potenciáL kterýmu by jak o mohli sloužit tornu seriálu.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:8 [trošku mi vadí , v t ě ch posl edn. . ] (1 4: 14) (Super)
Codes: [Joey]
No memos

trošku mi vadí, v t ěc h posledních dílech, že t řeba z Joeyho už d ě laj úplnýho debila. Jakože už
opravdu ta postava původ n ě měl a ..n ěj a kej c h víc rozm ě rů . p ů vodn ě bylajako proutnik, p ů vodn ě

.. obč as takový ty fórky s Chandlerem, jak vypadaj jak starej manželskej pár,

P 5: rozhovor 5.doc - 5:9 [třeba Rachel má úžasnej vývoj ,..] (1 4:14) (Super)
Codes: [Rachel]
No memos

t řeba Rachel má úžasnej vývoj, tahleta postava

P 5: rozhovor 5.doc - 5:10 [nebo Monica má bezvadnej vývoj ..] (14:14) (Super)
Codes: [Monica]
No memos

nebo Monica má bezvadnej vývoj ,

P 5: rozhovor 5.doc - 5:12 [ale třeba Ross nebo Joey úpln ě . . ] (14:14) (Super)

Codes: [Joey] [Ross]
No memos

ale t řeba Ross nebo Joey úplně ustrnuli. Č i l i ty postavy mi př í dou j ako už trošku přebyte čn ý

tam, že užj ako nemaj žá dnej potenci ál , kterýmu by jako mohli sloužit tomu seriálu.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:14 [A do hloubky o tom teda moc ne..] (16:18) (Super)
Codes: [extenze slasti] [humor] [relax]
Memos: [ME - 01.05.07]

16 A do hloubky o tom teda moc nepřemýšlíš ?

Takhle. Jako j o, p řemej šlim , právě pak př ij du na to, co jako.. že mi vadí t řeba ty n ěk terý postavy
se nevyvíjej. Ale větš i n o u když se na to č lověk dívá, tak se na to dívá proto, aby se odreagoval
nebo i vy l ože ně j enom pobavil, tak jako přitom mi to nevadí, něj ak zv lášť.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:17 [A proč? Jsi o tom slyšela? Já ..] (24:30) (Super)

Codes: [zacate k sledovaní]
No memos

23 A proč ? .Jsi o tom slyše la?
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25 Já vLlb.ec Il e ví ll ~. :Iá j s ell~ to zapla ll ěj ~l k a p rostě. zaplajsem televizi ve chvíli, kdy tam běželi

p i"<íte l ~ .a I?ak ~ I Z .I Sen,1zl.lstala .u tel: vlze." c~ Ie.l díl a pak jsem si říka la, že toje faktdobrý a pak
jsem z.l lsll la, ze to d ávaj pravi deln ě a n ěj ak Jsem se na to zača l a postupně tak n ěj ak .. . takže
v la s t n ě náhodou.

26 N edtím jsi nev č d č la , že ser iál existuje'?

Jako vědě l a jsem. že je n ěco takov ýho, ale v ůbec jsem nevěděl a , o čem to je. Nikdo mi to
nedoporu č iI nebo něco takov ýho. Spíš náhoda.

p s: rozhovor 5.doc - 5:23 [Na jaký ser iály j eš tě koukáš'! ..1 (36:50) (Super)

Codes: [serial v zivote]
No memos

34 Nu j al{~' se r i ály ještě koukáš'?

37 Ehm, no na MASH j sem se dívala, čás teč ně pár d í l ů Ally Mclšealovýnebo pár d í l ů, asi dvě
sezóny a.. Simpsny j e ště , j ako to nesleduju pravide lně teda, alejako..co jako vcelku znám. To je
asi všecko. .1 0 ještě když mi bylo asi ll , takjsem se dívala na Rosalindu a to bylo teda úžasný.

38 To je telcnovela ?

39 (smích) .I á nevím, nějaká strašná kravina. (smích) To jako.. to teda, to byla kvalitka, no.

40 Takže ji nak máš r áda komediáln í a na j in ýani nekouk áš?

43 Hm..asi ani ne. Já na to větš i n o u moc nern ám čas, takže.. Já jsem se na seriály spíš dívala dřív,

jako ted'kon už na to pravidelně nekoukárn na žá dnej, jo. Teďkon to opravdu už nestíhám, jako
vopravdu třeba ka ždej den nebo každej tejden nemám v ten samej čas ...ehm... volno, takže...

44 A koukáš na film y'?

Jo, na filmy jo.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:25 [A koukáš na filmy? Jo, na fi lm..] (48:58) (Super)
Codes: [pouziti serialu na...] [role tv v zivote] [ u rčen í kvality]
No memos

44 A kouk áš na filmy?

45 Jo, na filmy j o.

46 Co jc t ř eba t v ůj oblíbený žánr '?

49 Nojá to n eděl ím podle ž á n rů . J á mam ráda filmy, který jsou něč ím originální, já třeba zbožň uj u
Memento, což mi př íde naprosto originální v tom provedení, nebo Americká krása, kde zase je..
je tam.. originální ten zp ůsob , jakým je to natočený, ta barevná stylizace.. Nebo třeba Pán
p rsten ů se mi líbil, to byl taky jako.. P rostě filmy, který maj v sobě něco jako, co mě donutí se
zamyslet, to před evším . I třeba komedie to dokáže, ale dost zříd ka teda, větš i n ou filmy, který mi
n ěco daj , který nejsou vy loženě , že mi hodí mozek do kýble ajenom sleduju hejbaj ící se
obrázky, jako na to jsou reklamy, to jako nemusím se dívat na film .

50 A \I t ěch Přátel ?
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Tam jak.kdy. Jak kdy. To prostě . tim, že je těch dil ů tolik. tak vždycky se tak najde díl. ktervrn
č lověk SI ře k ne, sakra, tady na tom něco je, jo. Já nevím... třeba ta situace. v kterv bv la Racl;e1 ~
Ross~m , když:.•když Racl~~ 1 byla t ěl~otn á a teď oni spolu bydleli. prakticky spall; ntc nern ěli .
: eka! I s po l l~ d It ~ ~l Ro~s pn t~m c~lOd ~ I.~ "" Monou, to jako mi při 10.. . takov ýjako (s
usmev?m) ze uz? e to Jak.o. Clovek SI ~ I ka : ,sakra, to už je jako ale hodně divný. jo. cbo j ako
někte.ry ty prob l émy, c~ j sou t a~l l n a st ín ě n ý , že.. to č lověka donutí se zamyslet, ale pakj ou tam
díly. j ako kdy opravdu jenom treba sedí a s trašně se baví.

P 5: roz hovor 5.doc - 5:27 [Já nevim... třeba ta situace, ..] (58:58) (Super)
Codes : [Rachel] [Ross]
No memos

Já nevim... t řeba ta situace, v který byla Rachel s Rossem. kdvž.. kdvž Rachel bvla těhotná a teď

oni spolu bydle li. prakticky spolu nic nern ěli , čeka l i spolu d it ě a Ro~s při tom ch~dil s tou
Monou, to ja ko mi při š l o . .. takový jako (s úsm ěvem) že užje to jako. Člověk si řfk á: sakra. to
užje ja ko ale hodně divný, jo.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:28 [Nebo jako n ě k t e rý ty probl ényv .v ] (58 :62) (Super)
Codes: [humor]
No memos

55 Nebo jako n ěkterý ty problémy, co j sou tam nast í ně ný . že.. to č lověka donutí se zamyslet. ale
pak jsou tam dí ly, j ako kdy opravdu jenom t ře ba sedí a strašně se baví. Třeba já .. mé- se hrozně
líbil ten dí l, jak tam hostoval Brad Pitt.jako kluk nenávidim Rachel Greenovou, to mi přišlo

úž asný (se srn íchem). A tam jako rozhodně mě nedonutilo se zamyslet. ale bylo to vtipný, teda.

56 To ti při š lo vt ipný, p ro tože to byl Brad Pitt '!

Nc ne ne, to ne, to mně zas až tak, to ja ko jo, to byl dobrej vtip, ale jako mně se spí líbilo. jak
ona si ho v ůbec ncpamatuje a to.. takový to jak na ní kouká a něco se j í snaží sděl i t a on si tam
zatim cedí mezi zuby jak jí. . jak j í nenávidí a jak Ross v lastně založil, jako Ross s kterým ona
má.. v last n ě čeká dí tě a on j í miloval celou tu dobu, celý d ětstv í ji miloval a založil klub
Nenávidím Rachel Greenovou,jak o ní rozš ířil ty pomluvy a todlencto.. Ta samotná
postava..postava ani zas tak dobrá nebylo. jo, ale jako ta zápletka byla dobrá. to se mi líbilo.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:30 [Když se kouk áš na seriál, vním..] (64:70) (Super)
Codes: [odst up]
No memos

60 Když se ko ukáš nu seri ál, vnímáš u toho hereck évýkon)', jak jc to nato č eny...?

72 U rč i tě . U rč i t ě , urč i tě . Ono i t im, že tam má spoustu hostuj ících herc ů , tak č lověk si řekne: ty
bláho, tak tohod le herce dosta li do toho seriálu", respektive takovej hle herec se dostal do toho
seriá lu, spíš už potom. A jak o tím, že ty herecký výkon)'jsou ve většině připad li jako vopravdu
dobr ý, mně třeba jenom trošičku m ně sem tam vadí Monica, jo, že je taková trochu
neuv ě ř it e l n á , ale t řeba .. Phoebe je naprosto úžasná, že č l ověk si opravdu říká. je ži šmarja, jako
opravdu že by tomu v ě ři I, že todlencto je sku teč ná postava a ne jenom zahranej nějakej .. jako
..že... to nej sou vyloženě .. Takhle, Abych formulovala myšlenku (úsměv) : že když se třeba
podíváš na n ěj a k ej ten českej seriál jo, tak tam opravdu vy lo že n ě vidíš, jak má naučenej ten
texta a ted'kon to od ř íkává slovo od slova a v ů bec neví, o čem to .. o čem mluví. Ale tydlecty
herci, zv l á š ť když už jich je s těma postavama tak spjatý, že to je neuvěř i tel ně (dů raz) přirazen)'.
když oni v la stně ř íkaj , to co ř í kaj , tak už to vypadá, jakože toje přesně to. co c h t ě l i v tu chvíli
ř íct a že to jakoby neni předem daný. Takže ty herecký výkony JSOll dobrý,
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73 Co je s tou Mo nicou'!

Mě ~)říd:. že) e m,í stama :aková..st ra,šně , ~ ř~č ov i t á, že přehrává, trošku, Jo, že,.. Možná to je
daný trosku I dabi ngem, ze ten hlas je.. ja j sem pak slyšela, jak je v originále a ten hlas v
originále je ú p l n ě j inej než jako v tom dabingu, ale tim, že j ájsem zvyklá na ten dabing, tak mi
příde . že to místama nesedí trošku k tomu, co ř í ká a jak se tváří. že to přehán í , ale tak .~nevim.
jestli [O j e prob lém dab ingu nebo ne. ale každopádně trošku mi to nesedí.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:32 [Phoebe je napros to úžasná, že ..] (66:66) (Supe r)
Codes : [Phoeb e]
No memos

Phoebe je naprosto úžasná, že č lověk si opravdu ř íká, ježi šmarja.jako opravdu že by tomu věř i l.

že todlencto je s k u tečn á postava a ne jenom zahranej n ěj akej .. jako ..že... to nejsou vyloženě ..

P 5: roz hovo r 5.doc - 5:33 [Abych formulo vala myšlenku (ús ..] (66:66) (Super)
Codes : [s rovna ni] [úrov e ň ]

No memos

Abych for mulovala myšlenku ( ú směv) : že když se t řeba podíváš na nějakej ten č e skej seriál jo.
tak tam opravdu vy loženě vidíš, ja k má nau č euej ten textu a teďkon to od říkává slovo od slova a
v ů bec neví, o čem to .. o čem mluví. Ale tydlecty herci, zv lášť když užjich je s těma postavama
tak spjat)', že to j e neu v ě ři tel n ě (d ů raz) př irazen)' , když oni v lastně ř i kaj , to co ř í kaj , tak už to
vypadá, j akože to je přesně to, co c h tě l i V tu chvíli ř íc t a že to jakoby neni předem daný.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:35 [Co je s tou Monicou ? Mě příd c,..1 (68:70) (Super)
Codes: [Monica]
No memos

73 Co je s to u Mon icou?

Mě příde , že je místama taková..s t rašn ě křečov itá , že přehrává , trošku, Jo, že... Možná to je
dan ýtrošku i dab ingem, že ten hlas je.. j áj sem pak slyšela.jak je v originále a ten hlas v
originále je úp l n ě j inej než jako v tom dabingu, ale tim, že j ájsem zvyklá na ten dabing, tak mi
p řide , že to rnístama nesedí trošku k tomu, co říká a jak se t v á ří , že to přehání, ale tak . nevim,
jestli to j e prob lém dabingu nebo ne, ale každopádně trošku mi to nesedí.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:37 [Co jsou definice kvalitního se..] (76:90) (Super)
Codes: [obecn a meritka kvality]
Memos: [M E - 01. 05.07 [2]]

79 Co jsou definice kvali tního seriálu?

84 Kvalitní seriál, ehm, ře k l a bych, že to je u rč i tě o hereckejch výkonech. pak musí m ít sympatický
ty hlavn í hrdiny, aby se na to ty lidi dokázali dívat, že.. třeba...ehm, Vopravdu jsoulidi, že si
č l ověk řek ne : jo, tak tod lencto kdyby byli mí kamarádi, takj sem z toho celcj šťa tnej.jo. Ale...
ale já nevirn, ;I j inejch se r i á l ů opravdu jenom si říkáš : jak m ů ž ou s tímhlectin člověkem vydržet,
a dívat se na takovýhleho..na takovouhle hlavní postavujako deset let nebo deset sezón. to musi
bejt nesnesitelný, Takže opravdu ehm.., A urč itě dobře napsaný dialogy. Podle mě bez toho
slovního humoru by.. jako v komediálním seriálu, nem ů žu to zase zobecňovat za e třeba na
detektivní nebo tak , Ale v tom komediá lním seriálu bez toho slovního:1Umoru podle mě
nepře ž ij e .. Takový ty sitcomy.. to mně příde , že už., t řeba n ěj akej ten Zenatej se závazky nebo
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něco takovýho, to j sem v idě l a asi jeden díl, ale to je vopravdu... to je ubohý.Proti tomuhle tornu.

85 I~ekla bys, že exis tujou obecn ým ě ř í t ka , jak posuzovat kvalitu popuhi rn í kul turv nebo
v tl bec k ult u ry? .

87 U rč i tě ne. To mně přid e , že st rašně to.. s t ra šně záleží na vkusu každýho. Aj ájako, mn ě vcelku
nevadí. když.. n ě kdo ně koho zaj ímá t řeba metal a neodsuzuju, když někoho zaj ímá.. já nevím..
telenovcly. to je je ho v ěc, takže já bych to neposuzovala něj ak obecně. to je prostě .. ať si každej
najde to, co ho bav í, to je rnyslim, že.. to takhle obecně nejde, ani.

88 .luk se pak t řeba div áš na recenze? Mají smysl'?

93 Takhle: má to smys l z takový t ý.. takhle. Já v tom vždycky beru tak akorát inspiraci. jako...
řek n u ...nebo takhJe.. vyberu si větš i nou recenzenta..nebo takhle: t řeba v Premiére. tam už mam..
vim, že j ako kdo má zhruba jakej názor na ty filmy, z těch recenzen t ů a větš i nou si pak č tu a
ří dím se podle t ěch , který maj .. mívaj podobn ýnázor. Kdyžje t řeba někdo třeba naprosto
neznáme]. tak se zamě ř uj e na takový ty jak o technický věci , jako jestli to je dobře n ato č eny nebi
jes tli jsou tam jako...špatný herecký výkony, to podle mě t řeba se dá posoudit. jo. Ale beru to
spíš jenom jako vodítko, j estli se má smysl, se vo to zajímat víc do hloubky nebo jako to rovnou
vynechat. Když jako opravdu je v t ý recenzi řečeno, že ... herecký výkony jsou špatn ý... ehm...
jsou tam n ěj a k )' ty.. dialogy j sou n euvěř i t e l ný. kamera je špatná. osvět leníje špatný , tak si
ří ká m . no. je stli ja ko má smysl jak o tohle, po tom dál pátrat. Ale určitě se podle toho ne řidi rn, že
když mi ře knou , tohlecto je špatný, tak si řek n u : jo tak to nechci v i dět. todlecto je dob!")' - jo. tak
to musím v idět. To zase ne. Spíš jako vodítko je nom.

94 Ta kže n ě co jako dobrej neho špatnej film neexistuje?

Myslim, že ne. Si myslim, že p římo jako dobrej a špatnej film se to rozděli t nedá.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:38 [pak mus í mít sympatický ty hla ..] (78:78) (Super)

Codes: [postavy v život ě - k exte nzi ]
No memos

pak musí mít sympatický ty hlavní hrdiny, aby se na to ty lidi dokázali dívat, že.. třeba...ehm.
Vopravdu j sou lidi, že si č lověk řek n e : jo, tak todlencto kdyby byli mí kamarádi, tak j sem z toho
celej š ťas tn ej , j o. Ale... ale já nevim, u j inejch seriá l ů opravdujenom si říkáš : jak můžou s
tímhlectin č lověkem vydržet a dívat se na takovýhleho..na takovouhle hlavní postavu jako deset

let nebo deset sezó n, to musí bej t nesnesitelný.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:44 [Takže n ě c o jako dobre j nebo šp..1 (88:90) ( uper)

Codes: [u rčeni kvality]
No memos

94 Takže n ěco jako dobrej nebo špatnej film neexistuje?

Myslím, že ne. Si myslim, že přímo jako dobrej a špatnej film se to rozdělit nedá.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:45 [A když ti n ěk do řekne, na co 5.. 1 (92 :98) ( uper)

Codes: [otazka vkusu]
No memos

98 A když ti n ěkdo řekn e, na co se dívá , můžeš podle toho říct, co ten č lověk je zač?
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\09Tak to. .si. myslim. že lll:či t~. To rozho c!J:ě . To jo, p rávě díky tornu , že každej má rád n č co j inýho
tak urcl.t c s: v tom pro!ev.1 ten.... t ~ ko~eJ " " osobní vkus a ten to podle mě hodně udává, jak)' len
Č lově k J c . Ehm.. . když n ě kdo si libuje dejme tomu v.. takovejch těc h naivních romantickvch
komcdií. tak u rči t ě od n ěj nebudu oče káva t to. co od č lověka. kterej miluje takovvtv.. sadistick\'
s t H l eč ky j o. nebo.. j á nevim, nebo kdo má rád Andyho Warhola, tak urči tě od něj 'b~d u č ekat (s '
ú směvem) něco j in ýho než od č lově ka , kterej má prá vě rád ty naivní romantický komedie.

110Alw rá t se to ned á hod notit '?

Nem ů žu ř íc t j ako, že todlencto je lepší než todlecto. Neboja ko m ů žu říct. ale bude to m ůj názor
a n ěj a k)' obje ktivní shrnutí vkusu. urč i t ě ,

P 5: rozhovor 5.doc - 5:48 [Chybí tí v tom seriálu n ě j aký . . ] (l00: 106) (Super)
Codes : [negativa]
No memo s

113 Chyhí ti v tom se r iá lu n ějaký téma '?

12 1No, mně možná tam chybí trošku víc těc h hlubších témat. Nebojako vono by se to tam možná
ani nehodi10. a le t řeba ... ehm... mně p ř ídou , že todlecto jsou lidi. kter ýabsol utně ... nemaj
žá dný.. žádný d ůl e žit ěj š l problémy, oni se tam pitvaj ve vztazích, cožjako jo jasn ě , m ů že bejt
d ů l e ži t čj š í problém, jo. Ale t řeba něj aký téma n ěj aký nemoci nebo něco takovýho. Jako já bych
z toho n echtěl a melodrama, ale sem tam se tam zmínit, o něčem .. já nevirn třeba.. o smrti se tam
mluví s t raš ně z l e hče ně, mně p ř í de , že by možná k tomu.. Třeba jak umřela Estelle, tak jako ... to
tam přeš l i prakti cky s úsměvem na rtech, jo hahá, to je sranda, tak vona umřel a . jo. 'ebo.. p ř íde

mi, že možná n ěco zle hčuj ou až moc, jo. Že možná by se nad timhlectim mohli pozastavit
trochu víc, opravdu jak ř íkám , něj aký nemoce nebo smrt nebo... i třeba ten porod, tam byl
hod n ě z l e h č e n ej, to j e t řeba podle mě docela vážná věc (s úsměvem) ja ko todlecto zažít.; tak to
mi p ří d e takový.. Ale tak v komediálním seriálu proč ne, že jo. Když tam č lověk opravdu
nehledá n ěj a ký životní moudra, tak je to u rč i tě dobrý, že jo.

122 A t ř e ba že tam ncní moc pracovních probl ém ů nebo rodinn ých?

Trošku jo, protože podle mě 90 % lidí musí řeš i t i ty problémy pracovní, č i l i oni tim, že jsou
v l a s tně pořád v pohodě a po řád nad vodou, i ten Joey, kterej nemá peníze, a tak prakticky nikdy
tam nen i n aznačeno , že by něj ak strádal, protože tak něj ak .. je... Chandler ho furt drží nad vodou
nebo všichn i ostatní. Že jako tam n eřeš í žádný ex istenčn í problémy, jo. Že všecko, co ř e š ej , je
jestli todlecto mu mám ří c t nebo mu todlecto nemám říct , že je to místama dost po.. jako mně

přide povrchní, no.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:50 [Jako já bych z toho nechtě l a m. . ] (102 : 102) (Super)

Codes: [humor]
No memos

Jako já bych z toho n echtěl a melodrama, ale sem tam se tam zmínit, o něčem .. já nevím třeba..
o smrti se tam mluví s t rašně z le hčeně, mně přlde , že by možná k tomu.. Třeba jak umře la
Estelle, tak jako... to tam přešli prakticky s ú směvem na rtech, jo I~ahá , to je sranda. tak vona
umřel a , j o. Nebo.. př íde mi, že možná n ěco zlehčujou až moc, jo. Ze možná by se nad .
timhlectím moh Ii pozastavit trochu víc, opravdu jak říkám, něj aký nemoce nebo smrt nebo... I

t řeba ten porod, tam byl hodně zlehčenej , to je třeba podle mě docela vážná věc (s úsměvem)
jako tod lecto zaž ít... tak to mi příde takový.. Ale tak v komediálním seriálu proč ne, že jo. Když
tam č lověk opravdu nehledá něj aký životní moudra, takje to urč i tě dobrý, že jo.
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p 5: roz hovor 5.doc - 5:51 [A třeba že tam není moc praco v..] (104:106) (Supe r)
Codes : [realita - ne]
Memos: [ME - 01 .05 .07 [8]]

122A třeba žc tam ncní moc pracovních probl ém ů nebo rodinn ých?

Troškl!jo.yrotože pod.lc mě.~O % lidí musí .ře šit i ty problémy pracovní. č i l i oni tim. že jsou
v la s t n ě l~orad v .po ho~ e a po ,~,~dnad ,vodou. I ten Joey, kterej nernápeníze. a tak prakticky nikdy
tam neru naznaceno, ~e by n ěj a k strádal, protože tak n ěj ak . . je ... Chandler ho furt drží nad vodou
~ l eb~ všichni ostatní., Ze)ako tam n e ře š i žádn ýex is tenč n í problémy. jo. Ze všecko. co ř eš ej . je

Jestli tod lecto mll mam nct nebo mu todlecto nern árn říct. že je to místama dost po.. jako mně

pHde povrchní. no.

P 5: roz hovo r 5.doc - 5:52 [ten Joey , kter ej nemá peníze , ..] (106:106) (Supe r)
Codes: [Joey]
No rnerno s

ten Joey, kterej nem á peníze, a tak prakticky nikdy tam neui naznačeno . že by nějak strádal.
protože tak n ěj ak .. je... Chandler ho furt drží nad vodou nebo všichni ostatní

P 5: rozhovor 5.doc - 5:54 [Jak ses cítila , když seríál sk ..] (108:110) (Super)
Codes: [postavy v životě - k ext en z i ]
No rnernos

128 Jak ses cítila, kdy ž seriál sko n či l?

Tak mně to by lo líto, protože takový to.. to pomyšlení, že se ta parta rozpadne, jo, že ty
třeba ...dejme tomu.. Rachel, třeba kdyby Rachel odjej la do toho.. do tý Paříže, tak to by mě
s t ra š ně mrzelo, to sem h rozn ě nechtě la , aby odjela (říká s úsměvem ) , protože p ř ece jenom jako
t ě c h hle těch šest musí p rostě z ůsta t tak n ěj a k spolu, pros tě č lověk s tim už tak nějak počítá, když
už deset let, nebo já j sem na to nekoukala deset let. že jo, ale x d íl ů na to kouká a ještě furt jsou
spolu. tak najednou, že by se ta jejich party rozpadla jc takový nemyslitelný. Takže jako.. při šlo
mi to líto. Ale j sem zase na druhou stranu ráda, že to skonč i lo prakticky v nejlepším. jo. že to
nesklouzlo k tom u.. vy čp ě l ým u opakování těch starejch fó rů, což jako se některým seriál ů m pak
stává. Tak to j sem ráda, že to j ako dokázali utnout ve chvíli, kdy to ješt ě mělo velmi slušnou
ú rove ň .

P 5: rozhovor 5.doc - 5:55 [Takže jako .. p řišlo mi to líto..] (110:110) (Super)

Codes: [ú roveň ]

No memos

Takže jako.. p ři šl o mi to líto. Ale jsem zase na druhou stranu ráda, že to skonč i lo prakticky v
nejlepším, jo, že to nesklouzlo k tomu.. vy čp ě l ýrnu opakování těch starej ch fó r ů, což ja ko se
některým se r i á l ů m pak stává . Tak to jsem ráda, že to jako dokázali utnout ve chvíli, kdy to j eště

mě l o velmi slušnou ú roveň ,

P 5: rozhovor 5.doc _5:60 [Přemýšlelas třeba , jak ty posL] (116:146) (Super)

Codes: [postavy v ž ivotě - k ex t enzi]

No memos

141 Přemýš lc las tře ba, j ak ty post avy dál žijou? Co by s nima mohlo h ýt?

142Párkrát jo .
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143 A co jsi pro ně vymys lela?

146No tak mně se hrozně líbí ta myšlenka. že má Joey pokoj íček u Monicy a Chandlera v tOI11 ( e
smíchem) .. v tom baráku. kde m ů ž e spokojen ě dožít. A já bych hlavně hrozně přála

Chandlerovi a Monice vlastní děti , jako oni sice maj ty adoptovaný. žejo. ale přece jenom tv
vlastni... j akoby by l ~ by to u rči tě . t řeba pro Monicu mi p řide. že to by bylo pro ní úplné jako dar
z nebe. protože ona Je takov.á s t ra~.ně mate řská . tohle to je všechno... Ale hrozné bych přála

Chandler.. Rachel a Rossovi.aby Jim to spolu vyšlo, protože ty se k sobě prostě . pat ř e] ..

147Myslíš, že by se vza li?

149Jo. No nemusi se tře ba vzít, že jo, tak jako čty ř i manželství nemusí mít (se smíchem) ale, tak
aby spolu h lavn ě z ůs ta l i .. Protože tamje to vždycky tak jako taková ta... jak oni se furt k sobě

vracej a zase se rozcházej a zase se vrátí a zase se rozcházej. lak bych j in; přála. aby spolu
z ůs t a l i, už.

150 A Phocbc?

15 1.... Phoebe, no tak, aby j im to vydrželo s tim Mikem, že jo.

152 Takže happy end.

153Jo. hrozne] (se smíchem).

155 A po řúd by se spolu vída li často a chodili by do Centr ál Perku ?

158U rč i tě. Jako možná, jako č asem m i ň , protože když se odst ě h ujou , tak přece jenom těc h třecíc h

ploch by lam bylo m i ň . ... Ale jako bylo by.. byla by škoda. kdyby se tyd1ecty přátel tví

rozpadly.

159Vníma la si, že J oey by se měl p ř es t ěhovat do L.A. podle toho novýho seriálu? Koukala j i

na tcn sc r i ů l?

160Ne ne, to j sem n evid ěl a ani díl. j á jsem na to nech tě l a koukat, abych si t řeba nezkazila c h uť
nebo n ěco takovýho, protože j sem slyšela, jako vod .. n ěkol ik r ů znej c h zdroj ů , že 10 je ťak t jako
slabý , tak jsem ř íka la , že jako radši ani to nebudu zkoušet.... A h l avně Joeyho já sem nikdy jako
postavu nikdy n ěj a k zvlášt' nem ěl a ráda, tak mě to ani neláká,

161Ta kže ti je n ěj ak jedno, co by d ělal on?

Tak zase mě to lik netrápí. Jako zrovna Joey je zrovna ten, kter ýho mám asi nej m í ň ráda z tý

šestice, takže mě zas až tak tolik...

P 5: rozhovor 5.doc - 5:62 [No tak mně se hrozn ě líbí ta m.. ] (122: 122) (Super)

Codes : [akcenty v seriálu] [Joey]
No mem os

No tak mně se h rozně líbí ta myšlenka, že má Joey pokojíček u Monicy a Chandlcra v tom (se

smíchem) .. v tom baráku, kcle m ů že spokoj eně dožít.
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P 5: rozhovor 5.doc - 5:63 [A j á bych hlav n ě hrozně p řá l a ..1 (122:122) (Super)
Codes: [Chand ler] [Monica]
No memos

A já bych I; l a.vn ~ hrozn ~ pf-ál.a Chandlerovi ~ M.onice vlastní děti, jako oni sice maj ly
adoptovany, ze .1 0, ale prece Jenom ty vlastni... Jakoby bylo by to urč i tě , třeba pro Monicu mi
příde, že [ O by bylo pro ní ú pln ě jako dar z nebe. protože onaje taková st raš ně mateřská , tohle to
je všechno...

P 5: rozhovor 5.doc - 5:64 [Ale hrozně bych přá l a Chandler..1 (122:126) (Super)
Codes: [Rachel] [Ross]
No memos

146Ale h rozn ě bych p řál a Chandler.. Rachel a Rossovi,aby jim to spolu vyšlo, protože ty se k sobě

prost ě . pat ře] ..

147Myslíš, že by se vz a li'?

Jo. No nernu si se tře ba vzít. že jo, tak jako č tyř i manželství nemusí mít (se smíchem) ale, tak
aby spolu hl avně z ůs ta l i .. Protože tam je to vždycky tak jako taková ta... jak oni se furt k sobě

vracej a zase se rozcházej a zase se vrátí a zase se rozcházej, tak bych j im přál a. aby spolu
z ů s t a l i . už.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:65 [A Phoebe? .... Phoebe, no tak,..] (128:130) (Super)
Codes: [Phoebe]
No memos

150A Ph oeb e'?

.... Phoebe, no tak, aby jim to vydrželo s tim Mikem, že jo.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:66 [Takže happyend. Jo, hroznej (..] (132:134) (Super)
Codes: [obecna meritka kvality]
Memos: [ME - 01.05.07 [9]]

152Ta lde happy c nd .

Jo, hrozne] (se smíchem).

P 5: rozhovor 5.doc - 5:68 [Vnímala si, že Joey by se mě l . . ] (140: 146) (Super)

Codes: [extenze slasti] [Joey]
Memos: [ME - 01.05.07 [10]] [ME - 01.05.07 [11 ]]

159Vníma la si, že Joey by se měl p ř est ěhovat do L.A. podle to ho novýho se riá lu'? Koukala j

na ten se r iá l?

160Ne ne, to jsem n evid ěl a ani c1íl. jájsem na to nechtěla koukat, abych si třeba nezkazila c huť
nebo n ě co takov ýho, protože jsem slyšela, jako vod .. několik r ů znejch zdrojLl, .~e to je :aktj~ko
slabý, tak jsem říka la , že jako radši ani to nebudu zkoušet.... A h l avně Joeyho Ja sem 111kdyJako
postavu nikdy n ěj ak zv lášť nem ěla ráda, tak mě to ani neláká.

161 Ta kže ti j e nějak j edno, co by dělal on ?
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Tak zase mě toli k netrápí. Jako zrovna Joey je zrovna ten. ktervho mám asi nejm í ň ráda z tý
šestice. takže mě zas až tak tolik... • < • •

P 5: rozhovor 5.doc - 5:70 [Kdy se díváš na serí ál? No, V ě.. ] (148 : 150) (Super)
Codes: [akcen ty v seri álu] [pouziti serialu na...]
No memos

163 Kdy se díváš na se riá l?

No. v ě t š i no u když mám c h uť se odreagovat. Anebo když vy l oženě má č lověk chuť se dívat ne
na n ěco . ale dívat se na P řátel e . že opravdu si ř í ká: tak a t e ďkon si musím pustit Přátele. něco

co mě hodí do pohody a není to o tom, že by opravdu c h tě l sledovatjenom ty obrázky. co ho
rozesměj ou, ale že má opravdu v c h uť znova se setkat s těma postavama, který jako ho bav ěj ,
takže... zálež í na tom.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:71 [dy se díváš na seriál? No, v ě t. . ] (148:150) (Super )

Codes: [relax]
No memos

163dy se díváš na se riá l?

No, větš i n ou když mám c h uť se odreagovat.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:72 [a není to o tom , že by opravdu..] (150:150) (Super)
Codes: [postavy v živo tě - k extenz i ]

No memos

a není to o tom, že by opravdu c h tě l sledovat jenom ty obrázky, co ho rozesm ěj ou , ale že má
opravdu v chul' znova se setkat s těma postavama, který jako ho bav ěj , takže... záleží na tom.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:74 [Díváš se pravideln ě ? Nebo j ak . . ] (152 : 158) (Super)

Codes: [cetnost a cas sledovani]
No memos

167Díváš se pravideln ě? Nebo jak často se tak díváš'!

168Tak...

169Předtím ses dívala v televizi, když to dávali?

Hm, my vl astn ě máme všecky ty díly nato č eny n ěj ak. ne bo nevimjestli všecky, ale prakticky
90% určitě toho seriálu máme n ato č en ý , takže třeba já když sem to nestíhala, jako pravidelně se
dívat, tak pak třeba o víkendu j sem si sedla a třeba ty 3, 4 díly, cojsem nestihla za ten tejden
jsem si pusti la. A teďkon se dívám tak třeba .. já nevim.. mám t ře ba měsíc , kdy s e podívám na 5
d í l ů a pak t řeba dva měsíce se nekoukárn v ů bec, pak se.. kdyžjsem třeba nemocná, tak se něj ak
prokoukárn ce lou sérií a stra šn ě si to užiju, Jako neni to, že bych t řeba jednou za měs íc pustila
dva díly, ale že takhle nárazově , prostě vždycky mám takovej záchvat, že třeba 14 dní vkuse
p řídu domll a pustim si jeden díl jenom tak, že na to mám c h uť a pak t řeba vopra du dlouho to

zase nernusim vid ět.
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p 5: rozhovor 5.doe - 5:77 [pak se.. když jsem třeba nemoc ..] (158:158) (Super)
Codes: [extenze slasti] [pouziti serialu na...]
No memos

pak se.. když jsem t ře ba nemocná, tak se n ěj a k prokoukám celou sérií a strašně si to užiju,

P 5: rozhovor 5.doe - 5:79 [Díváš se sama nebo s n ěkým? ] a. . ] 068 : 178) (Super)
Codes: [komentovani]
No memos

178Díváš se sa ma nebo s n ěk ým ?

18 1Jak kdy. Vě tš i n ou začn u sama, pak se přidá ségra, který se nechce nic děl at, ta ty Přátele má
teda taky ráda. Nebo kdyžje jako.. když se někdo dívá na Přátele , tak zas že u toho Zllstanu zase
naopak já , že si sednu a dodIv ám se ten díl. Ale takjako většinou , když už sijá jdu pustit
P řá te l e , tak vě tš i no u zač í nám sama.

182 A je to lepší sama nebo se rad ši díváš s n ěk ým '?

184 No nevim , to jako nem ů žu říc t o bec ně . Jako ono je lepší, kdyžjako se tam zase č lověk nesměj e

jako blázen sám, jo, ale zase na druhou stranu u těc h dílll, kdy.. kde přesně virn, co p ř íde . tak na
to se radši dívám sama, že mi do toho nikdo nekecá, zase (smích).

185Pak ten se r iál rozebíráš s n čkým ? Chceš se pak o nčm bavit?

Ani ne, to já si radši p řebírám sama... .. jako ve škole se o tom t řeba č lověk baví. že jo, tam

jako..

P 5: rozhovor 5.doe - 5:82 [jako ve škole se o tom třeba č .. ] (178:178) (Super)
Codes: [humor] [pouz iti serialu na...] [v konverzaci]
Memos: [ME - 01.05.07 [14]]

jako ve škole se o tom t řeba č l ověk baví, že jo , tamjako.. Ale to neni o tom, že bysme přímo
rozebírali ten seriál, ale spíš jako se připom ín aj í jako takový ty památný hlášky a různý fórky a
todlecto a že se č lo věk zas jako baví nad tim, co zase uděl al i a co zase řek li, ale třeba doma to

n ěj ak nerozebíráme.

P 5: rozhovor 5.doe - 5:83 [ale třeba doma to n ě j ak ner oze.. ] (178: 186) (Super)

Codes: [komentovani]
No memos

188 ale t ře ba doma to nějak nerozebíráme.

189A když na to koukáte, tak to taky nekomentuj ete?

190 Ale to právě jo. Právě proto má radši, když se na to m ů žu dívat sama, že mi do toho nikdo
nekecá. že m i to nikdo nekomentuje, ale..

191 Takže to, co ty postavy d ělají a jak se rozhodují , tak to si řeš íš sama pro sebe II o tom e už
nemusíš s n ěkým bavit? P řem ýšlíš o tom?

Jako jo, občas jo. Ale.. větš i no u ne že bych vy l oženě s n ě kym s~~ la a ~op~vída.la si. proč udě lá,
to co ud ěl á , to spíš vě t š i nou j ako, větš i nou kdyžj á někde sama.j a nevun t ř eba jedu autobusem,
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tak se zamyslím nad tirn , proč to udělal , ta postava.. nebojá teďkon nevím. nern ám konkrétní
pf"ík lad. ale že spíš jak o si to ř eš i rn sama.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:86 [V porovnání s dalšíma akti vita..] (192:194) (Super)
Codes : [role tv v zivote]
No memos

199 V porovnání s dalšíma akti vitarn a voln ýho čas u, j ak moc se na ten seriál div ň š ?

Hm. proc e ntuá l n ě? .I ako prakticky docela málo. jo. Teď teda, teďkon , co to skonč i lo v tv
televizi. protože já poslední dobou jsem často pryč , že jako nejsem moc doma, takže potom na
to LI Ž neni moc č as a hl avn ě tim, že mam.. . jsme 4 v domácnosti a televize je jenomjedna, tak
jako zase nem ů žu s i j í uzurpovat...na fuli já . Ale t řeba dejme tomu, když jsem nemocn á, tak
jako vě t š i n ou nebo hodně často si pouštím P řáte l e . Takže to je.. to pak letí hrozně nahoru, to pak
t řeba opravdu j sem schopná (se smíchem) p ů l dne sedě t jenom u Přátel, protože to je st rašně . ja k
je to n ato č eny na tý kazetě , takjak vždycky s konč í jeden díl, tak č lověk než se stač í zvednout,
tak n as koč í druhej a si říká m: no, takještě jeden. Takještě jeden. Takj eště jeden a t eďkon

kouká, sakra, já už u toho sedim 4 hodiny. jo (s úsměvem ) , že to č lověku v ů bec n ep řide,

protože jak to na sebe navazuje a je to furt veselý, tak jako... je to strašnej žrout času. Takžejá
to občas i ja ko.. už vědomě ornezuju, abych jako.. u toho netrávila hodiny a hodiny.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:88 [Tak ještě j eden a t ed'kon kouk á.i] (194: 194) (Super)

Codes: [leno st]
No memos

Tak j e št ě jeden a t eďkon kouká, sakra. j á už u toho sedim 4 hodiny. jo (s úsměvem) , že to
č l ově ku v ů bec n ep řid e , protože jak to na sebe navazuje aje to furt veselý, takjak o... je to
strašnej žrout č as u. Takže já to občas i jako.. už vědomě omezuju, abychjako.. u toho netrávila
hodiny a hodiny.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:92 [rotože třeba se mám učit a pak..] (206:206) (Super)
Codes: [role tv v zivote]
No memos

roto že t řeba se mám u či t a pak se mi do toho nechce, tak dělám všecko ostatní, než bych měla,

než abych se šla uč it , nebo do čeho se mi nechce, tak většinou skonč ím II t)' televize, protože to
je takový nejvíc po ruce.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:93 [Bud' skončim u t ě ch P ř áte l . , a ..1 (206:206) ( uper)

Codes: [úroveň ]

No memos

Bud' s ko n č i m u t ěch P řátel.. a aspo ň mám dobrej pocit, žejsem se nekoukala na úplný kraviny
(se smíchem), ale že jsem se koukala na něj aký ..jako..co má aspo ň ..aspoň něj akou hodnotu.

P 5: rozhovor 5.doc _5:95 [Tak , když začnu třeba od toho ...] (214:214) (Super)

Codes: [Joey]
No memos

Tak, když začn u třeba od toho..Joeyho. tak já nevim, mně přlde opravdu, že ten.. že ten nemá
vývoj č i Ii že to je opravdu jenom postava, toho nevnímámjako reáln ýho č lověka, třeba tam... Já
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opravdu ty 4, k romě Rosse a ..Joeyho, opravdu vnímám spíšjak reálný lidi.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:96 [Třeba ten Joey mi p říd e až tak..] (214:214) (Super)
Codes : [Joeyj
No memo s

°n-eba ten .I oey mi p říde až takovej st raš ně moc jednoduchej , že to je až neuv ě řitelnv. že ...tak
takhle blbej č lověk by asi tim životem neprobíjel takhle s lehkostí. Že mi to příde ne moc
vě rohodný , tadlencta postava. Ale j inak, on je syrnpatickej, to jeho: Tak jak to jde? toje úplně

dokonalý ( ú směv) , ale ... hm..nevitu, j ako já ho pros tě n ěj ak zv lášť. pros t ě nep řirostl mi...

P 5: rozhovor 5.doc - 5:99 [No, tak Ross je tře b a s kv ě lej, . . ] (214 :218) (Super)

Codes : [Ros s]
No memos

240No, tak Ross je t řeba skv ě l e], mě je.. je hrozně škoda, že se nikdy ja ko opravdu ne to..
nerozpovídal o těc h dinosaurech, to bych si opravdu ráda poslechla ( úsměv), mně příde, že ho
ú p l n ě šikanujou, chudáka mal ýho, on vždycky tam chce něj a kou d ůle žitou větu, třeba o t ý

evoluci, j ak se tam hádal s tou Phoebe. Ježíš to bylo.. to byla dokonalá hádka (smích).

241To si nepamatuj u.

Ne? Ona totiž Phoebe popírala evoluci, Ross z toho teda měl málem infarkt, takjak ji tam pak
zač a I všemožně j ako p řesvědčovat, že evoluce je vědecky ověře nej fakt, pak j í tam dokonce
něj a k při nes i n ěj a kej kufr plnej zkameně l i n . Phoebe na něj úplně vyjela jako: že nep ř ipust í ani
nejmenší možnost, že by jako ta evoluce nemusela bejt. Tak on úplně s takov ým tim
se beza p ře n ím, takovým tim jak si ú plně div neukousne jazyk: No, teoreticky by tady taková
ú p l n ě miniaturní možnost byla. j ako že by ta evoluce nebyla. Phoebe na n ěj úp lně vyvalila oči a
povídá j ako: Cože? Ted' už si tě nern ů žu ani vážit. jak m ů ž e š takhle změn i t názor? (smích)
P ředt i m j sern si tě mohla aspoň vážit, ale teď? On na ní tak zírá, a pak s takovým tim ú p l ně

rezignuj icím poh ledem zaklapne ty zka meně l iny a odejde. Naprosto úžasná hádka. Alej inak on
je takovej .. . takovej strašnej ťu ňťa taky, jakože t řeba to co si nechá líbit od Rachel nebo tak.. to
jako taky si občas říkám, že jako.. to je až úplně .. trošku moc měkkej , takovej hod ně hodně

m ě kota . Ale j inak jako on je sympatické], on je takovej lehce nablblej, jako co se týče vztahu se
žensk ýma, ale jako jin ak je skv ě l e].

P 5: rozhovor 5.doc - 5:100 [Já opravdu ty 4, kromě Ross e a.. ] (214:214) (Super)

Codes: [Ross]
Memos : [M E - 01.05.07 [16]]

Já opravdu ty 4, kromě Rosse a ..Joeyho, opravdu vnímám spíšjak reálný lidi, protože tim jak

se u rč itě .. urči tým zp ůsobem vyvíje li,

P 5: rozhovor 5.doc - 5:106 [A.. co se týče Chandlera, tak ..] (21 8:218) (Super)
Codes : [Chandl er]
No memos

A.. co se týče Chandlera, tak ten je úplně .. to je bezvadná postava jako. Mně hrozně připomíná,
nebo, mně hrozn ě př i pomíná , prostě mám jednoho podobnýho kamaráda, kterej j~ ú p l ně ~tej nej
zmatkář a .. j ako neni tak vtipnej, ale já v tom, t řeba v těch pohybech ho prost ě ml stam~ up lně .
vidim, takže j ako todlencto ho fakt...ale to.. Onoje mu asi 8 nebo v las ~ně I?teďka , on ~ e malej ,
ale je prostě takovejhle pošuk, Já mám Chandlera hrozně ráda. PotomjakoJe.. . pro tě jak chodl
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S Monicou ne~o ja .k už j s~ ~1 pak man~el é . To j.e naprosto dokonalá dvojka.jak ona ho furt péruje
a jak...a takov ýty jc h.o hlask! ~ s: smíchem).. j ako: Já mám pravdu? Toje zvláštní pocit. .. jo. to
je vopravdu.. t~ se ml strašne.libí. Mně p ř í de že jako scénáristi nemohli ud ě l at nic lepšího než
tydlecty dva dat dohromady. fy se k sobě tak st rašně hod ěj . Ale přitom by to č lověka v ů bec

nenapadne, když oni procházej tim seriálem, najednou se jako daj dohromady a č lověk si řekne :

sakra. to j e přes ně to, k čemu to celou dobu směřova lo . vždyť to je přesně ono! ( se smíchem)
To se mi.. lak toho mám opravdu ráda. I ty jeho.. takový záchvaty.. jak se bojí t)' zodpovědnosti

nebo t ěc h z ávazk ů, jak málem u teče z t ý svatby. Toje přece .. to je ú p l ně úžasnv. takže todlecto
je vopravdu mi p ř íde u.vě ř i teln á li.dská.. . bytost, jo. že takhle by opravd u n ějakej chlap se chovat
moh.j ako mísrama ta je samozřej mě uveden)' do extrém ů, ale (zasmání)jak o opravdu. tohle si..
tu postavu mám opravdu ráda.

P 5: roz hovo r 5.doc - 5:110 [prostě j ak chodí s Monicou neb.. ] (218 :2 18) (Super)
Codes : [Monica]
No memos

prostě jak chodí s Manicou nebo jak už jsou pak manželé. To je naprosto dokonalá dvojka.jak
ona ho furt péruje a jak ...a takový ty jeho hlášky (se smíchem).. jako: Já mám pravdu? To je
zvláštní pocit. .. j o, to je vopravdu.. to se mi s t rašně líbí.Mně p řide že jako sc énári sti nernohli
ud ělat nic lepšího než tydlecty dva dát dohromady. Ty se k sobě tak strašně h od ěj . Ale při tom

by to č lověka v ůbec nenapadne, když oni procházej tirn seriálem, najednou se jako daj
dohromady a č lo věk si řekne: sakra, to je přesn ě to, k čem u to celou dobu směřovalo . vždyť to
je přes n ě ono!

P 5: rozhovor 5.doc - 5:115 [Ale... tydlecty postavy jsou o..] (218:218) (Super )
Codes: [realita - ano] [ ú rove ň ]

No memos

Ale... tydlecty postavy jsou opravdu výteč ně napsaný, že to co řík aj , tojak se chovaj i to jak se
vyvíjej je opravdu takový s t rašně př irozený , jo, že tam nejsou něj ak)' t y naprosto krkolomný
zvraty, kdy si č l ověk říká: sakra,proč todlecto d ě l aj , vždyť to je úp lně nesmyslný. jo.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:118 [A nejradši z nich mám asi Rach..] (218:218) (Super)
Codes: [Rachel]
No memos

A nejrad ši z nich mám asi Rachel, protože ta v lastn ě z tý hloup ýs lep ičky, která tam p řišl a,

taková ta zh ý čkaný , zhýčkaný dí tě , jo, od toho bohatýho tatínka taková ta dceruška rozmazlená,
se opravdu dokáza la vypracovat v takovou sebevědomou ženu, která si dokáže poradit i s
dí tětem , v las t n ě bez manžela, práci má nakonec po který vždycky toužila, prostě se mi st rašně

líbí a hrozně j í to přej u, že se j í povedlo nějak naplnit, nebo... z jejího pohledu naplnit její život,

jak si vždycky p řed s tavoval a .

P 5: rozhovor 5.doc _5:120 [No, Phoebe je prostě to tálně s.. ] (222 : 222) (Super)
Codes: [Phoebe]
Memos: [ME - 01.05.07 [19]]

No, Phoebe je prostě totálně stře lená. (se smíchem) Takový ty hlášky vždycky jako: Tojako .
když se vezmeš ve Vegas, tak to neplatí jako všude, žejo?Jjá nevitu, kdo j í to, snad Chandler Jí
to říka l : No to jako je normální svatba. A ona prej : Aha, tak to je bl,bý ~smíc l.l ). T~k č lov~ k. ,se
vždycky je nom děs í , co z ní zase vypadne. Protože toj sou bezvadny hlášky. jo. Treba taJeJI.
nevyřešená minulost, místama. Nebo to jej í dvojče, ta Uršula, jak děl al a tu porno herečku aJek
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Phoebe c1a l ~ ty peníze za ~u ro ~nogra fi i na tu charitu, to je přece bezvadnej fór. Takjako..tu
mám.laky.ra~a ,. sem. tam Je ,t ~os k l~ až moc velká mr: ha, ale " nebo jako, ona dokáže bejt podle
mě .. Jako.Jed1l1a z nl ~h ~o~aze beJ ~ d.ocela potvora, JO. že třeba i na ty přátel e , že občas jako jim
tam... že Jako to neni zly, .1 0. Ona Je Jenom občas taková trochu vychcan á, narozdil do těch

os t a l n ~c h . A,le je to t,"eba protiváha 1~I:oti t?n~u Rossovi. kterej je tak st raš l i vě hodnej.jako to tam
zapadá do ty party, ze nejsou zase všichni az tak moc hodný. Ze ona dokáže je i třeba pěkně

utřit.j o . Což oni opravdu dost pot řebuj ou .. někdy . Nebo t řeba i tu Monicu dokáže umlčet. což
teda je nadIicl skej výkon, ale.. Ale jako to se mi libí, že je jako hodně od rány, ale přitom tak
roztomile trhlá, že.. Ta to s t raš ně oživuje tu partu, timjak všichni ostatníjsou vcelku normální.
kromě Chancl lera teda, ten normální moc neni, ale ta Phoebe že je tak střelená. že je to úžasná
protiváha proti všem ostatním.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:123 [Ale je to třeba protiváha prot.] (222:222) (Super )
Codes: [Ross]
No memo s

Aleje to t řeba protiváha proti tomu Rossovi, kterej je tak st raš l ivě hodnej. jako to tam zapadá
do lý party, že nej sou zase vš ichni až tak moc hodný.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:127 [A Monica je na mě .. teda asi j .. ] (222:222) (Super)

Codes: [Mon ica]
No memos

A Monica je na mě .. teda asi jako č l ověk by mi sympatickej asi nebyla, protože já tyhle
pa nova č ný typy prostě moc nemusim. Ale jak ona j im to tam všechno organizuje, do t ýparty, to
je přes n ě ten v ů dce , kterýho oni potřebuj ou , aby ta parta.. 10 je st rašně takovej ten tmel tý party,
že ona.. j ak vždyc ky vyvařuje nebo jak je tam., prostě onaje.. prostě mně př íde , že onaje
hrozně drží spo lu, že ona je ten základní kámen celýho toho kamarádství, i když teoreticky se to
odvíjí od Rosse, že jo, protože Chandler je jeho kamarád a tak, ale mně příde , že opravdu
jediným držákem tý party, nebo ne jediným že jo, ale jako n ej větš ím držákem tý party je ta
Monica. A že to pak.. jak jsou spolu s Chandlerem, tak ..ona se pomalu zk l i d ň uje a už není tak
hysterická a tak... a ty j ej í záchvaty uklízení, to je úp lně úžasná věc. (úsměv)

P 5: rozhovor 5.doc - 5:131 [Takže máš nejradši Chandlera? ..] (224:238) (Super)

Codes: [Chandler]
No memos

274Takže máš nej radši Chandlera?

275Asi jo ... Nebo možná Rachel. Ale.. spíš toho Chandlera, že ten je.. takovej jako vtipnej

(úsměv ) .

276 Kv ůli tomu , že je vtipnej?

280No ono taky, kVL" i tomu, že je nej věrohodněj ší takovej z nich, j eště s tou Rache!, že to je .
opravdu č lověk .. s kterým..nebo takhle: se kterým bych si třeba rád a pokecala, JO, že bych SI

ř íka la, že tohocll e bych si fakt dokázal před stavi t jako vlastního kamaráda a že vopravdu,je to
č l ově k se vším všudy, jako i se svej ma slabostma i svejma s i l n }'m ~ s~r~ l1 k~l~l a, jako t~ se mi ~s i
nejvíc líbí, že je asi nejlíp napsanej nebo ne nejl íp napsanej ale I~ozn a I ~leJ 1J? Za~lraneJ ' p.ro,toze
mi p ř íd e , že Matthew Perry musí být hodně podobej Chandlerovl, protoze ,at h? c1?věk vid, v
jakýmkoliv jiným filmu nebo v n ěj akým dokumentu, tak ~ždyc~y ~e cho:a ,s~eJ ně Jako .
Chandler, takže on asi moc nehrál, hrál spíš sám sebe, takže mozna vypl ýv á I z toho, aleJe
takovej opravdu jako hodně sympatickej a hodně uv ě ři telnej ,

c



281Naš la bys mezi t ěm Idukama n ěkoh,o kd o by sc ti libi l jako par tner?

282 Ne. To zase ne.

283 Kdo je ncvi c jako ty?

(p řem ý š l í) Nejvic? Nevim. Já bych řek la .. nem ů žu ř íc t , že jedna z nich mije neivíc podob a' I
. I . k á ř k C J na. rue

jako Jsem ta .ovej zrna t 'ar jako handler

P 5: rozhovor 5.doc - 5:132 [Takže máš nejradši Chandl era? ..] (224:230) (Super)
Codes: [Rachel]
No memos

274 Takže m áš nej radši C ha nd lc ra ?

275Asi jo. .. Nebo možná Rachel. Ale.. spíš toho Chandlera, že ten je.. takovej jako vtipnej
(ú směv) .

276 Kv ů l i to 111 II, že je vripnej?

No ono taky, kv ů l i tomu, že je n ej vě rohodněj š í takovej z nich. j eště s tou Rachel. že to je
opravdu č lověk .. s kterým..nebo takhle: se kterým bych si třeba rád a pokecala, jo, že bych si
říka la, že tohodle bych si fakt dokázal před stavi t jako vlastního kamaráda a že vopravdu. je to
č lově k se vším všudy, j ako i se svejma slabostrna i svejma silnýma strá nkarna,

P 5: rozhovor 5.doc - 5:137 [Našla bys mezi těm klukama n ěk. . ] (232:250) (Super)

Codes: [identifikace]
No memos

281Našla bys mezi t ěm klukama n ěkoh,o kdo by se ti libil jako partner ?

282 Ne. To zase ne.

283 Kdo je nevíc jako ty?

285(přemýš lí) Nej víc? Nevirn. .J á bych řek la .. nem ů žu říct , že jedna z nich mije nejvíc podobná, ale
jako jsem takovej zmatkář jako Chandler a př íde mi, že jsem místama s tej ně trhlájako Phoebe,
ale ja k n ern ů žu ř íc t , že jsem jako jedna z těch postav nebo žejsem podobná jedný z těch postav,
jako já se n eztoto ž ňuj u ani z jednou, jako na každý z nich bych našla něj aký vlastnosti, který
mám taky, ale určitě jako mi žádná není zv lášť podobná. To zase ne.

286 .Je tam nějak á postava, kterou bys cht ěla být ? Kdy bys mohl a zmčn it SV)' vlastnosti?

287Ani ne. Ani ne, protože j á nevim, já mám hodnoty trošku někde jinde, než maj oni. Takže mě by
t řeba .. třeba j ak j e Ráchel celá odvázaná, že pracuje v módním pr ůmyslu , mě by to třeba
nen apl ň oval a nebo takhle: jako já n eřik árn , že to je špatně , ale prostě ... nevidím v tom.. něj ak
jako ...necítila bych, že mám něj akj ako .. že tohlencto je přesně ten život, kterej bych chtěla žít,
ani u jednoho z nich . .Jako oni maj dobrý životy, ale není to jako.. neztotož ňuj e se to nějak s

mejma cilerna , nebo s mejma vizerna budoucnosti.

288 A jaký jsou tvý vize?
292No (zasmání) Já nevirn.. j ako t řeba za 10 let? Kde bych se v idě la?.. Já bych chtě la, po vejšce
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ted ~ . bY: ~ l c h tě l~ v~I.·a z i t na n ěj ako u třeba !llImanitární akci. někam . někam do ciziny. t řeba j á
nevun. tn roky. ctyn roky pracovat pro něja kou ueziskovku, pro něj akou humanitární organizaci
oprav (~u . A h.l a v n ě . byc l ~ c,h tč l a dě l a t něj akou práci. která by nespo č íval a jenom třeba v
rekonfIguracl dat. j ak d ě l á Chandler, nebo takov ýto sedě n í v tý kance l áři nebo t ře ba to vaře ní

nebl: t~ I,l l ec to .. že ,oni t~.m vš i c l~ n i pra k:i~,~y j :O~l hr~zný městs ký typy. A to já zas nejsem.
Takže ja bych c h t ě la n ěj a kou rů zno rod ěj š í pracr, něj akou jako r ů znorod ěj š í . A mně t řeba bv se
ani n ech těl o čeka t s d ít ětem až do těc h 32 nebo já nevim v kolik přesně Rachel to d ít ě mčl ~
nebo ta kh ~e . Ta~\ ~e I~~d ši, bych ,t~ dítě měl a d ř í v a t řeba bych se vidě la i usazen ěj ší , jo, že t řeba

bych n c rn ě l a v j ) n ěj a k ýho stalyho partnera, tak bych asi vyšilovala daleko víc. než t řeba .. u
nich je to tak n ěj a k norm ál ni. jo, že, t řeba v New Yorkuj e to asi dost j inej pohled na svě t než
tady. ale. .J o že t ř e ba bych se v i d ě l a daleko víc usazená vjejich věk u.

293 Takže si moc sv ů j život n ep ř cd s ta vuj eš jak o v seriálu'!

Ne, mn ě tam trošku hodně vadí to, že tamjsou opravdu všichnim ě stsk ý typy. A tak já opravdu
něja k moc n esm ě řuj u.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:138 [příde mi, že jsem místama stej..] (238:238) (Su per)
Codes: [Phoebe]
No memos

p řide mi, že j sem mísrarna stej ně trhlájako Phoebe, alejak n ern ů ž u ř íc t , že jsemjako jedna z

těc h postav

P 5: rozhovor 5.doc - 5:139 [Kdo je nevíc jako ty? ( pře mýšl..] (236:238) (Super)
Codes: [postavy v ž i votě - k ex l enz i ]
No memos

283 Kdo je nevíc jako ty'!

( přemýš l í ) Nej víc? Ne vim. Já bych řek l a .. n em ů ž u ř íc t , že jedna z nich mij e nejvíc podobná, ale
jako jsem takovej zma t k á ř ja ko Chandler a příde mi, že jsem místama s tej ně trhlá jako Phoebe,
ale jak nern ů žu říct, že jsem jako jedna z těch postav nebo že jsem podobná jednýz těch postav.
jako já se n eztoto ž ňuj u ani z jednou, jako na každý z nich bych našla něj aký vlastnosti. který
mám taky, ale urč itě jako mi žádná není zv lášť podobná. To zase ne.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:140 [Takže mě by t řeba.. t řeba jal; ..1 (242 :2-12) (Super)

Codes: [Rachel]
No memos

Takže mě by t řeba .. třeba j ak je Rachel celá odvázaná, že pracuje v módním průmyslu , mě b. to
tře ba nenapl ň oval a nebo takhle: jako já ne ř í k ám , že to je špa tně , ale prostě ... nevidim v tom..
něj ak jako...necítila bych, že mám n ěj ak jako .. že tohlencto je přesně ten život, kterej bych

c htě la žít, ani u jednoho z nich.

P 5: rozhovor 5.doc _5:141 [Ani ne. Ani ne , protože já nev..] (242:242) (Super)

Codes: [postavy v ž ivotě - k extenz i]
No memos

Ani ne. Ani ne, protože já nevim,já mám hodnoty trošku někde jinde, než rnaj oni. Takže mě by
t řeba .. t řeba j ak je Rach ~1 celá odvázaná, že pracuje v módním pr ůmyslu , n~ě . by to třeba .
nenapl ň o val a nebo takhle: jako já neř íkám , že to je špatně, ale pro t: :.. n ev ld ll~ v tom.. něJa~ ,
jako...necítila bych, že mám něj ak j ako .. že tohlencto je přesně ten ZIVOt, kterej bych chtě l a Zit,

Cll



-
ani u j ed~lO ho z nich. J ak~ oni 1 ~1 aj dobrý životy. ale ncni to jako.. neztoto žň uj e

mej ma cilcma. nebo s mejma vizerna budoucnosti.
to n jak

•
I

I
I

p 5: rozhovor 5.doc - 5:144 [u nic h je to tak n ě j ak normáln.. ] (246:246) (Super)
Codes: [realita - ano]
Memos: [ME - 01.05.07 [22]]

u nich je to tak n ěj a k norm ál ni. jo, že. t řeba v New Yorkuje to asi do t jin ej pohl d na vět než
tady. ale. Jo že t ře ba bych se v i d ě la daleko víc usazená v jejich věku.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:145 [Mohla bys s t ěma postavama kam. . ] (252:258) (Super)

Codes: [pos tavy v ž ivo tě - k ext enzi]
No memos

295 Mohla bys s těma post avam a kamar ádit? I~ í kal a jsi, že Joey...

299Jo. uri čtě . Já myslim, že se všerna, akorát.. . Jako myslím, že s (se smíchem) s Monicou bych
jako byla občas hodně na kordy. alejinak myslím. že onijsou takov ýty vcelku kvalitní lidi v
tom smyslu. že to nej sou, nejsou to žá dný parchanti. jako podrazáci nebo něco takovýho. že by
se č lově k je nom bál s nima promluvit. jako kdy ho zase podrazí. Jsou to takový mili. vcelku
př iraze n )' lidi . o o Takže jo.

300Kdo myslíš by byl tv ůj nejl epší kama rád'?

(bez rozmýšleni) Asi Chandler.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:147 [Kdo myslíš by byl tv ůj nejl epš..] (256:258) (Super)

Codes: [Chandler]
No memos

300Kdo myslíš by byl tvůj ncj lepší kamar ád?

(bez rozmýšlen í) Asi Chandler.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:148 [Když n ě co ud ě la] , chápeš ty mo.i] (260:262) ( uper)

Codes: [Joey]
No memos

302Když nčco ud ěla] , ch ápeš ty motivy za tím ?

Větš i nou jo, akorát u Joeyho občas mám problém, že takový to jeho.. jak on .. pro tě hání ty .
ženský a opravdu je považuje za větš inou jenom za .. de~me tom~1 (s ~I. mč\:em). zářez na ~o teli,
tak to místama nechápu, prostě, ale to asi nepochopim nikdy, to jestli j n ěj akej chlap kej ten...

To nechápu ani u jin ých lidí než jenom u Joeyho,

P 5: rozhovor 5.doc _5:152 [To se mi libí. Že to . že to ne..] (262:262) (Super)

Codes: [humor]
Memos: [ME - 01.05.07 [24]]

To se mi Iíbí. Že to. že to nejednají č istě jenom proto, aby to byla zábava. Ale v ě t inou to
vychází z n ěj akých dejm e tomu.o. vopravdu vývoje tý postavy.
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P 5: rozhovor s.doc - 5:155 [No že mam taky tak n ě j ak dejme. . ] (266:266) (Super)
Codes: [p řáte lstv í ]

No memos

No že mam taky tak n ěj ak dejmc tornu kamarády, se kterýma si m ů žu promluvit opravdu o
čem ko l i v . Jako nen í j ich dejm e tornu 6 nebo 5. že jo, ale že mam kamarády, na kterv se m ů žu

abso l u t ně spolehnout, který vim, ŽC kdyby se kdykoliv cokoliv stalo, tak že..že mM'u za nirna
přijí t a požádat o pomoc a nernusim se stydě t. nemusim se bát že by mě poslali do háje nebo
něc o takovýho.

P 5: rozhovor s .doc - 5:156 [A taky jsou zřejmě . . j sou tam . . ] (266: 266) (Super)
Codes: [Rachel ] [Ross] [srovnani vztahu]
No memos

A taky j sou zř ej m ě .. j sou tam takový ty citový kotrmelce, .. .jak kolem sebe..dejme tomu Ross s
Rachel chodili, jako jestli spolu jo bej t, nebo nebejt spolu a že si, a že jako nechtěj pokazit to
kamarádství, a le voba by c h tě l i spolu bejt.. Tak samozřej mě to se mi stává taky docela často

(ú směv)

P 5: rozhovor s.doc - 5:157 [řeba ten příklad s tím, jak by..] (274:274) (Super)
Codes: [Phoe be]
No memos

ře ba ten p ř í kl ad s tim, jak byla Rachel těhotn á . Tak jak tam na sebe Phoebe vzala. na tý svatbě

ja k se to provalilo. Jak tam na sebe Phoebe vzala, že v last ně to t ěho ten stv í , že ona je těhotná .

Tak todlencto by mě t řeba v ů bec j ako kamarádku ani nenapadlo jako. Ale př i šlo mi to.. od ní
ja ko h rozně hezký, tře ba . ..

P 5: rozhovor s.doc - 5:159 [Jak kdy. Jako občas .. jak řik..] (274:274) (Super)
Codes : [pouziti serialu na...]
No memos

Jak kdy. Jako občas .. jak ř í kám , s tím plivnutím do kafe, tak jsem se docela inspirovala
( ú směv) . Ale j akože občas si č l ověk řekn e: jo tak todlecto je docela dobrý řešení tý situace.

P 5: rozhovor s.doc - 5:160 [Tak.. jako inspirace pro n ě k te . . ] (274:274) (Super)

Codes: [pouziti serialu na...]
Memos : [ME - 01.05.07 [26]]

Tak.. j ako inspirace pro některý řeše ní situací docela dobrý, ale větš i nou píš jenom
porovnávám, j ak bych to ř e š i l a j áa jak to ř eš i l i oni.

P 5: rozhovor s .doc - 5:161 [Použila jsi třeba n ě co z toho . . ] (276:282) (Super)

Codes : [role tv v zivote]
No memos

321 Použila jsi t ř eba nčco z toho seriálu?

326 P ř ímo vědomě, že bych si ře k la: tak a teď to uděl ám přesně podle seriálu, tak to asi ne. Ale
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urč it ě j á jsem tim docela ov l iv ně ná, že jo, protože č lověk toho viděl tolik že Teď \ ted. ... me e a
nic nenapadá, al: ..i e u~'~ i tě ~l1 ožný , že n ěkde j sem něco takovýho.. . Jako stoprocen tně urč it é

jsem n ěkdy použila n ěj a kej vzorec chování, co tam oni d ě laj . Ale teď mě teda nenapadáco...

327A z t č ch jin ých se r i á l ů a fi lm ů , na který koukáš, si taky n ěco ber eš?

Sem tam jo, kdyžjako... tam č lově ka n ěco zauj me. tak.. ř íkám si jako proč ne. Ne jako že bych
si vy lo že n ě řek l a : tak a ted' to u dě l ám jak o přesně podle toho filmu. Ale že zpě tně, kdvž se na
tim zamys lím. tak si ří kám: sakra tohle užj sem n ě kd e v i dě la , sakra tohle bvlo v tom f~lmu nebo
v tom seriálu. .

P 5: rozhovor 5.doe - 5:162 [P řipad á ti řešen í t ěc h probl ém. . ] (284:290) (Super)
Codes: [realita - ano]
Memos : [ME - 01.05.07 [27]]

331p j'ipa dá ti ř eš e n i t čch problém !". rea listický '!

333To je právě v t ěch Přáte l í c h co se mi líbí, že spousta z nichje realistick ých.jo. Třeba jako...
jako tam Phoe be s Mikern odchovávali sedum krysích m láďátek (smích) to nevim. jak by bylo
až tak realistický (smích), ale jako větš i na těc h prob l é m ů , zv lášť v těc h vztazích je u rč i tě hod ně

u v é řitc l n á a hod n ě hodn ě realistická.

334Takže cel ý tcn se ri ál bys ř ek l a, že je realistickej?

I-lm. více mén ě , j ako s určitou nadsázkou že jo, ale jako jo. Docela jo.

P 5: rozhovor 5.doe - 5:163 [To je právě v t ěch Přá telích c..1 (286:286) ( uper)
Codes: [u rčen í kvality]
No memos

To je prá vě v těch Přáte l ích co se mi líbí, že spousta z nich je realistických, jo.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:164 [Jak bys ty definovala p řá te l sL] (292:294) (Super)

Codes: [p řátel ství]

No memos

337.Iak bys ty defin ovala p ř á telství ? Ty jsi ř í ka l a, že to je, že za t ěma lidm a muže" jít

kdyko liv. . .

Pro mě p řá te l stv í j e absolutní d ů v ě ra , j ako.. třeba tamje rozdíl mezi a vztahem p řá tel stv ím je
prakticky jenom v tý fyzický př it a žli vost i , protože myslim, že základ každýho tohodle hlubšího
vztahu musí být založený na t ýd ův ě ře . A to přáte l s tví je ště o to víc, založený, že se nesmím bát
promluvit o čemko l i v , a bso l utně (s d ůraze u) o čemko l i v . Já myslím, že mezi p ř átelema by
prakticky žádný tabu bejt nern ěly, jo. Ehm... nenapadá mě jako.. asi opravdu jenom důvěra a

možnost mluvit o čemko l i v , to základní.

P 5: rozhovor 5.doc _5:165 [V partnerských vztazích je ta ..] (296:298) (Super)

Codes: [partnertsvi]
No memos

342 V pa rtnersk ých vztaz ích je ta d ů v ěra taky takhle silná nebo'?

Tam ta d ů v ěra j e založená na n ěčem j inym, mi příde . P rávě tirn, že jso u ještě .. právě nějak)' .. ty
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VáŠ~ l.Č a t o ~" ccto ,. tak ~a d í'I včra) e trošku jin ýho rázu. jo. že že... A hlavn ě bych řekla . že taková
to. rakovy.tO, ~ red?: ze ~a rt l~ :n by o sobě mě l i vědě t úp l ně všecko,jo a že by měl i v ě d ě t ú p l ně

o všem. MI ?n ~l.e , .J ~ n e Vln~ ,.l a n ~ todlecto moc nevěřím . já si myslím. že by tam měl o bejt
t roš~ u aspon n ěj a k ý to t.ros~.u ta.l.e l:~ ství , .n ěj aká . ta 13. komnata, kteroujako o tom ten druhej
nevi. .l ako ncmusi to bejt n ěj akej . j a nevun. že jsem p řed pěti lety někoho zavraždila a sedě la

jsem. Ale něj a kou prostě urči tý tajemství, že by č lově k m ěl vždycky mítjenom nějakou

komllrku schovanou pro sebe.

P 5: rozhovor ě.doc - 5:168 [kde žto v tom vztahu mi p říd e , ..] (298:298) (Super)
Codes: [partnertsvi]
No memos

kdežto v tom vztahu mi př íd e , že tam vždycky n ěj a ký tabuje. žejo. dejme tomu. ať už to jsou já
nevim bejvalý partn e ři nebo n ěj aký úchylný sexuální praktiky (s ú směvem ) nebo já nevím co.
Tak vždycky to nebude tak úpln ě otevřen ý , jako to přáte l stv í.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:170 [A jak si myslíš , že je to defi..] (300:302) (Super)
Codes: [partnertsvi]
No memos

347 A jak si myslíš, že je to definovali )' v tom ser iálu? P ř át e l stv í a pa r tners tví.

Tam mě p říd e , tim že spousta těch ... nebo takhle: prakticky vě t š i na těc h trvalejch vztah ů tam
vzniká z toho p řátel ství , tam oni prakticky k tomu p řá te l s tv í akorát př i d aj ten sex. jo.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:171 [Ale to přátelství je u nich ta..] (302:302) (Super)
Codes: [p řátelstv í]

No memos

Ale to p řátel st v í je u nich taky podle mě taky o tom, že se na sebe m ů ž ou spolehnout, že
vždycky tady budu j enom pro druh ýho a že.. ty problémy tak něj ak i řešej s po leč ně a že
vždycky jeden druhýrnu pom ů ž e. A rnyslim, že pro něj e tady ta vzájemná pomoc taky
základním kamenem toho vztahu.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:172 [A co rodinný vztahy? No, mně p. . ] (304:318) (Super)

Codes: [rodina]
No memos

350 A co rodinný vz ta hy ?

35 1No, mně příd e , že ty postavy v tom seriálu.. . záměrně .. nebo takhle: spíš ty scénáristi těm
postavám záměrně j ako trošku omezili ty vztahy s tou rodinou, aby tam nernuseli plíst víc těch
lidí. Takže větš i na z nich tam nerná úplně ideální vztahy s tou rodinou, tak prakticky kdo se cítí
dobře v rodině j e Ross, protože to je prot ě ž ovaný dítě , a Joey, s těma svejma osmi sestramatak
jako taky, ale tam tim, aby se.. . hl avně soustřed i l ten seriál na těch 6 lidí, tak mi p ř íde, že tam
jsou ty vztahy s tou rodinou dost osekaný, jo. Jako že tamjsou braný jenom do t okrajově. že..

Možnáje to škoda.

352 Vadí ti to v tom seri álu?

354Ne ne,jako nevad í mi to ale myslím, že by .. .takhle: nevadilo by mi, kdyby nebyly takhle
osekaný. Ale nevadí mi, 'že jsou tak osekaný. Zase že a spo ň č lově k zase soustřed í spíš na jedno
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ús t řed n í tém,a, t ěch.hl e ?lidí a n,ěj a k jako ne.. se nerozptyluje dalšíma a dalšíma vedlejšíma
epizodama. j a nevun. Jak to ma Ráchel s otcem nebo s matkou nebo jak to je.

355Při pad á ti , že z toho vy plývá , že pro ty postavy nejsou rod inu )' vztahy tuk dtllcžitý?

359Mnč pi' ícle: že pro n č kt~rý z t ěch postav urč i tě . Tak u Chandlera je to úpl ně j asn ý, že jo. Ty jeho
rod i če . ty JSou.. (se smíchem) zvláštní. Ale t řeba u Monicy, u Rá chel, no u Phoebe taky jako.. .
tam v l as t ně j cdi nej, kdo mi p ř íde , že má něj aký se p ě t í s tou rodinou. je vopravdu Ross·. 'I č
p říde. že ten.. a le ten to má jen proto. že ty mu sous tavně zvedaj sebevědom í. takže když už
vopravdu j sou na n ěj všichni ošk liv í. nikdo nechce poslouchat o dinosaurech ( ú sm čv j.tak že jde
za mami nkou a za tatín kem se vyplakat. Jako že je .. . že je bere jako spíš takovou .. takovv...
jako ne p římo tu hlavní oporu, ale takovou tu j istotu, která stoj í někde opodál a ...0 ktcr\'-vÍ, že
vždycky ja ko, když už je všecko v Pl'tli, takže jako maminka s tatínkem ho podržej, jo. Ale
j inak mi p říd e , že nemaj ideální vztahy s těma rod i černa .

360 Aj ak jsou rodinn ý vz ta hy d iHežit )' pro teb e?

Pro mě st rašně moc, já mám s rodinou teda úžasnej vztah, Já na rodinu hodně dám a urč i tě

t řeba .. tak p řetrh a t ty vztahy s těma rod i č e rn a , jako to prakticky uděl al a Rachel. když utekla z tj'
svatby a ona ani s tou mámou ani s tim otcem se prakticky n ějak nebaví. jo. Tak to sem.. to bych
asi neu d ěl al a . Pro mě j sou určitě d ů l e ž i t ěj š í než pro ty lidi v tom seriálu.

P 5: rozhovor ě.doc - 5:173 [No, mně p ř lde, že ty postavy voo l (306:306) (Super)
Codes: [negativa] [odstup]
No memos

No, mně přid e , že ty postavy v tom seriálu.. . záměrně .. nebo takhle: spíš ty scénáristi t ěm

postavám záměrně jako trošku omezili ty vztahy s tou rodinou. aby tam nemuseli plíst v íc těch

lidí. Takže vět š i na z nich tam nerná ú plně ide ální vztahy s tou rodinou,

P 5: rozhovor s.doc - 5:176 [ale tam tim, aby se ... hlavn ě so. . ] (306: 306) (Super)

Codes: [odstup]
No memos

ale tam tim, aby se . ,. hl avně sous třed i l ten seriál na těch 6 lidi, tak mi p ř ide , že tam jsou ty
vztahy s tou rodinou dost osekaný, jo. Jako že tamjsou braný jenom dost okrajově. že.. Možná

je to škoda.

P 5: rozhovor s.doc - 5:180 [tam vlastn ě je dinej , kdo mi p ř ..1 (314:314) ( uper)

Codes: [Ross]
No memos

tam v last ně j edinej , kdo mi př íde , že má něj a ký sepětí s tou rodinou, je vopravdu Ross. Mě
příde , že ten.. ale ten to má jen proto, že ty mu soustavně zvedaj sebevědom í, takže když už
vopravdu jsou na něj všichni oškliví, nikdo nechce poslouchat o dinosaurech (úsměv), tak že jde
za maminkou a za tat ínkem se vyplakat. Jako že je.. . že je bere jako spíš takovou. takový...
jako ne přímo tu hlavní oporu, ale takovou tu j istotu, která stoj í někde opodál a .. .0 který vl, že
vždycky jako, když už je všecko v pytli, takže jako maminka s tatínkem ho podrže], jo. Ale

ji nak mi příde, že nemaj ideální vztahy s těma rodi čema ,

P 5: rozhovor s .doc _5:182 [ak přetrhat ty vztahy s těma r. vl (318: 318) (Super)

Codes: [Rachel]
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No memos

ak pře t rl~ at ty vzt~hy s tě n~a r?di čema , j ako to I~ra kt i c ky uděla l a Rachel, když utekla z t)' svatby
a ona am s tou marnou aru s lim otcem se prakticky něj a k nebaví. jo Tak to sem.. to bych asi
neudě l ala . •

p 5: rozhovor 5 .d~c - 5:183 [Kdybys mě l a srovnat př á t e ls ký , ..1 (320:322) (Super )
Codes: [srovnám vztahu]
No memos

365Kdy bys m ěla s ro vnat p řátelský , partnersk ýa rodinn ývzta hy, jal, jsou dtdežitý pro tebe?

No.. .. Pro m ě . . . ono.. já nevim. Já bych to docela nerada srovnávala, ale řek la bvch. že ty
p ř áte l ský . ....a rod. i.I1I ~Ý j sou 1.1O.dně hodně na stej ný úrovni, akorát, že každej je dejme tornu
podpora trosku v Jlny oblasti, .1 0. Jo že s p ř áte l erna ře šim větš i nou ne úplně to samý a z toho
sarnýho úhlu jako s rod inou, jo. Ale pro mě .. partnersk ývztahy.. já jsemjako žádnej hodně
vážnej partnerskej vztah, kdy j ako opravdu bych si řlka l a , jo tak todlencto je, budeme mít čtyř i

dět i a domek s bílým plotem, tak to jsem j eště jako nezažila, takže nern ů žu soudit jako. něj aký

ty takový krátkodoběj š í , to nechci srovnávat, to je vo něčem j in ým, ale .. . a le ty p ř áte l sk ý s tou
rodinou jsou hodn ě na stej no.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:184 [A jak si myslíš , že je to v to..] (324:326) (Super)
Codes: [srovnani vztahu]
No memos

369A jal, si myslíš, že je to v tom seriálu?

Tam určitě je to přá tel stv í první, pak j sou ty partnersk ý, pak dlouho nic a pak rodina, mi příde .

U vě t š i n y teda z t ěch . ..

P 5: rozhovor 5.doc - 5:185 [Jak si myslíš , že je to v týhl..] (328:334) (Super)
Codes: [srovnani vztahu]
No memos

373.1ak si myslíš, že je to v tyhl e spol e čnosti ? Třeba v okolí, \' médiích...

378No já j sme hrozně p ře kvapená , mě překvapuj e právě že jak v médiích, tak větši nou v okolí
slyširn, že rodina pro ně není zas až tak d ůl e ži t á , Takový ty holky co použivaj : matka zase tohle
jo a j á už se t ě šim až vypadnu. To mi p říde j ako st rašně siláckýřeč i a p ř íde mi to hrozně hloup ý.
A v ů bec j ako, proč se zbavovat takov ý ty podpory, která tady by mohla bejt vůbec j ako
nej siln ěj ší ,j o . Ta rodinaj e přece j enom taková ta jistota úplně nej větš í. Jakože t řeba s
p ř á te l e rna , j o, dá se rozhádat tak, že už na sebe v životě nepromluvíte. ale přece jenom s tou
rodinou jsou tam ty vztahy, tím, že ... větš i nou jsou.. dýludržovaný a taková ta pospolitost
rodinná .. tam.. v ě t š i nou funguje. Tak mi p říde že se daj h ů ř zpřet rha t než ty vztahy s těma
př á te l ema , Ta kže j ú myslim, že se tak něj ak docela s i l ně podce ňuj e ta role tý rodiny v tom
ž i vo tě . Že by měl a bejt vyzdvihovaná na vyšší ú rove ň než třeba ....ehm... n ěj aký ty ne tak
dlouhodobý partnerský vztahy nebo.. takový ty krátkodobý přátel stv í. Myslím, že ta rodina je
takový ta stá liee, která by měl a mít vě tš í hodnotu, nežje j í v současný spo leč nosti j ako

p ř i dávan á.

380A kdyb ys s rovna la partnerství a přátelstv í , jak si myslíš, že to je v t ýhle s polečnosti ?

Tady určitě j e bych ře k la , že je partnerství se dává na vyšší. ..jako na vyšší ú rove ň než
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přáte l s t ví. Na to pf'átelství,s~ tady taky trošku zapomíná. Nebo jako takový ty chlapský sedánky
jako o tom se všude mluví. .1 0. Ale t ře ba na přáte l st ví mezi d věma holkama se mvslim ze docela
zapomíná. že větš i no u převl á (~á takovej ten pocit, že žensk ývě tš i nou jsou.. j Oll '.. nej sou
kamarádky na ce lej život, jo. Ze se větš i n ou kv ů li n ěj ak)' kravině rozh ádaj, většinou kv ůli

chlapovi n~bo něČ?ml~ ta~,ovýll1l.\. :- že vě~ š i n ou t ře ba názor, že přátel stv í , kterýje jako v č t š i , je
to chlapsky. chlapacky p ř áte l s tv í . Ze se sejdou v hospod ě , pokecaj, zachlastaj, zajdou na fotbal.
Ale vo tom si mysli m, že to není. Jako že myslim, že i ženy m ů ž ou mít hodně jako dlouhodobý
p ř á te l s tv í a že i tyd lencty chlapský sedánky maj trošku j inej v ýznam, než jakej je j irn přid á van ej

ehm.. v t)'.. j á nev ím, v takovým tom obecným pov ědom í, jo. Že to jako není jako j ít si zařva t

na fotbal, ale je to vo tom, že oni když sed ěj nad tirn pivem, tak samozřej mě úplné j in ým
zp ůsobem než třeba , když dvě holky t ři hodiny drboujednu věc , jo. Ale že oni.. že oni tv
d ů l e ži tý věc i taky proberou, jo. Akorát že úp l ně jiným stylem.. Myslím, že tam je to tak)' vo
tom, že si maj s kym promluvit, o t ě ch věcec h, o kter ých třeba nem ů ž ou mluvit s partnerem.
pros t ě z j akýhokoliv d ů vod u. B uď že by je partner nepochopil nebo že to je právě to
tabuizovaný téma.. Takže myslim, že přáte l stv í by mělo bejt hodně vysoko na tom žebříčku těch

hodnot.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:186 [Myslíš si , že to všechny posta..] (336:342) (Super )
Cades: [srovnani vztahu]
No memos

385 Myslíš s i, že to vše chny post avy chá po u s tej ně?

389Já myslim, že to dost často skoro i zam ě ň uj ou . že.. občas, tak to že to jsou rnístama kamarádi,
který spolu spěj , jo . V u rčitej ch fázích toho vztahu. Ale že jo, tam i ty partnerský vztahyjsou i
hodně založený na tom přátel s k ým vztahu, takže je to.. .

390A myslí š, že to maj vš ichni s tej ně se řazen)', že p řá tel stv í j e d ůl e ž i t ěj š í než partnersk ý
vzta hy nebo tam je n ějak á postav, která by to brala ji nak?

Já bych ře k l a , že.. t řeba Ráchel by byla schopná dát to partnerství na první místo... a asi i
Monica. Ale tře ba .. . ty kluci bych řek la , že anij eden..jed i ně snad Ross, ale spíš bych řekla,

že... možná ten Ross no, ten by byl schopnej i přebrat ty vztahy, ale na druhou stranu když tam
mě l ten problém s Emily, že bud' si měl vybrat Emily nebo Rachel, tak nakonec se prakticky
rozhod pro tu kamarádku. Takže já bych ře k la , že ten jedinej, kdo by možná byl schopnej dát to
partnerství víc než p řátel stv í , j sou Monica s Rachel. Ten zbytek by dal před nost přátel ství.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:188 [Já myslím, že to dost často sk.] (338:338) (Super)
Codes: [partnertsvi]
No memos

Já myslím, že to dost často skoro i za rn ě ň ujo u . že.. občas , tak to že to jsou místama kamarádi,
který spolu spěj , jo . V u rči tej ch fázích toho vztahu. Ale žejo, tam i ty partnerský vztahy jsou i
hodně založený na tom přátel ským vztahu, takže je to...

P 5: rozhovor 5.doc - 5:192 [Když se díváš na ten seri ál, v..] (344:354) (Super)

Codes: [identifikace]
No memos

392 Když se dí vá š na tcn se riál, vz ta huješ ho ke sv ýmu životu'?
I

393N ě kdy j o. Když vopravdu tam je něj aká situace, kterou jsem t ř:ba proži l ~ nebo někdo prožil, tak
si.. jde vo to jaká, jo , když tam je n ěj aká veselá sekvence, která by byla:JO haha, tak todlencto
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se mi n ěkdy sta lo. anebo kdyžje to vopravdunčjakej problém. tak mě t řeba zajímá.jak to budou
ře š i t. oni: jo. I~ dyž j e to t ře,ba v~c , kt~ rá užj~ za mnou. tak si říkám . jakjsem to ř e ila já a jak to
ř e š ej oni. tak Jako porovnam a Je to Jako zaJimav ý.. to srovnávat, jo jako opku.

394pou žila jsi n ěkdy n ěj akou situaci ze seriá lu ve svým ž ivo t ě ? lěj a ko u hl ášku?

395 Jo. jako hlášky jsou tam. j a s n ě (ú směv ) . Tim, že na tyhlety P řáte l e kouká prakticky každej a
zv lášť v naší t říd ě , tak ty hlášky jsou ú p l ně legendární, n ě k te rý.

396Řekla bys, že t i nč co ze seriálu pomohlo pochopit v tvvm ž ivo tě '?

.. Jako pomohlo pochop it, přímo ten seriál ani ne. Že bych.. . Spíš mi to pomohlo trošku docenit
to p řáte l st ví. .I ako.. když to č l o vě k vidi, že.. j ako j asn ě je to seriál.je to nadsázka. Ale říká si. že
když to m ů ž e fungovat to p řá te l stv í takhle, že p řece jenom to přátel st ví u rč itou hodnotu musí
mít. ja ko když to takhle funguj e, takhle bezvadně , mezi t ěmad l e lidrna, tak proč by to nemohlo
fungovat i já nevim, dejme tomu v mejch přá tel skej c h vztazích. Takže č lověk jako docenil tu
hodnotu toho p řát e l stv í , mi p říde .

P 5: rozhovor 5.doc - 5:193 [jde vo to jak á, jo , když tam j..] (346:346) (Super)
Codes: [akcenty v seriálu] [pouziti serialu na...]
No memos

jde vo to jaká, jo, když tam je něj aká veselá sekvence, která by byla: jo haha. tak todlencto se
mi n ě kdy sta lo, anebo kdyžje to vopravdu n ěj akej problém, tak mě třeba zajímá. jak to budou
ře š i t oni. jo. Kdyžje to tře ba věc , která užje za mnou, tak si ř i k á m . j ak jsern to ř e š i l a j á ajak to
řešej oni, tak jako porovnám a je to jako zaj irnav ý.. to srovnávat, jo jako opku.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:194 [Pou žila jsi n ě kd y ně j akou s i tu. . ] (348:350) (Super)
Codes: [hum or] [pouziti serialu na...]
No memos

394Použila jsi n ěkdy n ějakou situaci ze seriálu ve SV) '1I1 živo tě? N ějuko u hl ášku?

.1 0 , jak o hlášky j sou tam, j asně (úsměv) . Tím, že na tyhlety Přátele kouká prakticky každej a
zv l á š ť v naší tříd ě , tak ty hlášky jsou úplně legendární, někte rý.

P 5: rozhovor 5.doc - 5:198 [A proč se ti zrovna tenhl e nej..] (360:362) (Super)

Codes: [humor]
No memos

408A pro č se ti zrov na tenhle nejvíc líbí?

Mně př i še l st rašně vtipnej , že tam ty dialogy byly ú plně vyšperkovaný. J e ště něj ak se tam
objevil Joeyho otec, kterej měl milenku a ta milenka vycpáv?la něj a~ý mrtvý zvířát~a nebo něco
takovýhleho (smích). No právě . Jako opravdu tohlecto byl dll, kterej strašně sršel vtipem,

vopravdu od začátku až do konce.
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rozho vo r 6 (Karo lína)

p 6: rozhovor 6.doc - 6:3 [Kdybys mě l a popsa t, co se ti n. . ] (8: 10) (Super)

Codes: [ú rove ň ]

No memos

3 Kdybys měla popsat , co se ti na něm líbí, co t ě na tom baví.

V pod sta tě je to o tom normálním životě v New Yorku. ale přitom je to podan ývtipnou fortnou.
Neře šej . . .není to jen plytký, jako řeš í se tom občas n ějak)'.. hlubší věc i. ne často (zasmání). ale
snaží se.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:21 [Kdy ž kouká š na ten seriál, vnL.] (88:98) (Super)
Codes: [odstup]
No memos

55 Když koukáš nu ten se riál, vnímáš herecký v ýkony, jaká tam je v ýpravu, kulisy a tak?
Vním áš tuhle st ránku nebo to pros tě ber eš jenom jako že sleduješ, co se tam d ěj e a co

d ěl aj í postav)' ?

61 No tak (zasmánil. j á když jsem to sledovala poprv ý, tak to jsem si toho n ěj ak nevšímala. ale
te ďkon to máme doma, jako v češ t i ně nadabovan ýa v ang li čti ně. Tak v angl ič t i ně to nestíhám
v ů bec vnímat, jako něj a ký to.. herecký výkony nebo takhle. ale když už se na to dívám t ř eba

pot řet í na ten díl v češ t i ně, tak prá vě už si všímám i. nebo snažím se, n ěj akých hereck ých
v ý ko n ů nebo co se mě tam t ře ba praští do oč í nebo tak.

62 Hm, myslíš, že praští nebo si ří k á š , že se snažíš., že tam p římo vyhlcdá v áš. v.?

65 Takja ko obča s právě ty herce sleduj i, že si ř í k á m . j ak tohle zahraje nebo (zasmání) jako i když
vím, co, o čem ten díl je, ale že se na to koukám z trochujin ýho pohledu.

67 Hm a proč ? J ako t řeba , že už jsi to v i dě la tolikrát , že už.. .

Že už to znám, (smích) no. Ano.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:25 [A co si myslíš , že by definov a..] (1 D8 :122) (Super)
Codes: [u rčení kvality] [v roli arbitra]
No memos

75 A co si myslíš, že hy definovalo kvalitn í se ri ál nebo kvalitni fil m?

78 ( přem ý š l í) Hm, tak, kvalitní herecký výkony a ..u rči tě musí mít něj akou myšlenku nebo prostě
zaj ímavej děj , že se na to i lidi dívaj . To znamená, že... že se jim líbí, tak to liŽ podle mě svědč í

o něj aké kvali tě .

79 Hm a myslíš si, že jsou ob ecn ý mě řítka , jak posuzovat kvalitu I ultu ry?

80 Ne, to má každej subjektivní bych řek l a .

81 Hm a co pak si myslíš o recenzích, jako kritika.. .?

83 Ale tak jako přečtu si je, ale beru je s rezervou, že si pak na to udě lám názor většinou sama.
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84 Takže to bereš, j ako ind ividu ální názor toho kritika'!

Hm.

p 6: rozhovor 6.doc - 6:26 [A co si myslíš , že by defino va..] (108:114) (Super)
Codes: [obecna meritka kvality]
No memos

75 A co si myslíš, že by definovalo kvalitní seriál nebo kvalitn í film?

78 (pi'cmýšlí) Hm. tak , kvalitn í hereck ýv ýkony a ..u rčitě musí mít nějakou myšlenku nebo prostě

zajímavej d ěj . že se na to i lid i dívaj. To znamená, že... že se j im libí, tak to už podle m ě v ě dč i

o něj a ké kval i tě .

79 Hm a mys líš s i, že jsou obec ný m č ří t ka , jali posuzovat kvalitu kultury ?

Ne, to má každej subjektivní bych ře k la.

P 6: rozhovo r 6.doc - 6:28 [A myslíš si, že kdyby n ě kdo řc ..1 ( 12-t: 130) ( uper)

Codes: [ot ázka vkusu]
No memos

87 A myslíš si, že kd yby n ěkdo řekl, jak)' má oblíbeny film nebo seriá l, že ti to nčco řekne o
tom č l o v ě ku ?

90 No tak. .. 'o ani bych ne řekl a . Jako možná n ějaký, kdyby měl st rašn ě rád samý t řile čky nebo
takhle, tak si možná ře k n u, že .. . já nevím, má něj ak)' komplex. ale jako. že bych posuzovala
č lo vě ka pod le oblíbených televizních film ů nebo se r i á l ů , 10 ne.

91 Hm , sí mys líš, že jako dobrý nebo špa tný vkus, že to neexistuj e?

Ne.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:29 [Chybí ti v tom seriálu n ě j aký . . ] (132 : 134) (Super)

Codes: [nega tiva] [rodina]
Memos: [ME - 01.05.07 [34]]

93 Chybí ti v to m seriá lu n ěj ak ý téma? Co myslíš, že by tam mčlo j ešt ě být?

(pauza) Hm . .. možná víc rodinn ý vztahy, že oni v podstatě se baví akorát jen mezi sebou. ale s
těma rodinama moc nekomuni kujou.. nebo je n tak povrchně nebo.. v pár narážkách.

P 6: rozhovor 6.do c - 6:30 [Jak jsi se cítíla, když ten se..] (136:142) (Super)

Codes: [postavy v životě - k exte nzi ]
No memos

96 Jak jsi se cít ila, když ten ser iál skonč il, že už nebudou nové díly?

98 Mně to nějak nevadilo, tak j sem si řekla: no tak dobrý, končí , ale ... jako nějak mě to neranilo

nebo to ne.

99 Nepři š lo ti to lít o, že už .. .'?
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Ani ne. to vono toho bylo docela dost a pak už. mu č se možná.. .. už to sp ě lo k tomu. že už m ě l i

rodiny a d ět i . tak to už bylo takový nudn ěj š i . I zasm án i )

P 6: rozhovor 6.doc - 6:31 [Ani ne, to vo no toho bylo doce..] (142:142) (Super)
Codes: [ úrovenl
No memos

Ani ne. to va no toho bylo docela dost a pak už. mně se možná,.. . už to pěl o k tomu. že už m ěli

rodiny a d ět i . tak to už bylo takov ýnudněj š í. ( zasmán í )

P 6: rozhovor 6.doc - 6:34 [P řemýšlela jsi n ě kd y , co by ty.. ] (148: 166) (Super)

Codes: [postavy v ž ivo t ě - k ex Lem i ]

No memos

104Pj"c m)'šlcla jsi n ěkd y , co hy ty postavy mohly d ěl at dál? Po tom, co ten seri ál sko nčil ?

106(zasmání) To mě něj a k nikdy nenapadlo. Jsem to prostě brala. žeje to ukončen)' a ne ře šil a

jsem. ..

107 Už to bylo jedno, co se s nima stalo.

108 No.

109Dob ře, viděla jsi n ějak ý díl toho seriálu J oey?

IIONe.

II I To t č už nezaj ím alo ?

112Ne.

114 A proč ne?

Protože mě se líbila ta parta těc h lidí, který se spolu bavili a když už tam byl jcnomjeden, tak

mě to n ěj a k nelákalo.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:38 [Kdy se díváš na ten seri ál? Kd..] (168:170) (Super)

Codes: [extenze slasti] [pouziti serialu na...]
No memos

116 Kdy se díváš na ten seriál?

Když na to mám ch uť, prostě tře ba nernám co dě l at a řeknu si, tak bych se mohla na něco

podívat, tak s i třeba pustím jeden díl,

P 6: rozhovor 6.doc - 6:41 [Kdy se díváš na ten seríál? Kd..] (168:178) (Super)

Codes: [cetnost a cas sledovani]
No memos

11 6 Kdy se díváš na ten se riál?

117 Když na to mám chut', prostě tře ba nem ám co děl at a řekn u si, tak bych se mohla na něco
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Podívat. tak s i t řeba pustím jeden díl, ale j inak jsem se dívala kdvž to d ' I' I ". .. , ". ava I \' te C\ IZI. no.

11 8J si se díva la pravideln ě , Imžd)' den?

120 o. když j sem měl a č as, tak j o.

122 Takže, kd yž jsi t řeba ncm ěla čas a nev i d ě la jsi n ěkter ý díl, tak ti to nevadi lo?

No, tak my j sme to n at áčeli, vět ši n u d íl ů a když se to nenatočil o. takjse m to takv přež il a .

( úsm ěv) •

P 6: rozhovo r 6.doe - 6:43 [Díváš se v ě t š i n o u sama ncho s ..1 (184:190) ( uper)
Codes: [komen tovani]
No memos

128Díváš se vě tš i no u sa ma neho s n ě k ý m ?

129 Sama..

130 A když tam n ě kd o I, to111 U přijde?

'o. to mi nevadí . ale voni se už sm ějou, (se smíchem) že se na to dívám, občas .

P 6: rozhovor 6.doe - 6:55 [Takže sl edování seriálu bereš ..j (248:250) (Super)

Codes: [rela xl
No memos

173 Takže sledová ní se ri álu bereš jako oddech? Když se na to kouká".

Hm. Jako relaxování , no.

P 6: rozhovor s.doc - 6:56 [A mě l a j si n ěkdy výč it ky, že n..J (252:258) ( upcr)

Codes: [lenost]
No memos

176A měla js i n ěkdy v ý č i tky, že na to kouká š, žes třeba měla d ělat n ěco jinýho zrov na?

177 o, tak to mám vě tš i nou , když se dívám na televizi tak mám dě lat něco j in ýho, takže to už si

taky nepřipouštím . (smích)

178Ty si nebereš, t řeba jako že už jsi stejně moc unavená, že už bys nic neud ělal a '?

To ne, tak já v iru, že bych mohla n ěco uděl at , ale mě to něj ak jako nevadí. když to neudělám.

P 6: rozhovor 6.doe - 6:57 [Tak , třeba Raehel je taková,.....j (266:266) (Super)

Codes: [Rachel]
No memos

Tak, třeba Rachel je taková, .. . se změn i la během toho seriálu, protože na začátku byla právě
taková ta vyjuka n á holč ič ka , která př i běhl a do hlavního ... nebo do velkýho města .. a na konci
už je zodpovědná , že jo má dí tě . I-l odn ě se zaj ímá o módu, v tom pracuje nebo.. to jak V) padá

nebo jak ostat ním lidem připadá , že vypadá a tak dále.
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P 6: rozhovor 6.doc - 6:58 [Monika je .. peč liv á , hodn ě , až" I (266:266) ( uper)
Codes: [Mon ica]
No memos

Monika je. . peč li vá. hodn ě , až punti č k á řs k á , ráda vaří. když to dělá j ako nebo i se tar áo ostatní
ty p řá t e le .

P 6: rozhovor 6.doc - 6:59 [Phoebe je ztřeštěná , řekla hyc..1 (266: 266) (Super)
Codes: [Phoebe]
No memos

Phoebe je zt ře š t ě n á, ře k l a bych až taková naivní. občas až trochu hloupá a.. .

P 6: rozhovor 6.doc - 6:60 [Chandler je .. . ten zas nedokáže ..] (266:266) (Super)
Codes: [Chandler]
No memos

Chandler je. . . ten zas nedokáže dát nebo nedokáže, většinou nedává najevo city. snaží se to
skrýva t za něj a ké vtipy.. . a je takový roztržitý, zapom ně t l ivcj .

P 6: rozhovor 6.doc - 6:61 [Joey , ten je taky zapomně t l i ve .. ] (266:266) (Super)
Codes: [Joey] [odstup] [realita - ne]
No memos

Joey, ten je taky zapomnět l ivej, taky až hloupej v n ě k . .. nebo takovej natvrdlej trošku. což pak
už mi př i š l o, že už bylo zaveden}' moc do extrému nebo.. že už toho využi ali moc.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:62 [A Ross , tak ten je zas takový ..] (266:266) (Super)

Codes: [Ross]
No memos

A Ross, tak ten j e zas takový spontánní, že když se zamiluje, tak si to holku vezme (zasmání) a
hned se s ní rozvede a j inak chytrej .

P 6: rozhovor 6.doc - 6:68 [A co třeba Phoebe , ti p řijde r..] (280:282) (Super)

Codes: [Phoebe] [realita - ano]
No memos

196A co t ř eba Phocb e, ti přijd e realistická'!

No, tak realistick á.j á myslim, že takhle dokážou lidi bejt, takhle praštěn)' . ( mích)

P 6: rozhovor 6.doc - 6:69 [třeba Joey , bych řekla, že je ..] (270:278) (Super)

Codes: [Joey]
No memos

191t řeba Joey, bych řek la , že je už nere áln á postava, alej inakbych řek la .. ,

192Tím jako, že je moc natvrdlej?

193No, že už je to takový trochu moc, no. Ale j inak bych řek l a , že klidně .

ex"



194A co t řeba to .Joey ho ba lení holek, přijd e ti to u v ě řit eln ý, že by byl takhle. ..

No, to je taky (smích) takov ý..

p 6: rozhovor s.doc - 6:70 [Hm . Koho máš nejradši z nich ? ..) (284:290) (Super)
Codes: [Chandler]
No memos

198 Hm. Ko ho máš nejradši z nich ?

199 ... Asi Chand lera.

201A pro č ?

.. .Protože je takovej .. ten mi prá vě přijd e u vě řitelný , takový normální jako lidskej .. a je vtipnej
(zasmání). .

P 6: rozhovor s .doc - 6:72 [Hm a je tam n ě kdo , s kým by se . . ] (292:310) (Super)

Codes: [postavy v životě - k ext. enzi ]
No memos

203Hm a j e tam nčkdo , s k)'01 by ses zto tožnila? Kdo by byl hodně jako ty nebo a po ň troc hu

jako ty?

204To mi v ů bec nepř ij d e .

205 A je tam n ěkdo , k ým bys chtčla být?

206Ta ky ne.

207Nikdo, kdo by m čl vys něn)' vlastnosti?

208To ne.

209Mohla by ses s nima kamar ádit ? Byli by to i tvý p ř átele , kdybys se dostala do j ejich party?

210Hm, tak mysl ím, že bych se s nirna dokázala kamarádit, ale že by to byli jako nejlep í kamarádi,

to bych asi .. . spíš ne.

212A proč ne?

Hm, protože hodně daj í na tu práci nebo jenom vysedávaní v t ýkavárně , mně to přijde takový,
nenapln ěnej ten život, tak že si to moc neužijou, že jako jsou já nevim 8 hodin v práci, pak edí..
v kavárně a to je ce lej jejich den, tak to mi nepř ijde moc, moc jako n ápl ň života.

P 6: rozhovor 6.doG - 6:73 [Hm a je tam n ěkdo , s kým by se . . ] (292:314) (Super)

Codes : [ident ifikace]
No memos

203 Hm a je tam n ěkdo, s kým by ses ztotožnila? Kdo by byl hodně jako ty nebo a po ň troch u

jako ty?

204To mi v ů bec nepřijde .
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205 A je tam n ěkdo, k ým bys c ht ě la být?

206Taky ne.

207 Níkdo. kdo by měl vysněn )' vlas tnosti'?

208To ne.

209 Mo hla by ses s nima kam a r ádit ? Byli by to i tV)' p řát el e , kdybys se dostala do jej ich party?

210 Hm. tak myslím, že bych se s nima dokázala kamarádit. ale ze by to bylijako nejlepší kamarádi.
to bych asi. .. spíš ne.

212A p roč ne?

213 Hm. protože hodně clají na tu práci nebo jenom vysedávani v tý kavárně , mně to přijde takový.
nenap l n ěnej ten život, tak že si to moc neužijou, že jakojsoujá nevim 8 hodin v práci. pak sedí..
v kavárn ě a to je celej jej ich clen, tak to mi n ep ř ij de moc, moc jako n ápl ň života.

214 Hm. Co bys ty d ěl ala jinak'?

No lak n ěj a ký ostatní aktivity, třeba sport nebo takhle.

P 6: roz hov or 6.doc - 6:76 [A chápeš je , když tam n ěco dě lv . ] (324:326) (Super )

Codes: [realita - ano]
No memos

221 A ch ápeš j e, když tam n ěc o d ělaj í a p ros t ě když n čco řeš í nebo v ů b ec, p rostě to jej ich

chová ní chá peš, p roč to ud ěl ali ?

223 Větš i n o u jo, jakože z toho jak je vykreslená ta postava, takže to je větš inou jako vy č ... jako jak
ona by reagovala, že to je uvě ři telný .

P 6: rozhovor 6.doc - 6:77 [Hm . P řijd e ti celý ten seriá l ..] (328:338) (Super)

Codes: [realita - ano]
No memos

224 Hm. Přij de t i ce lý tcn seriál uv ě řitelný?

225Jako, že by to takhle fungovalo?

226No.

228 No, nevím, jestli je třeba reálný, (se smíchem) že by odnosila.. ženská troj čata svýmu bratrovi.

No v New Yorku je asi možný všechno. (smích)

229 A ten zbytek, jako že teda, já nevím, že by takhle žili dohromady a stýk ali se 10 let, ty umí

lidi '?

To si dokážu před stav i t.
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p 6: rozhovor 6.doc - 6:80 [No , nevím, jestli j e třeba reá..] (334:334) (Super)
Codes: [Phoebe]
No memos

No, nevím, j estli je t ře ba reálný, (se smíchem) že by odnosila.. ženská t roj č ata svý mu bratrovi.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:83 [o , že si váží t ě c h kamar ád ů , p..1 (J-t2:3-t2) (Super)

Codes: [ p řátel stv í]

No memos

o. že si váží t čc h kamarád ů , pros tě se s nima hodn ě baví. maj se rádi.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:85 [Hm . Objevily se v tom serl álu v.] (348:358) (Super)
Codes: [iden tifikace] [serial v zivote]
Memos: [ME - 01.05.07 [37]]

238Hm. O bjevi ly se v tom seriálu situace , kter ý jsi zažila'? Který znáš?

241Asi urč itě n ě kdy j o, ale t e ď si na žádnou nevzpomenu. Ale tam bylo takovejch situací, (se
smíchem) že určitě j sem n ěkdy něco podobnýho zažila, ale.. .

242A ncpam atuj eš si t řeba , když si se dívala na ten seriál, že tam byla n ěj a k á ta situace, t řeba

n ějak é ř e š e n i n ějakého osobního vztahu nebo tak, že bys to vnímala j inak , že by ti to bylo
bližší, že by ses na to koukala a sledova la jsi t ře ba , jak to vy řeš í , prot ože jsi zrovna měl a

podobn ý problém nebo jsi ho měla p řed tím nebo tak'!

243To ne.

244 Nebrala bys to jako inspiraci, ten seriá l, pro tv ů j život'!

Tak zatím jsem z toho asi nikdy nečerpal a nebo u rč i tě ne vědomě . Jestli někdy budu, to nevím.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:87 [ak pro tebe vypadá definice p ř.] (360:366) (Super)

Codes: [p řátel ství]

No memos

248 ak pro teb e vypa dá definice p ř át elstv í , co to pro tebe znamená?

250 Že si ty lidi věří , že se na sebe m ů ž ou spolehnout, bavit se v podstatě o čemko l iv .

251A myslíš si, že je to v tom seriálu takhle definovaný nebo to je jin ak'?

Myslím, že j o.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:88 [A jak bys definovala partne rsk..] (368:382) (Super)

Codes: [partnertsvi]
No memos

253 A jak bys definovala partnerský vztahy?

254 V pod statě to samý, akorát že j e š tě je k sobě př it ahuj e něj ak fyzicky.. .
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255Myslíš si, že je to taky v tom seriálu, jak je to definovan ý, že to tam je'?

256No, ano.

257 Jo'! A myslíš si, že j e to tak pro všechny postavy'?

258Tak pro v~ec h ny.asi ne: J ~ey toho má víc na tu fyzickou stránku (se smíchem). .. .ale jinak. jako
v š eo bec n ě bych ře k la, ze .1 0.

260Takže bys ř e k la , že tcn seriál spíš pr opaguje, že ten partnersk ývztah by m ě l b ýt p ř át els tv í

plus to ťyz i čno?

Já. ř c k la bych, že j o.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:89 [rodinný vztahy? No, to mi práv..] (384:394) (Super)
Codes: [rodina]
No memo s

262 rodinn ývzta hy'?

265No, to mi p rávě přij d e , že ty tam maj í takový rozháran ý, větš i na lidí si s těma rod i č ema moc
n e rozuměj nebo ty rod iče třeb a propaguj Oll je nom to jedno dítě . což bych n e ř ek l a , že je zrovna
dobrej p řík lad (zasmání), možná ja ko odstrašující by se to dalo vzít.

266Hm a jak bys ty defino vala rodinný vztahy'?

267Já myslím, že by to mě l o bejt právě přátel stv í , myslím, že ta rodina se za tebe postaví, když to
bude potřeba , pom ů ž e. To ty přátel é taky.

268To v tom se r i álu nen í?

To bych ře k la, že není.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:90 [Kdybys mě l a srovnat podl e Mile..I (396:406) ( uper)

Codes: [srovnani vztahu]
No memos

270 Kdybys mčla srovnat podle d ůle žitosti pr o tebe: p ř át els tv í , partnerství a rodinll)' vzta hy.

271No vzhledem k tornu, že j sem bez partnera, tak (zasmání) asi přátel stv í , rodinu, partnerství,

ted'kon, za týhle situace .

272 A kdybys t řeba mčla n ějakýho partnera, ta k si myslíš, že bys to s tavěla třeba nad

p řátelství '!

273 ... Já si nernyslim.. . Já bych to dala na roveň s tím přá te l s r vim.jakc nepovyšovala bychjedno

nad druhý.

274Jenom tyhle dva vzta hy nebo ta rodina taky?

Ta rodina taky, no.
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p 6: rozhovor 6.doc - 6:91 [Takže všec hny tři. Jak js ou se..] (408:414) (Super)
Codes: [srovnani vztahu]
No memos

276Ta kže všech ny t ř i . J ak jsou s e řazený v tom seriálu?

277.. I-Im . Tam j e to p řátel stv í , bych řek la, na prvním místě . pak velmi t ě sn ě za tim to partnerství a
tu rodinu. že je až n ěkde níž.. . Pomě rně o dost.

278 Hm a myslíš, že j e to pro všechny postavy stej ny, že všechny ty posta vy mají p ř ňt cl stv í na
první místě , tře ba p řed tím partnerstvím ?

279 Bych ře k la , že jo.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:92 [A jak si myslíš , že to je v tý..] (416:426) (Super)
Codes: [srovnani vztahu]
No memos

281A ja k si myslí š, že to je v t ýhle s po lečnost i se řaze ný. Co je n ejd ů l e ž it ěj š í , abys měla v

ž i vo tě .. . '?

284Já mysl ím, že teď se to prezentuje jako to partnerství. že je nej d ůle ž i t ěj š í , že ty p ř át el .. a pak
hned to p řátel ství , že na tu rodinu se dost č asto zapomíná nebo že prostě nejsou tak ideální ty
vztahy v t)/ rod in ě , protože partnera že jo si č lověk vybere. p ř á te le taky. ale tu rodinu tll má

danou.

286 A t řebas j ešt ě , kd yb ys mohla tr ochu víc rozvést to partnerství, p ř átel s tv í , jak ti to p řij d e,

že to j e tady \' tý s po lečnos t i, j estli j e t ř eba partnertv i víc'!

287Já bych řek l a , že j o, že ty přátel é si vě tš i n a lidí n ěj ak neudrží nebo má, nevím, jednoho..
opravdov ýho přátel e , ale jin ak je to takový povrchní spíš že je to, přáte lství.

288A myslíš si, že to takhle je v tvým okolí, že to lidi takhl e mají nebo že že je to třeba co vá m

ří kaj í ve škole nebo co je v médiích'!

To bych řek la prá vě v těch médiích, nebo ..okolojá mámjako přátele, jsem s nirna spokojená.

(smích)

P 6: rozhovor 6.doc - 6:94 [Si myslíš , že jak to prostě vy.. ] (428 :430) (Supe r)

Codes: [role tv v zivote]
No memos

290Si myslíš, že jak to prostě vypadá, že jak na tebe sypali v okolí, jak by to mělo vypada t II to
jak to doopravd y vypadá, je jiný'! Že jako lidi t řeb a , se ...já nevím, t ř eba že v médiích máš
nhný, že partnerství je d ůležitěj ší , ale t řeba pro spoustu lidi z tV)'1Io okolí je to p řátels tv í
d ůle žit ěj š í. áÍkala jsi, že to co vidí š okolo t ě v l as tn ě tak ncovl ívňuj c , jako že...

No, j á bych řek l a , že j ako m ýokolí mě moc neovl i vňuj e , televize, větš i na se na to taky moc

nekouká nebo nenechává se tim ovlivnit.
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P 6: rozhovor 6.doc - 6:96 [Co by ti na nich vadilo? Tak n..] (436:438) (Super)
Codes : [Joey]
No memos

294Co by ti na nich vad ilo'?

Tak na Joeyrn to s u k n i č k á řst ví a ta p ř ih lou p lost

P 6: rozhovor 6.doc - 6:97 [třeba Ross mi p řid e , že nemá m..] (442:442) (Super)
Codes : [Ross]
No memos

t řeba Ross mi p ř íde , že nern á moc smysl pro tu rodinu, t řeba má že jo manželku. má svna. ale
hlídá ho. j á nevím, jednou za měs í c , což mi nep řijde zrovna jako, že by o něj l11 ěI 7.áj e~11 nebo že
by ho to opravdu zaj irnalo, co dě l á a tak

P 6: rozhovor 6.doc - 6:98 [A ..Chandler je ... možná až tako..] (442:442) (Super)
Codes: [Chandler]
No me mos

A ..Chandler je . . . možná až takovej netaktní nebo občas . až moc se skrývá za ty vtípky. edává
v pod st a tě žádn ýc ity moc najevo.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:99 [A když ten Ross se teda nestar..] (444:446) (Super)
Codes : [postavy v ž ivo tě - k ex tenz i ] [real i ta - ano]
Memos: [ME - 01.05.07 [38]]

300 A když tcn Ross sc teda nestará ta k o toho svýho syna, tak to bereš, jako žc jc to chyba tj'
posta vy, toh o Rosse? Ne říka l a sis n ěkdy , jako že to tam prostě není, protože scén ári ti
ncvym ysleli ž ád n ýdíly s tím Benem?

To jako jo, ale vzhledem k tornu, že to je seriál žejo, tak prostě , to co tam je, tak to v podstatě

vypadá jejich reali ta, takže to on se o něj nestará, v tom případě .

P 6: rozhovor 6.doc - 6:100 [Hm ... Jak ty si p ředstavuješ žL ] (448:470) (Super)

Codes: [id entifikace]
No memos

302 Hm .. . J ak ty si p ředstavuješ život ve v ě ku tčch postav'!

303Jako, co bych c h tě la dě lat , až budu.. .

304Jak si myslíš, že to t řeba bud e nebo jak bys ch t ěl a , aby to bylo, když ti bude n ěj a k t ěc h 25

až 35?

306Tak, j á bych ch tě la mít dostudovanou vysokou školu, něj akou práci, partnera, no, to co ch těj
všichni, že jo. Jako nemám žádný konkrétní plány nebo čeh o bych c htěla do áhnout. to ne.

307 Hm a p řátele tam taky n ěkd e vidíš? Jako ."

309 .1 0, to urči tě .
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311A j e ta p i" ed stava n ěkdy t řeba v n ě č em podobn ájako v tom seriálu?

312No. j ako takhle. kdyby mi vydrželo t ře ba p ř átel stv l , co teďkon ze střed n í koly. to bych byla
jedi n ě ráda.

313 A že hy j si t řeba bydlela s p ř át elemn a sch ázeli by js te se každ)' den nebo ta khl e?

314Tak. to by zase nernusela, ale j ako abych s nima byla stále v kontaktu a m ěli j sme si co říct.

315Z núš n ějaký lidi ve v ě k u okolo t ěch 25, 30?

Moc ne. Mám bud' mladší kamarády nebo pak znám starší lidi. ale zrovna okolo 25. to i zrovna
neu vědomuj u.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:102 [A že by jsi třeba bydlela s p ř..] (464:466) (Super)
Codes: [přátelství]

No memos

313 A že by j si t řeba bydlela s p ř útelema a scház eli by js te se každ)' den nebo ta khle?

Tak, to by zase nemu scla, ale j ako abych s nima byla stále v kontaktu a měli js me si eo ř íc t.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:104 [Co si myslíš o řešení problému..] (476:486) (Super)
Codes: [humor] [realita - ne]
No memos

321 Co si m yslí š o řešení problému v tom seriálu. jak to tam řeší? Přijde ti to u v ě ř it e l n ý neb o

že to j e ...

325 Ale tak ..vě tš i n o u j o ( úsměv) , ale občas je to zase takový moc nadnesený nebo neuvěřitelný. ale
.. , j akože občas j sem si tam říka la , že už takhle by to už asi nefungovalo, ale teď si
n eu v ě dornuju . .. t řeba když Ross dojíždí, tak má něj ak , něj akou školu novou, musí do nějak)'
nov ý budovy nebo . . . a dojíždí tam na kol e č kov ých bruslích, celej zadýchanej a takový něj ak)' ,

tak to j sem si ř í ka la , že to užj e trošku moc, no.

326 A vadí ti to potom takhle, kd yž tam jsou tyhl e... ?

327Já to beru , tak jako že se prostě tak zasm ěj u .. .

328 Když je to vtipný, tak je to ...

No, nevadí mi to.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:106 [Co si myslíš o řešení problému ..] (476:478) (Super)

Codes: [realita - ano]
No memos

321 Co si m yslíš o řešení problému v tom seri álu, jak to tam řeší? P řijde ti to uv ě ři t e lný nebo

že to je...

Ale tak ..větš i n o u jo (úsměv) , ale občas j e to zase takový moc nadnesený
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P 6: rozhovor 6.doc - 6:107 [Zakomponovala [si n ě co z t h ]o o . ,
Codes: [identi fikace] [pouziti serialu na...]
No memos

(488: 490) (Super)

330Zalw mponova la jsi n ě c o z toho seriálu do svvho životu? Třeba n ějak ý hl ášl I V ' I .
V ' . ' • • ' " , as ,y ne 10 neJa ,y

vtipy, že bys to pou žívala , nebo n ěj a k ý hry? • .•

331To asi ne anebo už asi nevím, že ta hláška t řeba byla z Přáte l. ale tak.. ne.

p 6: rozhovor 6.doc - 6:108 [Hm . Kdy ž se dívá š na ten seri á..] (492:498) (Super)
Codes : [ident ifikace]
No memos

332 Hm. Když se díváš na ten seri ál, vztahuješ to něj a k li svvmu životu?

334Jako obč a s si t ře ba řek n u : jo, tohle to už se t ámhle stalo n ěkomu . koho znám nebo takhle. ale že
bych to vztahovala přimo na s vůj život, to así ne.

335 Řekl a bys, že ti z toho seriálu pomohlo n ě co pochopit v tvj'm živo t ě'?

Ne. (zasmání)

P 6: rozhovor 6.doc - 6:109 [Řekla bys , že ti z toho seriál..] (496:502) (Super)
Codes [pouziti serialu na...] [role tv v zivote]
No memos

335 1~ekl a bys, že ti z toho ser iálu pomohlo n ěco pochopit v tV)'1I\ živo tě'?

336Ne. (zasmání)

338Ta kže ani z něj ak ý ch jiných část í jin ých filmII nebo tak? Bereš to n ěkdy jako inspiraci
nebo to prost ě ber eš jako odd ech a už na to nemyslíš, když to vypneš?

Jako inspiraci? Tak t řeba že si uv ědornim , tře ba MASI-I. když byl právě, tak že ve válce, tak
jsem si u vědomila , že opravdu válku bych rozhodně nech tě l a (zasmání), že ta je dost drsn ý, ale
že bych n ěj ak p řehodnocoval a svý hodnotový žebříčky nebo takhle kv ůli televizi, to asi ne.

P 6: rozhovor 6.doc - 6:113 [Já zase na to nemám tak vyhran ..] (514:514) (Super)

Codes: [humor]
Memos : [ME - 01.05.07 [39]]

Já zase na to nern árn tak vyh raněnej názor, prostě to berujako zábavu,

P 6: rozhovor 6.doc _6:114 [A začala ses koukat, prostě že..I (28:42) (Super)

Codes: [zacatek sledovani]
No memos

20 A zača l a ses koukat, prostě že jsi to jednou náhodou v iděla v televizi nebo ti o tom t řeba

n ěkdo J'eld?

21 No jenom j sem to v i dě la a právě se mi to Iibilo, tak užjsem to pak sledovala pravide lně .
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22 Hm. Věděl a jsi o tom před tím , o tom seriál u, že ex istuj e'!

23 Asi n ěco j o, ale že bych o lom n ěj a k moc, spíš až po tomjsem se o lom d ozvědě l a informace
další..

24 T a kže to nebyl o , že by s is ř e k l a : zkus ím ty P ř áte l e , co to j e, jenom pros t ě n áhodou...

25 To ne.

27 Byla to náhoda.. .. takže neb ylo nic, co bys očekáva la od to ho se r iálu?

Ne.

CXX1V



rozhovor 7 (Da n)

P 7: rozhovor 7.doc - 7:3 [Že to bylo srandovní. Byly tam..] (10:10) (Super)
Codes: [hum or]
No memos

Ze to bylo s ra ~ l d ov n í. B~ l y t:~m d.obrý jako vtipy, bylo to takový trochu. jako nebyl to žá dnej .. .
jakoby trapnej humor d á se ří c t , ze to byl prostě humor. kterej se nám.. se mi líbil. no

P 7: rozhovor 7.doc - 7:6 [A co je třeba trapnej humor? (..] (12:22) (Super)
Codes: [hum or] [srovnani]
No memos

8 A co jc t ř eba t r upnej humor?

9 (zasmání) Trapnej humor? To já nevím, když užje.. .to nevim. jak to přesně říct . když se mi to
nelíbi, tak je to pro mě trapný. N ěj akej .. . t řeba Jacked? jestli znáš. nebo. to jsou... to je takovej
humor. tam si lidi p rostě t řeba .. . jsou něj a ký lidi. který za peníze na sebe nechají vystře li t třeba

brok z pistole (smích) nebo něco takovýho.

10 To nen í a ni se r i ál.

II No jasn ý, to užj sou takov ýty. .. Nebo když užje to furt ú p lně nějak strašně přehnan ý . že už.

jako.. .

12 J ak o ncrcnlistický?

No že na to kouk ám a je nom: tomu se mám smát? (smích)

P 7: rozhovor 7.doc -7:8 [e tam n ě co , co ti na t om vadí, . . ] (24:34) (Super)

Codes: [spo kojenost]
No memos

14 c tam n ě co , co ti na tom vadí, na tom seriálu'? Co se ti nclíbí'?

15 To nevim, asi ani n ěj ak ne. Tak... No výh rad ně na tom seriálu?.. Asi ne.

16 P řijd e ti, že je po ř ád s tej n ě dobrej , jako všech těch 10 sérií'?

17 Tak j áj sem v i d ě l asi j enom 7.

18 To je stej ně do st .

Tak př i š l o mi, že takj ak, dá se ř íc t , že jo.jak kterej díl, že někdy to by.lo s l ab~ í , někdy zase
s i l nějš í, no. Zá leží, o čem ten díl byl.no. Když to bylo o něčem ... co měJa~o nČJ a~ .
nep řitahova l o nebo že mi to při šl o, že o tom nic nevim nebo to bylo tak~v~, takovy .ten dll, co
byly n ěj aký sestř i hy z minulejch d í l ů , tak to už je takový, č lově k už to Videi, tak seJako...

P 7: rozhovor 7.doc _7:10 [Proč jsi se začal dívat a kdy?..] (36:38) (Super)

Codes: [v roli arbitra] [zacatek sledovani]
No memos
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25 P roč jsi se zača l dí vat a kdy? Jak jsi se k to111 U dostal?

Nějak . já nevim, kd)~ž se o tom něj ak bavili lidi. co jsou jako v tOIllI11)'m věku. pak i .e tra to
zača la sledova t. tak Jsem se na to zača l taky dívat a zjistil jsem. že se mi to libi.tak j cm to za čal

sledovat.

P 7: rozhovor 7.doe - 7:16 [Na jaký dalš í seri ály j si se j ..) (52:62) (Super)
Cades: [role tv v zivote]
No memo s

37 Na jak)' dal ší seri ály jsi se j ešt ě koukal ? Jaký seriály m áš r ád ?

39 Líbí se mi Simpsnovi, na ty j sem koukal. Když m ů ž u , tak je někdy skouknu. Pak Červenej

trpaslík se mi líbil (zasmání) . .. a n ěj ak seriály... pak už ncvim, takový něco. co bych tak. jo
Hvězdn á brána. tu jsem taky dost sledoval.

-to A koukáš na film y t řeba n ějak hodnč ?

43 Jo. občas n ěj akej film kouknu. Většinou koukám na takový filmy, když jsem třeba o něm někde

slyšel. že je dobrcj a pak ho dávali, tak se něj t řeba kouknu nebo jsem si o něm něco přeče tl a
vím. že by mě to téma zaj ímalo, tak se na to podívám většinou ... a nebo taky koukám na filmy
podle h erc ů . kter ýse mi líbí.

44 A co jsou tV)' oblíben í herci ?

Třeba mám rád Mel Gibsona, ten se mi líbí, pak... jak ve kterým filmu , třeba Nicolas Cage, Já
si ty jména zas tolik nepamatuju. j á si spíš pamatuju tvá ře . (úsměv)

P 7: rozhovor 7.doe - 7:25 [tam se ta práce, myslím, n ě j ak.. ] (90:94) (Super)

Codes : [spo kojeno st]
No memos

70 tam se ta práce, myslím, n ěj ak moc n e ře š í , zas tolik.

71 A chybí ti to , ŽC tam ncní ?

Ani ne. ( úsměv) Ta k j ájsem č lověk, kterej j eště nepracuje, takže mně ne.

P 7: rozhovor 7.doe - 7:27 [Třeba se mně lí bi 1 Joev. ten j .. ] (98:98) (Super)

Codes: [Joey]
No memos

Třeba se mně líbil Joey, ten jako to hrál dobře .

P 7: rozhovor 7.doe _7:30 [(úsm ěvný povzdech) No tak kval. . ] (IlO : 114) (Super)

Codes : [obecna meritka kvality]
Memos: [ME - 01.05.07 (43)]

86 (úsměvný povzdech) No tak kvalitní seriál tak.. musí li (~ i za ~lj l11 ou t: l11.usí je j.ak? donutit k tomu,
aby se k tomu k tý televizi sedli a koukali na to. A myshm SI taky, ze Je kvalitní, protože... liŽ
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přec e j enom ze začá t k u, když to zača l i dávat nějak)' ty první série. tak na to tolik lidí nekoukalo
a post u p n ě se to VYV íj~ lo a.. . i ty jejich práce všechno tě ch , myslím že všech lidí. co tam d ěl aj,

tak s~ n ě.~a k ~le pšov.~ 1t a ž~ potom už na to koukalo tolik mil i on ů lidí na světě , užjako si
myslím. ze uz h ovo ří za vse, no

87 Myslíš si, že jso u obecn ým ě ři t ka , jak posuzovat kvalitu kultury, jako se ri á l ů, filmu II tak ?

Obecný mě ř ítka? . . , To nevim... to bych řek l , že užje dost individuálníjako u člověka. aby si
ř e k kvalitní, protože t řeba se m ů ž e kouknout na n ěj a ko u divadelní hru nebo na n ěco. řekne. že
to byla pt ákovina a druhej řekne : to bylo kvalitní, to se mi líbilo, to bylo dobrý, no. ( ú sm ě v)

P 7: rozhovor 7.doe - 7:33 [Když ti n ě k d o ř e k n e , co jsou j..1 (116: 122) ( uper)
Codes: [otazka vkusu]
No memos

91 Když ti n ě kd o ř e kn e , co jsou jeho oblíben ý filmy nebo seri ály nebo na co kouk á, tak to o
n ě m n ě c o vypov í, ja ko že jak)' tcn č l ově k je nebo jaký má vkus'!

96 Tak trochu jo, ale zase ne ú p l n ě moc, si myslím, že trochu to m ů ž e říc t. že.. nevim třeba někdo

sleduje Kobru I I ně kd o prostě to v ů bec nesleduje a pro něho je to nej větší blbost. n ěkdo z toho
občas jako skoulm e, když to náhodou zapne.. . nem ů ž e to říc t, t ře ba co to o něm . co toho
č l ově k a bav í.j ak to.. .j akoby.. .. V lastně když ... ten seriál každej, tak ta je tak trochujako by.
že toho č lově ka odreaguje, dostane ho trochu mimo realitu, jakoby. že jo že on si může prožít
ten pří b ěh toho hlavního hrdiny nebo těch h rd i n ů v tý televizi, tak podle toho, jak by se ten
č lo věk , tak trochu, jako by podvědomě c h tě l by žít život nebo jak by si to c h tě l , tak prostě podle

toho sleduje ty seriály no.

97 Hm a n ěj a k hodno tov ě bys to nehodnotil , jako že tohle je dobrý, tohle špatný?

Tak to je as i každ ýho věc , to j ako...

P 7: rozhovor 7.doe - 7:34 [Vlastn ě když .. . ten seriál každ..1 (118: 118) ( uper)
Codes: [realita - ne] [serial v zivote]
Memos: [ME - 01.05.07 [44]]

V la s t n ě když . . . ten seriál každej, tak to je tak trochu jako by, že toho č lověka odreaguje,
dostane ho trochu mimo realitu, jakoby, že jo že on si m ů ž e prožít ten příběh toho hlavního
hrdiny nebo těch hrd in ů v t ýtelevizi, tak podle toho, jak by se ten č lověk , tak trochu, jako by
podvědomě ch tě ! by žít život nebo jak by si to ch tě l , tak prostě podle toho sleduje ty seriály no.

P 7: rozhovor 7.doc -7:36 [Mně se tam t řeba líbilo, že sk..1 (130: 130) (Super)

Codes: [úroveň ]

No memos

Mně se tam t řeba líbilo, že skoro v každým díle nebo tak v jednom byla prostě vždycky třeba
n ějaká známá, že tam byl n ěkdo .., kdo tam, něj a ká známá osobnost, která se tam už potom
neobjev ila, že tam p rostě ně kdo zahrál, což se mi lí?i l o , j a~o dob!'ej l~ ápad. a že.si. toho.. myslím
si, že moc tam toho asi n ěj ak nebylo, že to, zase oni to... SI myshm, ze oni v ěd ě li , co se těm
lidem líbí za ty léta a že p rostě věd ě l i , co tam dát a nedat, aby to zase nebylo moc.

P 7: rozhovor 7.doc _7:38 [Jak js i se cítil, když ten ser..] (132:142) (Super)

Codes: [postavy v životě - k exte nzi]
Memos: [ME - 01.05.07 [45]]
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104J al<jsi se cí t il, kd yž ten se r iá l s ko n č i l? Že už nebyly nov ýdíly.

105No, rak j sem byl t ~ kove.i trochu ~k lamane.i , no ( úsměv) . Prostě mě to mrzelo, protože j cm to
sledoval roky a najednou p ros t ě je konec. ( ú směv )

106 Pi"edstavova l s is n ěkdy , co se s těm a pos tavam a dá l d ěj e, jak by mohl i žít?

107To asi ne, tak n ěj a k j sem to zase nerozebíral.

108 Prostč ti to byl o j edno, vš ic hn i json tak n ěj ak šťast n)' ncbo.. .'?

(S l~l íc h) ~:a k j á j .~e l~l t): ~os~ edn í díly n ě) (~ ~ už nevid ěl. Teďkon ty nov ý, protože to užjsem se
za ča l za] imat o j my veci a Jak by mohII Zit dál, tak., to nevim, něj ak j sem to už víc nerozebíral
tře ba j sem se nad tím zamyslel někdy , ale ne něj ak jako do hloubky. '

P 7: rozhovor 7.doc - 7:40 [ak já jsem ty poslední díly n ě . . ] (142: 142) (Supe r)

Codes: [extenze slasti] [seria\ v zivote]
Memos: [ME - 01.05.07 [46]]

ak j ájsem ty pos lední díly n ějak už n evid ěl. Teďkon ty nový, protože to užjsem se zača l

zaj ímat o j iný věc i a ja k by mohli žít dál, tak..

P 7: rozhovor 7.doc - 7:42 [To nevím no, já vím, že oni sl.] (146:150) (Super)
Codes: [Monica] [Ross]
No memos

112To nevím ncj á vím, že oni si tam ti dva co se vzali,jak sejmenovali...

113 C ha nd le r a M o nica .

114 .1 0, tak ty viru, že si něj ak koupili barák nebo něco a pak už nevim, pak užjsem nějak, pak už

jsem to p řestá val sledovat.

P 7: rozhovor 7.doc - 7:44 [A koukals třeba na toho Joeyo?..] (156:166) (Super)

Codes: [Joey]
No memos

118 A koukals t ř eba na toho Joeyo? V id ě l jsi pá r d íl ů ?

1I9To jsem n evid ěl , to j sem v i d ě l snad 5 minut nebo 10 minut.

120To t ě nel ák á?

122To jsem už, oni to taky d ávaj dost pozdě , co jsem zj istil, takže zase to se mi nechce třeba na to
č e kat někdy do p ů] dvanáctý nebo v kolik to dávaj í no, tak něj ak . Takže to jsem fak t vidě l asi 5

minut nebo něj ak . To jsem moc neviděl.

123 A nechceš to ani v idět ?

Tak jo, třeba bych to n ěkdy skouk, abych si o tom uděl al obrázek, j ~st li to l.lŽn~bude něj aká
vodnož, prostě , je nom aby si ten... že prostě ten herec ja.ko chc.e hrát ~lebo Jestli c h~e vydě lat.
Jestli je to o tom, že ten herec chce hrát nebo o tom, že SI chceJako dal vydě lat p~~lze. prostě
u děl at si reklamu , že pros tě Joey byl doorej, tak pojedu dál za Joeyho a udě lám Sl jako na
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tomhle jméně reklamu, nevím. Možná bych to někdy skouk, abych si o tom ud ělal obrázek.
ale.. .

p 7: rozhovor 7.doe - 7:48 [Kdy jsi se na ten seriál díva!..] (168:190) (Super)
Codes: [cetnost a cas sledovani]
No memos

125 Kdy jsi se na ten seri ál díval ? Pravideln ě, když to dávali v televizi?

127No, oni to vě tš i n o u dávali, takže v 18.1 0 dávali Simpsny a v 18.35 zač l i dávat Přáte l e . takže od
tě c h 6 do 7 jsem koukal na televizi.

128'1'0 jak to dá vali ka ždý den nebo jednali t ý d n ě ?

129To.. . j á vím, že oni to dřív dávali . ..

130 Je nom jednou t ýdn ě.

131Když to dávali j ednou tejdně , takjsem na to koukal jednou tej dně, když už to dávali každej den.
tak se mi stalo, že jsem n ěj a kej díl n evi d ěl nebo n ěco , protože jsem mě l taky n ěj ak ý jin ýzájmy,
musel j sem být třeba tamhle, tak tím pádem jsem to nemohl v idě t no.

132 A vad ilo ti to, že to nevid íš'!

134 Tak n ě kdy j o, n ěkdy když jsem v i d ě l třeba v po n dělí a pak třeba tam bylo ja ko pokračová ní

zítra, no dobrý, nevitu jak to dopadne.

135 Sis to nenahr ával?

136To jsme n ějak , to j sme asi nenahr ávali.

137 Takže to neb ylo n ějak z ávisl ý na tv ý náladě , jako že hy sis chtě l n ě kdy pustit Přáte l e.

Prostě to bylo závislý na tom , kdy to dávali v televizi?

No, asi tak.

P 7: rozhovor 7.doe - 7:49 [Když to dávali jednou tejdn ě , .. ] CI 78 : 178) (Super)

Codes: [serial v zivote]
Memos: [ME - 01.05.07 [49]]

Když to d ávali j ednou tejdně , tak jsem na to koukal jednou tejdně , když už to dávali každej den,
tak se mi sta lo, že jsem n ěj a kej díl n evi d ěl nebo něco , protože jsem měl taky něj aký jiný zájmy,
musel j sem být t řeba tamhle, tak tím pádem jsem to nernohl v idět no.

P 7: rozhovor 7.doe - 7:51 [Kdy jsi se na ten seriál dívaL] (168:206) (Super)

Codes: [konte xt]
No memos

125 Kdy jsi se na ten se r iá l díval? Pravidelně, když to dávali v televizi'!

127No, oni to větš i nou dávali, takže v 18.1 0 dávali Simpsnya v 18.35 za č l i dávat Přátele, takže od

těch 6 do 7 j sem koukal na televizi.
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128To jal, to dá vali každ ý den nebo jednou t ýdn ě ?

129 To.. . já vím, že oni to dří v d ávali .. .

130.lenom jednou týdn č.

131 Když to dávali jednou tejdn ě , tak jsem na to koukal jednou tejdn ě když už to dával' k žd . cl
. I . ' . ' k . I'I . " I az CJ cn.

tak se 1.111 sta ~ , z; .l s en~ neja 'e.l ( I . n ev ~děln~bo něco, protože,.i scmměl taky něj ak)' j iný zájmy.
musel.lsem byt tleba tamhle, tak tl111 pádem jsem to nemohl v i dě t no.

132A vadilo ti to, že to nevidíš'!

134Tak někdy j o , .někd~ kc.lyž jsem v i dě l t řeba v ponděl í a pak t řeba tam bylo jako pokračován í

zítra, no dobry, nevun j ak to dopadne.

135 Sis to ncnahrával?

136To jsme n ěj a k , to j sme asi nenahrávali.

137Takže to neb ylo n ějak závislý na tv ý n álad ě , jako že by sis c h t ě l n ě kd y pustit P ř át el e .

Prost ě to bylo záv islý na tom, kdy to dávali v televizi'?

138No, asi tak.

139Takže jsi se díval doma '?

142Jo, občas někde jind e, ale to bylo občas.

143 A když si se na to díval , tal, jsi d ělal u toho taky n ě co jin ýho nebo jsi se jenom díval'!

144V ětšin ou j sem se jenom díval.

145 Radši jsi se díval sám nebo s n ěkým?

146To mi bylo tak n ěj ak jedno, Většinou jsem se díval s tou sestrou, no takže jsme se na to dívali

spolu.

147Když jste se dívali spolu, tak jste u toho mluvili? Komentovali jste ten d ěj nebo se jen

dívali?

Občas trochu n ěj ak á věta padla, ale n ějak spíš jsme to jako.. konzumovali no. (úsměv )

P 7: rozhovor 7.doc _7:54 [Radši jsi se díval sám nebo s ..l (200:226) (Super)

Codes: [komentovani]
No memos

145 Radši jsi se díval sám nebo s n ěkým?

\46'1'0 mi bylo tak nějak jedno. Většinou jsem se díval s tou sestrou, no takže jsme se na to dívali

spolu.

147 Když jste se dívali spolu, tak jste u toho mluvili'? Komentovali jste tcn d ěj nebo e jen

dívali?

149Občas trochu n ěj aká věta padla, ale nějak spíš jsme to jako.. konzumovali no. (úsměv)
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150Talde radši jsi u to ho ztich a ... ?

154Někdy ,o bčas j sme n ěco ře k Ii, občas j sme se zasmáli, občas jsme něco probrali, ale spíšjsme asi
koukalI.

155A bavíš se pak o tom seriá lu s n ěkým? Bavil ses teda?

159No se sestrou, třeba když to s ko n č i 10, tak jsme něc o probrali chvíli, když bvl čas, kdv ž teda
jako... Občas s n ěk ý m jak o i s jiným, když jsme se t řeba, někde venkujsme se na to' téma
dostali, tak jsme to třeba probirali. j sme se o tom bavili.

160A co js te j a ko prob ír ali ? J ak se chovaj í ty postavy nebo co tam bylo za vtipy?

161 No, jak jd e ten d ěj, co tam bylo za vtipy, jsme si je jako pře ř í ka l i . smálijsme se tomu znova .. .
Asi spíš t ěm vtip ů m , j sme si je rozebírali, když jsme byli potom ně kde venku s p ř á tel ama, tak
jako s kámošema, tak jsme si rozebírali ty vtipy a to jako jak p ůjde ten děj , to už bylo takový, to
užjsme rozebíral i mílí.

162 S tou ség ro u, to js te se bavili víc.. .'!

163 To jsme se bavili třeba , jak to bude zejtra a tak.

164Hm a t ře ba hodnot ili jste, co ty postavy ud ěl ali ? Jako , že to chápu .. ,

No, občas troc hu jo , když tam bylo něco , bylo n ěco d ůl e žit ýh o, něco , co fakt jako by jsme t řeba

sami n e věd ěl i, co bysrne v t ýsituaci u děl al i nebo že bysrne se zachovali jinak, a le.n ějak zase

tolik ne.

P 7: rozhovor 7.doc - 7:56 [No , jak jde ten d ě j , co tam by. . ] (218:2 18) (Super)

Codes: [humor]
No memos

No, jak jde ten děj , co tam bylo za vtipy, jsme si je jako p ře ř í kali , smáli jsme se tomu znova...
Asi spíš t ěm vti p ům , j sme si je rozebírali, kdyžjsme byli potom někde venku s p ř átelama. tak
jako s kámošema, tak j sme si rozebírali ty vtipy a to jako jak p ůjde ten děj , to už bylo takový, to

už jsme rozebíral i mílí.

P 7: rozhovor 7.doc - 7:60 [Vyčítal ti n ě k do, že se koukáš..I (236:246) (Super)

Codes: [lenost]
No memos

175 Vyč í ta l ti někdo , že se koukáš na televizi?

176Ne.

177Že bys měl děla t n ěco jin ýho? Níkdy jsi nem ěl pocit viny z toho?

178 Ne. (smích)

179Televizi bereš jako oddech nebo to bereš. v.

No spíš jako oddech, ne jako , já nikdy nebyl takovej č lov~ k,. ~terý by př.i š e l ze školy ~ sed by a
koukal by 5 hodin na televizi a šel spát. (úsměv) To by 111 1 při še l takovej promarněneJ den, no
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ps

( ú směv) .

p 7: rozhovor 7.doc - 7:61 [elevizi bereš jako oddech nebo..] (244:246) (Super)
Codes: [relax]
Memos: [ME - 01 .05.07 [50])

179clevizi bereš jako oddech nebo to bereš...

No spíš jak o oddech, ne jako, já nikdy nebyl takovej č lověk, kterýby při šel ze školy a sed by a
koukal by 5 hodin na televizi a šel spát. ( ú směv) To by mi př i šel takovej prornarn énej den. 1;0
( ú směv) .

P 7: rozhovor 7.doc - 7:63 [Tak asi začnu u toho Joeyho. T..] (250:250) (Super)
Codes: [Joey]
No memos

Tak asi začn u u toho Joeyho. Tak ten mi p ř íd e , že je malinko třebajako , když vemll špatný
vlastnosti. tak je trochu takovej nezodpovědnej , takovej zapom ě t l ivej , ale zaseje to. ze všeho si
dě l á srandu a je ja ko by svým zp ůso bem lehkomyslnej , alejakoby.. v dobrým slova smys lu i
když se to občas nevyplatí, no.

P 7: roz hovor 7.doc - 7:64 [Tak t řeba ta Rache l, ta mi při..] (254:258) (Super)
Codes: [Rachel]
No memos

188 Tak t řeb a ta Rachel, ta mi p ři š l a , že je tak trochu nafoukaná.. . že prostě ona musí mít tu pravdu
(úsměv) aj inak tak jako mi p ři š l a , že je jinak docela v pohodě .. . Ta, tu jsem měl asi tak, nevim,
tu jsem mě l asi rád nejmíií, dá se říct , j ako z těch lidí.

190A proč?

Já nevím, protože mi byla taková nesympatická. (ú směv)

P 7: rozhovo r 7.doc - 7:65 [Pak vim, že Ross , ten byl tako..] (258:258) (Super)

Codes: [Ross]
No memos

Pak vim, že Ross, ten byl takovej ,.. . ten by c h tě l jako by bejt dobrej, dokonalej, ale furt to dělal
b lbě , no. (smích) Že on prostě ch tě l něčeho dosáhnout a udělal to úplně špatně ... a většinou se
do toho n ěj ak zamotal. .. a když se třeba někdy hádali, tak t řeba chtě l někoho setřít , ale setřel ho

tak, prostě .. .(ú směv) j eště mu spíš nahrál na smeč .

P 7: rozhovor 7.doc _7:66 [Potom ta, Amy to byla ta blond'..] (258:262) (Super)

Codes: [Phoebe]
No memo s

193 Potom ta, Arny to byla ta blon ďatá ?

194Phoebe.

Phoebe, já už si ty jměna nepamatuju. Phoebe ta byla v pohodě, no. To byla taková, taková

CXXXll



hipís. (smích) Ta už vš.echno v id ě la , ta všechno měl a vvře šenv n ěj ak 1111' p ř i šl . . .
•• ' • • ' . • • " rl. O. ZC uz ma

všcchno vyreseny p ředem , no proste. 1 a SI n ěkdy sedla a ud ě l ala si když se st t II k• , . . ' . anc o 1 e to. ta '
udelam tady to. Podle toho se tak n ěj a k chovala Ta byla taková flirt vysmátá, tu ni I. ,. , . . " , a, u nic ncna tva o
mi to při š lo nebo m álo VCC I teda.. .. .

P 7: rozhovor 7,doc - 7:67 [Potom ta, Amy to byla ta blond'..] (258:262) (Super)
Codes: [postavy v ž ivotě - k exte nz i ]

No memos

193 Potom ta, Amy to byla ta blon ďat á ?

194 Phoebe.

Phoebe, já už si ty jména nepamatuju

P 7: rozhovor 7.doc - 7:68 [Jo. Chandler, ten byl trochu r..] (266 :266) (Super)
Codes: [Chandler]
No memo s

Jo. Chandler, ten byl trochu rozt ě kan ej , ale j inak byl taky v pohodě , ten si taky uměl udělat

srandu ze spousty věcí a.. nevim , to už si moc nepamatuju. .

P 7: rozhovor 7.doc - 7:69 [Ata Monica, to byla taková pu..] (266 :266) (Super)
Codes : [Monica]
No memos

A ta Monica, to byla taková punti čk á ř ka trochu, jo. Prostě ta musela mít všechno úplně

vypíglovaný, mi to p ři šl o . (úsměv) A j inak jako byli něj ak jako všichni jako v pohodě .

P 7: rozhovor 7.doc - 7:73 [Ty pozitivní, oni mě li víc poz.. ] (270:270) (Super)

Codes: [postavy v ž ivotě - k ext enz i ]
No memos

Ty pozitivní, oni měli víc pozitiv než negací, to skoro všichni, se dá říct. Ale hlavní je, toho
seriálu, bylo udělat hUl110r no, takže se to jako všech, všechny ty postavy děl a ly jako by humor
no. že ty pozitivní věci , ty užjsem sejako tolik, kdyžjsem na to koukal, ty se mi tolik do očí
nepadly no. Protože s těma už se jakoby tak trochu poč í tal o . ( úsměv)

P 7: rozhovor 7.doc - 7:76 [Myslíš, že ten jejich charakte ..] (276:282) (Super)
Codes : [realita - ano]
No memo s

208Mys líš, že ten j ejich charakter je uvě řitelný ? Že by takhle mohli existovat n ěj ak)' re álný

lidi, kter ý hy se tak cho vali nebo měli takový vlastnosti?

211No př íde mi že by takový lidi existovali. Třeba ten Joey mi př i še l , že je takovej, že užje to
trochu (srn ích) trochu, že takovýho člověka jako potkat by bylo zaj ímavý, ale myslím si, že

takový lidi určitě I11 ll ŽOU existovat.

212Takže Phoehe ti taky přijde , že je v pohod ě'!
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10. myslím si. že určitě takový lidi m ů ž ou existovat, protože je nás tady fakt hodn ě . (smích)

p 7: rozhovor 7.doc - 7:77 [Třeba ten Joey mi p ři šel , že j ..] (278:278) (Super)
Codes: [Joey]
No memos

Třeba ten Joey mi při š e l , že je takovej , že užje to trochu (smích) trochu, že takov ýho č lověka

jako potkat by bylo zaj ímavý, ale myslím si, že takový lidi urč itě m ů ž ou existovat.

P 7: rozhovor 7.doc - 7:81 [A koho z nich máš nejradši? Já..] (284:286) (Super)
Codes: [Joey]
No memos

215A koh o z nich m áš nejradši ?

Já si tak. m ěl j sem rád toho Joeyo, protože ten, tomujsem se asi nejvíc smál a ten fak t řešil věci

tak pro stě , ja ko zv láš tně (smích), myslím tim, jako by tim selským mozkem jako, že p rostě

ú pln ě vyře š i l ja ko tak: kcle hledáte složitosti, prostě jako. Vždyť je to jednoduchý. (úsměv)

P 7: rozhovor 7.doc - 7:83 [A koho z nich máš nejradši? Já..] (284:290) (Super)
Codes: [identifikace]
Memos: [ME - 01.05.07 [53]]

215A koho z nich m áš nejradši?

216 1á si tak, měl j sem rád toho Joeyo, protože ten, tomujsem se asi nejvíc smál a ten fakt řeši l věci

tak prostě , j ako zv l á štn ě (srn ích), myslirn tim, jako by tim selským mozkemjako, že prostě

ú pln ě vyřeš iIjako tak: kde hledáte složitosti, prostě jako. Vždyť je to jednoduch ý. (úsměv)

217 A z hol ek?

Asi tu Phoebe, no. Ta to taky řeš i l a taky tak něj ak takhle podobně , prostě ty věc i vyřeš i la ú plně

jinak, úplně j ako, j ednoduše, ta si z ni čeho neděl al a problém.

P 7: rozhovor 7.doc - 7:84 [Já si tak, mě l j sem r ád toho]. .] (286: 286) (Super)

Codes: [humor]
No memos

Já si tak, měl j sem rád toho Joeyo, protože ten, tOI11U jsemse asi nejvíc smál

P 7: rozhovor 7.doc - 7:86 [Je z t ě ch šesti n ěk do , s kým b. . ] (292: 322) (Super)

Codes: [postavy v ž ivo tě - k extenzi ]
No memos

220 Je z těch še s t i někdo, s kým by ses ztotožnil?

221Asi ne, ztoto žn it, as i ne.

222 A n ěkdo, kdo by se ti líbil , že bys chtěl být jim '?

223 Jako kdybych si musel vybrat nebo kdybych si ch tě l vybrat?
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224Kdyb y sis c h tě l vy b ra t, tak už si asi nevybereš...

225 Já bych si nevybral, ale kdybych musel vybrat. .. (povzdech) Tak to nevím no. ( ú sm ěv) '" Mně

se od každýh~ Iíb~ l o něco , já nevirn , jestli bych si n ě co vybral, já jsem rád jakej jsem,já jsem
rád za sebe. ( ú sm ěv)

226Hm. Co se ti t ř eba z ka žd ýho líbilo?

229'1'0 je taky složitý... Nev im, jako nejmíií jsem měl rád asi.jako z k l uk ů toho Rosse a z holek. tu
Rachel, takže z t ěch bych si toho moc nevybral. Možná od Rosse to, že... že mi p ř i šl o . že je
dost inteligentní , ne j ako dost, ale že pros t ě .jak se zabýval tou historii. jako těch d inosaur ů a
tak, že pro stě fakt ví, o č em je řeč , že se v tom vyzná... Tak, alejako vybrat si nějak)' jej ich
vlastnosti, to nev irn to asi taky bych... Možná ně kdy, kdy jsem to v idě l , takjsem v idě l : jo tohle
by bylo dobrý, jak j sem se třeba n ěj ak podvědomě nebo n ěco, prostě jsem si to jako... myslím
si, že takhle by se chovat by bylo lepší, než třeba když tadytu situaci já bych udě la l takhle, což
je špatný, j akoby je horší, takže t řeba se snažil příště tu situaci uděl a t ne ú p l n ě stej ně. alejako
něj ak , n ěco jako vzít si z toho pro sebe, aby na tomjako něco .. .

231Mo hl by ses kamarádit se všemu těma šes ti? Kdy by se dost al do jejich s po leč nosti , myslíš,
že bys kamar ád s nirna nebo t ř eba j en om s n ěkterým a?

234Tak asi jo. Možná s tou Rachel bych se občas pohádal nebo by mě občas naštvala dost. (srn ích)

236A t ře b a č ím?

23 7Nevim, p rávě tím, jak pros tě ona musela mít.jako mi při šl o , že onaje ta paní dokonalá, prostě

někdy v tom, takže to by mě naštvala. V j istých situacích bych se s ní asi pohádal. no. ( úsm ěv)

Možná toho Rosse bych zase n ěj ak nemusel, že mi př i še l , že onje sice odborník na tu tll, na ty
dinosaury, ale zase v praktickým ž i vo t ě jako... (smích)

238S ký m si myslí š, že bys nej víc kamar ádil?

239..Asi Joey, možná i s tím Chandlerern .. . Asi s těma klukama no spíš.

241A proč nej víc s Joeym a Chand le renľ?

Nevím, protože bych se s nima smál, bych se s nima bavil, bysme si ř í kali jako bysrne si dě la l i

ty vtipy ze všeho.

P 7: rozhovor 7.doc - 7:88 [Nevim, jako nejmíň jsem mě l rá . . ] (306:306) (Super)

Codes: [Ross]
No memos

Nevim, ja ko n ejm í ň j sem měl rád asi, jako z k l uků toho Rosse

P 7: rozhovor 7.doc _7:90 [Možná od Rosse to , že... že mi p..] (306:306) (Super)

Codes: [Ross]
No memos

Možná od Rosse to, že... že 111 i p ři šl o , že je dost intelig.entní, I~e j a~o d?s~, ~ le.že pr~stě , jak se
zabýval tou historii .jako těc h dinosauri'1a tak, že proste fakt VI, o cemj e rec, ze se \ tom

vyzná...
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p 7: rozhovor 7.doc - 7:91 [Možná n ě kd y , kdy j sem to vi děl. . ] (306:306) (Super)
Codes : [pouziti serialu na...]
No memos

Možl~á n ěl~dy , kdy ~sem to v i:I ~ I , tak :i sen.1 v i dě l : jo tO!lle?y bylo dobr ý. jak j sem se t řeba něj ak

podvedome n:bo neco,.pros :~ ;Isem SI to jako.. . myslím SI, že takhle by se chovat by bylo lepší.
než třeba kdyz tadytu situac: Ja bych u děl al takhle, cožje špatný, jakoby je horší, takže třeba se
snažil při št ě tu situac i ud ěl at ne ú pln ě stej ně , alejako něj a k , něco jako vzít si z toho pro sebe,
aby na tom jak o něco .. .

P 7: rozhovor 7.doc - 7:92 [Mohl by ses kamarádit se všema..] (308:314) (Super)
Codes : [Rachel]
No memos

231Mohl by ses kama rádit se vše ma těma šesti? Kdyby se dostal do jejich společnos ti, myslíš,
že bys kam a r árl s nima nebo t řeba jenom s n ě krer ýma ?

234 Tak asi jo. Možná S tou Rachel bych se občas pohádal nebo by mě občas naštvala dost. (smích)

236 A t řeba čím?

Nevirn, právě t ím, jak p rostě ona musela mít, jako mi p ři š l o , že onaje ta paní dokonalá, prostě
někdy v tom, takže to by mě naštvala. V j istých situacích bych se s ní asi pohádal. no. (úsměv)

P 7: rozhovor 7.doc - 7:93 [Možná toho Rosse bych zase n ě j . . ] (314 :3 14) (Super)

Codes: [Ross]
No memos

23 7Možná toho Rosse bych zase něj a k nemusel, že mi p ři še l , že onje sice odborník na tu tu, na ty

dinosaury, ale zase y praktickým ž i votě j a ko ... (smích)

P 7: rozhovor 7.doc - 7:94 [S kým si myslíš , že bys nejvíc..] (316:322) (Super)
Codes: [Chandler] [Joey]
No memos

238 S kým si myslíš, že bys nejvíc ka mar ádil?

239 ..Asi .l oey, možná í s tím Chandlerem.. . Asi s těma klukarna no spíš.

24 1A proč nejvíc s J oeym a Chandlercm?

Nevím, protože bych se s nima smál, bych se s nima bavil, bysrne si říka l i jako bysme si dělali

ty vtipy ze všeho.

P 7: rozhovor 7.doc _7:96 [Jak pro tebe vypadá přátelstvL .] (324:334) (Super)

Codes : [přátelství]

No memos

243 Jak pro tebe vypadá přátelství? Kdybys ho m ěl definovat?

247 No ( ú směv) ... P ř á te Iství, tak je to prostě věc , která se jen tak, k:e ~'oll n el~lá č lověk s .~.ažd}' I~~ .
č lověkem a když už jí má třeba s jedním nebo se dvoum,a~ tak,u: Je to PIOS,:ě dost. PI átelstv I Je .
prostě , že když je n ěkdo m ůj př íte l , takže vím, že mu muzu d ů v ě řovat ve \ seeh věcech , prostě I
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kd! ! mu za~o l.ám?, pld n~c i, t.ak on mi pom ů ž e a zase naopak. Přítelj e pro tě lov k. ktervmu
muzu p.roste nec.o rtct.a Vlil ), ze on to nepošle dál, že prostě . nebo že to neřekne úplnéobrácen
nebo neco. Kdyz mu ř e k n u: hele ud ěl al s bys prosím té. tady to a tady to řekni tomu. tak on
prostě to uděl á a ncnech á to jako něj ak zajít n ěkam : no. já to udělám a za 14 dní: ud lal to? jé.
sorry. ( ú sm ě v )

A jak si myslíš, že je to defin ovan ýv tom seri álu? Co tam znamená p ř á te l s tvi pro tv
posta vy'? .

Tak, V Lom seriálu oni se znaj í už x let, prostě jakoby i v tom seriálu. tak si 111\ lim, že oni už i
straš ně d ů v ě řuj ou dost, že prostě by. n ěkdy se pohádej. ale zase na druhou stranu bv bez sebe
jako... by ~ a ko . .si mysl ím, že kdyby byli bez sebe. tak jsou jakoby mutn ěj š i , že pro tě by je to..
někde by j e to žralo.

2 Ta k si myslíš, že je to podobn ý toIII u, co jsi ří ka l nebo?

Asijo.

P 7: rozhovor 7.doc - 7:98 [Definoval partners ký...? No tak,..] (338:342) (Supe r)
Codes: [pa rtnertsv i]
No memos

5 Definoval partnerský... ? No Lak, když už s někým chodím a je to m ůj partner. tak bysme si .,.
měli bysrne se mít rádi, měli bysme si d ů v ě řovat , tolerovat se. Měli bysme bejt na ebe hodný,
prostě bejt,...když je někdo m ů j partner, tak udělat pro něj úplné všechno a ten druhcj by to zase
měl oce nit a nebrat to jako samozřej mos t .

6 Jsi myslí š, že je to t řeba n ěco jako p ř át els tv í s tou fyzickou p ři ta žl ivo tí navrch nebo je to

trochu jin ý vztah?

Je to trošku o n ěčem j inym.

P 7: rozhovor 7.doc - 7:100 [Jak si myslíš , že je to partne..] (344:370) (Super)

Codes: [partnertsvi]
No memo s

10 Jak si myslíš, že je to partnerství zobrazeno v tom seri álu?

II To partnerství, tak... není tam větš inou ..? tak t řeba Ross tam mě l snad 4 rozvody nebo...

12 Tři.

13 Ten v tom moc neuspěl. 8ylo ukázan ý, jak se dě l á rozvody. (smích) cvim, že tamjak chodili
dost 1idí jakoby mezi sebou, ty př átel é , to bylo dobrý, že se nikdy jako. když e raze li. že to
nebylo takový, j íl už tě nechci nikdy v idět. A v tom seriálu tak... tam to bylo ukázaný, m) Jím
si dobře , že Lo bylo ukázaný tak jako by, že to bylo braný z reálnýho života větš inou . I když a i
úplně ne všechno, protože furt je to je nom seriál, ale tak vě tši nou a i jo.

15 Přijde ti tam, ŽC by tam byljedcn ten typ vztahu víc propugovanj' t řeba 1 I ~ n ica u, •
Chandler, taky, že to bylo tako v ýto p řátelství? Tam t ěch vztahu bylo h odn ě rUl n)'ch , ze
jo. Třeba Joey, co tam všechno vys t říd a l, tak ten to ur čit ě bere houně jinak.

17 No, to určitě . Přece j enom tam ty, ty se vzali, tak tam bylo uk ázan ýto manžel tvi., Joey a
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Phoebc a jej ich pa rt neři . každýtýden někoho jin) ho ( ú Ol v). t II J k II ih R . kt r j,
když si někoho našel. tak to byl úsp ěch .t ú m č v ) I 'o a ta R h·J. t i. I m hm. i

v ě ř i la.(zasmán í)

18 Jak jsi t řeba ko uka l na ten vztah Rosse II Rachel? '1':101 po ř ád h)h . juko j byli polu,
neb yli spolu, m ě l i se rádi, nem ěl i se rádi.

20 Tak ze začát k u j sem jako fandil. aby spolu byli. pak užj emjako, k už u ' 7 10. }. už
spolu nikdy nebudou. že je to prostě ztracen)' no,

21 Ale v tom posledn im díl u se dají doh romady.

22 Aha, (smích)

23 Takže hap pyend . .Jsi a ni n ech t ě l , když mají to d ítě, aby byli polu '!

24 Jájsem teď nevěd ěl. jestli to d ít ě je jeho. (smích) Takjako. tak to 111 jo. I \
to, myslel j sem si. že už to nebude možný. že p řece jenom si. mezi ebou to zkou li. n 10 to" .
A jako ted' by to dí tě . jako když se poprv ýukázalo to dít ě, takjs rn si m) I Ll t řeb . no tak
daj í asi dohromady. že se tam t eď nějak. díky tornu dítěti. lt: se cl j í hrom dy . k P k za
ukázalo, že sice maj í dítě . ale tak dál budeme kámoši. takjo . no.

25 A přišlo ti to norm áln í'? Že teda maj í dítě, ale jsou tam tak nějak. l . polu lijou, n žijou.•.

Jak jsi t ř eba ko u kal na tohle?

No, tak oni d ř ív spolu to dítě nem ě l i , pak si to dítě ud lali.jako kamarádi ( úsm v), A p k j ko
tak.. bral j sem, že oni už to prostě zkoušeli, ale že pro te, když to n jd . tak to n m: nu

túrovat př es koleno.

P 7: rozhovor 7.doc - 7:101 [To partnerství, tak... není ta..] (346:350) (Super)

Codes: [Rossl
No memos

I I To partnerství, tak.., neni tam větš i nou ..? tak třeba Ra t Ol Ol Ind 4 Z\ ) n

12 T!'í .

Ten v tom moc neuspě l. Bylo ukázaný. jak se dělá rozvody. ( mích)

P 7: rozhovor 7.doc . 7:102 [A v tom seriálu tak... tam to by..] (350:350) (Super)

Codes: [odstup] [realita - ano]
No memos

A V tom seriálu tak.,. tam to bylo ukázaný, my lím i dob ř • ž

to bylo braný z reálnýho života větš i nou. I když a i úplné n v

seriál. ale tak vě tš i nou asi jo,

to byl u\.: n) t k j
hn . p tož urt j t

P 7: rozhovor 7.doc _7:105 [Ross, kterej, když si n ěkoho n. . ] (35 :35) ( r )

Codes: [Ross]
No memos

Ross, kterej, když si někoho našel, tak to byl ú p h.(ú rnev

xx: \'111



P 7: rozhovor 7.doc - 7:106 [No a ta Rachel, ta se asi, si ..] (354:354) (Super)
Codes: [Rachel]
No memos

No a ta Rachel. ta se asi. si myslím. že si moc v ě ř il a . t za mání)

P 7: rozhovor 7.doc - 7:107 [Jak jsi třeba koukal na ten vz..] (356:370) (Super)
Codes: [Rachel] [Ross]
No memos

18 Jak jsi t řeba koukal na ten vzta h Rosse a Rachel? Tam po řád bylo, jako že bvli polu,
nebyli spo lu, měli se rádi , uem ěli se r ádi, .

20 Tak ze za č á t k u j sem jako fandil. aby spolu byli. pak UžJ' cmjako, pak UZ <I: ukáz 10 ' •-' .le uz

spolu nikdy nebudou. že je to pros tě ztracen ýno.

21 Ale v tom posled ním dílu se dají dohromndy,

22 Aha. (smích)

23 Takže happyend. J sí ani n ech t ěl , když mají to dí t ě, aby byli polu?

24 Jájsem te ď n evě d ěl , j e s t l i to d ít ě je je ho. (smích) Tak jako, tak to 1..1 e jo, ale v ěd Ij rn, že asi
to, myslel j sem si, že už to nebude možn ý, že přece jenom si. mezi sebou to zkou:cli. neslo 10.. .

A jako t e ď by to dítě , jako když se poprvý ukázalo to d ítě . takj cm si m~ lel. že třeba. no tak .
daj í asi dohromady, že se tam t e ď něj ak . díky tomu d ítět i . že e dají dohromady. le p k e za e
ukázalo, že sice maj í d í tě , ale tak dál budeme kámoši. tak jo. no.

25 A p řišl o t i to norm ální? Že teda maj í d ítě , ale jsou ta m tak n ěj ak, že polu žijou, ncžíjou ...

J ak jsi třeba koukal na tohle'?

26 No, tak oni dřiv spolu to dítě nem ěl i , pak si to dítě ud ěl ali . j ako kamarádi ( ú měv) , A pak jako
tak.. bra l j sem. že oni už to prostě zkoušeli. ale že prostě. kdož to nejd .tak to nemácenu

túrovat p ř es koleno.

P 7: rozhovor 7.doc - 7:110 [Co rodinný vztahy? Jak bys je ..] (372:382) (Super)

Codes: [rodina]
No memos

27 Co rodinn ývzta hy'? Jal, bys je definoval'? Pro tebe, co to znamen:'!

34 Rod inný vztahy? .. Tak vztahy s rodinou. to jsou prostě .. Tak rodina j ou lidi. kt r) .. jak to
ř íct? .. který j sou a měl i by být člověku nejbližší, no. Jakmile se n o tan v rodin . n j k)
trable, tak prostě č lově k, č lověka to poznamená asi jako napořád no.. Pr tě to už.. .Tř baj' to
mám v rod inných vztazích docela drsný. Já se nebavím s p ůlkou rodiny (ů m ě v) , J' j Ol

t řeba pohád.., my se s mámou nebavíme už skoro t ř i č tv rt ě roku ft pro tě vím. ž j t takový, j
to blbý. Furt mě to žere, když mámu vidím ně kde na ulici, tak j cm toho mutn j. no. J to
prostě rodina,je to pros tě zázemí, kter ýč lověk má a m ěl by ho pro t mít. ..Je vidě t, i t pl' t
j sou lidi, kteří se o toho č l ověka kdykoli budou zajímat. že pl' t ě .když bud P t bovat, tak to
jsou ty Iidi, který mu podaj prostě tu pomocnou ruku. Tak nějak b~ a i m la funz \ t r in .

3S Jal, si myslíš, že je to definovan ý v tom se ri álu?

xxxix



40 V tom se riálu. tak tam přece j sou už to do pěli lidi o
Vím, že tam byli rodi če Rosse a t ýMonic.. pr tož tv bv li r
n ějak ...To byly taky postavy v seriálu. Ty mi pri li, Ž· j' u t k \";

evirn, nedokázal bych si představit. že třeba až mi bud '0, .
(zasmání)

41 Takže ta m n ěj a k moc ty rodinu )' vzta hy...

Ty rodinný vztahy. jako zase tolik tam bran,' a i n bv lv. fl t
děti , tak už to tam by10 o něč em j inym, ale ~a ne t~ li·~ . pr Ž t
syna, ale staraly se o něj ta jeho partnerka s tou voj í partn rk u. h I. t drt
ke konc i prostě a hodně díl ů bylo. kdyžj eš tě m ěla bři ho ( ů m v]. 'I
zase tolik braný nebylo. no něj ak , ty rodinn ý...

P 7: rozhovo r 7.doc ·7:112 [Ty to tam občas n ě j ak . . . To byL. ] (37: 37 )
Codes: [identifikace] [odstup]
No mem os

rl

m

Ty to tam občas něj a k ...To byly taky postavy v eriálu. 1) mi p ři li. i j II t k \) l\ ľ tni. n 1

(zasmání). Nevim, nedokázal bych si před stavit . že třeba až mi bud 50. l bu II t khl
chovat. (zasmání)

P 7: rozhovor 7.doc . 7:113 [Potom možná , když už jako oni ..J (382:382) (Super)
Codes: [Ross]
No me mos

Potom možná. když užjako oni mě l i ty děti. tak už to tam bylo o n mjinyrn,
protože t řeba ten Ross, ten měl sice syna, ale taraly e o n~j t j ho p rt rl

partnerkou.

P 7: roz hovo r 7.doc - 7:115 [Kdyby jsi mě1 pro tebe srovn t .. ] ( 4:
Codes: [srovnan í vztah u]
No memos

rl

44 Kdyby j si m ěl pro teb e s rov nat, jako p ř átelství , pnrtne 'h í r dinnj \ .ta hy, j k j to

d illež itý? .Jestli by se to dal o?

45 Jako, co je d ů l e žit čj š í ?

46 Hm, Kd yž j si třeba říka l, že to p ř á t e l tví je d 1"llcž itčfí II i. partn r h í, I kel) h) j i j t

do toh o za kom po nova l rodinn ý vzta hy?

50

51 Takže ta rodina j e..

Nevim, no asi bych řek l, že je jako trochu vej . ni za t. k, žít d:

takhle.

\ hr í J

P 7: rozhovor 7.doc _7:117 [Jak si mys líš , že tyhle ty t řl . .] (404:41 ) (Sup r)

Codes: [srovnani vztahu]
No memos



59 .lak si myslíš, že tyhle ty tři okr uhy vztah ů j ' 0 11 jakoby d Iinov
e ř u zc ný? To, co vidíš t ř eba ve ško le, co vidíš v médiích I kbl k I nt

prezentuj e, že n ě co z toho je d ůl e ž it ěj š i , že ti" h j mnoh nt d I ii l j í ,

našel holk u, než ab ys mčllO dob rých p ř á t e l ?

60

62 Co naši s po lečnos tí, cítíš jako n ěj nkj: tlaky? Že to na t b pu obí..

63 Tak, tlaky n ěj a k necítím. To je dost indiv iduáln í. Za e něj \.. m~ lim i.}: \' n vinách I khl
to nen í něj ak prosazovaný.

65 ebo v časo p isec h třeba a tak?

Myslím si. že není n ěj ak , j ako že... Jako je ukazovaný. že t řeba t rodin
je nom... Zase takový, vě tš i nou je to psan ýv takových tě h pi h
já n ečtu . ( úsměv)

P 7: rozhovor 7.doc - 7:118 [S kým ty stráv íš nejvíc času z..] ( 16:422) (Sup r)
Codes : [srovnaní vztahu]
No memos

70 S kým ty st rávíš nejvíc čas u z t ěchhl e tří ohla tí?

73

74

Taky záleží, jako když člověk je s tou holkou první Ol í ~ ~ ni p l .
prostě snaž í se bejt nej víc s tOll holkou a takhle: hel prom i ň . t J !ll lin
dvě hodiny. Jo ja sný, v pohodě . Potom kdyžje už to~ ~ I\..~~I r pul. t. k t
potom při š l y n ěj a ké trable, už ho to štve, tak se rozmej šl í ut JII1 \... n .

P 7: rozhovor 7.doc _7:121 [Má ten seriál n ěco spol eč n ýho ..1 (.n:4 ) ( ll r)

Codes : [identifikace] [vyzkum]
No memos

81 Má ten se r iá l n ěco s po le č nýho s t)'m v ětem , t\')'11\ zinl tníl1\ t~ I nt n bo h S11\

hodn ot ama ?

li



82 Uf.. .To nevím. to užje taková otázka moc. To nezodpovím tú

P 7: rozhovor 7.doc - 7:122 [Tvůj život ve věku ě ch po Y• • ) (4
Codes : [identifikace]
No mem os

85 Tvůj život ve v ě ku t čch postav.

92 Tak to se s t rašně bude odvíjet. ja k to bude za rok. podl toh j tli m um'u tli
dostanu někam na vejšku a jestli tu vejšku ud ěl ám . je tli n ...Odm turuju. t ) cl u m. n
nevím. to bych musel pak opakovat ročník , prostě , Pakje tli pi. j tli d t nu n ,
nebo nedostanu na vysokou ajestli se dostanu, takjak na ní dl uho budu Kdvž tf
nedostanu na vysokou, p ů j du tře ba do zah raničí a třeba t m II hvtnu už' d
nebo třeba za rok budu j eš tě rád. že j sem zase zpátky ' é chá h. . "'d~ l. budu n \) ~. t 1l. \
25, to už bych ji měl mít vystudovanou a pak se uvidí. pakbuď pudu t eba d t ho I h 1lI~1

(úsměv) nebo budu prostě pracovat někde tady v republice. . ' jdu I n j k~ mi I budu
tady snaž it žít. A když ne p ů j d u do zahran ič í nebo mě vyhodí 7 t~ k I) . t k i půjdu II '" m
makat. to se uvid í. P rostě si teď nedokážu před tavit. to j .pro t za r k \ .hn uk i . I ď

je st rašn ě moc možnejch cest.

93 Jasn č. A třeba představoval by sis v ětšl m ě to, jako že už bud mít rodinu \ tj dob n ho
že hlavn ě budeš s kamnr áduma nebo že bude bydlet kamarád ma n bo I ' k n o? .J
tam něco , jako z toh o seriálu, co by se ti líbilo, takhle žit?

94 Asi by se mi líbilo žít s nějakým tim kámošem, no n ěkd vn j kym I m b~ 1 . Zit k m rn,
potom možná někdy t řeba s partnerkou a pakj eště n kdypot m i u I I kdy Žl k n j ~ d ti.
no,

95 Třeba tcn životní styl, líbilo by se ti to, jako že by takhle vy d ' v l p kav árná h k
knmar ádama nebo ti to třeba p řij d e , že by ' radši d ěla l něco jin) ho?

97 Tak zase", asi furt bych to jako dělat třeba x let bych , i n m h I k n j
tak zase je to takový. že oni nesp č c haj , nemaj íjako b. uchvát n j ži, t I b)
jako, že mám 10 minut, musím bej t tam a za, v 8 už mu im být \ I m p
padnout v 10 veče r do postele a druhej den to sum)', takov j živ t b) mi m

98 Znáš nějak)' lidi , kteří jsou v tom v ě ku?

Jako možná tak .. , se kterýma se bavím. tak moc lidi takhl n zrum.

P 7: rozhovor 7.doc - 7:126 [Jak js i se díval na tyhl e v ě c L . ] (56 :

Codes: [pouziti serialu na...]
No memos

r)

102Jak jsi se díval na tyhle v ěci , kter ýli p ři šly trochu povčdom)' , kouks I j i n I tf

vyřeší?

104Jo, to jo, pr áv ě. . když se chci z toho, abych se z toho~u il n ,
(zasmání) nebo prostě , aha takhle by to šlo taky. tak pn těby h , lm
ud ěl ali blbost, takže jak o vzit si z toho n ě co pro be, o I my hm, ž

105 1~ekl bys, že t ě to n ějak inspiruje, trochu?

Ii i



Trochu jo. trochu .

P 7: rozhovor 7.doc ·7:128 [Mys líš , že ti s toho se riálu p..] (464:466) (Sup r)
Codes: [pouziti serialu na...]
No memos

107 Iysliš, že ti s toho seriá lu pomohlo něco pochopit v tvém ž ivo tě , in ' co u v ě dom it ?

Asi jo, v t ěch letech.. asi jo. jakoby že ten život neníjenom hra. p k ž. to P ijd . Je ul' to ol '

svoje zod pověd nos t . že už... .. A že se ten život. prostě jak si ho ud ('m. tnI. ho budu mít, i. ho
můžu mít v pohod ě. m ů žu mít dobrej život. múzu mit ten pomalcj. .mát _ t, khle kd: I budu.
když to uděl ám jinak. tak zase budu mít takový ten rychle] . no,

P 7: rozhovor 7.doc . 7:129 [oužil jsi n ěkd y něco z toho se.. ] (16 70) (Super)
Codes: [pouziti serialu na...]
No memos

109 Pou žil jsi n ěkdy n ěco z toho seriálu ve sv ým ž ivo t ě, jako t ře ba tam byly nějak)' hl")', kter)'
jste to hráli , nebo t řeba něj ak)' hlášky, kter)' použív áš, t ře ba nějak)' ty vtipy?

To zase asi tolik ne, Možná někdy , ale to už si nepamatuju.

Iiii



s É Ai~. ROZH OVORU:

sledování s~ riá l u:

- proč se na něj díváš. co tě na něm baví. co se ti na něm líbí
- co ~i v~~l í ~la seriálu a .proč. jak se na takové scény dívá ( př. pře kakuje. .
na neco Jin ého. nebere Je v potaz)
- proč j si se zača l/a díval. kdy. co jsi od seriálu očekáva l/a - 'plnilo . ť to
- o čem seriál je. jaké je jeho ústředn í téma - podle echo tak usuzuje
- jak moc máš tenhle seriál rád/a. kolik dalších seriálu leduje '. na co jin ého e Je te
díváš
- vnímáš herecké výkony. výpravu. scénář

myslíš. že je seriál kvalitní - proč . co ho dělá (neíkvalitnim
existuj í obecná m ě ř ítka

prozrazuje oblíbený seriál. jestli má někdo dobr ýnebo špatný vku
- chybí ti v seriálu něj aké téma ( třeba víc pracovních nebo finančních probl ém ů)

- jak ses cítil/a. když seriál skonč i l - že už nebudou nové dílv
- jak si představuj e š další život postav .

kontext sledování:
- kdy se na něj díváš ( p rav i de l ně . když máš náladu - popiš náladu)
- kde se díváš. d ěláš u toho ještě něco jiného
- díváš se radši sám/a nebo s n ěkým - s kým.
- jak často. jak moc se díváš (v porovnání s dalšími aktivitami volného ča u)
- bavíš se o seriálu s někým . o čem hlavně se bavíte
je v seriálu něco, o č em se nechceš s nikým bavit
_připadá ti sledování seriálu jako oddech nebo užitečně strávený ča . vyč í t á ti někdo. Ž

se díváš na televizi

identiflkace:
_popiš postavy, zhodnoť je - jejich vlastnosti. jejich chování. přijde ti uvěřitelné
- koho máš nejradši a proč

_kdo je jako ty, s kým ses ztotožnil/a, kým bys chtěl/a být a pr Č. koho hápe
- se kterou postav by ses nejvíc skamarádil/a

realita:
- co má seriál spo lečného s tvým světem/ži votním stylem/hodnotami
- připadá ti seriál realistický/pravdivý - proč

- objevují se v seriálu situace, které jsi zažil/a
_jak pro tebe vypadá definice přátel stv í! milostných vztah rodinný h \ ztahů -
nacházíš j i v seriálu, změn i l ji seriál
jak je v seriálu zobrazeno přáte l ství! milostné vztahy/ rodinnévzt h.. j u v ri lu
chápány podobně jako v jiných seriálech/jako v tvém okolí (r din . kola. kama di)
jak tyto vztahy chápou jednotlivé postavy
_jak si představuješ život ve věku postav seriálu, znáš někoho v tomto \ ku
- co si myslíš o řešení problémll v seriálu
_použil/a js i někdy něco ze seriálu ve svém životě (hru. hlášku. řeš ní itua
_pomohlo ti něco ze seriálu pochopit v tvém živo tě. vztahuje' eri ál k vému životu

- jaký je tv ůj oblíbený díl

.liv
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