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Anotace 

Předmětem mé bakalářské práce je animovaný seriál Simpsonovi, vysílaný na televizních 

obrazovkách od přelomu 80. a 90. let až doposud. Na příkladu tohoto audiovizuálního díla se 

snažím ukázat, jak populární kultura dokáže reflektovat, zobrazovat a komentovat celospolečenské 

dění i konkrétní události. Analytická část práce je rozdělena do pěti kapitol. V první z nich ukazuji 

na dvou epizodách seriálu, jak tvůrci Simpsonů zobrazují problematiku ekonomické migrace. V 

druhé kapitole se snažím popsat politický komentář seriálu vůči probíhajícím aférám a konkrétním 

politikům, jakým je například bývalý americký prezident George H. W. Bush. Ve třetí kapitole mě 

zajímá, jak seriál zobrazuje společenskou identitu ženy a jak reaguje na události spojené právě s 

touto problematikou. Ve čtvrté kapitole se zaměřuji na sociální sítě a ptám se, jak se tento fenomén 

propsal do scénářů epizod seriálu Simpsonovi. V poslední části si kladu za cíl zjistit, jakou 

reprezentaci novináře tvůrci seriálu nabízejí, co nám říkají o televizních moderátorech a jak 

zobrazují mediální krajinu. Obecně je mým úkolem nalézt souvislosti mezi jednotlivými epizodami 

a společensky aktuálními tématy.  

Annotation 

The subject of my bachelor thesis is the animated sitcom The Simpsons which has been 

broadcast from the beginning of 1990s until now. It will serve as an example of how the popular 

culture can reflect, display and comment on societal themes and specific events. The analytical part 

of my study is divided into five chapters. The first chapter focuses on two episodes in which the 

creators of the Simpsons portray the issue of economic migration. In the second chapter, I am trying 

to seize the political commentary of the series on ongoing affairs and real-life politicians such as 

the former president of the United States George H. W. Bush. The third chapter discusses how the 

series depicts the social identity of woman and how the sitcom responds to events related to this 

issue. The fourth chapter focuses on social networks; I am asking how the phenomena have 

infiltrated into the scenarios of the sitcom. In the last part, the aim is to find out which 

representations of journalist the creators of the series offer to the spectator, how they portray 

television anchormen and how they capture the media landscape. In general, my goal is to find 

connections between episodes and current topics of the society at the turn of the millennium. 
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Úvod 

Televizní obrazovka je důležitým předmětem každé domácnosti západního světa. Kromě 

toho, že přináší informace a zábavu, nabízí produkty, vzdělává a probouzí emoce, představuje nám 

též reprezentace skutečného světa a každodenního života v něm. Ujišťuje nás o naší realitě a 

vzbuzuje dojem, že nejsme sami.  

Předmětem mé bakalářské práce je jeden z konkrétních obsahů televizních obrazovek, 

americký animovaný seriál Simpsonovi, vysílaný od přelomu 80. a 90. let až doposud, který pevné 

hranice své podstaty překročil a stal se kulturním fenoménem. Cílem práce je rozluštit, jak 

Simpsonovi přispívají k chápání skutečného světa. 

Bude mě zajímat, jak seriál zobrazuje skutečné dění a jak komentuje konkrétní události. 

Snažím se nalézt souvislosti mezi jednotlivými epizodami a společensky aktuálními tématy, v 

jejichž prostředí seriál vznikal. Bude mě zajímat, jak konkrétní epizody zobrazují fenomén ilegální 

migrace, politickou sféru, společenskou identitu ženy a komunikační kanál, který vznikal během 

vysílání seriálu – sociální sítě. Z podstaty mého studijního oboru se v poslední kapitole praktické 

části zaměřím na způsob, jakým seriál ukazuje profesi novináře.  

Z hlediska zdrojů je pro mě důležité jmenovat následující autory a publikace. Jedná se o 

chápání populární kultury v pojetí amerického mediálního teoretika Johna Fiskeho, jehož stěžejním 

dílem na toto téma je kniha Jak rozumět populární kultuře. Ráda bych též zmínila novináře Johna 

Ortveda jehož kniha The Simpsons: An Uncensored, Unauthorized History zachycuje vznik seriálu 

a jeho postavení ve studiu 20th Century Fox, navíc publikace sestává z promluv tvůrců, producentů 

i kritiků. Soubor esejů v knize Leaving Springfield: The Simpsons and the Possibility of 

Oppositional Culture mi ukázal, jak efektivně analyzovat aluze v seriálu, zároveň mě obeznámil 

s širšími souvislostmi animované tvorby. Kniha Watching with The Simpsons Jonathana Graye 

původně vznikla jako disertační práce a zkoumá, jak Simpsonovi komentují televizní žánry, jako 

jsou seriály, reklamy ale i zpravodajství.  

Z hlediska výzkumné metody mé práce převažuje analýza diskurzu a sémiotická analýza. 

Předmětem jsou konkrétní díly seriálu, které odkazují na světové události.  

Je důležité též zmínit, že jsem se v několika aspektech rozhodla odklonit od původní teze 

bakalářské práce. Dospěla jsem totiž k zjištění, že seriál Simpsonovi je masivním textem, v jedné 

epizodě lze nalézt až desítky odkazů na jiné texty a na společenská témata. Protože se jedná o 

kvalitativní výzkum, bylo nutné se od některých kapitol odklonit, abych se dopodrobna mohla 

věnovat jiným. Nejpodstatnější změnou je upuštění od zkoumání problematiky predikcí událostí 

seriálu Simpsonovi. Došla jsem k závěru, že předpovědi jsou sice působivým fenoménem uvnitř 
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populární kultury, nejsou ale ucelené. Každý text, populární či ne, musí být čten v souvislostech. 

Pokud analyzujeme náhodné předpovědi v tak komplexním textu, jako je seriál Simpsonovi, 

uvědomíme si, že na nich pramálo záleží. Důležitější je, o čem seriál referuje z doby nedávné, jak 

zobrazuje události, které se staly. Díky vynechání problematiky predikcí obsah práce lépe 

koresponduje s jejím názvem – Medializace světových událostí seriálem Simpsonovi. U 

předpovědí společenského dění by se totiž dalo spíš mluvit o „medializaci seriálu Simpsonovi 

světovými událostmi“. Každá úspěšná predikce ve formě byť jen krátké promluvy, vteřinového 

obrazu či symbolu totiž znovu a znovu umisťovala seriál do novinových a časopisových článků.  

V kapitole Feminismus jsem se odklonila od předeslané problematiky fenoménu MeToo a 

zaměřila se na způsob, jakým tvůrci zobrazují ženskou identitu. Odkazy na MeToo totiž v seriálu 

zaznívají ojediněle a nejsou hlavním tématem ani jedné z vysílaných epizod. Vynechala jsem též 

podkapitolu teoretické části pojmenovanou v tezi Dosah seriálu a soustředila se hlavně na recepci 

díla u Američanů, tedy u těch, jichž se přímo týká dění komentované, parodované a popisované v 

epizodách. Jak seriál přijímají jiné národy, jsem se pokusila zobrazit na jednom konkrétním 

příkladu v podkapitole Zlý soused George H. W. Bush a jiní státníci.    
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1 Vznik seriálu 

Karikaturista Matt Groening pracoval na začátku 80. let jako redaktor periodika Los 

Angeles Reader a v dubnu 1980 publikoval svou první novinovou verzi komiksu Life in Hell. Šlo 

o komiksový proužek s hlavními postavami Akbara, Jeffa a antropomorfického králíka, který se už 

dříve objevil v magazínu Wet. Groeningova budoucí (a nyní bývalá) manželka Deborah 

Kaplanová, udělala z Life in Hell úspěšnou značku. Na Vánoce roku 1984 společně vydali knihu 

Love in Hell, Kaplanová nechala vydávat kalendáře a pohlednice s tematikou komiksu. Groening 

pracoval na plakátech pro firmu Apple Computers a na pohlednicích pro Paper&Graphics. Komiks 

se rozšířil i do jiných periodik, například do The Village Voice. „V jednu chvíli jsme vydávali až 

ve dvou stovkách novin, které všechny měly čtenářskou základnu kolem 50 až 500 tisíc,“ uvádí 

Deborah Kaplanová v knize Johna Ortveda1. 

V době, kdy se Matt Groening stával úspěšným karikaturistou, vyčníval mezi 

hollywoodskými producenty James L. Brooks, který stál za úspěšnými televizními pořady, jako 

The Mary Tyler Moore Show, Rhoda, Lou Grand a Taxi. V roce 1986 založil Brooks s pomocí 

20th Century Fox vlastní produkční společnost Gracie Films. 

Společnost Fox Broadcasting Company mediálního magnáta Ruperta Murdocha se v druhé 

polovině 80. let snažila do žánrů televizní zábavy proniknout například s pořadem Late Show 

Starring Joan Rivers. V dubnu 1987 zahájil Fox vysílání pořadů Ženatý se závazky (v originále 

Married… With Children) a The Tracey Ullman Show. Zatímco v prvním případě se jednalo o 

rodinný sitcom, v druhém případě šlo o půlhodinový varietní pořad, jehož formát vymyslel právě 

producent James L. Brooks. Pořad obsahoval soubor komediálních skečů, a protože každý z nich 

měl několik scén, tvůrci si nevěděli rady s tím, jak od sebe jednotlivé scénky oddělit.  

Nakonec se shodli na tom, že využijí pro tyto účely kreslené postavičky karikaturisty Matta 

Groeninga. Komiks Life in Hell byl ale příliš svázaný vlastnickými právy, a tak producenti 

Groeninga požádali, ať vymyslí nový komiks, který by se dal přeformátovat do podoby animace. 

Na tvorbě skečů pro The Tracey Ullman Show začal Groening spolupracovat s animačním 

studiem Klasky-Csupo. Tam daly komiksovým postavám Groeninga nejen pohyb, ale též žlutou 

barvu pleti a modré vlasy Marge Simpsonové. Výsledkem byly minutové kreslené filmy s 

tematikou každodenního života dysfunkční rodiny. Už od začátku byla tvorba velmi nákladná, 

jeden spot stál asi patnáct tisíc dolarů2.  

 
1 ORTVED, John. The Simpsons: An Uncensored, Unauthorized History. United States: Faber and Faber, 2009. 

s. 25 
2 Tamtéž s. 56 
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Důležitou postavou tvorby Simpsonů se stal Sam Simon, výkonný producent The Tracey 

Ullman Show. Simon udělal z minutových skečů půlhodinové epizody, sestavil personál pisatelů 

a scénáristů a z velké části se podílel na vymýšlení situačních gagů seriálu. 

Mezi Samem Simonem a Mattem Groeningem se postupem času vytvořila rivalita. 

Simonovi vadilo, že si Groening připisuje veškeré zásluhy za konečnou podobu seriálu.  

„Můj podíl na psaní seriálu by neměl být podceňován,“ cituje Matta Groeninga The Washington 

Post, „jsem součástí každé kreativní tvorby, od koncepce nápadů, přes psaní scénářů, režírování 

hlasových herců až po navrhování postav.“3 

Sam Simon naopak uváděl, že Groening dělá spoustu věcí okolo: „merchandising a takové 

věci. Je takovým ambasadorem seriálu.“ „To je trošku zavádějící,“ reagoval Matt4. 

 Už tehdy byla tvorba seriálu velmi náročná. Každá epizoda vyšla na stovky tisíc dolarů. 

Většina animace navíc vznikala v Jižní Koreji. 

1.1 Divácká odezva 

Samotný (oficiální) merchandising Matta Groeninga5 nestačil. Esej Petera Parise popisuje 

vlnu prodeje nelicencovaných triček s merchem seriálu Simpsonovi, který se rozmohl ve 

Spojených státech během léta 1990. Parisi popisuje situaci následovně. 

„Města po celých Spojených státech zaznamenala nápadné a neobvyklé chování uvnitř 

populární kultury. Příslušníci afroamerické menšiny si přivlastnili, apropriovali a reinterpretovali 

kreslenou postavu masového média. (…) Ono léto se Simpsonovi, primitivně nakreslený televizní 

seriál, který sám o sobě zobrazuje kulturní vliv masových médií na ideály maloměstských rodin, 

stal hitem sezony.“6 

Hlavní postavou triček se stal Bart, kterého tvůrci zboží zobrazovali jako rastafariána, 

afroamerického basketbalistu, podporovatele Nelsona Mandely nebo jako muslima. Nápisy na 

tričkách hlásaly: „Rastabart, mistr respektu,“ „Rasta-Kámoš Bart Marley,“ „Ne Apartheidu!,“ a 

„Je to věc černých, měl bys rozumět“7. 

 
3 ROSENBERG, Howard. The Simpsons. The Washington Post [online]. 18. 3. 1990 [cit. 2020-02-27]. Dostupné 

z: https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/tv/1990/03/18/the-simpsons/5901041c-d866-4750-ae8d-

1ac5ea85796f/ 
4Tamtéž. 
5 Na němž se stále významnou měrou podílela Groeningova manželka Deborah Kaplanová. 
6 PARISI, Peter. "Black Bart" Simpson: Appropriation and revitalization in commodity culture. Journal of Popular 

Culture. 1993, 27(1), 125 
7 V originále „It´s a black thing, you should understand,“ byla protikladem starší fráze, kterou se vší 

pravděpodobností zpopularizoval americký komik a herec Richard Pryor. Původní fráze „It's a black thing, you 

wouldn't understand,“ se nejspíš používala už v 80. a 90. letech. Web Urban Dictionary uvádí, že se o sousloví 

poprvé zmínil Eugene Victor Wolfenstein v knize publikované roku 1991 „The Victims of Democracy: Malcolm 

X and the Black Revolution“. 
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Jedna varianta trička, pornografická a mezi ostatními dost kontroverzní, ukazuje, jak 

pronikavě si tyto produkty populární kultury hrály se společenskými významy8. Tričko, o kterém 

mluví Parisi, zobrazuje Barta zaklíněného mezi hýžděmi kypré Afroameričanky, nad obrázkem 

stojí nápis „crack kills“ (česky „crack zabíjí“) a pod ním nápis „black power“ (česky „černá síla“). 

Taková grafika byla ve své podstatě bezprecedentní při zacházení s frázemi jako je právě „crack 

zabíjí“ a „černá síla“. 

Pojem Black Power je sám o sobě problematický, a vybízí k mnoha interpretacím, což 

dokládá i průzkum Joela Aberbacha a Jacka Walkera9. Jejich studie ukazuje, že běloši (v 70. letech 

minulého století) tento pojem dávali do negativních konotací a často si pod ním představovali 

nadvládu černé rasy nad bílou. Black Power je konceptem, politickým sloganem, separatistickým 

heslem i hnutím, z kterého se v 60. letech vyvinula politická organizace Černí panteři. Nutno 

poznamenat, že od svého vzniku ztratilo na kontroverzi, a na tričkách a jiných produktech 

kapitalismu se zejména ve Spojených státech sem tam objeví (aniž by vzbudil pobouření). Slovní 

spojení „crack kills“ je spíš řečnickou figurou a podle internetového slovníku anglického slangu 

Urban Dictionary10 se toto slovní spojení používá ve chvíli, kdy někomu takzvaně „kouká 

podolek“. Jedinec, který použije spojení „crack kills“ říká, že ho zabije pohled na něčí odhalenou 

zadnici. Zároveň pojem pracuje se slangovým názvem volné báze kokainu – s crackem. V tomto 

pojetí slovní spojení neznamená nic jiného, než že „crack“ skutečně zabíjí.  

Černý Bart přitom nebyl první (ani poslední) ikonou populární kultury, která byla převzata 

afroamerickou kulturou. Článek v The New York Times11 z listopadu roku 1990 jmenuje kreslenou 

postavu 30. let Betty Boop a pokusy přejmenovat Batmana na Blackmana. V roce 1988 newyorští 

pouliční prodejci nabízeli trička s postavou Mickey Mouse v kožichu a se zlatými řetězy, který 

říkal „Yo Baby, Yo Baby, Yo! Dejme se do práce“. Tričko s černým Bartem tedy nebylo první 

apropriací masové kultury Afroameričany, rozhodně bylo ale do té doby nejpopulárnější. 

John Fiske nazývá proces, při kterém si lidé vytváří vlastní kulturu ze zdrojů a komodit, 

které jim poskytuje dominantní systém, jako exkorporaci12. Fiske popisuje případ australských 

domorodců, jejichž nejoblíbenějším filmem je Rambo. „Film jim umožnil vygenerovat si významy, 

 
8 PARISI, Peter. "Black Bart" Simpson: Appropriation and revitalization in commodity culture. Journal of Popular 

Culture. 1993, 27(1), 126 
9 ABERBACH, Joel D. a Jack L. WALKER. The Meanings of Black Power: A Comparison of White and Black 

Interpretations of a Political Slogan. The American Political Science Review. 1970, 64(2), 367-388. 
10 Crack kills. Urban Dictionary [online]. 1999, August 07, 2006 [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=crack%20kills 
11 MARRIOT, Michael. „I´m Bart, I´m Black and What About It?“ New York Times 19. 11. 1990 
12 FISKE, John a Petr A. BÍLEK. Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2017. ISBN 978-80-7470-

190-0. 98. 
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které je zaujaly: základní konflikt našli mezi Rambem (kterého pochopili jako reprezentanta 

Třetího, tedy nerozvinutého, světa) a třídou bělošských důstojníků.“13 

Podle Fiskeho je komodita, jako například kreslený seriál, materializovanou ideologií: 

„Ekonomický systém, který vytváří masovou výrobu a masovou spotřebu, se ideologicky 

reprodukuje v komoditách, které vytváří. Každá komodita reprodukuje ideologie systému, který ji 

vytvořil.“14 

1.2 Umístění do hlavního vysílacího času 

První řada seriálu Simpsonovi byla pro televizní síť Fox zaručeným úspěchem. Umístila se 

v první třicítce nejsledovanějších seriálů podle dat společnosti Nielsen Media Research, vánoční 

epizoda první série dostala 6,2 bodů15 v měření sledovanosti Nielsen16. 

„Simsponovi jsou odvrácenou stranou Nelsonů, Andersonů, Bradyů a všech ostatních 

sitcomových rodin,“17 psal redaktor Tom Shales první recenzi na nový animovaný seriál ve 

Washington Postu.  

Na podzim roku 1990 se Rupert Murdoch společně s výkonným ředitelem 20th Century 

Fox Barry Dillerem rozhodli změnit vysílací čas Simpsonů z neděle na čtvrteční večer, tedy do 

takzvaného „prime time“, hlavního vysílacího času, kdy na konkurenční stanici NBC běžel 

populární pořad The Cosby Show s komikem Billem Cosbym. Změny si okamžitě všimla americká 

média, novinové titulky hlásaly „Simpsonové se utkají s Cosbym“18, „Bart proti Billovi“19, 

„Simpsonovi se zase rvou, tentokrát jde ale o boj o sledovanost“20.  

Od konce srpna do října roku 1990 pořad The Cosby Show vedl, Simpsonovi tehdy ale 

pouze opakovaly epizody první řady. První epizoda druhé řady Simpsonů dostala 18,4 bodů 

sledovanosti21, zatímco Bill Cosby zvítězil o pouhou desetinu procenta. Na svátek Díkůvzdání 

 
13 Tamtéž. s. 134. 
14Tamtéž. s. 91. 
15 ORTVED, John. The Simpsons: An Uncensored, Unauthorized History. United States: Faber and Faber, 2009. 

s. 107 
16 Každý bod reprezentuje procento amerických domácností, které se na pořad dívaly. 
17 SHALES, Tom. The Primest Time. The Washington Post [online]. 1990, 11. 3. 1990 [cit. 2020-02-24]. 

Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/style/1990/03/11/the-primest-time/4460fdce-

e03d-4ca6-83e4-8cec059c1a82/ 
18 CARTER, Bill. 'Simpsons' to Compete with 'Cosby'. The New York Times. 1990, 139(48251), C18. 
19 SOLOMON, Charles. Bart vs. Bill : ‘The Simpsons’ Faces a Tough Draw Against ‘Cosby’. The Los Angeles 

Times [online]. 1990 [cit. 2020-02-27]. Dostupné z: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-08-23-ca-

1742-story.html 
20 SHALES, Tom. The Simpsons: They´re Scrapping Again – But This Time It´s a Ratings Fight. The Washington 

Post. 11. 10. 1990, C1. 
21 HANAUER, Joan, „Cosby Edges Simpsons Across U. S.,“ Los Angeles Times, 19. 11. 1990 
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Simpsonovi předčily Cosbyho o tři desetiny procenta. „Simpsonovi konečně porazily Cosbyho,“22 

hlásal titulek tiskové agentury Associated Press. 

Podepsáním smlouvy s výrobcem hraček Mattel započal Fox reklamní kampaň, kterou 

doposud žádný seriál, natož animovaný, nezažil. Když umístil časopis TV Guide na svou obálku 

Simpsonovy, prodalo se nejvíc kopií magazínu za celý rok. Úspěchem Simpsonů se hned po první 

odvysílané řadě nechalo inspirovat šest animovaných sitcomů. Například režiséři Steven Spielberg 

a Tim Burton vytvořili pro televizní síť CBS kreslený seriál Family Dog, producent Steven Bochco 

pro ABC Capitol Critters, animační studio Hanna-Barbera stvořilo sitcom Fish Police. Všechny 

jmenované pořady skončily neúspěchem po pár epizodách. 

 

2 Historický kontext seriálové tvorby 

2.1 Seriálový každodenní život 

Simpsonovi jsou animovaným amerických seriálem, kulturní a politickou satirou, součástí 

masové23 i populární kultury. Nelze je zasazovat jen do kontextu animované seriálové tvorby. 

Profesor britské literatury Kurt M. Koenigsberger například přirovnává Simpsonovy k dílu 

anglického romanopisce Arnolda Bennetta. „Jak Bennett, tak Matt Groening se angažují v kulturní 

kritice skrz strategie inkluzivity a ironickou totalizaci,“24 říká Koenigsberger. 

Název „sitcom“, který se do češtiny překládá jako situační komedie nebo se ponechává v 

anglickém originálu, se začal používat v padesátých letech minulého století. Teoretik mediální 

kultury James Monaco uvádí, že tento pojem je značně zavádějící, protože „zajímavost (sitcomu) 

spočívá, stejně jako u akčních/dramatických pořadů, v souboru postav, nikoliv v jejich situaci,“25 

argumentuje Monaco.  

Hlavní atributy sitcomu popisuje filmový akademik Václav Slunčík následovně: 

„Postavy jsou značně typizované a každá z nich má jasný charakter. Většina postav v 

sitcomu je divákům sympatická. Diváci se s nimi mohou ztotožnit a stejně tak i s jejich problémy. 

Gagy vychází z nejběžnějších situací; co je však činí vtipnými, je to, jak se je jednotlivé postavy 

snaží řešit.“26 Základní stavební jednotkou sitcomu je dialog, doplňuje Slunčík.  

 
22 HASTINGS, Deborah, „The Simpsons Finally Beats Cos,“ Associated Press, November 28, 1990 
23 Ačkoli John Fiske říká, že masová kultura neexistuje.  
24 KOENIGSBERGER, Kurt M. Commodity Culture and Its Discontents: mr. Bennett, Bart Simpson, and the 

Rhetoric of Modernism. In: ALBERTI, John. Leaving Springfield: The Simpsons and the Possibility of 

Oppositional Culture. Detroit, Michigan: Wayne State University Press, 2004, s. 32. ISBN 0-8143-2849-0. 
25 MONACO, James. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004. ISBN 80-00-01410-6. s. 282 
26 SLUNČÍK, Václav. Sitcom: vývoj a realizace. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 

2010. ISBN 978-80-7331-192-6, s. 9. 
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Sitcom je druhem komediálního seriálu. Monaco spatřuje v seriálech přirozenou formu 

televize a její základní jednotku. Narozdíl od filmu televizní obsah stále pokračuje a odehrává se v 

našem prostoru a čase27, je součástí reality každodenního života. Sledování seriálu se může stát 

rodinným zvykem, stejně tak jako sledování večerních zpráv. Situační komedie na pokračování, 

která si za hlavní téma bere každodenní život rodiny, je nejpřirozenějším obrazem sociální reality 

diváka.  

Za rané předchůdce Simpsonových lze pokládat například sitcom The Adventures of Ozzie 

and Harriet (česky Dobrodružství Ozzieho a Harriet, 1952–1966), který sledoval skutečný život 

známé rodiny Nelsonových. Dále zmíním sitcom Father Knows Best (česky Tatínek to ví nejlépe, 

1949–1960) s rodinou Andersonových. Stejně jako Simpsonovi i příběh Andersonů se odehrává ve 

městě Springfield28. Oba jmenované seriály se nejdřív vysílaly prostřednictvím rádia, teprve poté 

dorazily na televizní obrazovky. „Pokud jsme trávili v padesátých letech čas s Nelsonovými a 

Andersonovými, už jsme vlastní rodinu tolik nepotřebovali,“29 komentuje James Monaco.  

Další hraný seriál, který stojí za zmínku, je An American Family (Americká rodina, 1973), 

který stejně jako The Adventures of Ozzie and Harriet pracoval se skutečnou rodinou, konkrétně s 

Loudovými ze Santa Barbary. Sitcom fungoval na bází dokumentárního stylu cinema verité, tedy 

na principu nezasahování do děje. Problematika seriálu An American Family by vystačila na 

samostatnou akademickou práci. Nejenže měli filmaři možnost zaznamenat skutečný rozpad 

manželství. Nejstarší syn natáčené rodiny Lance Louda se otevřeně hlásil k homosexualitě, což v 

70. letech představovalo pro televizi tabuizované téma. Po odvysílání se rodina Loudů od seriálu 

distancovala a prohlašovala, že filmaři natočený materiál editovali tak, aby ukazoval jen stinné 

stránky jejich rodinného života. Jak popisuje článek v The New York Times30, někteří kritikové 

argumentovali tím, že přítomnost kamery přiměla členy rodiny Loudových k vyhrocenému jednání. 

Seriál tak ukázal netušenou roli kamery, která se z pouhého pozorovatele stala katalyzátorem 

děje31.  Jen pro představu, stále vysílaným seriálem, který zachycuje život rodiny se všemi 

možnými konflikty, je American Chopper (česky Americký chopper, 2003 až dosud). 

S hranými situačními komediemi, které zpochybňovaly mýtus spokojené a fungující rodiny 

v americkém snu, se diváci televizních obrazovek setkávali i v letech sedmdesátých. Seriál All in 

 
27MONACO, James. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004. ISBN 80-00-01410-6. s. 514 
28 Father Knows Best byl oblíbeným seriálem tvůrce Simpsonových Matta Groeninga. 
29MONACO, James. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004. ISBN 80-00-01410-6. s. 517 
30 LIM, Dennis. Reality-TV Originals, in Drama’s Lens. The New York Times [online]. April 15, 2011 [cit. 2020-

03-29]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2011/04/17/arts/television/hbos-cinema-verite-looks-at-american-

family.html 
31 Tamtéž. 
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the Family (česky Všechno v rodině, 1971–1979) znázorňoval krizi tradiční rodiny, The Mary 

Tyler Moore Show (česky Show Mary Tyler Moorové, 1970–1977) zpochybňoval nastavené 

genderové role. Na konci 80. let začal vysílat seriál Roseanne (1988–2018) televizní stanice ABC, 

reflektující tabuizovaná témata americké společnosti (například alkoholismus). Nicméně, jak říká 

Megan Mullen ve svém eseji, „narativní schopnosti jmenovaných seriálu mohli Simpsonovi předčít 

díky faktu, že byly animovaní“32.  

2.2 Animace na pokračování 

Zasazení animace na pokračování do hlavního vysílacího času je podle spisovatele a 

novináře Kurta Andersena přelomem na časové ose televizních obsahů. Ve svém komentáři pro 

The New Yorker spatřuje Andersen v seriálu Simpsonovi zásadní mezník v historii audiovizuální 

tvorby, vidí v něm počátek nové kulturní vlny 90. let. V létě 1997 Andersen popisuje, jaké televizní 

obsahy jsou (v té době) nejúspěšnější, nejpopulárnější a nejdiskutovanější:  

„Která televizní série je tento rok nejúspěšnější? Kreslený seriál Tatík Hill a spol. S jakým 

jediným žánrem televizního programu spojuje své jméno režisér Steven Spielberg? S animovanými 

seriály, stačí snad jmenovat Freakazoid! a Neuvěřitelná dobrodružství Rudly a Koumáka (v 

originálu Pinky and the Brain). Která nová kabelová stanice je nejúspěšnější? Cartoon Network. 

Kdo jsou ti nejpřesvědčivější lidé televizních obrazovek, o kterých se mluví? Animované postavy.“33 

Animace v hlavním vysílacím čase ovládla druhou polovinu devadesátých let. V té době 

vznikaly po vzoru Simpsonů seriály jako Kritik (1994–1995), Beavis a Butt-head (1993–2011), 

Daria (1997–2002), Ren a Stimpy (1991–1996), Dr. Katz, profesionální terapeut (1995–2002), 

South Park (1997 až dosud), Celebrity Deathmatch (1998–2007), Futurama (1999–2013) nebo 

Tatík Hill a spol. (1997–2010).  

V žánru animovaného seriálu pro dospělé byly předchůdcem Simpsonů jen Flintstoenovi34. 

Megan Mullen ve svém eseji popisuje tuto (v 60. letech) novou (a zároveň ojedinělou) formu 

 
32 MULLEN, Megan. The Simpsons and Hanna-Barbera´s Animation Legacy. In: ALBERTI, John. Leaving 

Springfield: The Simpsons and the Possibility of Oppositional Culture. Detroit, Michigan: Wayne State University 

Press, 2004, s. 66. ISBN 0-8143-2849-0. s. 66 
33 ANDERSEN, Kurt. Animation Nation: The Toons Take Over. The New Yorker. 1997, 16(7). 
34 Mullenová nezapomíná jmenovat ještě jedno dílo animačního studia Hannah-Barbera, kterým byly Jetsonovi, 

obdoba Flintsteonů. Jetsonovi jsou animovaným seriálem, který onu „tradiční rodinu“ zasazuje do daleké 

budoucnosti. 
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televizní produkce jako „prezentování témat pro dospělé publikum pomocí narativních prostředků, 

které byly výhradní doménou tvorby pro děti.“35 

Důležité je též propojit Simpsonovy s Groeningovou dřívější tvorbou, s kreslením 

novinových komiksů. Z historického hlediska není přesun tvorby Matta Groeninga z novin a 

časopisů na televizní obrazovku nic neobvyklého. Takzvaný „comic strip“, tedy „série tří až pěti 

kreslených obrázků s obsahem situačního nebo slovního gagu – se poprvé objevil v anglickém 

humoristickém časopise Punch ve 40. letech 19. století a od té doby jsou ho plné nedělní přílohy 

zejména anglo-amerických novin až do dnešních dnů. Z mnohých postaviček těchto comic strips se 

na celá desetiletí staly hvězdy. Není tedy žádný div, že u kolébky americké kreslené grotesky byli 

právě autoři těchto novinových seriálů, kteří si většinou svého kresleného hrdinu přenesli z novin 

na filmové plátno.“36  

Ráda bych zmínila i dva úspěšné následovníky seriálu Simpsonovi. Prvním z nich je 

animovaný seriál South Park (česky Městečko South Park, 1997 až dosud) scénáristů Treye Parkera 

a Matta Stonea, vysílaný ve Spojených státech na televizní stanici Comedy Central. Hlavními 

postavami jsou čtyři žáci základní školy v opuštěném coloradském městečku. South Park pracuje 

s takzvaným skatologickým humorem (anglicky scatological humour či toilet humour), který si 

dělá legraci z tělesných funkcí, jako například z vyměšování. Důležité je zdůraznit, že South Park 

nepoužívá skatologický humor jen jako umělecký prostředek, ale staví na něm celé dějové linky 

jednotlivých epizod. Působí tak dojmem, že se život obyvatel městečka točí jen a pouze kolem 

vyměšování, masturbace nebo sexuálně patologických jevů. I nyní po sedmadvaceti letech vysílání 

je seriál South Park považován za velmi kontroverzní, vulgární a ofenzivní pořad.  

Druhým seriálem, o kterém se zmíním, je Family Guy (česky Griffinovi, 1999 až dosud).  

Ústředními postavami jsou členové rodiny Griffinových. V počátcích svého vysílání byl seriál 

kritizovaný za to, že se až příliš podobá Simpsonům. Například redaktor časopisu Entertainment 

Weekly Ken Tucker o Family Guy řekl, že jsou jako „Simpsonovi koncipovaní školáckou myslí, 

která se nezmůže na nic jiného než na reference k ostatním televizním pořadům“37. Seriálu 

neprospěl ani fakt, že jeho mateřská stanice Fox Network neustále měnila jeho vysílací čas.  

 
35 MULLEN, Megan. The Simpsons and Hanna-Barbera´s Animation Legacy. In: ALBERTI, John. Leaving 

Springfield: The Simpsons and the Possibility of Oppositional Culture. Detroit, Michigan: Wayne State University 

Press, 2004, s. 66. ISBN 0-8143-2849-0. s. 68 
36 DUTKA, Edgar. Minimum z dějin světové animace. 2. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2012. 
37 TUCKER, Ken. Family Guy. Enterteinment Weekly [online]. April 09, 1999 [cit. 2020-03-29]. Dostupné z: 

https://ew.com/article/1999/04/09/family-guy-2/ 
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Podle Ancy Antonové staví Family Guy na absurdní komedii a využívá prvky non 

sequitur38. Z výše citované kritiky si lze odnést fakt, že Family Guy často odkazuje na produkty 

populární kultury. Jak říká Antonová, „(Family Guy) udělal s americkými kulturními mýty to samé, 

co Barthes ve své knize Mythologie (Barthes, 1997): dekonstruoval a vypreparoval je z jejich 

kontextu, aby poznal, jak byly tyto mýty vytvořeny.“39 

Stejně jako Simpsonovi i Family Guy používá stereotypizaci postav (jmenujme například 

postavu nepopulární teenagerky Meggs, která se snaží začlenit do kolektivu, nebo ochrnutého 

policistu Joea s hrdinskou minulostí). „Mýty a stereotypizace jsou pozadím, na kterém jsou 

prezentovány ony kulturní reference.“40 

Family Guy a South Park lze vymezit vůči seriálu Simpsonovi hned v několika rovinách. 

Simpsonovi jsou rodinným seriálem, nevyskytují se v něm vulgarismy, sex ani násilí (a pokud ano, 

je to bezpečně ukryto v aluzích). Jak už bylo řečeno výše, Family Guy působí jako absurdní 

komedie (dalo by se říct, že občas funguje jako volný proud vědomí tvůrců). Simpsonovi jsou 

zejména v prvních sériích velice jasně a přehledně vyprávěni41.  

South Park je samostatnou kapitolou, děj se točí nikoliv kolem jedné rodiny, ale kolem čtyř 

spolužáků základní školy. Lze říct, že seriál South Park vyhnal způsoby, jakým Simpsonovi 

komentují společenské dění, do extrémů. To, co Simpsonovi pouze naznačují, říká South Park 

otevřeně. Poněkud „extrémní“ je také animace South Parku; jednoduchá, primitivní (postavičky 

při chození ani nehýbou nohama), umocňující skutečnou podstatu seriálu – celospolečenskou 

kritiku. 

3 Použité teoretické koncepty 

3.1 Sociální konstrukce reality 

Pokud chceme popsat, jak určité dílo (v tomto případě seriál) reflektuje společenské dění, 

je třeba zmínit teorii sociální konstrukce reality, kterou v druhé polovině 60. let specifikovali 

sociologové Thomas Luckmann a Peter L. Berger. Jejich stěžejní dílo42 předpokládá, že realita je 

pojem sociálně relativní. Podoba skutečnosti závisí na jedinci, který ji vnímá. Co víc, realitu vytváří 

 
38 Znamená argument, který je neplatný. Jeho teze totiž nevyplývá z řečených premis.  
39 ANTON, Anca. Humour and Intertextuality: the Use of InterReferentiality in The Simpsons, South Park and 

Family Guy. Sociologie Românească. 2016, XIV(4), 29 - 44. s. 33 
40 Tamtéž. 
41 Ale někteří autoři jako například Ortved a někteří fanoušci působící na internetových fórech říkají, že 

Simpsonovi se v jednu chvíli také přiblížili absurdní komedii a prvkům surrealismu, když se na tvorbě epizod 

podílel scénárista Conan O’Brien, tzn. v letech 1992–1993. 
42 příznačně nazvané Sociální konstrukce reality  
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až samotný proces vnímání. „Co je“realitou“ pro tibetského mnicha, nemusí být „realitou“ pro 

amerického podnikatele. (...) Určité druhy „reality“ a „vědění“ jsou vázány na jisté sociální 

kontexty.“43 

Nejenže Luckmann s Bergerem předpokládají pluralitu skutečnosti. Podle nich se člověk o 

své vlastní realitě musí neustále ujišťovat. Jedinec potřebuje, aby mu okolí neustále dávalo najevo, 

že je jeho subjektivní realita skutečná. Jeho vědomí je nejvíc zasaženo realitou každodenního 

života, kterou prožívá ve stavu bdění, skutečností, jež je přirozená a samozřejmá a kterou nelze 

ignorovat ani oslabit.44 Jak doplňuje mediální teoretička Irena Reifová, „jedinou realitou, která se 

v množství konstruovaných realit jeví jako realita svrchovaná, je realita každodenního života.“45   

Realita každodenního života je podle Luckmanna a Bergera udržována rutinními úkony a 

interakcí jedince s ostatními lidmi. Autoři uvádějí čtení novin New York Times, které také svým 

způsobem stvrzuje jedincovu realitu. „Od předpovědi počasí po inzeráty hledající pomocnici v 

domácnosti ho (jedince) ujišťují, že skutečně existuje v nejreálnějším světě, který je vůbec 

možný.“46 

I animovaný sitcom přesvědčuje diváka o opravdovosti světa, ve kterém žije. Za prvé mu 

dává možnost distancovat se od animovaného příběhu, který skutečný není. V rámci četných 

sebereflexí, o kterých bude řeč níže, dávají postavy seriálu jasně najevo, že vědí o své nereálnosti47.  

Za druhé je stereotypizace americké rodiny střední třídy bodem na pomyslné ose, do které 

následně může divák zasadit i sebe. Ačkoli ví, že sledovaný obraz v televizi je pouze animovaný, 

vymyšlený, s rodinou Simpsonových se jedinec může ztotožňovat, povyšovat se nad ní nebo ji 

obdivovat. Postava televizního seriálu, jak říká teoretik John Fiske, „slouží divákům jako kulturní 

zdroj, který jim umožňuje reflektovat vlastní společenskou zkušenost a významy, které z ní 

vyvozují.“48  

Vztah mezi světem za televizními obrazovkami a realitou (respektive realitami) popisuje 

John Fiske spolu s mediálním teoretikem Johnem Hartleym v knize Reading Television: „Televize 

 
43 BERGER, Peter L., Thomas LUCKMANN a Jiří SVOBODA. Sociální konstrukce reality: Pojednání o 

sociologii vědění. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-46-1.s. 10-11 
44 Tamtéž. 27 
45 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 278 
46 Tamtéž s. 147 
47 Například ve dvacáté epizodě 24. řady Život v kostce se postava seriálu Homer dostává do alternativní reality, 

kde je svět postaven z lego kostek. Homer si v epizodě klade otázku, co je a co není skutečné. Takové filozofické 

otázky jsou s teorií sociální konstrukce reality spjaty.  
48  FISKE, John a Petr A. BÍLEK. Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2017. ISBN 978-80-7470-

190-0. 105 
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nereprezentuje zjevnou skutečnost naší společnosti, ale spíše symbolicky a skrytě reflektuje 

strukturu našich hodnot a vztahů.“49 

3.2 Teorie populární kultury podle Johna Fiskeho 

Uvnitř reality každodenního života hraje důležitou roli populární kultura. Irena Reifová ji 

definuje jako „označení komplexu jednání a prožívání, respektive mediálních produktů k nim 

vedoucím, které bývají většinou hodnoceny jako triviální, intelektově nenáročné, či dokonce 

ohrožující vkus majoritní populace“50. Podle Reifové je pojem populární kultura problematický a 

ambivalentní. V průběhu 20. století se populární kultura stala předmětem kritiky, a to zejména 

kvůli jejímu vztahu a překrývání se s kulturou masovou. Představitelé frankfurtské školy v čele s 

filozofem Theodorem Adornem mezi těmito dvěma kulturami neviděli rozdíl, v obou nacházeli 

produkt kulturního průmyslu.  

Naopak birminghamská škola poznala v populární kultuře lidovou kulturu industriální 

společnosti, odmítla pasivní roli konzumenta sdělení populární kultury a přiřkla mu tvořivou moc. 

Zásadním představitelem tohoto konceptu je australský teoretik komunikace John Fiske. Bylo by 

nedostatečné nazývat Fiskeho pouhým teoretikem, jak uvádí Anna Drtytová ve své bakalářské 

práci51, Fiske je obhájcem populární kultury.  

Sice si plně uvědomuje industrializovanost populární kultury, když říká, že „průmysl, který 

vyrábí a distribuuje její komodity, předpokládá možnost generovat zisk a sleduje jen své vlastní 

ekonomické zájmy.“52 Narozdíl od Theodora Adorna ale počítá i s publikem jako s aktivním 

prvkem celého systému. Lidé se nechovají a nežijí jako masy53. Populární kultura k nim nepřichází 

seshora jako hotový produkt. Musí si ji sami vytvořit, protože kulturní průmysl to nedokáže, je (v 

tomto ohledu) velmi bezbranný. 

„Systém poskytuje pouze komodity, ať už kulturní, či materiální, ale proces jejich 

konzumování nelze popisovat tak, že i lidé se stávají komoditou, homogenní masou, jež je loutkou 

v rukou baronů kulturního průmyslu.“54  

Fiske dále odmítá, že by diváci televizních obrazovek byli pouhým zbožím, které lze prodat 

zadavatelům reklamy. Podle sociologa Stuarta Halla je populární kultura založena na kontradikci 

 
49FISKE, John a John HARTLEY. Reading Television. London: Routledge, 1978. ISBN 0-415-04291-7. s. 11 
50 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 115 
51DRTYTOVÁ, Anna. John Fiske, obhájce populární kultury. Brno, 2011. Bakalářská práce. Masarykova 

univerzita, Fakulta sociálních studií. 
52 FISKE, John a Petr A. BÍLEK. Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2017. ISBN 978-80-7470-

190-0. 97 
53 Tamtéž. s. 98 
54 Tamtéž. s. 100 
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populárních sil a mocenského bloku55. Bojištěm těchto dvou stran je kultura, jejich boj je 

permanentní a jde v něm o to, „jak zvýznamňovat společenskou zkušenost, jak vztahovat jedince, 

ale i texty či komodity ke společenskému řádu.“56 

Fiske dále mluví o kulturní ekonomii, ve které necirkulují peníze, ale významy a požitky, 

a které nepracuje s konzumenty, ale s distributory významů57. Publikum se zde stává výrobcem. 

Výchozí komodita, jako je například animovaný seriál, se stává textem, který je plný možných (a 

netušených) významů a který je základním zdrojem populární kultury.58 

Jak bylo řečeno výše, stejně jako Luckmann a Berger, i Fiske mluví o konceptu 

každodenního života. S odkazem na historika Michel de Certeaua říká, že „každodenní život je 

uměním, jak si vystačit s tím, co je.“59 De Certeau zdůrazňuje, že mocí disponují i lidé slabí, kteří 

se ocitli v podřízených pozicích. „Racionalizovaná, neustále rozšiřovaná, centralizovaná, okázalá 

a s humbukem předváděná výroba je v praxi konfrontována se zcela odlišným typem produkce, 

které se říká ‘konzumace’.“60 

Nutno zmínit Fiskeho oblíbený příklad boje mezi mocenským blokem a populární kulturou. 

Tím jsou roztrhané džíny, respektive džíny, kterým přiřknul kapitalismus osud spotřebního zboží 

a kterým konzument a populární kultura dodal roztrháním nový význam. Jenže co se stalo s 

roztrhanými džíny ve 21. století? Staly se novým produktem kapitalismu, v řetězcích s rychlou 

módou se častěji prodávají právě roztrhané džíny než neroztrhané, i mocenský blok dokáže 

apropriovat významy (a zpeněžit je). Boj je zacyklený. 

3.3 Apropriace 

Pojem apropriace (z latiny překládaný jako přivlastnění si či osvojení) zasahuje svým 

významem do mnoha odvětví. Zabývá se jím kulturní antropologie, sociologie, teorie umění i 

právo. Výkladový slovník pojmů filozofie a sociologie vizuálního umění definuje apropriaci jako 

uměleckou strategii „umožňující tvůrci vědomě si přivlastnit (apropriovat) již existující objekt, jev 

 
55 HALL, Stuart. Notes on Deconstructing 'The Popular'. In: SAMUEL, Raphael. People's History and Socialist 

Theory. London: Routledge & Kegan Paul, 1981, 225–257. ISBN 978-1138671317. 
56 FISKE, John a Petr A. BÍLEK. Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2017. ISBN 978-80-7470-

190-0. 103 
57 Tamtéž. 102–103 
58 Tamtéž. 103 
59 Tamtéž. 109 
60 CERTEAU, Michel de. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press, 1984. s. 31 
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anebo myšlenku ze/vně světa umění a začlenit do nového uměleckého kontextu, aniž by předmět 

přivlastnění ztratil vnímatelnou podobnostní vazbu na originál.“61  

V tomto výkladu můžeme spatřovat slovo „originál“ jako problematické. Jak poznamenává 

sociální antropolog Arnd Schneider: „Není nic jako absolutní originál, existuje pouze kontext, ve 

kterém něco bylo poprvé použito (a i v tom případě mohl být onen kontext už jednou použit, akorát 

se na něj zapomnělo)“62. 

Proces přivlastnění si je podle Schneidera hermeneutický, oboustranný. Nejen, že jsou při 

apropriaci kulturní elementy obdařeny novou signifikací, navíc jsou ti, kdo si přivlastňují, také 

změněni. Schneider ve svém textu aplikuje termín apropriace při analýze mezikulturní komunikace 

v globalizovaném světě. Z podstaty věci se však apropriace nenalézá jen při styku dvou kultur. 

Pojem používají teoretikové komunikace i v souvislosti s recepcí médií. Michel de Certeau poprvé 

použil slovní spojení mediální apropriace v souvislosti s každodenním životem jedince. Svou 

každodenní činností si přivlastňujeme sociální světy63. Vracíme se tak obloukem k teorii sociální 

konstrukce reality a nakonec i k populární kultuře Johna Fiskeho a konceptu konzumenta obsahů 

jako nového producenta významů.  

V knize The Appropriation of Media in Everyday Life autorky Ayassová a Gerthardtová 

uvádí následující: „Apropriace nepředpokládá, že by diváci televizních obsahů byli pasivními 

konzumenty, samotný akt přivlastnění si obsahů je spojen s aktivitou, se změnou významu a s novým 

kontextem.“64 

Apropriace sice není nikterak široký pojem, jeho definice je víceméně jednoznačná. Na 

druhou stranu zasahuje do mnoha teorií, proto je třeba vymezit si, v jakém smyslu ho budu 

používat. Jak poznamenává Iveta Černá ve své bakalářské práci, apropriační umění pracuje 

zejména s ikonickými obrazy65. Právě tato teze je pro mou práci důležitá a v souvislosti s kulturní 

apropriací mediální ikony Barta Simpsona na ni budu později odkazovat.  

 
61 Výkladový slovník pojmů filozofie a sociologie vizuálního umění (slabikář) [online]. Brno: Ateliér Intermédia 

Fakulty Výtvarných Umění Vysokého Učení Technického v Brně, 2009 [cit. 2020-03-27]. Dostupné z: 

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/apropriace 
62 SCHNEIDER, Arnd. On ‘appropriation’: A critical reappraisal of the concept and its application in global art 

practices. Social Anthropology. 2003, 11(2), 215–229. s.221 
63 CERTEAU, Michel de. Vynalézání každodennosti. Antologie francouzských společenských věd : Město. 2010, 

10, 78–96. Dostupné z: http://www.cefres.cz/IMG/pdf/certeau_1996_vynalezani_kazdodennosti.pdf 
64 AYASS, Ruth a Cornelia GERHARDT. The Appropriation of Media in Everyday Life. Amsterdam: John 

Benjamins Publishing Company, 2012. ISBN 978 90 272 5629 4. 
65 ČERNÁ, Iveta. Apropriace a recyklace mediálních obrazů. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 

Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 

http://www.cefres.cz/IMG/pdf/certeau_1996_vynalezani_kazdodennosti.pdf
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3.4 Intertextualita a aluze 

Abych mohla v praktické části zkoumat, jak seriál Simpsonovi odkazuje na světové 

události, je nutné uvést způsob, kterým tak činí. Jak uvádí Jonathan Gray v knize Watching with 

The Simpsons66, svět je z velké části tvořen texty a člověk se neustále nachází v roli publika, každý 

den konzumuje množství textů, kterých si ani není vědom.  

Vztah mezi jednotlivými texty popisuje koncept intertextuality. S termínem 

„intertextualita“ přišla na konci 60. let francouzská teoretička literární vědy Julia Kristeva, přičemž 

vycházela z teorie dialogičnosti ruského literárního vědce Michaila Michajloviče Bachtina.  

Podle Bachtina je dialog odvěký: „Nikdo není prvním řečníkem, který by přerušil 

nekonečné ticho vesmíru“67. Textu je vdechnut život pouze kontaktem s jiným textem.68  

Podle Lexikonu teorie literatury a kultury označuje intertextualita „vlastnost textů 

vztahovat se k jiným textům,“ které nemohou existovat ve vakuu69. S odkazem na Bachtina Lexikon 

uvádí, že „protože je řeč sociálním médiem, jsou slova, která používáme, již naplněna intencemi a 

akcenty ostatních mluvčích.“70 

Podle Kristevy se každý text rodí jako mozaika citátů; „jakýkoliv text je absorpcí a 

transformací nějakého jiného textu.“71 Kristeva, stejně jako francouzský literární kritik Roland 

Barthes ve slavné eseji Smrt autora, odejímá moc autorovi textu, respektive říká, že žádnou mocí 

nedisponuje. Nepřemýšlí o něm jako o tvůrci, ale jako o člověku, který pouze zaznamenává (text). 

Význam se rodí až s interpretací, tedy až s postavou čtenáře – dekodéra. Autor přichází na svět 

teprve s textem a psát (tvořit text) znamená „dosáhnout bodu, ve kterém místo ‘mě’ jedná a 

‘vystupuje’ jazyk.“72 

Jedním z nástrojů intertextuality je aluze, tedy nepřímá reference či narážka na jiný text 

nebo společenskou realitu. Jak píše Lexikon literárních pojmů, „Vlastní účinek aluze zajišťuje 

 
66 GRAY, Jonathan. Watching with The Simpsons: Television, Parody and Intertextuality. New York: Routledge, 

2006. ISBN 9-78-0-415-36203-0. s. 22 
67 BACHTIN, Michail Michajlovič. Speech Genres and Other Late Essays. Texas: University of Texas Press, 

1986. s. 69 
68 Tamtéž. s. 162 
69 NÜNNING, Ansgar, Jiří TRÁVNÍČEK a Jiří HOLÝ. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006. s. 

351 
70 Tamtéž. 
71 KRISTEVA, Julia. Slovo, dialog, román: texty o sémiotice. Praha: SOFIS ve spolupráci s vydavatelstvím 

Pastelka, 1999, s. 9.  
72 BARTHES, Roland. The Death of the Author. Aspen. 1967, 5–6. Dostupné z: 

http://artsites.ucsc.edu/faculty/Gustafson/FILM%20162.W10/readings/barthes.death.pdf 
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jednak daná společenská situace, jednak společná literární i mimoliterární tradice autora a 

čtenáře.“73 

Účelem aluze je vyvolat asociace, přimět diváka vybavit si jiné texty. Jiří Homoláč mluví 

o aluzi jako o elementu textu, „pro jehož interpretaci je relevantní, že byl již někdy předtím použit, 

respektive, že je součástí konkrétního mikrokontextu. Tím, že současně referuje k aludujícímu i 

aludovanému textu, vede čtenáře k rámcové konfrontaci obou textů, a zakládá tak možnost dalších 

vztahů mezi nimi.“74 

Seriál Simpsonovi (s ohledem na Kristevovou a Barthese by bylo v tuto chvíli nevhodné 

mluvit o „tvůrcích“ seriálu) je objemnou studnicí aluzí, které odkazují na vysoké i nízké formy 

kultury, na politiku, společenské dění i každodenní život. 

4 Metodologie 

Při rozboru epizod seriálu používám sémiotickou analýzu, analýzu diskurzu a z části i 

narativní analýzu. Pokusím se odkrýt významy sdělení, které jsou mediovány seriálem 

Simpsonovi, k čemuž mi bude sloužit sémiotická analýza. Ta totiž „pomáhá odpovědět na otázku, 

jaký význam mohou mít prvky – a potažmo celé mediální texty – nejen na úrovni jejich explicitního 

(zjevného zpracování), ale zejména na skryté rovině symbolické.“75 Základním stavebním 

kamenem sémiotiky je znak, jedná se o prostředek, jímž v rámci jakékoli komunikace sdělujeme 

významy. Pro mou práci jsou důležité dvě následující teze. Za prvé, podle Tomáš Trampoty a 

Martiny Vojtěchovské je cílem sémiotické analýzy „vyložit text s ohledem na kulturní, politické, 

historické či společenské tradice a okolnosti“.76 Za druhé, jak říká Umberto Eco, „fungování textu 

lze vysvětlit tím, že se vezme v potaz nejen jeho generativní proces, ale rovněž role, kterou plní 

adresát, a způsob, jakým text předpovídá a řídí takovou interpretační spolupráci“77. Bude mě tedy 

zajímat, čím byla příznačná doba, ve které jednotlivé epizody televizní stanice Fox Network 

vysílala, jaké kulturní, politické a společenské události se děly, jaká témata rezonovala u 

televizních diváků. Klíčovým pozorovaným prvkem je způsob, kterým seriál „dobová“ témata 

zachycoval. 

 
73 PAVERA, Libor. Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-124-1. 

s. 18 
74 HOMOLÁČ, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum, 1996, s. 71  
75 TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-

80-7367-683-4. s. 118 
76 Tamtéž. s. 120 
77 ECO, Umberto a Ladislav NAGY. Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0740-9. s. 53 
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Při každé analýze epizody nejdřív použiji denotativní analýzu. Popíši děj dílu a následně 

budu hledat konotativní významy, které jsou propojeny s asociacemi a s kulturně přisouzenými 

odstíny analyzovaného materiálu78. 

Diskurz je mnohovýznamový pojem, který nelze vysvětlit pomocí definice jednoho autora. 

Vojtěchovská a Trampota vidí v diskurzu sadu textů k určitému tématu kolujících ve společnosti, 

které se vzájemně podílejí na budování významů a které nějakým způsobem reflektují také 

mocenské uspořádání společnosti79. Jana Hoffmanová říká, že „diskurz v širším pojetí zahrnuje 

nejen sdělení (text), ale i mluvčího (autora), adresáta sdělení, a bezprostřední (nebo i rozsáhlejší) 

situační kontext; bývá definován jako integrovaný celek textu a kontextu“80. S tím souvisí i výše 

zmíněná teze Umberta Eca. Podle Foucalta81 je diskurz anonymní a v rámci určitého pole poznání 

prostupuje všemi jeho texty od populárních po vědecké. Gillian Roseová definuje diskurz jako 

souhrn výpovědí, které strukturují způsob, jakým je o čemkoli přemýšleno. Podle Roseové se dá 

diskurz pojmout i jako způsob, jakým jednáme na základě tohoto myšlení82.  

Pro pochopení a následnou práci s diskurzem je důležitá intertextualita. Ta odkazuje na 

způsob, jakým významy každého diskurzivního obrazu a textu závisí nejen na onom obrazu či 

textu, ale také na významech, které nesou jiné podněty (obrazy a texty). Mimi White si například 

všímá přesahu seriálu Simpsonovi do reklamního průmyslu. Postavy ze seriálu Simpsonovi se 

„dostaly za hranice vlastního pořadu do prostoru širších textů americké kultury, objevily se na 

tričkách, krabičkách od svačin, na baloncích, v hračkářstvích, na stolních hrách, dokonce v 

programu MTV jako hvězdy videoklipů“83. 

Podle Gillian Roseové lze vizualitu také chápat jako typ diskurzu: „Specifická vizualita 

nám zjeví určité věci určitými způsoby, a jiné ponechá nezjevené, subjekty tak budou produkovány 

a budou jednat na tom daném poli vizuality.“84 

 
78 TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-

80-7367-683-4. s. 121 
79Tamtéž. s. 170 
80 HOFFMANOVÁ, Jana. Stylistika a...: současná situace stylistiky. Praha: Trizonia, 1997. ISBN 80-85573-67-

9. s. 8 
81 TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-

80-7367-683-4. s. 170 
82 ROSE, Gillian. Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. 4th edition. 

London: SAGE, 2016. ISBN 978-1-4739-4889-1. s. 187 
83 WHITE, Mimi. Tele-Advising: Therapeutic Discourse in American Television. Chapel Hill: University of 

North Carolina Press, 1992. ISBN 0-8078-2055-5. s. 173 
84 ROSE, Gillian. Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. 4th edition. 

London: SAGE, 2016. ISBN 978-1-4739-4889-1. s 188 
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Narativní analýza „zkoumá, jakým způsobem nám média vyprávějí příběhy“85. Již nyní lze 

uvést, že v seriálu Simpsonovi postavy příběhu a děj promlouvají samy za sebe, časová posloupnost 

je ve většině dílu dodržena, fabule a syžet se překrývají. Jako elementární symbolický prvek, který 

se v seriálu podílí na signifikaci, lze jmenovat animaci obecně a konkrétně pak onu křiklavou 

barevnost (zářivě žlutou barvu pleti postav, modré vlasy některých postav atd.). Sledování narace 

bude v našem případě fungovat zejména jako prostředek k analýzám významu – sémiotické analýze 

a analýze diskurzu. 

5 Praktická část 

V tuto chvíli bych ráda přikročila k praktické části mé bakalářské práce. V následujících 

odstavcích budu zkoumat vztah textu (seriálu Simpsonovi) k jiným textům. Jednotlivé epizody 

budu spojovat s konkrétním celospolečenským děním. Většina epizod odkazuje na události zhruba 

s ročním až dvouročním zpožděním. Nicméně existují i výjimky, například v případě odpovědi na 

promluvu prezidenta George H. W. Bushe v lednu roku 1992 (o které bude řeč později). Kvůli 

složitému animačnímu výrobnímu procesu je tvůrcům odejmuta možnost reagovat okamžitě. I 

přesto se jejich komentáře dají považovat za aktuální. Většinou si totiž vyberou takovou událost, 

která v publiku rezonuje ještě dlouho poté, co se stala. V první (kratší) kapitole praktické části se 

snažím zjistit, jak seriál pracuje s tématem migrace. V kapitole Volby a politika představuji koncept 

města Springfield jako ideálního modelu participativní demokracie. Zajímalo mě, jak seriál 

zobrazuje konkrétní problémy politiky, jako je populismus či negativní kampaň. Zastavím se u 

způsobu, jakým seriál zobrazuje Demokratickou a Republikánskou stranu a jejich představitele.  

Tým tvůrců seriálu je převážně mužský a i postavy seriálu jsou z větší části mužské. Jak se 

seriál vypořádává s tématikou feminismu, uvedu ve třetí kapitole. Zajímat mě bude hlavně postava 

Marge Simpsonové a její úniky z role ženy v domácnosti, a postava Lízy Simpsonové a její 

revoluce proti animovanému patriarchátu86. 

V kapitole Internet a sociální sítě se zaměřím na to, jak tvůrci seriálu do života Simpsonů 

začlenili sociální sítě a komunikaci online. Zdůrazním téma nástrah zveřejňování osobního obsahu 

na sociálních sítích, kterému se jedna epizoda věnuje.  

V poslední kapitole mě čeká reprezentace novináře v seriálu Simpsonovi. Zaměřím se na 

způsob, jakým tvůrci charakterizují televizního novináře. Zajímat mě bude především, jak seriál 

 
85 TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-

80-7367-683-4. s. 141 
86 The Many Faces of Feminism. Ms. Magazine. 1994, 5(1), 33. 
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Simpsonovi odráží negativní postoj veřejnosti k profesi novináře. Uvedu konkrétní etické 

problémy žurnalistiky, které seriál zdůrazňuje a na kterých staví svou satiru.  

6 Fenomén ilegální masové migrace a migrační krize 

Ve 23. epizodě 7. řady, která se jmenuje Mnoho Apua pro nic,87 vyděsí obyvatele 

Springfieldu medvěd, který se dostane až k jejich domovům. V davové hysterii požadují od 

starosty, aby situaci s „medvědí krizí“ vyřešil. Starosta zřídí medvědí hlídku, zároveň ale uvalí daň 

z této organizace, s čímž jsou obyvatelé Springfieldu přirozeně rovněž nespokojeni. Starosta 

Quimby prohlásí, že za vysoké daně mohou nelegální přistěhovalci, a ustanoví Návrh 24, který by 

znamenal deportaci všech nelegálních přistěhovalců. O návrhu mají občané Springfieldu hlasovat 

v referendu. 

Jednání starosty Quimbyho je ukázkou sekuritizace migrace, problematika přistěhovalectví 

je politickým vůdcem prezentována jako existenční hrozba pro daný referenční objekt88, v tomto 

případě pro město Springfield.  

Springfieldská veřejnost je Návrhu 24 nakloněna. Při rodinné večeři Homer Simpson 

poznamenává, že „naše školy jsou tak přeplněné imigranty, že kluci jako Bart ztrácí vůli k učení.“ 

Líza naopak argumentuje, že „přistěhovalectví je základ Ameriky.“89 

Zákony postihující ilegální imigranty jsou širokým tématem v novodobé historii Spojených 

států. Tvůrci seriálu Simpsonovi se v díle Mnoho Apua pro nic mohli inspirovat například Návrhem 

187, přijatým v roce 1994 ve státě Kalifornie. Zákon měl trestat neregistrované přistěhovalce tím, 

že jim byly odepřeny sociální služby, jako zdravotní péče nebo vzdělání90. V roce 1997 prohlásil 

federální soudce Návrh 187 za protiústavní. Jako nejpřísnější zákon o ilegálním přistěhovalectví 

byl v médiích uváděn SB 1070 (celý názvem The Support Our Law Enforcement and Save 

Neighborhoods Act) z dubna roku 2010, který v Arizoně poskytoval policejním orgánům široké 

pravomoci při zadržování takových osob, které vzbuzovaly „důvodné podezření“ z nelegálního 

pobytu ve Spojených státech. Federální soud zablokoval nejkontroverznější ustanovení zákona den 

před tím, než měl vstoupit v platnost. V červnu roku 2012 Nejvyšší soud zrušil několik klíčových 

 
87 COHEN, David X. Simpsonovi. 23. díl, 7. řada. Mnoho Apua pro nic [epizoda televizního seriálu]. USA, 20th 

Century Fox. 1990. Fox Network, 5. 5. 1996 
88 Barry Buzan, Ole Wæver a Jaap de Wilde, Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu, (Brno: Barrister &Principal, 

2005), 31. 
89 COHEN, David X. Simpsonovi. 23. díl, 7. řada. Mnoho Apua pro nic [epizoda televizního seriálu]. USA, 20th 

Century Fox. 1990. Fox Network, 5. 5. 1996 
90 ARRELANO, Gustavo. Prop. 187 forced a generation to put fear aside and fight. It transformed California, and 

me. Los Angeles Times [online]. 2019 [cit. 2020-02-19]. Dostupné z: 

https://www.latimes.com/california/story/2019-10-29/proposition-187-california-pete-wilson-essay 
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částí arizonského zákona o nelegálních přistěhovalcích. Arizonskému zákonu SB 1070 se podobá 

zákon HB 56 z Alabamy. 

Rodina Simpsonů se nakonec rozhodne pomoct jednomu z ilegálních přistěhovalců, 

provoznímu obchodu Kwik-E-Mart Apuovi. Aby mohl ve Springfieldu zůstat i poté, co Návrh 24 

vejde v platnost, musí složit zkoušku. Zde seriál odpovídá na otázku, co je skutečnou hrozbou 

národní identity občanů Spojených států. Když se komisař zeptá Apua na příčiny občanské války, 

Apu začne důkladně popisovat, že „příčin bylo několik. Pomineme-li známé schizma mezi 

abolicionisty a antiabolicionisty, sehráli roli ekonomické faktory vnější i vnitřní…“91 Zde ho ale 

komisař zarazí, „stačilo říct otrokářství,“ prohlásí. Tvůrci seriálu takto naznačují, že americké 

národní principy a uvědomění stojí a padají na vzdělanosti amerických občanů. Požadavky na 

znalosti americké historie jsou ale v rámci edukačního systému (podle tvůrců seriálu) nedostatečné.  

„Kampaň Donalda Trumpa kopíruje děj epizody Simpsonů Cesta do Homeriky,“ sděluje 

titulek komentáře z července 2016 v nejstarším australském periodiku The Sydney Morning 

Herald92. Děj 21. epizody 20. série, o které komentář mluví, je následující93. Ekonomika města 

Ogdenvillu postavená zejména na zemědělství, se po kauze se shnilým ječmenem propadne do 

krize a jeho obyvatelé jsou nuceni hledat práci za hranicemi města. Integrace ogdenvillských 

imigrantů do springfieldského trhu práce proběhne na první pohled bez problémů.  Ogdenvillčané 

jsou ochotni vykonávat nádenická povolání, která Springfielďanům přijdou podřadná. 

Přistěhovalci s norskými kořeny jsou velice uctiví, Homera jeden z nich osloví „pane“ a Homerovi 

se takové jednání líbí.  

„Slyšíš to, Barte? Řekl mi ‘pane‘, to znamená, že ví, že jsem lepší než on,“94 reaguje Homer. 

Problém nastává ve chvíli, kdy springfieldská nemocnice nedokáže odbavit obrovské množství 

Ogdenvillčanů, kteří se zranili při výkonu právě oněch „podřadných“ dělnických prací. Kvůli 

situaci čeká Bart se zlomenou rukou příliš dlouhou dobu v čekárně. 

Springfielďané shromáždění na radnici se rozhodnou, že do svého města už žádného 

Ogdenvillčana nepustí. Cesta mezi městy je sice uzavřena, policisté v čele s šerifem Wiggumem 

ale nejsou schopni zajistit její kontrolu. Proto vyzvou občany Springfieldu, aby „dělali ochránce 

 
91 COHEN, David X. Simpsonovi. 23. díl, 7. řada. Mnoho Apua pro nic [epizoda televizního seriálu]. USA, 20th 

Century Fox. 1990. Fox Network, 5. 5. 1996 
92 CHOUEIFATY, Elie. Donald Trump campaign eerily mirrors The Simpsons 2009 episode Coming to 

Homerica. The Sydney Morning Herald [online]. 2016 [cit. 2020-02-28]. Dostupné z: 

https://www.smh.com.au/entertainment/tv-and-radio/donald-trump-campaign-eerily-mirrors-the-simpsons-2009-

episode-coming-to-homerica-20160719-gq8xcv.html 
93 HAY, Brendan. Simpsonovi. 21. díl, 20. série. Cesta do Homeriky [epizoda televizního seriálu]. USA, 20th 

Century Fox, 2009. Fox Network, 17. 5. 2009 
94 Tamtéž. 
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pořádku, kteří by byli ochotni dělat naši práci kvůli adrenalinu, který vzniká z pocitu moci nad 

jejich bližními“95. Hlídka se ale chová nezodpovědně, a starosta musí konstatovat, že ani takové 

opatření nevyhovuje. Nakonec se rozhodnou postavit mezi městy zeď. Protože nikdo ze 

Springfielďanů zdi stavět neumí, pomohou jim právě Ogdenvillčané.  

Současný americký prezident Donald Trump sliboval v rámci své předvolební kampaně v 

roce 2016, že na hranicích Spojených států a Mexika postaví zeď o délce 3200 kilometrů. V 

rozhovoru pro televizní stanici ABC v lednu 201796 (kdy už prezidentem byl) uvedl, že Mexiko 

bude zeď financovat. Už dříve opakovaně prohlašoval, že donutí Mexiko, aby zeď zaplatilo. 

Exekutivní příkaz ke stavbě zdi podepsal krátce po své inauguraci. V současné době Donald Trump 

shání peníze na stavbu zdi (Mexiko ji odmítlo zaplatit) například v armádním rozpočtu Spojených 

států97.  

Civilní hlídka Springfieldu (jejíž členy jsou například Homer, Carl a Lenny) by se dala 

přirovnat k takzvaným minutemenům, neboli minutovým mužům. V 18. století šlo o lidové milice, 

které působily na území kolonií Nového světa v době války o nezávislost. Novodobí minutemeni 

se začali organizovat na hranicích s Mexikem v dubnu roku 2005. Právě tuto skupinu má nejspíš 

připomínat hlídka tvořená Homerem, Carlem a dalšími obyvateli Springfieldu. Migraci 

latinskoamerické pracovní síly a akce minutemanů popisuje ve své reportáži98 Tomáš Nídr. Cílem 

minutových mužů na začátku 21. století bylo zastavit ilegální migraci například tím, že hraniční 

hlídce nahlašovali na hranicích zpozorované latinskoamerické přistěhovalce. Mimo jiné se snažili 

zachytit pozornost médií. O problematice minutemanů píše podrobněji ve své diplomové práci 

Kristýna Divišová99.  

Ačkoli je hranice mezi Spojenými státy a Mexikem stále velice diskutovaným tématem, 

statistiky ukazují, že ilegálních přistěhovalců je v USA čím dál tím méně, a to nejen díky Trumpovi. 

„Populace nedokumentovaných Mexičanů ve Spojených státech klesla mezi lety 2010 a 2018 o 

 
95 Tamtéž. 
96 Trump orders wall to be built on Mexico border. BBC [online]. 2017, 26. 1. 2017 [cit. 2020-02-28]. Dostupné 

z: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-38740717 
97 ČTK. Kongres odmítá, aby část armádního rozpočtu šla na pohraniční zeď mezi USA a Mexikem. IRozhlas.cz 

[online]. 2020, 26. 2. 2020 [cit. 2020-02-28]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/usa-mexiko-

pohranicni-zed-kongres-pentagon-trump_2002262026_cen 
98 NÍDR, Tomáš. Trampoty Trumpovy zdi. Reportér [online]. 15 / 01 / 2017 [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: 

https://reportermagazin.cz/a/wtXNU/trampoty-trumpovy-zdi 
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čtvrtinu, díky účinnějším deportacím a zlepšení mexické ekonomiky, kvůli které se mnoho lidí vrací 

do své rodné země dobrovolně,“ píšou The New York Times100.  

Podobně to vidí i výše zmiňovaný reportér Tomáš Nídr.  

„Zásadní vliv na počet nedokumentovaných cizinců přistěhovalců měla i hospodářská krize 

v USA po roce 2008, během níž prudce poklesla nabídka práce, a zároveň skutečnost, že počátkem 

tohoto století se latinskoamerickým republikám dařilo nad poměry. (…) Sociologové dluží 

vysvětlení, čím to, že právě v roce 2016 se problém nelegální migrace stal jedním z hlavních 

volebních témat, ač statistiky ukazují, že ztrácí na intenzitě.“101 

7 Volby a politika 

Podle průzkumu chicagského muzea McCormick Tribune Freedom Museum102 si dokáže 

jen jeden z tisícovky Američanů vzpomenout na všechny svobody jmenované v prvním dodatku 

Ústavy, zatímco víc jak jeden z pěti umí vyjmenovat všech pět členů rodiny Simpsonových. Právě 

kvůli podobným průzkumům znalostí americké společnosti navrhuje profesor Pete Woodcock 

přednášející politickou teorii na Univerzitě v Huddersfieldu začlenit populární texty, jakým je 

seriál Simpsonovi, do výuky politologie.  

Woodcock mluví o Springfieldu jako o ideálním modelu deliberativní demokracie a 

participativní společnosti. Ačkoli se jedná o utopický model, pomocí Simpsonů mohou studenti 

diskutovat o klíčových tématech politického myšlení103, říká Woodcock. O Simpsonech jako o 

učební pomůcce mluví i profesor a literární a mediální kritik Paul A. Cantor104. Abychom 

pochopili, jaká aktuální politická témata Simpsonovi reflektují, zaměřím se nejprve právě na texty 

Cantora a Woodcocka.  

Jak oba výše jmenovaní akademikové zmiňují, politické procesy fungují ve Springfieldu na 

lokální úrovni a o většině důležitých rozhodnutí (jako je postavení jednokolejky či zákaz 

hazardních her) hlasují občané na městském meetingu, jakémsi lidovém sněmu. Vysoká participace 

na celospolečenském dění je občanům Springfieldu umožněna i skrz lokální média (Líza má 

 
100 JORDAN, Miriam. A Mexican Exodus Is Helping Shrink the Undocumented Population. The New York 

Times [online]. 2020, 27. 2. 2020 [cit. 2020-02-28]. Dostupné z: 
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101  NÍDR, Tomáš. Trampoty Trumpovy zdi. Reportér [online]. 15 / 01 / 2017 [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: 
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možnost publikovat v místních novinách Springfield Shopper svůj komentář, pustí ji i do 

rozhlasového a televizního vysílání). Politická témata otevírá seriál Simpsonovi skrz problematiku 

rodiny (která je divákům pochopitelně velmi blízká).  

7.1 Marge, Erin Brockovichová a Millův princip újmy 

Jak lze podle Woodcocka začlenit seriál Simpsonovi do struktur výuky politické teorie, 

uvedu na jednom příkladu. Je jím 8. díl 13. série: Sladkosti a zahořklá Marge105. Děj epizody je 

následující. Springfield se dostane do Duffovy knihy rekordů106 jako nejtlustší město ve Spojených 

státech. Zatímco všichni ostatní občané svou obezitu oslavují, Marge je z toho nešťastná a rozhodne 

se podat žalobu na firmu Cukroláskovy cukrovary, která potraviny s abnormálním obsahem cukru 

pro Springfield vyrábí. Po generálním řediteli firmy Marge chce, aby byl společensky zodpovědný 

a do svých výrobků přestal dávat tolik cukru, nebo aby alespoň o jejich škodlivost informoval. 

Springfieldský soudce rozhodne ve prospěch Marge a všechny produkty z cukru ve městě zakáže. 

Homer spolu s ředitelem Cukroláskou, panem Burnsem a Apuem zakázaný produkt pašuje. Marge 

přiměje Homera vysypat všechen pašovaný cukr do moře, zjistí však, že občané Springfieldu cukr 

milují a nedokážou bez něj žít. Nakonec jí tedy ani nevadí, když se springfieldský soudce rozhodne 

„Margin zákon“ odvolat.  

Podle Woodcocka je problematika Margina zákona jasným příkladem Millova principu 

újmy107. Filozof 19. století a zastánce utilitarismu John Stuart Mill říká ve svém díle O svobodě, 

že svoboda jedince se dá omezovat jen v případě, že narušuje svobodu jiných. Jestliže se nejedná 

o nezletilého člověka, nelze mu cokoli zakazovat, pokud tím ohrožuje jen sám sebe.  

„Jediným účelem, pro nějž může se proti některému členu civilisované společnosti užíti 

moci proti jeho vůli, jest zabrániti neštěstí jiných. Jeho vlastní dobro, ať fysické nebo mravní, není 

postačujícím důvodem. Nemůže býti správné, aby člověk donucen něco konal nebo opomenul, 

protože by tak bylo proň lépe, protože by ho to učinilo šťastnějším, protože – dle mínění jiných – 

tak jednati jest rozumné nebo také správné.“108 

Je nutné poznamenat, že Millův princip újmy se nesetkal se všeobecným uznáním ze strany 

pozdějších filozofů a teoretiků politické vědy. Německý filozof Karl Popper dementuje Millův 

princip příkladem spolujezdce v automobilu, který si nezapne pás. Kromě sebe tím sice nikoho 

 
105 KIRKLAND, Mark, OMINE, Carolyn. Simpsonovi 8. díl, 13. série. Sladkosti a zahořklá Marge [epizoda 
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107 WOODCOCK, Pete. Gender, politicians and public health: using The Simpsons to teach politics. Europian 

Political Science. 2008, 7(2), 153–164. 
108 MILL, John Stuart, H. KOSTERKA a V. PETRŽELKA. O svobodě. Praha: Časopis českého studenstva, 1891. 
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neohrožuje, přesto je zákonem dané, že se připoutat musí. Pokud tak neučiní, může řidič dostat 

pokutu. Jako další příklady tu Popper uvádí zákaz kouření na veřejných prostranstvích, úrazové 

pojištění nebo problematiku drog109.  

Z hlediska mé bakalářské práce však politické teorie, jakým je Millův princip újmy, nejsou 

podstatné. Důležité je, jak lze jmenovanou epizodu seriálu spojit s konkrétními událostmi. Díl 

Sladkost a zahořká Marge často odkazuje na jméno Erin Brockovichová a zároveň imituje děj 

stejnojmenného filmu z roku 2000 režiséra Stevena Soderbergha. Ačkoli by se to mohlo zdát 

neuvěřitelné, Erin Brockovichová je skutečnou postavou amerických právních dějin. Bez 

předchozího právnického vzdělání tato (jak je často v médiích zdůrazňováno) „dvakrát rozvedená 

matka tří dětí“ vyhrála v roce 1996 soudní spor, ve kterém musela společnost Pacific Gas and 

Electric Company (PG&E) zaplatit 333 milionů dolarů za kontaminaci pitné vody hexavalentním 

chromem. Její příběh tolik připomíná hollywoodský film o zoufalé ženě s nedostatečným 

vzděláním, která se nakonec stane úspěšnou, že se filmem vskutku stal. Erin Brockovichová měla 

všechny předpoklady pro to, stát se mediální ikonou. Zejména na začátku nového tisíciletí nebylo 

zřejmě možné se jí na televizních obrazovkách v amerických domácnostech vyhnout. Na stanici 

ABC uváděla pořad Challenge America with Erin Brockovich a také pořad Final Justice with Erin 

Brockovich na jednom z placených kanálů CBS. A v roce 2003 její příběh parodovali i Simpsonovi.  

Postava Marge nalézá v Erin Brockovichové dokonalý předobraz. Ačkoliv je velice 

inteligentní, řádně ukončeného vysokoškolského vzdělání se jí nedostalo, má tři děti a její úlohou 

je starat se o ně a o domácnost. Stejně jako Erin Brockovichová i Marge žaluje korporaci 

prostřednictvím hromadné žaloby.  

V České republice dosud institut hromadné žaloby110 neexistuje, ačkoliv se o jeho zavedení 

vážně uvažuje. V prosinci minulého roku schválila návrh zákona o hromadných žalobách 

Legislativní rada vlády111. Naproti tomu ve Spojených státech mají hromadné soudní spory silnou 

tradici nejen v právním prostředí, ale též v kinematografii. Věnují se jim filmy, jako Class Action 

(1991), A Civil Action (1998), The Insider (1999), Runaway Jury (2003), Thank You For Smoking 

(2005), Michael Clayton (2007) nebo již zmiňovaný Erin Brockovich. Je nutné zmínit dvě věci. Za 

 
109 POPPER, Karl R., Jaroslav KOHOUT a Ev STUCHLÍKOVÁ. Život je řešení problémů. Praha: Mladá fronta, 

1997. s. 195 
110 Elektronický internetový deník epravo.cz říká o hromadné žalobě následující: „Hromadná žaloba v pravém 

slova smyslu umožňuje neurčité skupině osob s nárokem vyplývajícím z obdobné právní situace vést jedno soudní 

řízení proti totožnému žalovanému.“ Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/hromadne-zaloby-v-

soucasnem-ceskem-pravu-95906.html 
111 VEJVODOVÁ, Alžběta. Hromadné žaloby nejen pro spotřebitele. Stát je chce povolit ve sporech mezi 

podniky. Ihned.cz [online]. 2. 1. 2020 [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://ekonom.ihned.cz/c1-66700070-

hromadne-zaloby-nejen-pro-spotrebitele-stat-je-chce-povolit-ve-sporech-mezi-podniky 

https://www.epravo.cz/top/clanky/hromadne-zaloby-v-soucasnem-ceskem-pravu-95906.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/hromadne-zaloby-v-soucasnem-ceskem-pravu-95906.html
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prvé, jak říká právník Geoffrey E. Parmer v článku112 pro Dispute Resolution Journal, filmy jako 

Erin Brockovich téma hromadných žalob značně romantizují a nedokážou ho zachytit realisticky. 

Není se však čemu divit, filmy a jiné populární texty o právnících, doktorech, vědcích a dalších 

povoláních často vypouští složitosti spojené s danou profesí za účelem zatraktivnit téma pro diváka, 

který právníkem, doktorem ani vědcem není113.  

Za druhé, příběh Erin Brockovichové jako ochránkyně obyvatel města Hinkley, kteří trpěli 

kvůli znečištění vod zdravotními potížemi, před bezohledným chováním korporátu byl zpochybněn 

odborníky. Studie epidemiologa Johna W. Morgana z roku 2010 ukázala, že počet lidí s rakovinou 

v Hinkey byl v letech 1988 až 2008 beze změn114. Ačkoli firma PG&E podnikla kroky, aby dalšímu 

unikání hexavaltentního chromu do vody nedocházelo (obyvatelům města dokonce rozdávala 

balenou vodu),115 čísla rakoviny po uzavření soudního řízení v roce 1996 stále rostla. Morgan 

uvádí, že během let 1996 až 2008 bylo v okolí města zaznamenáno 196 případů rakoviny. Tato 

čísla jsou podle něj zcela pochopitelná (dokonce jsou menší, než by se předpokládalo s ohledem 

na regionální počty případů rakoviny). Ani Morganovy závěry se však nesetkaly se všeobecným 

souhlasem. Na slabiny a nepřesnosti jeho výzkumu v roce 2013 poukázalo Centrum pro veřejnou 

integritu (Center for Public Integrity)116.  

7.2 Populismus a politická kampaň v podání Leváka Boba 

Manipulace s volbami, populistická rétorika a negativní kampaň, to jsou témata 5. dílu 6. 

řady Simpsonů s názvem Návrat leváka Boba117, na která se zaměříme. Děj epizody nás na začátku 

seznamuje s rozhlasovým pořadem Birche Barlowa, který občané Springfieldu poslouchají. 

Postava Barlowa má být podle tvůrců epizody inspirována skutečným rozhlasovým komentátorem 

se silnými republikánskými názory Rushem Limbaughem, který působí na amerických 

 
112 PARMER, Geoffrey E. What „Erin Brockovich“ Failed to Tell You About the Realities of Class Action 

Litigation. Dispute Resolution Journal. 1. May 2002, 19–25. 
113 V České republice jsou například velmi oblíbené seriály z nemocničního prostředí.  
114 MORGAN, John W. a Mark E. REEVES. Cancer in Hinkley: What was the real problem? Cancer 

Epidemiology Biomarkers & Prevention. 2011, 20(1), A78 – A78. Dostupné 

z:https://www.researchgate.net/publication/274449172_Abstract_A78_Cancer_in_Hinkley_What_was_the_real

_problem 
115 SCHWARTZ, Noaki. Survey shows unremarkable cancer rate in CA town. Boston.com [online]. December 

13, 2010 [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: 

http://archive.boston.com/news/nation/articles/2010/12/13/survey_shows_unremarkable_cancer_rate_in_ca_tow

n/ 
116 HEATH, David. Erin Brockovich’s Biggest Debunker, Debunked. Mother Jones [online]. June 3, 2013 [cit. 

2020-04-10]. Dostupné z: https://www.motherjones.com/environment/2013/06/erin-brockovich-hinkley-

california-junk-science/ 
117 KIRKLAND, Mark, OAKLEY, Bill, WEINSTEIN, Josh. 5. díl, 6. série. Návrat Leváka Boba [epizoda 

televizního seriálu]. USA, 20th Century Fox, 1994. Fox Network, 9. 10. 1994 

https://www.researchgate.net/publication/274449172_Abstract_A78_Cancer_in_Hinkley_What_was_the_real_problem
https://www.researchgate.net/publication/274449172_Abstract_A78_Cancer_in_Hinkley_What_was_the_real_problem
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(celostátních i lokálních) rozhlasových stanicích už od poloviny 80. let. V epizodě Birch Barlow 

ostře kritizuje starostu Springfieldu Quimbyho. Do vysílání mu zavolá Levák Bob, periodicky se 

objevující postava seriálu Simpsonovi (v 90. letech mu zpravidla byl věnován jeden díl každé řady). 

Postava Leváka Boba je stereotypem inteligentního šikanovaného záporáka bez morálních zásad, 

který opovrhuje americkou konzumní společností (čímž si obhajuje své protiprávní jednání). Bob, 

toho času ve vězení za pokus o vraždu Barta Simpsona, si Birchovi stěžuje na nespravedlnost 

systému, která ho do vězení dostala.  

„Víš, milý Birchi, teď jsem tak trochu v chládku. Sedím totiž za něco, co jsem vůbec 

neudělal. Ha! Že prý pokus o vraždu. Co je to za hovadinu? Řekni, dává se snad Nobelova cena za 

pokus o chemii?“118 říká Bob Birchovi.  

Právě tuto Bobovu tezi dal redaktor časopisu New York Intelligencer Jonathan Chait do 

souvislosti s obrannou rétorikou republikánské strany Spojených států, Bílého domu i prezidenta 

Donalda Trumpa, když posledně jmenovaný na podzim roku 2019 čelil obvinění z pokusu o 

manipulaci s volbami, a nakonec i impeachmentu119. Nalezení podobností mezi „Bobovou 

obranou“ a „Trumpovou obranou“ ocenil i jeden ze scénáristů epizody Bill Oakley v komentáři 

pro The Washington Post. Stejným způsobem, jakým si Bob stěžoval na nespravedlnost, nyní 

republikáni obhajují chování prezidenta Trumpa v ukrajinské aféře, píše Oakley120.  

Diskutovaná kauza začala v červenci 2019, kdy americký prezident Donald Trump 

uskutečnil telefonát s nově zvoleným ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, v němž 

Zelenského žádal o prošetření podnikatelského působení Huntera Bidena na Ukrajině. Cílem 

Trumpova jednání bylo naleznout takové informace, které by zdiskreditovaly tehdy nejsilnějšího a 

nejnadějnějšího kandidáta demokratické strany Joea Bidena, otce Huntera. Ačkoli nakonec k žádné 

spolupráci mezi Zelenským a Trumpem údajně nedošlo, celá kauza vyeskalovala k historicky 

třetímu impeachmentu prezidenta v dějinách Spojených států.  

Jak poznamenává Bill Oakley, hlavní teze Trumpových obhájců by se dala shrnout do 

následujících slov: „K žádné manipulaci s volbami nedošlo, ačkoliv se o ni prezident Trump 

pokusil“121. Oakley jako příklad uvádí republikánku a bývalou guvernérku Jižní Karolíny Nikki 

Haleyovou, která v rozhovoru pro Washington Post řekla, „Je pro mě těžké pochopit, o čem je celý 

 
118 Tamtéž. 
119 CHAIT, Jonathan. Trump’s Allies Growing Desperate for Defenses of Ukraine Scandal. New York 

Intelligencer [online]. 2019, Oct. 24, 2019 [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: 

https://nymag.com/intelligencer/2019/10/trumps-ukraine-scandal-impeachment-defenses-conservative.html 
120 OAKLEY, Bill. One of the defenses of Trump is — literally — a TV-cartoon joke. The Washington Post 

[online]. 2019, November 14, 2019 [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: 

https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/11/14/one-defenses-trump-is-literally-tv-sitcom-joke/ 
121 Tamtéž. 
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impeachment, když to, o čem všichni mluví, se ve skutečnosti nestalo.“122 Jak Levák Bob, tak 

prezident Donald Trump tedy odmítli odpovědnost za čin, který sice nespáchali, avšak pokusily se 

o něj.  

Po vystoupení Leváka Boba v rozhlase demonstrují lidé před úřadem starosty Quimbyho 

za Levákovo propuštění z vězení. Quimby neotálí a učiní rychlé rozhodnutí. „Jestli vanou větry 

tímto směrem, ať lidé neříkají, že já nevanu také,“123 říká Quimby a obratem uděluje Leváku 

Bobovi milost. Tato jeho věta ukazuje na další tendenci současných amerických (i českých) 

politiků, kterou je populismus.  

Je třeba uvést, že populismus je široký pojem a má mnoho podob. Akademický slovník 

cizích slov ho definuje nejjednodušším možným způsobem jako líbivou populární politiku124. 

Podstata populismu se ale liší v závislosti na čase a místě jeho působení. Teoretikové popisují 

populismus jako politickou doktrínu, program, politický styl či komunikaci, jako politickou 

strategii, „způsob, kterým je dobývána politická moc a její vykonávání,“125 a v nejširším slova 

smyslu jako ideologii. Politolog Cas Mudde rozděluje populismus na agrární, ekonomický a 

politický. Politický populismus podle definice Muddeho rozděluje společnost do dvou navzájem 

protikladných a konfliktních skupin „dobrého“ lidu a „zlé“ elity126. Z hlediska případu fiktivního 

starosty Quimbyho je nutné jmenovat dva podtypy politického populismu; populistickou 

demokracii, tedy „dovolávání se přímé demokracie a především referend,“127 a populismus 

politiků, tedy „taktickou snahu přilákat nižší vrstvy“128.  

Lze říci, že politický program Quimbyho funguje na jedné základní tezi – vyhovět lidu. 

Skandující dav pro něj znamená nejdůležitější směrnici, podle které se orientuje. Jak bylo řečeno 

na začátku kapitoly, Quimby podstatnou část důležitých rozhodnutí nechává na lidovém sněmu. 

„Epizoda Návrat Leváka Boba je kulturním konstatováním politického populismu,“129 píše 

redaktor Stuart Heritage pro The Guardian.  

 
122 Tamtéž. 
123 KIRKLAND, Mark, OAKLEY, Bill, WEINSTEIN, Josh. 5. díl, 6. série. Návrat Leváka Boba [epizoda 

televizního seriálu]. USA, 20th Century Fox, 1994. Fox Network, 9. 10. 1994 
124 PETRÁČKOVÁ, Věra, Jiří KRAUS a kol. Akademický slovník cizích slov, 2. díl. Ústav pro jazyk český: 

Akademie věd České republiky, 1995. ISBN 80-200-0524-2. s. 608 
125 KOCIÁN, Jiří, Michal KUBÁT a Martin MEJSŘÍK. Populismus v časech krize. Praha: Karolinum, 2016. 

ISBN 978-80-246-3439-5. s. 14 
126 Tamtéž. 
127 Tamtéž. 
128 Tamtéž.  
129 HERITAGE, Stuart. Woo hoo! Ten lessons that The Simpsons has taught Evan Davis. The Guardian [online]. 

31 Jul 2018 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jul/31/the-

simpsons-evan-davis-newsnight-politics 
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„Starosta Quimby je každým politikem. Když prohlásil, ‘S hrdostí vložím bezpečnost našeho 

města do rukou prvních čtyř lidí, kteří se objeví,’ nemluvil sice o Brexitu, ale klidně mohl. 

„Přiznávám, že jsem použil poklad města na financování vražd mých nepřátel… Ale jsem zkrátka 

nezbedný chlapec,’ tato jeho slova by se klidně dala zaměnit za citát Borise Johnsona. A větu 

‘Trochu se povzbudím hraním pornografických karet,’ zas klidně mohl říct Donald Trump.“130 

Starosta Quimby není jenom prototypem populistického politika. Jeho působení ve městě 

Springfield provází mnoho afér spojených s užíváním drog a s prostitutkami. V roce 2013 redaktor 

internetového magazínu Slate Justin Peters přirovnal postavu starosty Quimbyho ke kanadskému 

politikovi a starostovi Toronta Robertu Fordovi131. Peters v článku nabízí čtenářům kvíz, v němž 

mají rozhodnout, které z dvaceti citovaných promluv řekl Quimby, a které prohlásil právě Rob 

Ford.  

Fordovo jméno se v médiích začalo skloňovat ve chvíli, kdy novinář časopisu Gawker 

informoval o existenci videa, na kterém starosta Ford kouří volnou bázi kokainu. Po několika dnech 

zapírání se Rob Ford k činu přiznal, úřad starosty si ale udržel, a jeho oblíbenost mezi torontskou 

veřejností ještě stoupla.  

Fakt, že dochází k jakési přeměně morálních požadavků, které jsou na politické činitele 

(napříč funkcemi i stranami) kladeny, si lze ukázat i na datech výzkumného oddělení 

Sociologického ústavu AV ČR. Jejich poslední průzkum ukazuje, že zatímco v předchozích letech 

se šedesátiprocentní většina vyslovovala pro to, aby byli politici morálnější než běžní občané, v 

roce 2018 si to přeje jen polovina. „Od posledního šetření v roce 2015 se snížil podíl těch, kteří by 

politiky posuzovali přísněji, o 7 procentních bodů.“132 

Dalším tématem epizody je negativní kampaň. Když se totiž Levák Bob dostane 

(přičiněním Quimbyho) na svobodu, začne se ucházet o post starosty Springfieldu a svou kampaň 

pojímá jako kritiku Quimbyho úřadování. „Starosta Quimby podporuje projekt vězeňských 

otáčivých dveří, nechal propustit Leváka Boba, dvakrát usvědčeného z pokusu o vraždu. Můžete 

věřit člověku, jako je starosta Quimby? Volte Leváka Boba,“ taková slova zaznívají v televizním 

spotu reklamní kampaně springfieldských republikánů. Nehledě na jeho absurdní vyznění, je 

zmiňovaný spot dokonalým příkladem negativní kampaně. Profesoři politické vědy Richard R. Lau 

a Gerald M. Pomper definují negativní kampaň jako „promluvu o soupeři – o jeho programech, 

 
130 Tamtéž.  
131 PETERS, Justin. Who Said It: Toronto Mayor Rob Ford or Simpsons Mayor Diamond Joe Quimby? The 

Guardian [online]. Nov. 06 2013 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: https://slate.com/news-and-politics/2013/11/rob-

ford-crack-cocaine-simpsons-mayor-diamond-joe-quimby-or-toronto-mayor-rob-ford-who-said-it.html 
132 TUČEK, Milan. Morálka politiků očima veřejnosti – duben 2018. Praha: Centrum pro výzkum veřejného 

mínění, Sociologický ústav AV ČR, 2018. Dostupné z: 
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úspěších, kvalifikacích a kolezích – se zaměřením na defekty těchto atributů“133. Mediální teoretik 

Brian McNair říká, že se televizní negativní spoty soustředí na údajné slabiny oponenta víc než na 

vlastní pozitivní atributy134.  

Za jednu z prvních televizních negativních kampaní lze považovat spot z roku 1964, známý 

jako „Daisy“ demokratického kandidáta Lyndona Johnsona. V reklamě stojí na poli malá dívka, 

trhá okvětní lístky květiny a počítá je. Vzápětí začne odpočítávat mužský hlas, po němž na 

obrazovce exploduje jaderná bomba.  

„Tato reklama staví na rozšířeném strachu Američanů (v době Studené války) z nebezpečí 

jaderné katastrofy spojeným s hrozbami Sovětského svazu a propojuje toto nebezpečí s politikou 

republikánského kandidáta.“135  

Tehdejším republikánským kandidátem, o kterém McNair mluví, byl Barry Goldwater, 

který často v nadsázce hrozil Sovětskému svazu jadernou válkou, a o konfliktu často vtipkoval. 

Johnsonův spot tak použil Goldwaterovu rétoriku proti němu samému. Po vítězství Lyndona 

Johnsona v prezidentských volbách se negativní televizní spoty staly významným nástrojem 

politických kampaní. 

Závěr průzkumu136 Lee Kaidové a Anne Johnstonové publikovaný roku 1991 říká, že 80. 

léta byla dekádou, ve které tento prostředek politické komunikace dominoval. Podle jejich dat 

tvořily negativní kampaně v prezidentských volbách Spojených států roku 1988 60 až 70 procent 

všech politických reklam.  

Brian McNair jmenuje asi nejznámější z nich – televizní spot, který se uchytil v populárním 

diskurzu pod názvem „Willie Horton“. U něj lze nalézt nemalé podobnosti s televizní reklamou 

Leváka Boba. Podle některých odborníků, novinářů i politických aktérů to byl právě „Willie 

Horton“, kdo rozhodl v prezidentských volbách, ve kterých proti sobě stály George H. W. Bush a 

Michael Dukakis.  

Předpokladem pro vznik spotu bylo působení demokratického prezidentského kandidáta 

Michaela Dukakise jako guvernéra státu Massachusetts. Tam se tehdy prostřednictvím programu 

vězeňských víkendových propustek dostal na svobodu usvědčený vrah William Horton. Do vězení 

se ale nevrátil a následně se dopustil znásilnění a ozbrojené loupeže. Výše zmiňovaný televizní 

 
133 LAU, Richard L. a Gerald M. POMPER. Effectiveness of Negative Campaigning in U. S. Senate Elections. 
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134 MCNAIR, Brian. An Introduction to Political Communication. 3. vydání. Taylor & Francis, 2003. ISBN 
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135 Tamtéž.. s. 104 
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Campaigns, 1960–1988. Journal of Communication. 1991, 41(3), 53–64 



 

32 

 

spot tuto aféru dává do spojitosti s Michaelem Dukakisem jako s razantním odpůrcem trestu smrti. 

Představuje ho jako člověka, který má lhostejný přístup ke zločinu. Taková rétorika však 

nezůstávala jen uvnitř televizních obrazovek. George H. W. Bush ve svých předvolebních 

projevech mluvil o Dukakisovi jako o někom, kdo nechává utíkat vrahy z vězení.  

Možnost, že se tvůrci seriálu v epizodě Návrat Leváka Boba skutečně inspirovali negativní 

kampaní George Bushe, je patrná ve chvíli, kdy proti sobě Bob a Quimby stojí v debatě. 

Moderátorem je Birch Barlow, a jeho dotazování na starostu Quimbyho vypadá následovně: 

Birch Barlow: Pane starosto, vy jste proslul zejména svým velkorysým pohledem na 

zločinnost. Vžijte se do situace, že váš dům přišla vykrást banda grázlů, svázali vaši ženu a děti, 

do úst jim narvali roubíky, chcete vzít za kliku, ale ta je tak od krve, že vám sklouzává-“ 

Quimby (ho přeruší): Jak zní vaše otázka? 

Burlow: Otázka zní: rozpočet. 

Tento dialog nápadně připomíná prezidentskou debatu na losangeleském stadionu Pauley 

Pavilion 13. října 1988. Novinář Bernard Shaw se ptal kandidáta Michaela Dukakise následovně: 

Bernard Shaw: Guvernére, pokud by Kitty Dukakis137 znásilnili a zavraždili, byl byste pro 

neodvolatelný trest smrti pro vraha? 

Michale Dukakis: Ne, nebyl, Bernarde. Jsem proti trestu smrti celý svůj život. Nemám žádné 

důkazy o tom, že by takový postup dokázal odradit zločince. Myslím si, že existují lepší a efektivnější 

způsoby, jak nakládat s násilnými zločiny. Tak jsme to dělali v mém státě.138 

Kritici a novináři po debatě označili odpověď demokratického kandidáta za jedno z 

největších faux pas v historii televizních prezidentských debat. Podobný názor má i tehdejší 

vedoucí kampaně Dukakise Susan Estrichová, v roce 2016 uvedla139, že to byla právě Dukakisova 

odpověď v aréně Pauley Pavilion, která pohřbila veškeré naděje na jeho úspěch.  

Nutno poznamenat, že Bushovy negativní kampaně selhaly v roce 1992, kdy se snažil 

udržet si prezidentské křeslo v boji proti Billu Clintonovi. Jeden z televizních spotů George Bushe 

například mluvil o demokratickém kandidátovi jako o někom, kdo se v 60. letech vyhýbal branné 

povinnosti. Reklama zároveň voličům kladla otázku, zdali by chtěli, aby se takový člověk stal 

vrchním velitelem ozbrojených složek.  

Teoretik komunikace Winfried Schulz považuje negativní kampaň za charakteristický rys 

amerikanizace volebního boje, která v době, kdy epizoda Návrat Leváka Boba debutovala na 

 
137 Kitty Dukakis byla manželkou Michaela Dukakise 
138 KRAUS, Sidney. Televised Presidential Debates and Public Policy. Second Edition. New York: Routledge 

Taylor & Francis Group, 2011. ISBN 0-8058-1902-X. s. 87 
139 RETRO REPORT. Willie Horton: Political Ads That Changed the Game. In: YouTube [online]. 14. 7. 2016  
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amerických obrazovkách, pronikala (spolu s negativními kampaněmi) i do evropských 

demokracií140.  

Epizoda Návrat Leváka Boba představuje i další z trendů americké politické reklamy, 

kterým je vzestup politikova image. Tuto tendenci popisuje McNair jako snahu představit v 

televizních spotech osobnost místo politického programu141. Winfried Schulz před vzestupem 

politikova image varuje. „Stojí-li ve středu pozornosti volební komunikace image politika, jeho 

osobní spory a skandály, jsou-li show zajímavější než politické obsahy, ztrácí volební boj a 

příslušné zpravodajství o něm mnoho ze své politické funkce.“142  

Levák Bob ve volbách zvítězí. Líza s Bartem ale díky informaci od Waylona Smitherse 

přijdou na to, že došlo k manipulaci s volbami. Levák Bob totiž použil jako voliče mrtvé obyvatele 

Springfieldu (dokonce i mrtvá zvířata). Bill Oakley ve výše zmiňovaném článku uvádí, že se u 

některých scén epizody, kde se Líza a Bart snaží přijít na kloub podvodu ve volbách, inspirovali 

aférou Watergate a filmem All The President’s Men (1976).  

7.3 Demokraté a republikáni 

Během republikánského národního výboru v Houstonu v lednu roku 1992 prohlásil tehdejší 

prezident Spojených států George H. W. Bush v rámci své kampaně na znovuzvolení: „Budeme 

pokračovat ve snaze posílit americkou rodinu. Aby se tak americké rodiny víc podobaly Waltonům 

a méně Simpsonům.“143 O tři dny později v repríze 1. epizody 3. série Šílený Homer tvůrci změnili 

úvodní scénu Simpsonů. V ní se všech pět členů Simpsonů dívá na Bushův projev v televizi a Bart 

ho komentuje: „Hele! Vždyť jsme přesně jako Waltonové, taky se modlíme za konec Krize!“144 

Touto jedinou větou dokázali tvůrci Simpsonů (s notnou dávkou sarkasmu) reagovat na 

Bushův projev. Seriál The Waltons vysílala televizní stanice CBS v 80. letech, nicméně příběh 

Waltonů byl zasazen do doby Hospodářské krize v 30. letech. Bartova věta měla poukázat na 

nelogičnost Bushova přání, aby se americké rodiny víc podobaly Waltonům. Tvůrci Simpsonů 

Bartovou větou sdělují následující – nejsme ve 30. letech, a tudíž je bezpředmětné, abychom se 

 
140 SCHULZ Winfried, Proces politické komunikace: vymezen problémů a kladení otázek, In REIFOVÁ Irena 

(ed.) a kolektiv, Analýza obsahu mediálních sdělení, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004, s. 26 
141 MCNAIR, Brian. An Introduction to Political Communication. 3. vydání. Taylor & Francis, 2003. ISBN 

9780415307079. s. 100 
142 SCHULZ Winfried, Proces politické komunikace: vymezen problémů a kladení otázek, In REIFOVÁ Irena 

(ed.) a kolektiv, Analýza obsahu mediálních sdělení, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004, s. 27 
143 PARKER, Ryan. 'Simpsons' Showrunner Returns Jab From George H.W. Bush 25 Years Later. The 

Hollywood Reporter [online]. 10/27(2017 [cit. 2020-05-13]. Dostupné z: 
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podobali Waltonům. To, co trápilo je, netrápí nás. Žijeme v 90. letech a náš pořad nereflektuje 

Hospodářskou krizi, která se odehrávala před šedesáti lety, ale současné dění, jakým je například i 

projev nynějšího prezidenta Spojených států.  

Simpsonovi se už od začátku svého vysílání zapsali do povědomí diváků jako 

„antirepublikánský“ pořad. Toto tvrzení se ve svém průzkumu145 snažili vyvrátit (nebo potvrdit) 

profesoři politické teorie Kenneth Michael White a Mirya Holmanová. Jako hlavního zastánce teze, 

že Simpsonovi jsou, co se týče politických stran, neutrální, uvádějí výše zmiňovaného Paula A. 

Cantora. I jeden z hlavních tvůrců seriálu Al Jean prohlásil, že Simpsonovi „nepropagují žádné 

politické stanovisko“146.  

White a Holmanová provedli obsahovou analýzu prvních pěti sérií seriálu. Zjistili, že každá 

ze 103 zkoumaných epizod obsahovala alespoň jednu referenci na politické dění, narážku na vládu 

nebo na nějakou politickou aféru. 29,1 procent epizod mělo „zcela politický děj“147. Nicméně ze 

všech 103 dílů jen šest obsahovalo narážku na jednu ze dvou politických stran Spojených států. Pět 

z nich obsahovalo vtipy mířené na účet demokratů a tři na účet republikánů. Zároveň autoři udělali 

T-test typu s jedním „normálním rozdělením“148, který prokázal, že mezi vtipkováním na účet 

demokratů a republikánů nebyly žádné významné rozdíly. Závěrem průzkumu v roce 2011 tedy 

bylo, že seriál Simpsonovi je ve své podstatě stranicky neutrální. Podle autorů mohly být negativní 

reakce ze strany republikánů na obsah seriálu dány faktem, že Simpsonovi jsou kritičtí ke všemu a 

ke všem, patří do opoziční kultury a jdou proti autoritám, zkrátka že se vysmívají hodnotám, které 

konzervativci z principu zastávají149.  

Jak dokážou tvůrci seriálu ve zkratce satirizovat republikánskou i demokratickou stranu, 

lze vidět na epizodě Bart dostane slona150. V druhé polovině dílu slon Bartovi utíká, nejdřív 

proběhne sjezdem republikánů, kde se nad davem lidí vznáší transparenty se sdělením: „Chceme 

 
145 WHITE, Kenneth Michael a Mirya HOLMAN. Pop Culture, Politics, and America's Favorite Animated 

Family: Partisan Bias in "The Simpsons"? Studies in Popular Culture. Popular Culture Association in the South, 

2011, Fall 2011, 34(1), 87-107. s. 98 
146DETTMAR, Kevin J. H. Countercultural literacy: learning irony with The Simpsons. In ALBERTI, John. 

Leaving Springfield: The Simpsons and the possibility of opposi tional culture. Detroit: Wayne State University 

Press, 2004. s. 104 
147 WHITE, Kenneth Michael a Mirya HOLMAN. Pop Culture, Politics, and America's Favorite Animated 

Family: Partisan Bias in "The Simpsons"? Studies in Popular Culture. Popular Culture Association in the South, 

2011, Fall 2011, 34(1), 87-107. s. 98 
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něhož pochází určitý náhodný výběr, má určitou konkrétní střední hodnotu, přičemž rozptyl je neznámý. Přičemž 

normální rozdělení je rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny.  
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2011, Fall 2011, 34(1), 87-107. s. 102 
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jen to nejhorší pro všechny,“ a „Jsme jenom čisté zlo“151. Následně se slon dostane i na sjezd 

demokratů, kde transparenty hlásají: „Nesnášíme život i sami sebe,“ a „Nedokážeme vládnout!“152 

7.4 Zlý soused George H. W. Bush a jiní státníci 

Bartova hláška komentující projev skutečného prezidenta Spojených států nebyla ve své 

podstatě jedinou reakcí na vysoce postaveného státníka. Georgi H. W. Bushovi byla věnována 

samostatná epizoda s příznačným názvem Dva zlí sousedé153, 13. díl 7. řady. V epizodě se George 

H. W. Bush společně se svou manželkou Barbarou Bushovou přestěhují do Springfieldu, protože 

(jak sami prohlašují) je to místo s nejnižší účastí ve volbách a oni chtěli bydlet někde, kde „lidi 

nezajímá politika“154. Jenže sousedství Simpsonů a Bushů se brzy stane konfliktní záležitostí. Bart 

je na George Bushe drzý a v zápalu hry zničí Bushovy sepsané paměti, které mají s největší 

pravděpodobností symbolizovat 45 milionů stran dokumentů155, kterými disponuje Bushovo 

muzeum156 v Texasu. George Barta nakonec fyzicky potrestá klasickým „výpraskem na zadek“. 

To rozčílí Homera, který se pustí do série potyček s bývalým prezidentem USA. Mezitím co se 

jejich manželé perou, sedí Barbara Bushová s Marge v obýváku a vedou tuto konverzaci:  

Barbara: George je tak tvrdohlavý, když věří, že je v právu. 

Marge: Jsou si tak podobní. 

Barbara: Škoda, že jsou od začátku proti sobě. Zrovna takhle to bylo s Noriegou, vidíš, a 

teď jsou s Georgem nejlepší přátelé.157 

Manuel Noriega zmíněný Barbarou Bushovou byl diktátorem, který neoficiálně vládnul 

státu Panama v letech 1983–1989.  Ještě před svou politickou kariérou však pracoval pro americkou 

zpravodajskou službou CIA. Zatímco se v Panamě těšil téměř absolutní moci, stále platil za 

spojence USA, dokud ho Spojené státy neobvinily ze špionáže pro Kubu. V roce 1988 podvýbor 

Senátu Spojených států zaměřený na terorismus, narkotika a mezinárodní operace shledal, že 

spojenectví s Noriegou bylo jedním z nejzávažnějších selhání zahraniční politiky Spojených 

 
151 Tamtéž. 
152 Tamtéž. 
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států158. V prosinci 1989 poslal George H. W. Bush do Panamy jednotky americké armády, které 

Noriegův režim ukončily.  

Ve chvíli, kdy se Homer s Georgem skutečně perou, přichází na návštěvu k Bushovým 

bývalý ruský prezident Michail Sergejevič Gorbačov.  

Barbora (k Georgovi): Okamžitě se panu Simpsonovi omluv. 

George: Ale Báro, před Rusy nemůžeme dát najevo svou slabost. 

Gorbačov: Noční zprávy to rozmáznou.159 

Bush se nakonec omlouvá, že dal Bartovi výprask, jenže to Homerovi nestačí. „Teď se 

omluv za ty daně,“160 říká Homer. Tím naráží na další Bushovu reálnou promluvu. Během 

republikánských primárek v roce 1988 uvedl George H. W. Bush na nominační konferenci: 

„Kongres na mě bude naléhat, abych zvýšil daně. Řeknu jim ne a oni na mne stále budou tlačit a 

já jim zopakuji ne a oni s naléháním nepřestanou. Vše, co jim mohu říct, je, že, odezírejte mi ze rtů, 

žádné další daně.“161 Přičemž poslední tři slova pronesl neslyšně. Avšak kvůli zadlužení země a 

stagnující ekonomice svůj slib nedodržel a v roce 1990 na popud Kongresu (který v tu dobu 

ovládali demokraté) daně zvýšil.  

Manželé Bushovi se nakonec ze Springfieldu odstěhují a místo nich přichází další bývalý 

prezident Spojených států Gerald Ford, se kterým se Homer okamžitě spřátelí.  

Politický komentář tvůrců seriálu Simpsonovi se nevyhnul ani zahraničním státníkům. Ve 

4. díle 15. řady: Obtěžoval jsem anglickou královnu162 se objevuje postava Tonyho Blaira, kterého 

si Homer splete s panem Beanem (a kterého namluvil skutečný, tehdy úřadující premiér Spojeného 

království Tony Blair), i postava britské královny Alžběty II. Avšak tato epizoda je spíš 

komentářem o britské kultuře než o její politice. Nad Londýnem se v epizodě například vznáší 

několik postav Marry Poppins s deštníkem, Tony Blair používá raketový batoh Jamese Bonda, 

rodina Simpsonových potkává J. K. Rowlingovou. Líza s Bartem se přejedí britských sladkostí, 

které je v nadsázce zdrogují, a zatímco v drogovém opojení pobíhají po Londýně, hraje jim znělka 

z britského filmu Trainspotting, jež se v roce 1996 stal symbolem heroinové scény Edinburghu. 

Když sourozenci Simpsonovi následně odpočívají po „sladkém tripu“ u zídky, prochází kolem nich 
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dva distingovaní gentlemani, kteří se chtějí vsadit, že Barta s Lízou naučí slušnému chování – stejně 

jako se Henry Higgins v komedii Pygmalion dramatika G. B. Shawa vsadí, že naučí dobrým 

způsobům květinářku.  

Značnou kontroverzi vzbudila epizoda E. Pluribus Wiggum163, 10. díl, 19. řady, a to jen 

díky sotva desetivteřinové scéně se dvěma nejlepšími přáteli a spolupracovníky Homera Lennym 

a Carlem. Hlavní dějová linka epizody vypráví o springfieldských primárkách, které se vlivem 

několika okolností statnou prvními ve Spojených státech. Do města se tak naráz přesunou zástupy 

novinářů a prezidentští kandidáti, kteří zde započnou své agresivní politické kampaně. Obyvatelé 

Springfieldu jsou naštvaní, že jim město obsadil politický boj, a rozhodnou se tedy na důkaz odporu 

navrhnout vlastního kandidáta, který by byl, podle Homerových slov, co nejsměšnější. V místním 

baru U Vočka je nezvykle plno a probíhá tam následující vášnivá debata: 

Homer: Taky už máte po krk těch přiblblejch politiků jako já? 

Skinner: A co lidi z médií, jim nejde o nic, jen ohlásit vítěze a vrátit se na svá panství. 

Vočko: Kdo je pro zrušení demokracie, ať zvedne ruku. 

Carl: Já bych byl klidně pro vojenskýho diktátora, jako byl Juan Perón. Když vás někam 

odklidil, už vás nikdy nenašli. 

Lenny: A navíc měl za ženu Maddonu.  

Právě poslední dvě věty Carla a Lennyho byly příčinou pobouření ze strany Argentinců. 

Juan Perón byl argentinským politikem, který vykonával funkci prezidenta (s přestávkami) mezi 

lety 1952–1974. Ačkoliv z pohledu občana Spojených států či Evropské Unie se Perónovo politické 

působení jeví jako autoritářské, většina Argentinců, jak poznamenává Monte Reel v článku pro 

The Washington Post, Peróna za diktátora nepovažuje, ba právě naopak: „Rozhodně Peróna 

(Argentinci) neviní z faktu, že během období tamější takzvané Špinavé války zmizelo na 30 tisíc 

disidentů. Tato zmizení jsou přičítána vojenskému diktátorství, které přišlo až po Perónově smrti v 

letech 1976–1983.“164 

Pobouření vyvolala i narážka Lennyho na fakt, že druhou manželku Juana Peróna a zároveň 

jednu z nejoblíbenějších ženských politických postav Argentiny Evu Perón ztvárnila v americkém 

muzikálu Evita (1996) právě popová zpěvačka Madonna: „Argentinci protestovali, aby jejich 

milovanou první dámu hrála právě Madonna,“165 píše online časopis Variety. 
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Ačkoli epizoda ještě čekala na svou premiéru na argentinských televizních obrazovkách, 

na YouTube měla scéna s Lennym a Carlem dvanáct tisíc zhlédnutí. Tehdejší generální tajemník 

Národního institutu Juana Peróna Lorenzo Pepe následně vyzval tamějšího regulátora vysílání, aby 

zasáhl. Pepeho požadavek na zákaz vysílání epizody nebyl vyslyšen. Fox se ale nakonec rozhodl, 

že díl v Latinské Americe neodvysílá vůbec. 

Tato aféra ukazuje na zajímavou vlastnost globálního rozšíření seriálu. Argentinský mýtus 

Juana Peróna se výrazně liší od amerického mýtu tohoto politika. Důvodem je, zjednodušeně 

řečeno, kontext. Co víc, americký mýtus je v tomto případě mnohem slabší, nepodmíněný emocemi 

ani kulturním vědomím. Fakt, že si americká kultura apropriuje postavy z historie jiných států a 

zasazuje je do svého vlastního kontextu, nutně neznamená, že tyto jiné státy americkou představu 

o „svém“ světě přijmou. Pokud je ona americká představa neuspokojí, nebo dokonce pobouří, 

vyvstává otázka, zdali je na místě taková reakce, pro jakou se rozhodl Fox. 

7.5 Cheese-eating surrender monkeys 

Na závěr kapitoly Volby a politika bych ráda zmínila hlášku ze seriálu Simpsonovi, která 

se stala často užívanou frází a novinářským klišé (tak ji nazval Ben Macintyre, redaktor The 

Times)166 v amerických konzervativních médiích na začátku druhého tisíciletí. V 22. epizodě 6. 

řady Kolem Springfieldu167 učí školník Willy kvůli omezenému rozpočtu springfieldské základní 

školy francouzštinu. Na začátku vyučování vítá třídu slovy: „Bonjour, you cheese-eating surrender 

monkeys.“168 Zde je nutno podotknout, že v českém znění je význam této fráze poněkud jiný, a 

Willy říká: „Bonžórno, vy jedni ničemní žabožrouti.“ 

Právě oslovení „cheese-eating surrender monkeys“ se vžilo jako pejorativní označení 

Francouzů u konzervativních amerických novinářů. Do češtiny lze frázi přeložit jako „sýrožroutské 

vzdávající se opice“ (pro zachování autentičnosti budu používat anglické znění „cheese-eating 

surrender monkeys“). 

Důvodů pro toto hanlivé označení je víc. V novinářském kontextu ji poprvé nejspíš použil 

Jonah Goldberg, když pro časopis National Review sestavil seznam „deseti nejlepších důvodů, 

proč nenávidět Francii“. Pro příklad uvedu tři:  

 
166 MACINTYRE, Ben. Last Word: Ben Macintyre: ‘Any word that embiggens the vocabulary is cromulent with 

me’. The Times [online]. August 11, 2007 [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://www.thetimes.co.uk/article/last-

word-ben-macintyre-s6h7sdhsxbb 
167 MOORE, Steven Dean, JEAN, Al, REISS, Mike, STERNIN, Joshua, VENTIMILIA, Jennifer. Simpsonovi 

22. díl, 6. série. Kolem Springfieldu [epizoda televizního seriálu]. USA, 20th Century Fox, 1995. Fox Network, 

30. 4. 1995 
168 Tamtéž. 
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„Když Spojené státy potřebovaly bombardovat Libyi v rámci odvety za teroristický útok na 

americké vojáky, Francouzi odmítli náš požadavek vstoupit do jejich vzdušného prostoru. Nejspíš 

jsou zmatení, když nad svými hlavami slyší letadla a nemají žádného německého generála, který by 

je eskortoval do úkrytu. (...) Mluvíme-li o Studené válce, François Mitterand169 chtěl, aby východní 

Německo zůstalo samostatným socialistickým státem. (...) Odvádějí naši pozornost od skutečné 

hrozby belgické hegemonie.“170 

V roce 2003 používal Goldberg frázi pravidelně. Útočil tak na odmítavý postoj 

francouzského prezidenta Jacquese Chiraca a jeho vlády k invazi Spojených států do Iráku. 

Označení se posléze vžilo i u redaktorů jiných konzervativních médií, jako je The New York Post, 

Daily Mail, The Sun či The Daily Telegraph. 

Francouzské rozhodnutí nepřipojit se do takzvané Koalice ochotných171 pobouřilo i mnohé 

z konzervativních politiků. Tehdejší ministr obrany Spojených států Donald Rumsfeld v reakci na 

Chiracův postoj prohlásil, že Francie reprezentuje starou Evropu. Nevraživost vůči Francii zasáhla 

americké zákonodárce takovým způsobem, že dokonce v březnu téhož roku přejmenovali v 

kafetériích ve třech budovách úřadů ve Washingtonu „francouzské hranolky“, anglicky „french 

fries“, na „hranolky svobody“, anglicky „freedom fries“. Stejný osud potkal i francouzské toasty. 

Tento akt odporu následovaly i některé americké soukromé restaurace.  

Člen Sněmovny reprezentantů Walter Jones, který přejmenování navrhl, tehdy uvedl pro 

CNN, že „sebestředná politika Francie a její pasivně agresivní přístup v této věci mě odradily víc, 

než mohu popsat.“172 Tom DeLay jako šéf většiny ve Sněmovně řekl o francouzských politicích, 

že „rezignovali na jakoukoliv odpovědnost za válku s terorem.“173 

Podle amerického filozofa Paula Gottfrieda je užití hlášky „cheese-eating surrender 

monkeys“ v pejorativním smyslu projevem anti-evropanismu174, tedy postoje, který staví na kritice 

evropské (zejména zahraniční) politiky. Právě Francie je častým terčem kritiků Evropy z řad 

neokonzervativních amerických politiků, psal Gottfried v roce 2002. Nejspíš proto, že z 

evropských řad se Francie nejhlasitěji stavěla do pozice odpůrce agresivní zahraniční politiky 

Spojených států. 

 
169 François Mitterand byl francouzským prezidentem v letech 1981–1995 
170 GOLDBERG, Jonah. Cheese-Eating Surrender Monkeys From Hell. National Review [online]. April 16, 1999 

[cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://www.nationalreview.com/1999/04/cheese-eating-surrender-monkeys-hell-

jonah-goldberg/ 
171 Států, které invazi Spojených států do Iráku podporovali. 
172 LOUGHLIN, Sean. House cafeterias change names for 'french' fries and 'french' toast. CNN.com [online]. 

March 12, 2003 [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/03/11/sprj.irq.fries/ 
173 Tamtéž. 
174 GOTTFRIED, Paul. Cheese-eating Surrender Monkeys: Anti-Americanism is on the rise in Europe, but, says 

Paul Gottfried, so is anti-Europeanism in America. The Spectator. June 1, 2002. 
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Profesor politické vědy Patrick Chamorel upozorňuje, že anti-evropanismus není to samé, 

co euroskepticismus175. Zatímco druhé jmenované má původ v samotné Evropě a staví se do 

opozice proti evropské integraci a unijní politice, anti-evropanismus odkazuje na skeptický či 

negativní postoj vůči evropské politice, ekonomice a kultuře, který pronikl do amerických 

konzervativních politických kruhů i do řad široké veřejnosti. „Anti-evropanismus a 

euroskepticismus mají odlišný původ a projevy a vedou je částečně odlišné agendy,“176 říká 

Chamorel.  

Anti-evropanismus však není produktem jedné konkrétní události. Jak píše historik C. Vann 

Woodward: „Už od prvopočátků Spojené státy definovaly samy sebe ve smyslu anti-evropanismu: 

země budoucnosti proti bankrotu minulosti v podobě Evropy. Amerika byla územím nevinnosti, 

ctnosti, štěstí a svobody, na rozdíl od evropského elitismu, bídy a tyranie.“177 Anti-evropanismus 

je zkrátka produktem odlišných názorů USA jako státu a Evropy jako unie ve smyslu politických 

ideálů. A to přestože po většinu novodobých dějin sledovaly tyto dvě mocnosti stejný cíl. 

Problémů, na které měly v druhé polovině 20. století Spojené státy a Evropa odlišné názory, je 

několik. Lze uvést například otázku Blízkého východu, nukleární zbrojení, dění v Izraeli, 

směřování NATO, institut trestu smrti, ale taky válku ve Vietnamu či komunismus.  Profesor 

Chamorel jmenuje ještě dřívější příklady, třeba kritický postoj amerického prezidenta Dwighta 

Davida Eisenhowera ke skandinávskému modelu sociálního státu nebo k francouzské nemorálnosti 

v důsledku sekularismu178.  

8 Feminismus 

Kniha Filozofie a Simpsonovi zmiňuje webovou stránku Who's Who? In Springfield, která 

měla ještě na začátku nového tisíciletí jmenovat všechny periodicky se opakující postavy v seriálu 

Simpsonovi. Stránka tehdy uváděla 45 mužských a jedenáct ženských postav179. Novější průzkumy 

ukazují, že tento trend převažujících mužských postav s přibývající sériemi a epizodami nevymizel, 

naopak se upevnil. Například Todd W. Schneider vytvořil kvantitativní průzkum180, ve kterém 

 
175 CHAMOREL, Patrick. Anti-Europeanism and Euroscepticism in the United States. European University 
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seřazuje postavy Springfieldu podle množství vyslovených slov. Na prvním místě je Homer s 21 

procenty slov, následuje Marge, Bart a Líza.  

Nicméně v první padesátce vedlejších postav uvádí Schneider ve svém průzkumu jen pět 

žen. Prvních čtrnáct vedlejších postav s nejvyšším počtem vyslovených slov jsou muži, teprve poté 

následuje učitelka paní Krabappelová. Spolu s Lízou i Marge tvoří slova vyslovená ženskými 

postavami 25 procent ze všech slov. Pokud nepočítáme nukleární rodinu Simpsonů, je rozdíl mezi 

ženskými a mužskými charaktery ještě výraznější. Ženy říkají méně než deset procent všech 

vyslovených slov vedlejších postav.181 

Demografii ve městě Springfield popisuje i profesorka komunikačních studií Julia T. 

Wood: „Dvě třetiny populace tvoří bílí muži. Žen je méně, možná proto, že ani ne deset procent z 

nich je starších 35 let. Ty starší jsou, stejně jako jejich mladší či mužské protějšky, skoro všechny 

bílé a heterosexuální. Krom mládí se většina žen vyznačuje krásou, velmi štíhlou postavou, 

pasivitou; zajímají je především vztahy… Je zde několik špatných, zkažených žen, ty však nejsou 

tak krásné a poddajné a starostlivé jako ty správné ženy. Většina těch špatných pracuje mimo 

domov, což je nejspíš důvodem toho, proč jsou otrlejší a málo žádoucí.“182 

Je nutné zmínit, že podobná struktura, respektive podobné nevyrovnané zastoupení dvou 

pohlaví v televizním vysílání bylo v době vzniku seriálu zcela běžné. Donald M. Davis ve svém 

průzkumu ohledně zastoupení žen v hlavním vysílacím čase shledával, že během 70. a 80. let se 

poměr žen a mužů na televizních obrazovkách nikterak nezměnil. 65,4 procent tvořili muži, 34,6 

procent ženy.183 

Novějších výzkumů, které zkoumají kvantitativní i kvalitativní zastoupení žen v televizi, je 

mnoho. Tato práce se jim nemůže dopodrobna věnovat, nemůže je však ani zobecňovat. Pro příklad 

uvedu dva výzkumy. Prvním je studie amerického institutu Geena Davis Institute on Gender 

Media, který se od roku 2004 zaměřuje na výzkum genderového zastoupení v audiovizuálních 

médiích (ve filmu, seriálech a reklamě). Nejnovější studie institutu byla zveřejněna na začátku 

března 2020. Podle průzkumu se v roce 2019 počet ženských a mužských postav v hlavních rolích 
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v rodinných filmech téměř rovnal. Zatímco ještě v roce 2007 bylo ženských hlavních hrdinek 24 

procent, v loňském roce představovaly 48 procent všech hlavních rolí.184 

Druhým příkladem je diplomová práce Jamese Corfielda z Univerzity Jižní Karolíny. 

Corfield si dal za cíl popsat demografii televizního hlavního vysílacího času a demografii Netflixu. 

Výsledkem jeho práce je zjištění, že počet ženských postav obsahu televize a Netflixu se zvyšuje, 

ačkoli role, ve kterých jsou ženy obsazeny, jsou „méně asertivní a méně smyslupné“185 než role, 

které zastává bílý muž. Corfield pracoval s objemným vzorkem 417 televizních postav a 528 postav 

z obsahu poskytovatele filmů online Netflixu. „Televizní postavy tvoří z 58,8 procent muži a ze 

41,2 procent ženy. Postavy kanálu Netflix tvořily z 62,7 procent muži a z 37,1 procent ženy,“186 

uvádí Corfield demografické složení vzorku, který zkoumal v letech 2015–2016. 

Springfield je tedy městem, kde výrazně převažuje mužská populace. Otázkou je, zdali je 

to důležitý fakt z hlediska předeslaného úkolu této kapitoly. Mám se zde zabývat tím, jak je 

prostřednictvím seriálu Simpsonovi podáno ženské pohlaví obecně a feminismus. Jak píše Joanne 

Waugh v úvodu knihy Philosophical Feminism and Popular Culture: „Populární kultura je 

primárním prostředkem prezentace a posilování sociálních rolí a stereotypů žen, které vyplývají z 

diskriminace na základě pohlaví a genderu, vedou k ní a udržují ji při životě. Populární kultura je 

místem konverzace ohledně pohlaví a genderu, konverzace, která má sociální, politické a 

ekonomické důsledky.“187  

Nicméně, jak říká komunikační teoretik Denis McQuail s odkazem na Lanu F. Rakowovou, 

„mediální obsah nikdy nemůže být čistým popisem skutečnosti; změnit mediální zobrazování 

(například výskytem více ženských postav) je méně důležité než zpochybnit zásadní sexistickou 

ideologii značné části mediálního obsahu.“188 

Této teze se budu držet při zkoumání feministických témat v seriálu Simpsonovi. Z 

citovaného hlediska nezáleží na tom, jaké procento postav tvoří v seriálu ženy, ale jak jsou tyto 

ženské postavy zobrazovány a jaké významy nese jejich chování. Pokud si budeme klást otázku, 

zdali produkty masmédií slouží k utvrzení ženy v její sociální roli, je nutné poznamenat, že 
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feministické studie kladou důraz spíše na interpretaci než na kvantifikaci189, a proto je na místě v 

takovém duchu přistupovat i k seriálu Simpsonovi.  

V textu Don't Ask Me, I'm Just a Girl: Feminism, Female Identity, and The Simpsons, který 

se přímo zabývá feministickými tématy v seriálu Simpsonovi, Matthew Henry uvádí, že „to, co 

Simpsonovi nabízí divákům, je komplexní směsicí progresivního i tradičního postoje k ženské 

identitě a feministickému hnutí.“190  

8.1 Rodinné hodnoty, Selma Bouvierová a Murphy Brown 

Jeden z dílů, kterému se Henry ve svém textu věnuje, je Selmina volba191, 13. epizoda 4. 

řady. V ní je rozbuškou zápletky smrt Gladys – tety Marge a jejích sester Selmy a Patty. Ty patří 

mezi periodicky se objevující postavy seriálu. Jedná se o dvojčata, která jsou charakterizována jako 

náruživé kuřačky žijící spolu a pracující na dopravním inspektorátu Springfieldu.  

Gladys místo závěti nahrála před svou smrtí video. V něm říká: „Mým drahým bezdětným 

neteřím Petty a Selmě odkazuji své staré pendlovky a tato slova: nezůstaňte sami jako já. Založte 

rodinu, a to hned teď. TEĎ!“192 

Právě Selma je Gladysiným poselstvím značně rozrušena a rozhodne se, že si tetinu radu 

skutečně vezme k srdci. Zde je důležité zdůraznit i motiv pendlovek, které Gladys odkazuje 

dvojčatům společně se svými slovy a které lze vnímat jako symbol biologických hodin, o nichž se 

často mluví v souvislosti s plodností žen. Jak Patty, Selma a rodina Simpsonových odjíždějí z 

pohřbu, hodiny, které naložily do kufru auta, tikají a následně odbíjejí půlnoc. Zdůrazňují tak 

Selmin pocit, že pokud skutečně chce mít děti, měla by příslušné úsilí vynaložit hned, „než bude 

pozdě“. Selma je postavena před zkoušku mateřství, když se Homer přejí zkaženým sendvičem a 

není schopen odvést Lízu a Barta do Dufflandu193. V zábavním parku se Líza napije vody, po které 

plují na lodi ve strašidelném hradě. Protože se nejedná o vodu, ale o nerozpoznatelnou směs 

alkoholu, motá se Líza uličkami Dufflandu a Selmě zmizí z dohledu. Mezitím Bart vleze na 

horskou dráhu, a protože je na bezpečnostní popruhy moc malý, málem z ní vypadne, zároveň 

poškodí zařízení zábavního parku. Jakmile Selma s oběma dětmi dorazí domů, přiznává se 

Homerovi, že výchova dětí je pro ni namáhavou a nemožnou každodenní činností. „Jak to děláš, 
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Homere, tu výchovu dětí? Já jsem to nezvládla… Mně by stačilo pochovat si miminko, malou 

Selmičku,“194 říká Selma. Následuje scéna, ve které už zase sedí u sebe doma a chová si Žabžu – 

leguána, který po tetě Gladys zůstal jako domácí zvíře. Tím epizoda končí.  

Matthew Henry dává zápletku dílu Selmina volba do souvislosti se slovní přestřelkou mezi 

americkým viceprezidentem a fiktivní televizní postavou. Rok před tím, než Fox Network odvysílal 

Selminu volbu na televizních obrazovkách, konkrétně v květnu 1992, měl americký republikánský 

politik a tehdejší viceprezident Dan Quayle proslov v San Francisku o rodinných hodnotách.  

„Nepomáhá to věci, když prime-time televizní obsah, jakým je seriál Murphy Brown, 

zobrazuje dnešní údajně inteligentní, vysoce placenou, profesionální ženu, která zesměšňuje a 

podkopává důležitost otců svým rozhodnutím starat se o dítě sama a nazývá toto rozhodnutí pouze 

jiným životním stylem,“195 prohlásil Quayle ve svém projevu. Reagoval tak na konec čtvrté série 

amerického sitcomu Murphy Brown, který v 90. letech vysílala stanice CBS. V poslední epizodě 

řady přivede na svět svobodná novinářka Murphy Brown syna a rozhodne se ho vychovávat sama. 

Svým vyřčeným stanoviskem udělal Quayle z rodinných hodnot stěžejní problematiku tehdejší 

prezidentské kampaně. Následovala vášnivá debata v médiích ohledně definice rodiny, právech 

žen a politice populární kultury.196  

Postava Murphy Brown, respektive tvůrci zmiňovaného seriálu odpověděli v následující 

řadě, která začala vysílat na CBS 21. září 1992.  

„Bohužel, jedinou přijatelnou definicí rodiny je matka, otec a děti. V zemi, kde miliony dětí 

vyrůstají v netradičních rodinách, je však tato definice dokonale nespravedlivá. Ať už kvůli dílčím 

rozhodnutím či okolnostem, rodiny existují ve všech tvarech a velikostech. V konečném důsledku 

to, co rodinu skutečně definuje, je odhodlání, péče a láska,“197 říká postava novinářky Murphy v 

televizním studiu fiktivní stanice FYI, zatímco za ní stojí hlouček lidí, jež mají představovat onu 

netradiční rodinu s jedním rodičem.  

Dan Quayle paradoxně svou promluvou seriál ještě víc zpopularizoval. Pátá série měla 44 

milionů diváků. „Důvtipný divák (v poslední scéně Selminy volby) pozná přímou narážku na 

kontroverzní události kolem seriálu Murphy Brown v roce 1992,“ uvádí Henry. Když si totiž Selma 

chová Žabžu, zpívá mu píseň Arethy Franklin A Natural Woman, kterou zpívala i Murphy Brown 

 
194 BEAZA, Carlos, STERN, David. M. Simpsonovi 13. díl, 4. série. Selmina volba [epizoda televizního seriálu]. 

USA, 20th Century Fox, 1993. Fox Network, 21. 1. 1993 
195 GAJANAN, Mahita. What to Know About Murphy Brown's History of Making Real-World News. Time 

[online]. September 27, 2018 [cit. 2020-05-13]. Dostupné z: https://time.com/5405100/murphy-brown-cultural-

importance-reboot/ 
196 HENRY, Matthew. „Don't Ask me, I'm Just a Girl“: Feminism, Female Identity, and The Simpsons. Journal 

of Popular Culture. 2007, 40(2), 272–303. s. 280 
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svému novorozenému synovi. „Důležitější ovšem je politická povaha takového zakončení, která 

umisťuje sama sebe do probíhající kulturní debaty a implicitně podporuje rozhodnutí učiněná jak 

Murphy, tak Selmou.“198 

8.2 Marge Simpsonová jako dokonalá žena v domácnosti 

Nejproblematičtější postavou z hlediska feminismu je pravděpodobně Marge Simpsonová. 

Jak říká Henry, postava Marge obývá to, co Lori Landay nazvala mezním prostorem199, což 

znamená, že žije mezi sociálními kategoriemi, chováním a prostory. Ztělesňuje ambivalenci, která 

existuje v ženské identitě200. Ačkoli je život Marge primárně definován domácím prostorem a její 

primární funkcí je starat se o manžela a tři děti, často z tohoto domácího, rodinného života uniká a 

snaží se pro sebe najít jiné významy, dalo by se říct „vyšší účely“.  

Touha Marge nalézt v sobě nový význam, který by překračoval roli ženy v domácnosti, je 

zobrazena například v díle Springfieldská spojka201, který je 23. epizodou 6. řady. Jak říká Henry, 

ve Springfieldské spojce se „Marge přesouvá z feminizovaného domácího prostoru do tradičně 

maskulinizovaného veřejného prostoru zákona.“202 Je však nutné zmínit, že díl je nejen kritikou 

myšlení o ženách v moderní společnosti, ale též kritikou policejního aparátu, kterou v mé práci 

nelze nezmínit.  

V díle Marge omráčí zloděje Snakea, který okradl Homera a poté se snažil utéct. Na místo 

činu přijíždí šerif Wiggum a Snakea odvádí, přibíhá i zadýchaný Homer, který chce vědět, zdali je 

jeho žena v pořádku. Marge nejenže není zraněná, ale podle svých vlastních slov se cítí skvěle. 

Homer se shovívavě usmívá. „Ano, byla to radost vidět, jak poldové chytli syčáka a zachránili 

hysterickou ženskou,“203 říká. Když manželé Simpsonovi dorazí domů, ptá se Líza své matky na 

události toho dne: „Mami, bylo to pro tebe vzrušující?“204  

„Ano“, odpovídá Marge, „ale krájení celeru je taky vzrušující.“205 Jenže i přes tato slova 

přijde najednou Marge její každodenní život fádní a nudný. V obchodě s potravinami se rozhodne 

místo normální šunky vzít ďábelskou, smýkne se pod zavírajícími se garážovými dveřmi, jako to 

 
198 Tamtéž. s. 281 
199 Landay, Lori. Madcaps, Screwballs & Con Women: The Female Trickster in American Culture. Philadelphia: 

U of Pennsylvania P, 1998. 
200 Tamtéž. 284 
201 KIRKLAND, Mark, COLLIER, Jonathan. Simpsonovi 23. díl, 6. série. Springfieldská spojka [epizoda 

televizního seriálu]. USA, 20th Century Fox, 1995. Fox Network, 7. 5. 1995 
202 HENRY, Matthew. „Don't Ask me, I'm Just a Girl“: Feminism, Female Identity, and The Simpsons. Journal 

of Popular Culture. 2007, 40(2), 272–303. s. 287 
203  KIRKLAND, Mark, COLLIER, Jonathan. Simpsonovi 23. díl, 6. série. Springfieldská spojka [epizoda 

televizního seriálu]. USA, 20th Century Fox, 1995. Fox Network, 7. 5. 1995 
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ve filmech dělá například James Bond nebo Robin Hood, a místo časopisu Pilná hospodyňka kouká 

po kategorii magazínů „smrtící sporty“. Spontánně se rozhodne dát se k policii. Homer z toho není 

nadšený. „Marge, tohle povolání z tebe udělá chlapa a ze mě ženskou,“206 stěžuje si.  

Následuje výcvik na policejní stanici. 

Šerif Wiggum (mluví k nastoupeným uchazečům): Stát se policistou není nic, co by se dalo 

pořídit přes noc. Získat placku, to je celý týden výcviku. 

Jeden z uchazečů: K čertu s plackou, kdy už konečně dostaneme bouchačky?! 

Šerif Wiggum: Žádnou bouchačku nedostanete, dokud mi neřeknete svoje jméno. 

Uchazeč: Už mám těch vašich předpisů plný zuby.207 

Tento dialog odkazuje na postavu šíleného Zeda McGlunka z filmové série Police Academy 

(Policejní akademie), která vycházela během let 1984–1994. 

Ráno, před první službou Marge, sedí celá rodina u stolu. Bart na svoji matku obdivně 

kouká a říká: „Dřív jsem v tobě nikdy neviděl autoritu“. A Líza ji ujišťuje: „Ať uděláš cokoli, 

budeme na tebe pyšní. Pokud to ovšem nebude protiústavní.“208 

Nenašla jsem konkrétní událost, na kterou by Líza touto promluvou odkazovala. Obecně 

však naráží na problematiku policejního násilí, která je v médiích (a zejména v těch amerických) 

diskutována každou chvíli. Nicméně Lízina slova mohla v roce 1995, kdy epizoda dorazila na 

televizní obrazovky, připomenout události v případu policií napadeného Afroameričana Rodneyho 

Kinga. Pro můj studijní obor je tento případ zajímavý i z toho hlediska, že vedl k ukotvení pojmu 

„občanský žurnalismus“209. Napadení Rodneyho Kinga čtyřmi policejními důstojníky v březnu 

roku 1991 totiž zachytil na kameru instalatér George Holliday. Video předal losangelské televizní 

stanici KTLA, která ho odvysílala a odstartovala tak celosvětovou medializaci Kingova případu. 

O rok později byli čtyři zmínění policisté zproštění obvinění, což vyústilo v masové protesty v Los 

Angeles, při kterých musela zasahovat armáda i Námořní pěchota Spojených států. V roce 1993 se 

konal nový soud, při kterém byli dva z policistů odsouzeni k trestu odnětí svobody, a Rodneymu 

Kingovi byla přiznána náhrada za fyzickou újmu ve výši 3,8 miliard dolarů. 

Kritický postoj Lízy k policejnímu aparátu je ještě zřetelnější z její pozdější promluvy, když 

ji Marge provází svým pracovištěm: „Mami, já vím, že to myslíš dobře, ale není policie ochranou 

 
206 Tamtéž. 
207 Tamtéž. 
208 Tamtéž. 
209 HRDLIČKOVÁ, Lucie. Etické aspekty občanského fotožurnalismu se zaměřením na fotografické a 

audiovizuální záznamy od konce dvacátého století po současnost. Praha, 2016. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 
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silou, která slouží bohaté elitě k udržení statusu quo? Neměli bychom se místo zavírání lidí raději 

zaměřit na kořeny sociálních problémů?“210 

Prvotní nadšení Marge z její nové profese postupně opadává, střídá ho beznaděj. Zjišťuje, 

že se ve Springfieldu porušují zákony na každém kroku. Přistihne Homera, jak parkuje na místě 

pro invalidy. Na její vyzvání, ať auto přemístí jinam, Homer řekne, že jenom koupí alkohol 

nezletilým a hned zase odjede. Marge trvá na svém, Homer si z toho nic nedělá a před všemi svou 

manželku zesměšní, když jí vezme policejní čepici. Marge ho zatkne. Uražený Homer namaluje 

napříč domem Simpsonů čáru, aby tak vyznačil, kde je jeho prostor a kde je Margin prostor. Tvůrci 

tím odkazují na televizní sitcom 50. let I Love Lucy (1951–1957), ve kterém manžel ženy v 

domácnosti Lucy také oddělil čárou svůj a partnerčin prostor. Právě postavu Lucy připodobňuje 

Henry k Marge Simpsonové. Stejně jako Marge v 90. letech se Lucy v letech padesátých „snaží 

dostat za hranice domácí sféry. Její snaha je však neustále zpochybňována mužskými autoritami, 

například jejím manželem a sociálními kódy své doby“211. Henry naznačuje, že ačkoli oba seriály 

od sebe dělí téměř čtyřicet let, v rozpravě o ženách a v nastavených hodnotách každodenního života 

ženy v domácnosti se mnoho nezměnilo. Stejně tak jako Marge i Lucy se snaží uniknout ze své 

nastavené role hospodyňky. Oběma se to podaří vždy jen na krátkou chvíli. 

Marge ve své garáži nakonec objeví pašeráky džín. Policisté, v čele s šerifem Wiggumem, 

se jimi však nechají uplatit, což je pro Marge poslední kapkou. „Ačkoli epizoda na konci vrací 

postavám jejich tradiční dichotomní genderové role a oddělené sféry, jasně též říká, že žena je 

nejen schopná vykonávat všechny aspekty tradičně mužské profese, ale je v nich dokonce lepší než 

ti, kteří jsou považováni za 'vhodné' zaměstnance.“212  

Celý děj epizody odkazuje na oscarový film Williama Friedkina Francouzská spojka z roku 

1971. Je nutné však zmínit, že film byl natočen na motivy knihy a ta byla napsána podle skutečných 

událostí. Francouzská spojka byla síť, prostřednictvím které se pašoval heroin z tureckých 

laboratoří do Francie a následně do Spojených států a Kanady. Fungovala od 30. let minulého 

století a její zlatou érou byla 60. léta. 

 
210 KIRKLAND, Mark, COLLIER, Jonathan. Simpsonovi 23. díl, 6. série. Springfieldská spojka [epizoda 

televizního seriálu]. USA, 20th Century Fox, 1995. Fox Network, 7. 5. 1995 
211 HENRY, Matthew. „Don't Ask me, I'm Just a Girl“: Feminism, Female Identity, and The Simpsons. Journal 
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8.3 Líza Simpsonová a hračky upevňující genderové stereotypy 

Časopis Entertainment Weekly na Den matek roku 1994 jmenoval Marge Simpsonovou 

nejlepší matkou ze všech „televizních matek.“213 Ten samý rok se Líza Simpsonová objevila v 

magazínu Ms. v sekci Mnoho tváří feminismu214. Podle časopisu vede Líza „revoluci jedné dívky 

proti animovanému patriarchátu“215.  

O pár měsíců dříve byla na stanici Fox Network vysílána epizoda, která se soustředí právě 

na postavu osmileté Lízy, a která je podle Henryho216 nejzjevnější kritikou sexismu v celém seriálu. 

Líza proti mluvící panence217 je 14. dílem 5. řady. Pulty springfieldských hračkářství v ní zaplaví 

nová verze panenky Malibu Stacy, která umí mluvit. Všechny dívky ve městě ji chtějí, včetně Lízy. 

Jenže když ji Líza dostane, je s ní nespokojená, protože panenka umí říkat jen povrchní fráze. 

„Škoda, že se ve škole neučíme nakupovat“, „tak, něco pro kluky upečeme“, „mě se neptej, já jsem 

jenom holka“, „pojď si koupit make-up, abychom se líbily klukům“, „přemýšlení způsobuje 

vrásky“218, to jsou příklady vět, které opakuje nová Malibu Stacy. Líza je pobouřená, „miliony 

holek vyrostou a budou se takhle chovat, stanou se z nich povrchní fifleny, který se zajímají jen o 

svůj zevnějšek, sháněj majetek a bohatýho manžela a celej večer protelefonujou se svejma stejně 

přihlouplejma kamarádkama,“219 říká svému bratrovi Bartovi.  

Na hřišti se Líza setká se svými kamarádkami, které mají také novou panenku. Ptá se jich, 

jestli jim přijde normální, co Malibu Stacy říká. Jedna z nich potvrdí, že její panenka říká „fakt 

divné věci“, když ji však pustí, Malibu Stacy řekne: „Můj indikátor hlásí přítomnost pavouka, 

přineste koště.“220  

I u večeře popisuje Líza rodině Simpsonových svou frustraci: „To necháte svou dceru 

vyrůstat ve světě, kde tohle má být jejím vzorem? Vzorem jejího budoucího chování?“ 

„Když jsem byla malá, taky jsem měla Stacy, a neublížilo mi to. Hoďte starosti za hlavu a 

dáme si pořádnou mísu jahod se šlehačkou,“221 říká jí na to Marge. Líza zapne Malibu Stacy a ta 

zopakuje slovo od slova Marginu poslední větu.  

 
213 TUCKER, Ken. Yea, Mamas–The best and worst of TV Moms. Entertainment Weekly. May, 13 1994. 
214 The Many Faces of Feminism. Ms. Magazine. 1994, 5(1), 33. 
215 Tamtéž. 
216 HENRY, Matthew. „Don't Ask me, I'm Just a Girl“: Feminism, Female Identity, and The Simpsons. Journal 

of Popular Culture. 2007, 40(2), 272–303. s. 292 
217 LYNCH, Jeff, OAKLEY, Bill, WEINSTEIN, Josh. Simpsonovi 14. díl, 5. série. Líza proti mluvící panence 

[epizoda televizního seriálu]. USA, 20th Century Fox, 1994. Fox Network, 17. 3. 1994 
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Líza se rozhodne navštívit firmu Petrochem Petrochemical Corporation, která panenky 

vyrábí. Na exkurzi v továrně se Líza ptá místní úřednice: „Ty nesmysly, co Stacy žvaní, jsou 

úmyslným ponížením ženy, nebo jde jen o politováníhodný omyl?“222 

Úřednice Lízu ujistí, že podobné obavy pociťují i výrobci. Vzápětí se ale otevřou dveře do 

zasedací místnosti, ve které sedí tři muži, a jeden z nich úřednici říká: „Hele, kotě, konči, to tvý 

krásný pozadí potřebujeme tady!“ Úřednice se chichotá: „Ale nech toho, ty lichotníku!“ „Nedělej, 

že se ti to nelíbí,“223 odpovídá muž.  

Po exkurzi sedí zjevně otrávená Líza v kuchyni spolu s dědou Abem Simpsonem, oba si 

stěžují.  

Líza: Je to hrůza, být dítě, nikdo mě neposlouchá. 

Abe: Je to hrůza, bejt starej, nikdo mě neposlouchá. 

(Přichází) Homer: Jsem běloch mezi osmnácti a padesáti, poslouchá mě každej bez ohledu 

na to, jaký pitomosti říkám.224 

Líza se rozhodne nevzdat se. Jde za zakladatelkou panenek Stacy Lovellovou, kterou z 

firmy „vystrnadili“ a navrhne jí, aby společně vytvořily vlastní Malibu Stacy, která by měla 

„moudrost Gertrudy Steinové, důvtip Cathy Guisewitové, houževnatost Niny Totenbergové, zdravý 

rozum Elizabeth Cady Stantonové a obyčejný vzhled Eleanor Rooseveltové.“225  

Stacy Lovellová nakonec souhlasí a společně s Lízou vytvoří panenku se jménem Líza Lví 

srdce. Panenka si okamžitě získá zájem médií, mluví o ní i Kent Brockman ve večerních zprávách 

a springfieldské dívky se nemohou dočkat, až bude panenka v hračkářství ke koupi. Mezitím ve 

firmě Petrochem v „divizi Malibu Stacy“ mluví vysoce postavení manažeři o tom, jak konkurenci 

zničit. Nakonec vymyslí marketingový tah v podobě klobouku, který přidají jejich původní mluvící 

panence Malibu Stacy. Jejich snaha se vyplatí, jakmile dívky vidí Stacy s novým kloboukem, na 

Lízu Lví srdce okamžitě zapomenou. Líza je sice nešťastná, ujišťuje však samu sebe i Stacy 

Lovellovou, že i kdyby měly oslovit jen jednu holčičku, tak by se jejich úsilí vyplatilo.  

Epizoda je doslovnou satirou na události kolem skutečné panenky Teen Talk Barbie, která 

byla představena výrobcem hraček Mattel v roce 1992. Teen Talk Barbie měla být u spotřebitelů 

hitem, šlo o první mluvící panenku na trhu po dvaceti letech. Každá z nich uměla říkat čtyři 

náhodné věty z 270 možných. Fráze, která vyvolala kontroverze a kvůli které byla mluvící Barbie 
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terčem kritiky ze strany rodičů, učitelů i odborníků, zněla „matika je vopruz“ (anglicky math class 

is tough). Podle nich šlo o odrazování dívek od oborů matematiky a vědy. 

Kritika Teen Talk Barbie překročila běžnou rozpravu o důležitosti hraček u dětí, když 

skupina umělců se sídlem v New Yorku vytvořila organizaci Barbie Liberation Organization 

(BLO). O rok později se na trhu objevila mluvící figurka Talking Duke G. I. Joe, a právě v ní 

spatřila BLO potenciál sociologického komentáře. Skupina vyměnila hlasové schránky třem 

stovkám panenek Barbie a figurek G. I. Joea. Následně je umístila zpět do regálů hračkářství, aniž 

by o svém aktu dala vědět spotřebitelům. G. I. Joe s vyměněnou hlasovou schránkou tak vyzýval: 

„pojďme nakupovat!“ a pokládal řečnickou otázku: „budeme mít vůbec někdy dostatek oblečení?“, 

zatímco panenka Barbie křičela „útok!“ a „pomsta je má!“ 

Podle mluvčího BLO bylo cílem organizace „upozornit veřejnost na světonázor, který 

panenky reflektovaly, a který by se dal zasadit do doby kamenné. (…) Naším cílem je získat 

mediální pozornost. Snažíme se učinit prohlášení ohledně toho, jak mohou hračky povzbudit 

negativní chování dětí, zejména vzhledem k rostoucím aspektům násilí a sexismu.“226 Šlo zkrátka 

o satiru na genderové stereotypy, které v hračkách byly (a stále jsou) přítomné.  

Je nutné podotknout, že panenka Barbie, respektive její tvůrci ze společnosti Mattel se za 

celou dobu svého působení snažili vyhnout genderovým stereotypům, zejména kvůli ohlasům 

veřejnosti a skupinám, jako je například právě BLO.  

Marketingové tahy výrobce Mattel vždy odpovídaly na proměnu ideálů, které mají být 

předkládány dětem (podle názorů odborné i široké veřejnosti). Barbie se tak za dobu svého 

působení stala královnou plesu, ale i astronautem, modelkou i módní návrhářkou, letuškou i 

pilotem, baletkou i fotbalovým hráčem. Slogan panenky v 80. letech zněl „My dívky můžeme dělat 

cokoli!“ (We Girls Can Do Anything!). Nicméně je nutné vysvětlit, jaká má tato proměnlivost 

hračky vlastně význam.  

Catherine Driscollová v eseji Barbie Culture poukazuje prostřednictvím panenky Barbie na 

„neřešitelnou otevřenost dívčího věku“227 a popisuje tento jev skrz srovnání s figurkou G. I. Joea. 

U G. I. Joea nezáleží na tom, co figurka nosí za oblečení, jaká je kariéra postavy a jaký 

životní styl zvolila. Neexistují odlišné způsoby, jak být G. I. Joem. Postava má v sobě zabudované 

vyprávění, známe jeho minulost, víme, čím si prošel a co je jeho cílem. Na druhou stranu Barbie 

 
226 FIRESTONE, David. While Barbie Talks Tough, G. I. Joe Goes Shopping. The New York Times [online]. 
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je zbavena jakéhokoli příběhu. Může být kýmkoli, postrádá narativní stálost228. Panenka, jako malá 

reprezentace člověka, je podle Driscollové nejcharakterističtějším příkladem materiální kultury 

dívek. Právě ona reprezentace člověka panenkou Barbie je v médiích často kritizovaná. Ačkoli se 

jedná o hračku pro děti, představuje to, co by se dalo nazvat ideálem krásy dospělých žen. 

Nerealistické zobrazení těla je obsahem jedné z nejdéle trvajících kritik konceptu Barbie. 

Předpokládá se, že dívky, pro které je panenka vzorem, se budou snažit její fyzický vzhled 

napodobovat, což by mohlo vyústit v jednu z forem poruch příjmu potravy. Například podle finské 

studie229 Fakultní nemocnice v Helsinkách by skutečné Barbie chybělo 17 až 22 procent tělesného 

tuku potřebného k pravidelné menstruaci ženy. Teprve v roce 2016 představil Mattel sérii panenek 

Barbie s rozdílnými typy těla. V médiích byl často diskutován typ „Curvy Barbie“, což by se do 

češtiny dalo přeložit jako „dobře vyvinutá Barbie“ či „Barbie mající křivky“. Tato kategorie 

panenky se dokonce objevila na přední straně časopisu Time230.  

Ráda bych zmínila ještě jeden aspekt tohoto tématu, který dokonale odráží vzájemné 

postavení sourozenců Barta a Lízy a kontrast jejich charakteristik. Bart je zobrazován jako klasický 

výtržník, lajdák a podprůměrný žák. Někteří ředitelé amerických základních škol na začátku 90. 

let zakazovali svým žákům nošení triček s postavou Barta a s nápisem „Underachiever“, který 

právě odkazuje na Bartovo zahalečství231. Naproti tomu Líza je svědomitým a úspěšným žákem, 

ve 3. díle 14. řady Bart versus Líza versus 3.A232 dokonce na základě výsledků ročníkových testů 

přeskakuje třídu. Jejich charakteristiky jsou dokonalým obrazem diskurzu v pedagogice, který říká, 

že chlapci ve školách dosahují horších výsledků než dívky. Touto problematikou se zabývá 

například Mieke Van Houtte z univerzity v belgickém Ghentu. Jako jeden z důvodů, proč dívky 

dosahují výrazně lepších výsledků než chlapci, Houtte uvádí, že chlapecká kultura je méně 

orientovaná na studium než dívčí kultura233.  

Koncept neúspěšných chlapců a úspěšných dívek prosakuje i do diskurzu široké veřejnosti. 

Překročení akademické půdy je patrné i z titulků v médiích, pro příklad mohu uvést „Dívky jsou 

 
228 Tamtéž. s. 46 
229 WINTERMAN, Denise. What would a real life Barbie look like? BBC News Magazine [online]. 6 March 

2009 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7920962.stm 
230 DOCKTERMAN, Eliana. Barbie’s got a new body. Time [online]. January 2016 [cit. 2020-05-02]. Dostupné 

z: https://time.com/barbie-new-body-cover-story/ 
231 WILLIAMS, Timi. Controversy Over Bart Simpson: ‘Underachiever and Proud of It’. Los Angeles Times 

[online]. May 24, 1990 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-05-24-fi-

539-story.html 
232 LONG, Tim, MOORE, Steven Dean. Simpsonovi 3. díl, 14. série. Bart vs. Líza. vs. 3.A [epizoda televizního 

seriálu]. USA, 20th Century Fox, 2002. Fox Network, 17. 11. 2002 
233 HOUTTE, Mieke Van. Why boys achieve less at school than girls: the difference between boys’ and girls’ 

academic culture. Educational Studies [online]. 2004, 30(2), 159–173 
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ve světě nejlepší ze tříd: Ženy předběhly muže ve všech úrovních vzdělávání“234 a „Nová genderová 

mezera. Od školky po střední školu se chlapci stávají druhým pohlavím.“235 Jak říká Jessica 

Ringrose a Valerie Waklerdine, podobně nastavená rétorika může vést k tomu, že jsou dívčí 

úspěchy chápány jako vítězství nad chlapci, což přispívá k postfeministickému konceptu „krize 

maskulinity.“236 

9 Internet a sociální sítě 

Na začátku této kapitoly je důležité zmínit, že fanouškovská základna seriálu Simpsonovi 

se už od prvních dílů formovala právě na internetu. Ještě před zprovozněním World Wide Webu, 

tři měsíce po debutu seriálu Simpsonovi na amerických televizních obrazovkách, vznikla 

elektronická diskuzní skupina alt.tv.simpsons. Uživatelé zde diskutovali o obsahu i formě nově 

vznikajícího fenoménu. Rozebírali jednotlivé dialogy, hledali reference a odkazy na populární 

kulturu, literaturu, umění, politiku i historii. Jak poznamenává Moritz Frink, šlo o jednu z prvních 

celistvých kyberkomunit237.  

S rostoucí dostupností internetu začalo vznikat mnoho neoficiálních stránek s tématikou 

seriálu, které fungovaly na bázi diskuzního fóra, encyklopedie či blogů. Fanoušci mají ve 

Springfieldu i svého představitele, postavu Komiksáka, jehož častou hláškou jsou slova „worst 

episode ever“ (česky nejhorší epizoda v historii), čímž tvůrci odkazují na to, že se na 

fanouškovských internetových stránkách zveřejňují i žebříky nejhorších epizod a že jsou fanoušci 

k tvůrcům hodně kritičtí.  

Komunita těchto nadšených odborníků na svět Simpsonů sestává z těch, které mediální 

teoretik Henry Jenkins nazval „lovci a sběrači“. „Pronásledují střípky příběhů napříč mediálními 

kanály, porovnávají své poznatky prostřednictvím online diskusních skupin, ve vzájemné 

spolupráci se ujišťují, že každý, kdo investuje čas a úsilí, přijde s velkolepým zážitkem zábavy.“238 

Ještě předtím, než se zaměřím na způsob, jakým se tvůrci Simpsonů vypořádávají s 

fenoménem sociálních sítí, ráda bych uvedla epizodu, ve které reflektovali internetovou horečku a 

 
234 Girls top of the class worldwide: Women have overtaken men at every level of education in developed 

countries around the world. BBC News [online]. 16 September 2003 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/3110594.stm 
235 The New Gender Gap: From kindergarten to grad school, boys are becoming the second sex. Bloomberg 

[online]. 26. května 2003 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/news/articles/2003-05-

25/the-new-gender-gap 
236 RINGROSE, Jessica a Valerie WALKERDINE. What Does It Mean to Be a Girl in the Twenty-first Century? 

In: MITCHELL, Claudia A. a Jacqueline REID-WALSH. Girl Culture: An Encyclopedia. London: Greenwood 

Press, 2007. ISBN 978-0313339080 s. 6 
237 FRINK, Moritz. The Simpsons: A Cultural History. London: Rowman & Littlefield, 2019. ISBN 

9781538116166. s. 148 
238 JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: NYU Press, 2006. 

ISBN 978-0-8147-4281-5. 
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následné splasknutí takzvané internetové bubliny na začátku druhého tisíciletí. V 18. epizodě 3. 

řady Jsem cholerik, ale učím se239 Barta nadchne práce Jeffa Jenkinse, tvůrce animovaného seriálu 

Hyperpes, a rozhodne se, že bude malovat komiksy. Pro inspiraci nemusí chodit daleko, osobnost 

jeho otce Homera je karikaturou sama o sobě. Bart tedy vytvoří komiks Táta pruďas, který se 

okamžitě stane oblíbeným mezi žáky springfieldské základní školy. Při autogramiádě komiksu 

Barta navštíví mluvčí internetové firmy BetterThanTV.com, která poskytuje animované zábavné 

skeče na webu. Bart určí Lízu jako svou manažerku a jdou se společně podívat do firmy, která na 

první pohled vypadá jako místo vysněné práce. Sídlo společnosti je luxusně vybavené a místní 

zaměstnanci tu většinu svého pracovního času tráví hraním kulečníku či videoher. 

Mluvčí: Barte, nemůžeme ti dát plat, ale můžeme ti dát akcie. 

Líza: Jak vaše firma vydělává peníze? Máte nějaký obchodní plán? 

Mluvčí (je zaskočený): Kolik kusů akcií by ti konečně zavřelo pusu? 

Líza: Dva miliony. 

Mluvčí: Platí.240 

Poté, co firma převede komiks do podoby animace, probíhá mezi Bartem a mluvčím 

podobná konverzace: 

Mluvčí: Teď bude trvat pět minut, než bude Táta pruďas na síti. 

Bart: Tak dlouho to nevydržím. 

Mluvčí: Tak si ještě odmotej pár metrů akcií.241 

Internetový Táta pruďas slaví úspěch, za hodinu od spuštění je nejnavštěvovanější 

nepornografickou stránkou. I přes neuvěřitelnou sledovanost Táty pruďase společnost 

BetterThanTV.com zkrachuje. Ve chvíli, kdy sídlo společnosti znovu navštěvuje Bart s kamarádem 

Milhousem, odnášejí nábytek a další zařízení ze sídla společnosti zaměstnanci stěhovací firmy. 

Milhouse: Zdá se, že bublina splaskla. 

Bart: Bubliny splaskávají? 

Stěhovák: Jo, ale je to zlatej důl pro stěhováky. My máme o práci postaráno.  

Mluvčí společnosti: Jsme v konkurzu, akcie jsou na nule.242 

Ačkoliv má Bart 52 milionů akcií, jsou mu k ničemu, život v domě Simpsonů se vrací do 

normálních kolejí.  

 
239 SHEETZ, Chuck, SWARTWELDER, John. Simpsonovi. 13. díl, 18. série. Jsem cholerik, ale léčím se [epizoda 

televizního seriálu]. USA, 20th Century Fox, 2002. Fox Network, 28. 4. 2002 
240 Tamtéž. 
241 Tamtéž. 
242 Tamtéž. 
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Jak jsem uvedla výše, epizoda odkazuje na splasknutí takzvané internetové bubliny, ke 

kterému došlo v březnu roku 2000. Období mezi lety 1994–2000 provázela internetová horečka, 

počítače se tehdy stávaly součástí amerických domácností, prodávaný operační systém Microsoft 

Windows 95 Plus Pack obsahoval první verzi vyhledávače Internet Explorer, a právě v nově 

objeveném světě internetu spatřovali mnozí IT specialisté příležitost zbohatnout. 

Vyobrazení společnosti BetterThanTV.com jako pohádkové práce, kde si člověk může z 

role odmotat miliony akcií, je přesnou ukázkou toho, na jakých základech některé internetové 

startupy v druhé polovině 90. let stavěly. Například společnost theGlobe.com v listopadu roku 1998 

vygenerovala při první veřejné nabídce akcií rekordní zisk. O pár měsíců později zastihli reportéři 

CNN generálního ředitele startupu Stephana Paternota v manhattanském nočním klubu, který jim 

sdělil: „Mám holku, mám peníze. Jsem připraven žít nechutný, frivolní život.“243 

Zatímco mladý Jeff Bezos investoval do infrastruktury společnosti Amazon a do podpory 

udržitelného růstu, jeho následovníci utráceli peníze za zábavu, v nerealistických obchodních 

modelech i ve zbytečně drahém marketingu. Cílem startupů bylo vytvořit povědomí o značce, 

internetoví podnikatelé věřili, že ziskovost přijde časem. 

Nízké úrokové sazby povzbudily investiční banky i poskytovatele rizikového kapitálu. Do 

společností, které sotva vstoupily na trh, se tak hrnuly milionové investice. Například online rozvoz 

potravin Webvan získal od investorů Benchmark Capital, Goldman Sachs a Yahoo 396 milionů 

dolarů. O pár měsíců později, v červenci roku 2001 firma zbankrotovala a spolu s ní mnoho dalších, 

například nadějný internetový obchod s chovatelskými potřebami Pets.com.  

 Splasknutí bubliny přišlo ve chvíli, kdy si trh uvědomil, že spoustu těchto společností má 

„velmi malý příjem a žádnou realistickou cestu k dosažení ziskovosti“244.  

„Od roku 2000 do roku 2002 došlo k úplnému vymazání tržní hodnoty technologických 

firem ve výši 5 bilionů dolarů,“245 uvádí Zuzana Gregorová ve své bakalářské práci o 

spekulativních bublinách na finančních trzích. I přesto propad přežila víc jak polovina firem. 

Amazon, jehož akcie se před kolapsem obchodovaly za 107 dolarů a po kolapsu za pouhých sedm 

dolarů za kus, jsou v květnu roku 2020 na hodnotě kolem 2 300 dolarů, přičemž cena stále stoupá. 

 
243  WEINBERGER, Matt. If you're too young to remember the insanity of the dot-com bubble, check out these 

pictures. Business Insider [online]. Feb 3, 2016 [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: 

https://www.businessinsider.com/history-of-the-dot-com-bubble-in-photos-2016-2 
244 Tamtéž. 
245 GREGOROVÁ, Zuzana. Spekulativní bubliny na finančních trzích. Brno, 2009. Bakalářská práce. 
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9.1 Facebook a film Social Network 

Fenoménem sociální sítě Facebook, která má nyní zhruba 2,4 miliardy uživatelů, se seriál 

Simpsonovi poprvé zabývá teprve ve 23. sérii, v roce 2012246. 11. epizoda této řady Asociální síť247 

je parodií na film Davida Finchera Social Network a snaží se kopírovat i jeho retrospektivní syžet. 

Líza sedí před soudem, je obžalovaná z toho, že na Springfield přinesla zkázu kvůli svých 

sobeckým pohnutkám. Je vyzvána, aby se obhájila. Začíná proto vyprávět, jak si v obchodním 

centru při setkání s kamarádkami uvědomila, že je ve své věkové skupině velice neoblíbená. V 

obchodu s elektronikou mezitím prodavač nabízí Homerovi nový notebook „Mapple Void“248, 

který je (podle prodavačových slov) nejlehčím a nejžádanějším počítačem na světě pro následující 

dva týdny. Homer si ho koupí a Líza si ho od něj doma půjčuje. Zjistí, že mít kamarády na internetu 

je mnohem jednodušší než mít skutečné přátele. Napadne ji založit stránky „kam by se všichni 

přihlásili a byli by si rovni“. Dá proto dohromady partu pilných žáků springfieldské základní školy, 

aby jí pomohli stránky zprovoznit. Přichází za nimi Nelson, periodicky se opakující postava seriálu, 

chuligán a propadlík, a chce je šikanovat. Jeden z pilných žáků, Martin, se ho ptá, jak by se mohl 

stát jeho kamarádem, a Nelson odpovídá: „Jedině tak, že budu moct kliknout na tlačítko pod tvojí 

fotkou nadepsaný ‘přijmout žádost o přátelství od’“. „Právě jsi nám prozradil funkci našich 

stránek, Nelsone,“249 raduje se Líza. 

Lízina sociální síť SpringFace se okamžitě stane populární a začnou ji používat i dospělí. 

Líza však brzy zjistí, že ačkoliv má tisíc přátel na SpringFace, ve skutečnosti je mnohem osamělejší 

než předtím. Děti už si nehrají na hřištích, ale surfují po SpringFace. Prostřednictvím sítě se virálně 

šíří i obsah, který by za normálních okolností nepodporovala. Například násilnické online hry.  

Katastrofa přichází ve chvíli, kdy se všichni řidiči na springfieldských ulicích dívají do 

telefonů kvůli SpringFace a nedávají pozor na cestu. Sociální síť tak způsobí obrovskou dopravní 

nehodu, při které údajně zemřelo 35 lidí. Carl uvíznutý v nabouraném autě například říká Lennymu, 

ať zavolá policii, a ten na to odpovídá: „Nevím, jak se na mém telefonu používá telefon.“250 

Žalobce u soudu chce, aby byl SpringFace zrušen, s čímž nakonec souhlasí i Líza. Na konci 

epizody se objeví následující slova: „Líza zjistila, že nejde o to, kolik přátel má na SpringFace, ale 

 
246 Facebook měl tehdy téměř 980 milionů uživatelů. 
247 BURNS, Stewart J., CLEMENTS, Chris. Simpsonovi. 11. díl, 23. série. Asociální síť [epizoda televizního 

seriálu]. USA, 20th Century Fox, 2012. Fox Network, 15. 1. 2012 
248 Mapple Void je parodií na skutečný notebook společnosti Apple MacBook Air. 
249 BURNS, Stewart J., CLEMENTS, Chris. Simpsonovi. 11. díl, 23. série. Asociální síť [epizoda televizního 

seriálu]. USA, 20th Century Fox, 2012. Fox Network, 15. 1. 2012 
250 Tamtéž. 
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kolik lidí vás sleduje na SpringTwitu.“251 Tím tvůrci interpetují myšlenku, podle které se Twitter 

stával kolem roku 2010 účinnějším nástrojem takzvaných prokliků252. Ačkoliv se nikdy nepřiblížil 

počtu uživatelů Facebooku, podle některých průzkumů253 má daleko větší dosah a vliv. Uživatelé 

na Twitteru nesdílí příspěvky z osobního života, ale informace, názory a myšlenky. Právě díky 

tomu je Twitter efektivním nástrojem v rukou médií. Zpravodajský a publicistický obsah se zde 

mnohem lépe dostává mezi lidi a sociální síť funguje i jako hlásná trouba politiků. 

Je nutné zmínit, že tato epizoda nebyla přijata kritiky zrovna dobře. Někteří z nich uváděli, 

že s ohledem na dřívější postupy tvůrců Simpsonů, je epizoda až příliš doslovnou parodií na film 

Social Network254. Ten se na filmových plátnech objevil šest let po spuštění Facebooku, jeho 

námětem byl příběh dvou zakladatelů budoucí nejpopulárnější sociální sítě Marka Zuckerberga a 

méně známého Eduarda Saverina. 

Nicméně postava Marka Zuckerberga ve filmu nezaloží Facebook kvůli pocitu osamělosti, 

ale spíš ze vzteku nad skutečností, že ho opustila dívka. Na rozdíl od Lízy (a na rozdíl od 

skutečného Zuckerberga) je podle mnohých postava, kterou ztvárnil herec Jesse Eisenberg, krutá a 

až nepříjemně sarkastická. Podle autora knihy The Facebook Effect Davida Kirkpatricka je film 

pravdivý jen zhruba ze 40 procent: „Mnoho událostí je fakticky přesných, ale mnoho z nich je 

zkreslených a celý dojem je nepravdivý.“255 

Film byl natočen na motivy knihy Accidental Bilionaries autora Bena Mezricha, nicméně 

její zápletku doručil Mezrichovi právě Eduardo Saverin, Zuckerbergův spolužák, který měl ve 

firmě Facebook zastávat roli podnikatele. Podle slov256 skutečného Marka Zuckerberga však nebyl 

schopný nastavit fungující obchodní model a získat investory. Na Facebooku navíc zveřejnil 

neautorizované reklamy na vlastní produkt, web s nabídkou pracovních míst Joboozle. Film s 

postavou Saverina pracuje jako s obětí a se Zuckerbergem jako se zloduchem, který z firmy 

vystrnadil svého nejlepšího přítele. A právě zde leží kámen úrazu. Jak říká teoretik biografických 

 
251 Tamtéž. 
252 Proklik je jedním z důležitých nástrojů internetové reklamy. Jde o kliknutí na odkaz, které uživatele dovede 

na cílovou stránku. Proklik. Adaptic [online]. [cit. 2020-05-13]. Dostupné z: 

https://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/proklik/ 
253 CARR, Austin. Twitter Crushing Facebook’s Click-Through Rate: Report. Fast Company [online]. 10-11-10 

[cit. 2020-05-13]. Dostupné z: https://www.fastcompany.com/1694174/twitter-crushing-facebooks-click-

through-rate-report 
254 CHILDS, Hayden. The Simpsons: „The D’Oh-cial Network“. AV Club [online]. 1/16/12 [cit. 2020-05-13]. 

Dostupné z: https://tv.avclub.com/the-simpsons-the-d-oh-cial-network-1798171144 
255 ROHLER, Finlo. Is the Facebook movie the truth about Mark Zuckerberg? BBC [online]. 30 September 2010 

[cit. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-11437873 
256 CARLSON, Nicholas. The Facebook Movie Is An Act Of Cold-Blooded Revenge – New, Unpublished IMs 

Tell The Real Story. Business Insider [online]. Sept, 21 2010 [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: 
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filmů Dennis Bingham, fiktivní postava se stává v povědomí veřejnosti skutečnou257. Díky filmu 

Social Network si lidé budou osmého nejbohatšího člověka planety pamatovat jako neempatického 

génia. Podle dat společnosti YouGov, která analyzuje veřejné mínění, má 29 procent Američanů 

na Zuckerberga pozitivní názor a 43 procent ho vidí v negativním světle258. „Film v paměti 

veřejnosti nahradí skutečnou postavu,“259 uvádí Bingham.  

K vystrnadění Eduarda Saverina z firmy však skutečně došlo. Zuckerberg vytvořil novou 

společnost, korporaci Delawere, která akvizovala Facebook a následně distribuovala nové akcie, 

čímž zmenšila Eduardův podíl ve firmě. I přesto má nyní Saverinova původní investice do 

Facebooku 15 tisíc dolarů hodnotu vyšší než jedna miliarda dolarů a jeho jméno musí být uváděno 

vedle Zuckerbergova jako jméno zakladatele sociální sítě. 

9.2 Nástrahy zveřejňování osobního obsahu na sociálních sítích 

Epizoda, která komentuje nástrahy proměny komunikačních kanálů, nese název Dívčí 

kód260 a je 10. dílem 27. řady. Na začátku epizody si Homer zapomene doma oběd. Marge mu ho 

donese do práce a společně stráví den v jaderné elektrárně. Místo toho, aby pracoval, fotí se Homer 

s Marge na jednotlivých pracovištích. Fotku, na které Homer drží zmrzlinu před komíny elektrárny, 

Marge zveřejní na Facelooku, sociální síti, která je zřejmou parodií na skutečný Facebook. Napíše 

k tomu popisek „v elektrárně nechladí jen reaktor“261. Ačkoli jí to přijde jako nevinný žert, majiteli 

elektrárny, panu Burnsovi, se to vůbec nelíbí a Homer dostane výpověď.  

Mezitím ve springfieldské základní škole ředitel Skinner představuje žákům hodinu 

programování. Nová učitelka zadá první úkol. Studenti mají vymyslet aplikaci, kterou pak budou 

moct realizovat. Líza si se zadáním neví rady. Když však přichází domů, Marge zrovna nahlas 

přemítá o své vině za Homerovu výpověď: „Kdyby mě tak dokázal někdo varovat před hroznými 

dopady zveřejňování fotek na sociálních sítích.“262 

Na další hodině programování Líza představuje svůj nápad. Chce vytvořit aplikaci, která 

by předpověděla důsledky online činů ještě dávno před tím, než se stanou. Její učitelka svolá tým 

programátorek, které na aplikaci začnou neúnavně pracovat. Projekt nazvou Eradikátor 

 
257  ROHLER, Finlo. Is the Facebook movie the truth about Mark Zuckerberg? BBC [online]. 30 September 2010 

[cit. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-11437873 
258 What America thinks of Mark Zuckerberg [online]. YouGov, 2020 [cit. 2020-05-11]. Dostupné z: 

https://today.yougov.com/topics/politics/explore/public_figure/Mark_Zuckerberg 
259 ROHLER, Finlo. Is the Facebook movie the truth about Mark Zuckerberg? BBC [online]. 30 September 2010 

[cit. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-11437873 
260 LaZEBNIK, Rob, CLEMENTS, Chris. Simpsonovi. 10. díl, 27 série. Dívčí kód [epizoda televizního seriálu]. 

USA, 20th Century Fox, 2016. Fox Network, 3. 1. 2016 
261 Tamtéž. 
262 Tamtéž. 
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konsekvencí, zkráceně Conrad. Otestují ho na Bartovi, když prostřednictvím jeho profilu zveřejní 

video, kde Skinner používá laserový zastřihovač chlupů do nosu. Conrad funguje perfektně – 

předpoví, že Bart bude pět týdnů po škole, a to se skutečně stane.  

Programátorky chtějí Conrada představit na technologické konferenci, jenže jejich program 

zázračně nabyde vědomí. Oživlý Conrad prosí Lízu, aby ho dále nedistribuovala, respektive aby 

neumožnila jeho zveřejnění. „Jestli budu muset číst miliony postů nekonečných náporů stupidity, 

pitomých selfíček a dortů s vlajkou konfederace lidí, co si mě koupí, zešílím!“263 říká Conrad. Líza 

se rozhodne Conrada „vypustit do cloudu“. Ještě před tím než zmizí, objeví se aplikace na všech 

obrazovkách konference a pronese následující proslov: 

„Možná by vaše společnost neměla spoléhat na to, že je program varuje před důsledky 

vlastních činů. Lidstvo se musí naučit samo přemýšlet před tím, než postuje. Váš druh má 

nakročeno k tomu být úplnými a absolutními idioty. Vylepšit nepotřebuje technologie, ale vy.“264 

 Podle již výše citované společnosti YouGov je problém sdílení příspěvků na sociálních 

sítích, kterých následně litujeme, velmi častý. Průzkum265 firmy z roku 2015 (rok před uvedením 

epizody Dívčí kód) odhalil, že 57 procent Američanů alespoň jednou litovalo své činnosti na 

sociálních sítích. Jednomu z šesti Američanů se stává, že uveřejní příspěvek, kterého lituje, každý 

týden. Ve srovnání s rokem 2013 si v roce 2015 uvědomovalo mnohem víc dotazovaných, že 

sdílené fotky, komentáře, statusy a další obsah mohou ovlivnit jejich budoucí profesní život. 

Jednadvacet respondentů se obává, že obsah, který sdílí na sociálních sítích, může mít nepříznivý 

dopad na jejich kariéru. Jejich strach není neopodstatněný. Případů, kdy pár příspěvků na sociálních 

sítích vedlo k výpovědi v práci, je hned několik. Pro příklad uvedu dva.  

Jedním z nejmedializovanějších je příběh bývalé PR ředitelky společnosti InterActiveCorp 

Justine Sacco. O Vánocích roku 2013 podnikla tehdy třicetiletá Sacco cestu za rodinou do 

Kapského Města z letiště JFK v New Yorku. Při přestupu v Londýně stihla na svém twitterovém 

účtu zveřejnit následující příspěvky.  

„Divnému Němčourovi: Jsi v první třídě. Je rok 2014. Pořiď si deodorant.“ 

„Chladné počasí – okurkové sendviče – špatné zuby. Jsem zpátky v Londýně!“ 

„Jedu do Afriky. Doufám, že nedostanu AIDS. Jenom žertuji. Vždyť jsem bílá!“266 

 
263 Tamtéž. 
264 Tamtéž. 
265 GAMMON, Jake. Social media blunders cause more damage to important relationships today than two years 

ago. YouGov [online]. July 22 2015 [cit. 2020-05-11]. Dostupné z: 

https://today.yougov.com/topics/lifestyle/articles-reports/2015/07/22/social-media-blunders-cause-more-

damage-important- 
266 RONSON, Jon. So you´ve been publicly shamed. London: 2015. Picador. ISBN 978-0-330-49229-4 s. 63–
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 Během jedenácti hodin letu se její tweety staly virálními, a to i přes fakt, že Sacco na 

sociální síti sledovalo jenom pár desítek přátel.Twitteroví uživatelé odsuzovali její rasismus a ptali 

se, jak je možné, že Sacco pracuje v komunikačním oddělení firmy. Všechny zajímalo, jak se Sacco 

bude tvářit, až si na letišti v Kapském Městě opět zapne telefon a spatří svět, ve kterém se z ní stal 

nepřítel lidu. Jeden z uživatelů vytvořil hashtag #HasJustineLandedYet, jiný na ni už čekal na 

letišti, aby Sacco mohl vyfotit. Její přítelkyně Hannah stihla rychle všechny inkriminované tweety 

vymazat, jak ale poznamenal další ze zástupu uživatelů, na vymazání Justine Sacco z Twitteru bylo 

už příliš pozdě267. 

 Sacco kvůli svým příspěvkům přišla nejen o práci, ale i o možnost seznamovat se. Jejího 

příběhu si totiž všimla i média, například The Guardian, The New York Post nebo BuzzFeed. Její 

jméno se navždy uložilo do všeobjímající paměti kyberprostoru se všemi negativními konotacemi, 

které vzešly z jejích tří tweetů.  

Zároveň je důležité zmínit, že bývalá PR ředitelka není a nebyla prototypem rasisty. V 

rozhovoru s novinářem Jonem Ronsonem uvedla, že tweetem o AIDS si chtěla udělat legraci právě 

ze sociální bubliny Američanů, kteří si myslí, že to, co se odehrává na druhé straně planety, se jich 

netýká268. Své příspěvky zveřejnila v nadsázce a nikdy si nepomyslela, že je někdo bude brát 

doslova.  

 Novějším případem, kterým se zároveň mohla inspirovat epizoda Dívčí kód, jsou příspěvky 

Alejandra Rhetta, někdejšího viceprezidenta módní značky J. Crew. Ten dostal výpověď poté, co 

na svém instagramovém profilu zveřejnil sérii fotek z neoficiálního firemního večírku. Spolu s 

kolegy oslavoval ve chvíli, kdy bylo ze společnosti propuštěno 175 jiných zaměstnanců. Fotografie 

doprovázely hashtagy jako #hungergames a #maytheoddsbeeverinyourfavour, jimiž odkazoval na 

pravidlo „zabij, nebo budeš zabit“ v hollywoodských velkorozpočtových filmech Hunger 

Games269. Nicméně společnost J. Crew se od takového chování chtěla distancovat, nechtěla být 

spojována s neempatickým chováním Rhetta a viceprezidentovi raději dala výpověď.  

 
267 RONSON, Jon. How One Stupid Tweet Blew Up Justine Sacco’s Life. The New York Times [online]. Feb 

12, 2015 [cit. 2020-05-11]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2015/02/15/magazine/how-one-stupid-tweet-

ruined-justine-saccos-life.html 
268 RONSON, Jon. So you´ve been publicly shamed. London: 2015. Picador. ISBN 978-0-330-49229-4. s. 69 
269 CONLON, Scarlett. J Crew Fires Insensitive Executive. Variety [online]. 22 June 2015 [cit. 2020-05-11]. 

Dostupné z: https://www.vogue.co.uk/article/j-crew-executive-alejandro-rhett-dismissed-fired-over-instagram-
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10 Postava novináře 

Reprezentace novináře v populární kultuře je širokým tématem, kterým se zabývá i výše 

citovaný teoretik komunikace Brian McNair. V knize Journalists in Film: Heroes and Villains 

mluví o žurnalistickém filmu jako o samostatném žánru, který však přesahuje do žánrů jiných. 

„Filmy nevyhnutelně a ne zcela záměrně zachycují něco z převládajícího kulturního 

zietgeist ve vztahu k žurnalistice. (…) Absorbují měnící se náladu a odrážejí ji směrem k 

publiku.“270 

Je nutné zmínit, že publikum, respektive veřejnost obecně o profesi novináře nemá dobré 

mínění. Například ve Spojených státech to vyplývá z průzkumů271 veřejného mínění organizace 

Pew Research Center, která sledovala měnící se postoje veřejnosti vůči novinářům v letech 1985–

2007. Zjistila, že těch, co věří v morální zásady novinářů, ubylo z 54 na 46 procent. Téměř třetina 

dotázaných v roce 2007 věřila, že americký tisk je „nemorální“, což je více než dvojnásobek 

hodnoty z roku 1985. Novější výzkum272 organizace z minulého roku říká, že v otázce důvěry k 

médiím jsou Spojené státy v době působení Donalda Trumpa jako prezidenta stranicky rozdělení. 

31 procent republikánů (z řad veřejnosti) si myslí, že novináři mají velice nízké etické standardy, 

to samé říká pouhých pět procent demokratů. Mediálním domům a novinářům nevěří 40 procent z 

Trumpových největších podporovatelů. Novináři konají v nejlepším zájmu veřejnosti podle 76 

procent demokratů a podle 30 procent republikánů.  

Populární kultura tento negativní postoj veřejnosti odráží. Brian McNair jmenuje například 

film Paparazzi (2004), koprodukovaný Melem Gibsonem, kde se postava úspěšného filmového 

herce stává společně se svou rodinou „štvanou zvěří bulvárních médií“. Jak říká McNair, film sice 

nebyl přijat dobře ze strany kritiků, ale pohrdání a nenávist k novinářům, kterou může vyvolávat, 

jsou široce sdílené nálady mezi celebritami (bohatými a slavnými lidmi společnosti), které jsou 

často předmětem zájmu bulvárních médií. Zajímavé je též sledovat postavy novinářů uvnitř 

fenoménu Harryho Pottera, který je jedním z nejzásadnějších předmětů populární kultury 

posledních let273.  

 
270 McNAIR, Brian. Journalists in film: heroes and villains. Edinburgh: Edinburgh University Press, c2010. ISBN 

978-0-7486-3447-7. s. 267 
271 News Magazine Believability Over Time. Pew Research Center [online]. March 12, 2007 [cit. 2020-05-05]. 

Dostupné z: https://www.journalism.org/numbers/news-magazine-believability-over-time/ 
272GOTTFRIED, Jeffrey. Trusting the News Media in the Trump Era. Pew Research Center [online]. December 

12 2019 [cit. 2020-05-05]. Dostupné z: https://www.journalism.org/2019/12/12/trusting-the-news-media-in-the-

trump-era/ 
273 V příběhu Harryho Pottera, tak jak jej napsala J. K. Rowlingová a tak, jak jej zfilmovaly tvůrci studia Warner 

Bros, figurují dvě vedlejší postavy, které v kouzelnickém světě zastávají roli novinářů. První je Rita Holoubková 

modelová ukázka bulvární reportérky, která „na nikom nenechá nit suchou“: Druhým novinářem je Xenofilius 

Láskorád, výstřední kouzelník, který publikuje konspirační teorie.  
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„Novinář je na jedné straně nenáviděnou postavou. Podle mnohých je odpovědný za 

znehodnocení veřejného diskurzu a za zhrubnutí společnosti obecně.“274 Je vnímán (a zobrazován) 

jako „dodavatel kulturních odpadků“ a jako „obchodník se špínou“, který se vyžívá v utrpení 

druhých.275 I přesto je pocit, že filmy zobrazují novináře zejména jako záporáky, pouhým mýtem, 

říká McNair. Co víc, postava žurnalisty je v populární kultuře často heroizována. „Zahraniční 

korespondent, který riskuje svůj život, aby referoval o obklíčených civilistech a útočící armádě; 

oddaný hledač pravdy, který bojuje proti cenzurním požadavkům inzerentů a sponzorů mediálních 

domů – to jsou vážené postavy hodnotového systému naší kultury, před kterými se občas i stydíme 

v naší každodenní nečinnosti a apatii.“276 

 Zajímavé je, jak se se zobrazením novináře v populární kultuře uzavírá pomyslný kruh 

kontroly a veřejného komentáře. Výstižně to popisuje Tadeáš Hlavinka ve své bakalářské práci, 

když říká, že žurnalistické filmy lze přirovnat k „hlídačům hlídacího psa“277. Trochu střízlivěji to 

komentuje Brian McNair: „Jsou-li média klíčovým zdrojem toho, co Niklas Luhmann nazval 

‘seberekurzivními mýty’ společnosti (2000) - to znamená příběhy, kterými společnost mluví sama 

o sobě (a k sobě) - představují filmy druhý stupeň symbolického systému; jde o soubor reprezentací, 

které slouží k objasnění, výslechu a komentáři k fungování samotné žurnalistiky.“278 

10.1 Reprezentace televizního moderátora 

Profesoři žurnalistiky Matthew C. Ehrlich a Joe Saltzman jmenují ve své knize Heroes and 

Scoundrels: The Image of the Journalist in Popular Culture čtrnáct druhů postav novinářů v 

populární kultuře. Popisují charakter reprezentace anonymních reportérů, sloupkařů, investigativců 

či televizních moderátorů. Právě posledně jmenovaná kategorie je z velké části předmětem této 

kapitoly kvůli fiktivní postavě seriálu Simpsonovi Kentu Brockmananovi. Podle Ehrlicha a 

Saltzmana je ze všech zobrazení novinářů v populární kultuře právě televizní hlasatel nejčastěji 

zobrazován negativně. „Ženské televizní novinářky jsou ukazovány jako bytosti bez schopností, 

inteligence a zpravodajských zkušeností. Mužští moderátoři pak jako ti, co se neobejdou bez 

teleprompterů. Od dob Teda Baxtera z pořadu Mary Tyler Moore Show se stali předmětem 

 
274 McNAIR, Brian. Journalists in film: heroes and villains. Edinburgh: Edinburgh University Press, c2010. ISBN 
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Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 
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278 McNAIR, Brian. Journalists in film: heroes and villains. Edinburgh: Edinburgh University Press, c2010. ISBN 
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výsměchu.“279 Autoři se zároveň podivují nad tím, že dva nejpozitivnější obrazy televizních 

moderátorů jsou ženy. Jde právě o Mary Tyler a Murphy Brown z výše jmenovaných seriálů.  

Zdali bude postava novináře vnímána jako hrdina, či záporák, podle Ehrlicha a Saltzmana 

záleží na tom, do jaké míry slouží (v příběhu) veřejným zájmům. Nicméně z hlediska fiktivní 

postavy Kenta Brockmana je tento předpoklad i rozdělení zástupců profese žurnalistiky na dobré a 

zlé poněkud problematický.  

Kent Brockman, periodicky se opakující postava seriálu Simpsonovi, moderuje hlavní 

zprávy na Kanále 6, ale také noční pořad Smartline (parodie na noční publicistický pořad ABC 

Nightline) a Bite Back! With Kent Brockman (parodie na Fight Back! with David Horowitz, pořad 

vysílaný 1976–1992, který informoval o korporacích, jež nabízely špatné služby či výrobky, 

prostřednictvím porovnávání produktů, testování reklamací a odhalování podvodů).  

Kent Brockman není schopným novinářem a už vůbec ne prototypem hrdiny. Nelze ho však 

označit ani za záporáka. Dalo by se říct, že svou práci zkrátka jenom neodvádí dobře. Předobrazem 

Kenta Brockmana byla již výše zmíněná postava Teda Baxtera ze seriálu Mary Tyler Moore Show. 

Redaktor kanadských novin Vancouver Sun Michael McCullough nazval Teda Baxtera280 

představitelem „kýčovitého, marného, intelektuálně nezáživného a povrchně sebevědomého 

zpravodajství začátku 70. let“281.  

Kent Brockman narozdíl od Baxtera umí jednat i jako zodpovědný novinář. Někdy je na 

něm dokonce vidět, že se za svou práci, za obsah a formu zpravodajství, které divákům 

zprostředkovává, a za mediální dům, ve kterém pracuje, stydí.  

Lze to krátce ilustrovat na příkladu epizody Velký bratr282, 14. dílu 4. řady. „Právě jsme 

dostali zprávu o rvačce v centru Springfieldu. První zprávy říkají, jsou zatím neověřené, že jedním 

z výtržníků je velká ještěrka,“283 informuje Kent Brockman ve zprávách. Následně se bezmocně 

podívá do svých poznámek a ptá se zpravodajského týmu za kamerou. „Z jakého zdroje to je? Aha, 

 
279 EHRLICH, Matthew C. a Joe SALTZMAN. Heroes and Scoundrels: The Image of the Journalist in Popular 

Culture. Urbana: University of Illinois Press, 2015. ISBN 9780252039027. s. 11 
280 Ted Baxter měl též svůj předobraz, tentokrát však ve skutečném světě. Inspirací tvůrců postavy byli televizní 

moderátoři Jerry Dunphy a George Putnam. 
281 MCCULLOUGH, Michael. Decoding an anchorman: The vain, vacant (think Ted Baxter) TV news reader 

disappeared years ago, replaced by the intelligent, informed journalists we see on the screen today. But the 

caricature persists. The Vancouver Sun. 10 July 2004, C1. 
282 LYNCH, Jeffrey, VITTI, Jon. Simpsonovi. 14. díl, 4. série. Velký bratr [epizoda televizního seriálu]. USA, 

20th Century Fox, 1993. Fox Network, 4. 2. 1993 
283 Tamtéž. 
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parta opilých výrostků. Dobře, nějaká jména? George Washington?“284 okamžitě se zarazí a je na 

něm vidět, že lituje, že takovou zřejmou hloupost skutečně řekl do vysílání285.  

Simpsonovi prostřednictvím parodie kritizují celkový infotainment, který prostupuje 

televizní zpravodajství. Ukazují však i na konkrétní problémy žurnalistiky, například na 

neschopnost dát důraz na takové události a na takové veřejné rozpravy, které jsou důležité. To lze 

ilustrovat na 9. díle, 7. řady Poslední šance Leváka Boba286. V epizodě je intelektuálně založený 

Levák Bob tak rozhořčen nad nízkou kulturou obsahu televize, že donutí místní televizní stanice a 

starostu Quimbyho vysílání vypnout pod výhružkou jaderné katastrofy. Kent Brockman svou 

zpravodajskou relaci na Kanále 6 zakončuje následujícími slovy: „Jelikož se blíží konec mé 

poslední zpravodajské relace, vybavují se mi události, které nás spojovaly. Zhroucení Sovětského 

svazu, průběh knoflíkové války, psi, jimž byla omylem vystavena kreditní karta, i ti, kterým 

vystavena nebyla. Nuže sbohem.“287 

Další satirizovanou podobou infotainmentu v seriálu je zjednodušování událostí a faktů za 

účelem přilákání masového (většího) publika. Na účet této taktiky říká Denis McQuail, že 

„skutečné příčiny (událostí) jsou jen zřídka jednoduché a pozorovatelné. Řada potenciálně 

relevantních informací nemůže být zredukována na formu faktů, nebo je při pokusu o toto 

zjednodušení překroucena.“288  

V 17. dílu 9. řady Líza z rodu Simpsonů289 trápí Lízu ponurá předpověď dědečka Aba 

Simpsona. Ten jí řekl, že zhruba v jejím věku každý Simpson začíná hloupnout kvůli takzvanému 

Simpsonovskému genu, kvůli kterému „měkne mozek“. Líza, která cítí nezvratitelnost svého 

osudu, se rozhodne zanechat poselství nejen svému staršímu a hloupějšímu já, ale všem občanům 

Springfieldu. Dostane se na televizní obrazovky, do živého vysílání pořadu Smartline, kde 

přednese svůj srdceryvný proslov: „… z důvodu, jež nemůžu ovlivnit, ze mě brzy bude nudná, líná 

a hloupá troska. Než se tak stane, chci se s vámi podělit o věci, které pro mě moc znamenají. 

Prosím, nenechte si ujít krásné knížky o rasové snášenlivosti, ekologii a záchraně ohrožených 

druhů jako je Želte Želvy, knížka o zneužívání Želv. Krása je všude kolem nás a člověk po ní žízní, 

 
284 Tamtéž. 
285 V originálním znění mu jeho kolegové nedají jméno George Washingtona, ale jméno I. P. Freely, což by se 

dalo do češtiny přeložit jako „čůrám zdarma“.  
286 POLCINO, Dominic, FERESTEN, Spike. Simpsonovi. 9. díl, 7. série. Poslední šance Leváka Boba [epizoda 

televizního seriálu]. USA, 20th Century Fox, 1995. Fox Network, 26. 11. 1995 
287 Tamtéž. 
288 MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 

2016. ISBN 978-80-246-3093-9. s. 17 
289 GOLDREYER, Ned, DIETTER, Suise. Simpsonovi. 17. díl, 9. série. Líza z rodu Simpsonů [epizoda 

televizního seriálu]. USA, 20th Century Fox, 1998. Fox Network, 8. 3. 1998 
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přitom ji lze nalézt jak v hlubinách hvězdných sfér, tak v obyčejném květu slunečnice. Proto vás 

prosím, uvědomte si, jakou hodnotu má váš mozek, je to nejlepší přítel, jakého můžete mít!“290 

Kamera následně zabere nevěřícně zírajícího Kenta Brockmana, který se ale rychle dostane 

zpátky do role moderátora a celý Lízin proslov shrne do věty: „Holčička má ráda svůj mozek“291. 

Takové shrnutí se dá považovat právě za ukázku zjednodušení tématu, kterému nerozumí ani sám 

moderátor.  

10.2 Nástrahy živého vysílání, Kent Brockman, Don Imus a aféra Nipplegate 

 Kent Brockman se v seriálu Simpsonovi objevil poprvé již v první sérii, nicméně epizoda, 

která by byla změřená právě na jeho příběh, přichází až v řadě osmnácté. V 22. epizodě Jak si Kent 

pustil pusu na špacír292 si Homer ve springfieldském zmrzlinářství koupí miliontý kornout 

zmrzlinya díky tomu se dostane do pořadu Smartline. Kent Brockman svého hosta uvádí 

následovně. „Provokativní diskuzi o Středním východě dnes večer neuvedeme, místo toho tu máme 

muže, který si koupil zmrzlinu. A jistě to nebude tím, že tuto televizi a zmrzlinárny vlastní jedna a 

táž korporace, ale ovšem, odbočil jsem… Pane Simpsone, jak jste se cítil, když jste si koupil ten 

osudový mls?“293 

Homer je nadšený tím, že je v televizi, a protože zběsile gestikuluje, převrhne Kentu 

Brockmanovi horký šálek kávy do klína, a ten sprostě zanadává: „Opařil jste mi ‘inděďuana’!“294 

Nevíme, co přesně Kent říká, ale z toho, jak Bart, Líza, Maggie, pes a kočka na jeho slova reagují, 

je jasné, že nešlo o nic, co by se jen tak dalo přehlédnout.  

Zpátky ve vysílání se Kent omlouvá: „Před chvílí mi tu uniklo slovo tak ohavné, že by je 

vypustil snad jenom satan sám sedící ráno na toaletě. Omlouvám se a přispěji značnou sumou 

charitám bojujícím proti klení mládeže. Dobrou noc.“295 

Když vychází z budovy Kanálu 6, je na Brockmanovi vidět, jak je nervózní a jak se bojí o 

svou kariéru. Příjemně ho překvapí, když nevidí žádné protesty, respektive lidi, kteří by mu za 

vyslovené sprosté slovo v živém vysílání spílali. I přesto se naplní Lízina slova:“Nemyslím, že je z 

toho Brockman venku, je hodně nábožensky založený hlídacích psů, kteří chtějí zachránit svět před 

peklem svobodného projevu.“ 296 

 
290 Tamtéž.  
291 Tamtéž. 
292 LONG, Tim, NASTUK, Matthew. Simpsonovi. 22. díl, 18. série. Jak si Kent pustil pusu na špacír. [epizoda 

televizního seriálu]. USA, 20th Century Fox, 2007. Fox Network, 20. 5. 2007 
293 Tamtéž. 
294 Tamtéž. 
295 Tamtéž. 
296  Tamtéž. 
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Stížnost na „Bohu nejprotivnější slovo“297 podá Ned Flanders. Když druhý den čte Kent 

Brockman zprávy z teleprompteru, zarazí se u jedné. „Federální mediální komise důkladně 

prošetří kanálnické vyjádření moderátora Kenta Brockmana,“ znuděný Brockman zpozorní, 

nicméně čte dál. „V souvislosti s tím sesadí šestý kanál Brockmana na post víkendové rosničky. 

Tak to se mi snad jenom zdá!“298 křičí nakonec pobouřený (bývalý) moderátor. Na chodbě budovy 

Kanálu 6 jej zastihne manažerka, nejdřív ho ujišťuje, že si studio za svými lidmi stojí, vzápětí ho 

ale obviní z toho, že má v hrnku (místo cukru) kokain a Kentova kariéra je tak během dvou dní u 

konce. Marge se nad ním slituje a ubytuje ho u Simpsonů doma. Homer však protestuje a následuje 

tato debata: 

Homer: Odmítám žít pod jednou střechou se zástupci liberálních médií. 

Marge (směrem ke Kentovi): Omluvte ho, prosím, sledoval teď zprávy hlavně na stanici 

Fox. 

Homer: Každej den se sem plíží gayové z Mexika a odpojujou od přístrojů naše ženy v 

komatu!299 

Touto Homerovou větou tvůrci Simpsonů naráží na medializovaný případ Terri Schiavové, 

která byla po srdečním záchvatu v roce 1990 patnáct let ve vegetativním stavu. Mezi jejím 

manželem Michaelem Schiavo a jejími rodiči probíhaly sedm let soudní spory, jejichž výsledek 

měl rozhodnout, zdali Terri udržovat při životě pomocí vyživovacích přístrojů, či ne. Michael 

Schiavo žádal o odpojení své manželky od přístrojů s tím, že by Terri takto dál nechtěla žít. Její 

rodiče se šestkrát odvolali u Nejvyššího soudu Spojených států. K případu se vyjadřovali neziskové 

skupiny, neformální hnutí, politici, tehdejší prezident George W. Bush i Vatikán. Poté, co byla 

Terri Schiavová skutečně odpojena 18. března 2005, Vatikán označil její smrt za porušení posvátné 

podstaty života300.  

Na druhý den sedí Homer, Kent a Líza před televizí a sledují vysílání stanice Fox.  

Moderátor stanice Fox: Může patnáct striptérek provozovat aerolinie? Dnes večer v nové 

show stanice Fox Letušky v bikinách! 

Homer: To je pořad! Ze života a o pravejch problémech… 

Moderátor stanice Fox: Zdá se, že liberálové chtějí dát NASA právo přerušit vesmírné mise, 

kdykoliv se jí zachce. 

Homer: Liberálové! Jak já je nenávidim. 

 
297  Tamtéž. 
298  Tamtéž. 
299  Tamtéž. 
300 ČTK a IDNES.cz. Terri Schiavová zemřela. IDNES.cz [online]. 31. 3. 2005 [cit. 2020-05-07]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/terri-schiavova-zemrela.A050331_170526_zahranicni_pol 
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Líza: Tohle jsem nikdy nepochopila. Foxové jsou konzervativní, ale přesto vysílají 

přisprostlé pořady. 

Kent: Foxové schválně vysílají pořady, za které dostanou pokuty, ty pak jdou přes mediální 

komisi přímo k republikánům, každý to ví, ale bojí se to říct.301 

Na základě tohoto rozhovoru se Líza a Kent rozhodnou rozjet vlastní pořad o problematice 

sepětí politiků a médií. Kent v pořadu sedí na barové stoličce před černým závěsem a s cigaretou 

v ruce. Tento tajemně a vážně působící obraz má odkazovat k filmu Dobrou noc a hodně štěstí 

(2005), který byl natočen na motivy skutečných událostí 50. let ve Spojených státech (a který také 

pojednává o televizním moderátorovi Edwardu R. Murrowi).  

Kent má v podomácku stvořeném pořadu proslov, který okamžitě zaujme springfieldskou 

veřejnost: „Přátelé, média a vláda jsou spolu v objetí tak těsném a nemorálním, že i na obyčejné 

matraci je vedle nich dost místa pro křena. Dřív se novináři ptali na příčiny války a ukazovali na 

zneužívání moci, teď jak bezzubá batolata sají ze sladkého cumlu dezinformací a tomu, co vypustí 

do plenek, říkají zprávy v šest. Chtějte od své vlády víc, chtějte víc od médií!“302 

Mezitím na upírském hradě (v sídle springfieldské Republikánské strany) přemýšlí pan 

Burns, manažerka Kanálu 6, šáša Krusty, upír a další springfieldští zástupci republikánů, jak 

nového kritika jejich praktik odstranit. Nakonec se rozhodnou pro tu nejúčinnější variantu, Kentovi 

nabídnou místo moderátora zpátky za padesát procent platu.  

V poslední scéně sedí v kuchyni Líza s Homerem a přemýšlí nad událostmi předchozích 

dnů. Homer se své dcery ptá, jestli chce vědět všechno, co jí o stanici Fox říkal Brockman, ta 

souhlasí a on začne vyprávět. Nicméně jejich konverzace je vždy v určitých chvílích nahrazena 

jiným hlasem (a tudíž i jinými slovy a významy).  

Homer: Foxové už celý léta připravujou… 

Změněný hlas: programy, které dokažou pobavit celou rodinu. 

Líza: Proboha! Snad si nemyslíš, že se snaží… 

Změněný hlas: Bavit Ameriku svými hity, jako jsou seriál doktor House, Superstar a Finále 

superstar. 

Homer: Obávám se, že jo. Jenže mě neumlčej, pravda je…303 (a Homer se podívá přímo 

„do kamery“ na diváka skrz televizní obrazovku. V tu chvíli začne hrát znělka 20th Century Fox.) 

 
301 LONG, Tim, NASTUK, Matthew. Simpsonovi. 22. díl, 18. série. Jak si Kent pustil pusu na špacír. [epizoda 

televizního seriálu]. USA, 20th Century Fox, 2007. Fox Network, 20. 5. 2007 
302 Tamtéž. 
303 Tamtéž. 
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Děj celé epizody odkazuje na aféru, která se v amerických médiích vžila pod názvem 

Nipplegate, v níž figurovaly celebrity zpěvák Justin Timberlake a zpěvačka Janet Jacksonová. Celý 

skandál se odehrál během přestávky 38. finále Super Bowlu, jehož televizní přenos sledovalo 143,6 

milionů diváků. Ve vystoupení, které sestávalo z extravagantních jevištních vizuálů, desítek 

tanečníků, stroboskopu a kouře304, se Timberlakovi při písni Rock Your Body podařilo na pár 

sekund odhalit ňadro Jacksonové. Podle dostupných údajů a výpovědí všech zúčastněných šlo o 

záměr zpěváka a zpěvačky, ňadro však mělo zůstat zahalené krajkou, což se dvojici nepodařilo. 

„Existovalo mnoho protichůdných zpráv o tom, co se stalo, co se mělo stát, kdo věděl, že se to 

stane, a kdo byl tvůrcem (respektive viníkem) tohoto aktu,“305 píše Mark Hyman, autor knihy 

Washington Babylon.  

Důsledky okamžiku však na sebe nenechaly dlouho čekat. Národní fotbalová liga rozhodla, 

že stanice MTV, která program přestávky zajišťovala, už nikdy na Super Bowlu působit nebude. 

Janet Jacksonová byla potrestána samotnou MTV, která přestala vysílat její singly a videoklipy na 

nejrůznějších rozhlasových i televizních stanicích. CBS, která zajišťovala živý přenos finále Super 

Bowlu na televizních obrazovkách, dostala pokutu od Federální komunikační komise306 (FCC) ve 

výši 550 tisíc dolarů, nicméně po odvolání CBS byla sankce zrušena.  

Aféra rozčílila konzervativní politiky i širokou veřejnost. FCC obdržela víc jak půl milionu 

stížností, za 65 tisíc z nich stála nezisková organizace Parents Television Council. Celou situaci 

výstižně popsal redaktor časopisu Rolling Stone Rob Sheffield. Podle něj pro republikány 

„symbolizovalo obnažené tělo černé ženy každou hrozbu národní morálky“307. V ředitelském 

křesle FCC tehdy seděl Michael Powell308, který, jak píše Sheffield: „neztrácel čas a pustil se do 

honu na čarodějnice“309.  

Pro CNN Powell uvedl: „Stejně jako miliony Američanů i my jsme se s rodinou sešli u 

televize. Místo zážitku jsme se ale dočkali bezpáteřní drsné senzace“310. Okamžitě zahájil federální 

 
304 MARK, HYMAN. Washington Babylon: From George Washington to Donald Trump, Scandals that Rocked 

the Nation [online]. New York: Post Hill Press, 2019 [cit. 2020-05-07]. ISBN 978-1-64293-152-5. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=CHGqDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false 
305 Tamtéž. 
306 nezávislá agentura vlády Spojených států a regulační orgán mediální krajiny.  
307 SCHEFFIELD, Rob. How Nipplegate Created YouTube. Rolling Stone [online]. February 11, 2020 [cit. 2020-

05-07]. Dostupné z: https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/youtube-origin-nipplegate-janet-

jackson-justin-timberlake-949019/ 
308 syn tehdejšího republikánského ministra zahraničí Spojených států Colina Powella.  
309 Tamtéž. 
310 Apologetic Jackson says 'costume reveal' went awry. CNN [online]. February 3, 2004 [cit. 2020-05-07]. 

Dostupné z: https://edition.cnn.com/2004/US/02/02/superbowl.jackson/ 
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vyšetřování, nicméně s vynášením soudů nečekal. „Je zřejmé, že o tom někdo věděl,“ řekl CNN a 

dodal na účet Jacksonové, že „pravděpodobně dostala to, co hledala“311. 

Zajímavý je i fakt, že událost ve skupině kalifornských specialistů IT probudila myšlenku 

na stvoření platformy YouTube. Chad Hurley, Steven Cehn a Jawed Karim totiž byli nespokojeni 

s tím, že nahrávku ze Super Bowlu nebylo možné najít na internetu. „Všichni o tom mluvili a 

blogovali, ale pokud vám živý přenos Super Bowlu unikl a nechtěli jste si pořizovat TiVo nebo VCR 

(videorekordéry), neměli jste šanci spatřit to, o čem se vedly nekonečné diskuze, kromě editovaných 

klipů v televizních zprávách.“312 V roce 2006, kdy už se o YouTubu mluvilo jako o fenoménu, 

uvedl jeden ze zakladatelů platformy Jawed Karim, že aféra Nipplegate byla skutečně jedním z 

důvodů, proč kanál vznikl313.  

Jak jsem již uvedla, tento skandál byl inspirací pro tvůrce epizody Jak si Kent pustil pusu 

na špacír. Nicméně měsíc před odvysíláním premiéry dílu došlo k situaci, která v některých 

aspektech připomíná Kentův příběh mnohem víc. „Opravdu musím poděkovat Donu Imusovi. Díky 

němu je epizoda až neuvěřitelné načasovaná,“314 uvedl jeden z producentů seriálu Al Jean.  

Don Imus, o kterém Jean mluví, byl veřejně známou osobností a tváří rádiového pořadu 

Imus In the Morning na stanici CBS Radio od první poloviny 90. let. V roce 2007 dostal výpověď 

poté, co nevhodně a urážlivě mluvil o členkách univerzitního basketbalového týmu Rutgers 

University. Hráčky označil (mimo jiné) výrazem „nappy-head hos“, což by velice zjednodušeně 

šlo přeložit jako „holky s afrem“. Podle internetového slovníku Urban Dictionary315 označuje výraz 

„nappy-head“ Afričana či Afroameričana, který si neupravuje vlasy a nosí je přirozené kudrnaté. 

„Hos“ pak v anglickém slangu může znamenat „holka“, ale může jít také o urážlivé označení 

prostitutky.  

Nešlo však jen o tuto frázi. Místo toho, aby Imus se svým hostem Bernardem McGuirkem 

rozebíral zápas rutgerské a tennesseeské univerzity, komentoval vzhled hráček v obou týmech. 

„Slovní výměna (mezi Imuse a Mcguirkem) vyvolala kontroverzní, široce diskutovanou ‘mediální 

událost’, jejíž obrysy odhalují důležité poznatky o sportu a roli masmédií při vytváření 

 
311 Tamtéž. 
312 SCHEFFIELD, Rob. How Nipplegate Created YouTube. Rolling Stone [online]. February 11, 2020 [cit. 2020-

05-07]. Dostupné z: https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/youtube-origin-nipplegate-janet-

jackson-justin-timberlake-949019/ 
313HOPKINS, Jim. Surprise! There's a third YouTube co-founder. USA Today [online]. 10/11/2006 [cit. 2020-

05-07]. Dostupné z: https://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2006-10-11-youtube-karim_x.htm 
314 CATLIN, Roger. If Only Homer Could Count... Wayback Machine [online]. May 20, 2007 [cit. 2020-05-07]. 

Dostupné z: https://web.archive.org/web/20071013131654/http://ctnow.com/tv/hce-

simpsons.artmay20,0,7396345.story?coll=hce-headlines-entertain-top 
315 NEGRITA, Medusa. Nappyhead. Urban Dictionary [online]. April 14, 2004 [cit. 2020-05-07]. Dostupné z: 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=nappyhead 



 

69 

 

hegemonických představ o rase, třídě, pohlaví a sexualitě,“316 napsal v roce 2010 časopis 

Sociologie sportu. Veřejnost i média se následně zaměřila na problematiku referování o ženách ve 

sportu. Nicméně sociologové již dříve upozorňovali na fakt, že ženský sport je marginalizovaný a 

píše se o něm (v porovnání s mužským) málo. Když už k tomu dojde, pozornost médií se 

nezaměřuje na sportovní kvality a výsledky hráček, ale na jejich vzhled a maskulinitu (zvlášť u 

týmových sportů, jakým je basketbal). Diskutovaný byl i rasistický podtext Imusových slov. Co 

víc, aféra se kryla s 60. výročím Jackieho Robinsona, který se jako první černoch v historii dostal 

v roce 1947 do hlavní baseballové ligy Severní Ameriky. Tato událost byla důležitým symbolem 

Afroamerického hnutí za občanská práva. „Kontradikce mezi Imusovou aférou a zmíněným 

výročím ukazuje, jak se kontrolní obrazy (jak je popsala Patricia Hill Collins317 v knize Black 

Feminist Thought) afroamerických žen stále šíří, navzdory snahám antirasistických a genderových 

hnutí v USA.“318 

Je nutné zmínit, že Kentův a Imusův případ se liší v jedné zásadní věci. Zatímco Brockman, 

řekl v živém vysílání sprosté slovo omylem (dalo by se říct, že mu „vyklouzlo“), Imus si byl plně 

vědom toho, co říká.  

Vztah Simpsonů k mateřské televizní síti Fox Broadcasting Company, který byl patrný na 

konci epizody, kdy se Líza a Homer baví o „Foxech“, rozeberu níže v souvislosti s jménem 

mediálního magnáta Ruperta Murdocha.  

10.3 Pomluvený Homer, emoce jako svědectví a polarizace příběhu 

Výše popisovaný díl se tedy plně soustředil na postavu Kenta Brockmana. Postavy novinářů 

však měly své místo v seriálu již mnohem dříve.  

Narušování soukromí a presumpce neviny, pomluva a urážka na cti, to jsou základní motivy 

9. dílu 6. řady Homer Zvrhlík319. V něm se Homer a Marge zúčastní veletrhu cukrovinek, na kterém 

Homer ukradne „nejvzácnější želé ze všech“ - gumovou Venuši. Lízu, Barta a Maggie mezitím 

hlídá vysokoškolská studentka Ashley Grantová. Když ji Homer odváží autem domů, všimne si, 

že má na hýždi přilepenou právě onu gumovou Venuši. Sáhne pro ni, studentka má však za to, že 

 
316 COOKY, Cheryl, Faye L. WACHS, Michael MESSNER a Shari L. DWORKIN. It’s Not About the Game: 

Don Imus, Race, Class, Gender and Sexuality in Contemporary Media. Sociology of Sport Journal. 2010, 27(2), 

139-159. s. 141 
317 Akademička Patricia Hill Collins označuje kontrolními obrazy (controlling images) negativní stereotypizace 

Afroamerických žen.  
318 COOKY, Cheryl, Faye L. WACHS, Michael MESSNER a Shari L. DWORKIN. It’s Not About the Game: 

Don Imus, Race, Class, Gender and Sexuality in Contemporary Media. Sociology of Sport Journal. 2010, 27(2), 

139-159. s. 156 
319 DANIELS, Greg, LYNCH, Jeffrey. Simpsonovi. 9. díl, 6. série. Homer Zvrhlík [epizoda televizního seriálu]. 

USA, 20th Century Fox, 1994. Fox Network, 27. 11. 1994 
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jí Homer chce sexuálně obtěžovat. Druhý den se před domem Simpsonových objeví rozzuřený dav, 

který má Homera za sexuálního predátora, a žádá jeho potrestání.  

Situace si okamžitě všimnou místní média. Z bulvárního pořadu Na padrť volá Homerovi 

moderátor Godfrey Jones a slibuje mu, že pomůže očistit jméno pana Simpsona. Homer neváhá, 

do pořadu jde a Jonesovi poskytne rozhovor. Ten ho však sestříhá do podoby, ze které jasně plyne, 

že Homer studentku skutečně obtěžoval. Na začátku pořadu Homera představují jako „monstrózně 

obtloustlého zvrhlíka, který dal studentce lekci o mravní zkáze“.320  Ačkoli se na konci pořadu 

objeví slova „třeba to bylo jinak“, je jasné, co pro Homera vyznění jeho příběhu v televizi znamená. 

Další den dorazí před dům Simpsonových již celé zástupy novinářů s veškerým vybavením, a 

dokonce i s helikoptérami. Okamžitě začnou sledovat osobní život všech členů rodiny, Homera 

například natáčí, jak se sprchuje v koupelně. V televizi běží debatní pořad, ve kterém neznámá 

mladá, značně rozrušená respondentka říká moderátorce: „Neznám Homera Simpsona, nikdy jsem 

se s ním nesetkala ani jsem s ním nic neměla, ale… Odpusťte mi, ale já nemůžu dál“321. Neschopná 

cokoli dalšího říct, respondentka začne plakat a moderátorka ji chlácholí: „To nevadí, vaše slzy 

jsou tím nejlepším svědectvím na světě.“322 

„Fiktivní“ stanice Fox vysílá filmový magazín, ve kterém Homera ztvárňuje jako 

bezcitného netvora, který se vyžívá v ubližování jiným. Kanál 6 vysílá nepřetržitou reportáž „od 

sídla Simpsonových“. Kent Brockman se ve vrtulníku vznáší nad domovem Homera a jeho rodiny 

a říká: „Vylaďte si náš kanál, dnes večer v osm nejnovější zprávy: Přijde popelář a Marge 

Simpsonová pustí kočku, která byla možná také obtěžována, to nevím jistě…“323 Kanál 6 se 

dokonce dívá dovnitř domu Simpsonových pomocí infračervené kamery citlivé na teplo a Kent 

Brockman informuje o telefonní anketě, která pro Homera nedopadla vůbec dobře. 99 procent 

respondentů věří, že Homer Simpson je vinen.  

Homer se ptá své rodiny, zdali mu alespoň oni věří. Ti mu řeknou, že ano, chvíli ale váhají. 

Když se jich Homer ptá, proč neodpověděli okamžitě, Bart mu to vysvětluje: „Znáš to, nevěř 

televizi, vždyť nás vychovávala pomalu víc než ty.“324 

Nakonec Homera zachrání školník Willy, který si tajně natáčí páry v autě, a zaznamenal i 

to, co se stalo mezi Homerem a Ashley Grentovou. V pořadu Na padrť se Homerovi omluví, další 

epizodu ale věnují „slídivému školníku Willimu“, z čehož plyne, že se ze svých chyb pramálo 

ponaučili.  

 
320 Tamtéž. 
321 Tamtéž. 
322 Tamtéž. 
323 Tamtéž. 
324 Tamtéž. 
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Jak píše Jonathan Gray, tvůrci seriálu Simpsonovi kritizují epizodou Homer Zvrhlík 

„novinářskou dramatizaci, zneužívání dotazovaných, způsob, kterým se s nimi zachází jako s 

pouhými zdroji, impulzivní spektákl některých zpravodajských pořadů a obecnou lásku reportérů 

k polarizaci každého příběhu z důvodu větší přitažlivosti pro publikum“325.  

Narušování soukromí rodiny Simpsonů prostřednictvím vysílání „nepřetržité reportáže“, 

používání „infračervené kamery“ a referování o běžných záležitostech každodenního života, které 

se netýkají toho, proč je mediální pozornost na Homera upřena, jsou podle Graye zřejmým 

komentářem na mediální pokrytí případu O. J. Simpsona. Tuto souvislost potvrdil i producent 

seriálu Simpsonovi David Mirkin.  

Příběh bývalého hráče fotbalu, celebrity a miláčka národa O. J. Simpsona není třeba 

rozebírat dopodrobna, pro naše účely je důležité, jak na Simpsonův případ zareagovala média a jak 

tuto reakci médií ilustruje výše zmíněná epizoda seriálu. V červnu roku 1994 našli policisté 

exmanželku O. J. Simpsona Nicole Brown Simpsonovou a jejího přítele Rona Goldmana ubodané 

k smrti. O tři dny později se odehrála jedna z nejsledovanějších policejních honiček na světě. 

Americké televizní stanice přerušily živý přenos finále ligy NBA a pomocí dvaceti televizních 

vrtulníků vysílaly pronásledování O. J. Simpsona policií. Jak píše s odstupem času CNN, šlo pouze 

o začátek mediální bouře, která se později strhla326.  

Následný soudní proces trvající jedenáct měsíců se prostřednictvím televizních kamer a 

mediálního pokrytí odehrával v každé americké domácnosti. Podle mnohých byla masivní 

pozornost veřejnosti hlavním důvodem, proč soud s O. J. Simpsonem dopadl zproštěním všech 

obvinění.  

Vlivu médií na daný případ, respektive vlivu televizních kamer v soudní síni na výpovědi 

jednotlivých aktérů řízení, se věnuje kniha teoretika komunikace Paula Thalera The Spectacle: 

Media and the Making of the OJ Simpson Story. Autor pro list Guardian uvedl následující:  

„Jedním ze způsobů, kterým média soudní proces prodloužila, bylo vytváření různých 

narativů, které pak žily vlastním životem. Příběh začal jako osud slavného atleta, shakespearovské 

ideje velkého muže, který je hozen do louže krve. Pak šlo o příběh zneužívání manželky, a nakonec 

 
325 GRAY, Jonathan. Watching with The Simpsons: Television, Parody, and Intertextuality. London: Routledge, 

2006. ISBN 9780203961360. s. 102 
326 CRISS, Doug. 25 years ago today, America stopped to watch the cops chase O. J. in a white Ford Bronco. 

CNN [online]. June 17, 2019 [cit. 2020-05-08]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2019/06/17/us/oj-simpson-

car-chase-anniversary-trnd/index.html 
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to samozřejmě bylo o otázce rasy. To, co vzniklo jako soud ve věci vraždy, se vyvinulo v debatu 

ohledně rasové diskriminace ve Spojených státech.“327 

Kromě slabých důkazů argumentoval obžalovaný právě rasovými předsudky poroty. Thaler 

si je jist, že televizní kamery neustále přítomné v síni měly přímý dopad na výsledek procesu. Kvůli 

rasovému nádechu celého případu porotci nemohli přijít domů s nepopulárním verdiktem, říká 

teoretik. Vynášení rozsudků ve prospěch O. J. Simpsona sledovalo na televizních a rádiových 

kanálech sto milionů lidí po celém světě.  

Nicméně, jak uvádí Thaler, situace také ovlivnila samotná média. „Nereferovat o 

Simpsonovi znamenalo neexistovat.“328 V soudní síni tak Thaler narazil například na editora 

časopisu o domácích mazlíčcích Dog World Magazine. Když CNN zrovna neinformovala o 

případu O. J. Simpsona, prudce jí klesla sledovanost. Aféra navíc odsunula na druhou kolej všechny 

ostatní zprávy. V médiích se tak například nevěnovala přílišná pozornost smrti tehdejšího 

severokorejského vůdce Kim Il-sunga.  

Názor, že mediální pokrytí přispělo ke komplikacím a prodlužování celého procesu, 

zastávala i losangeleská Krajská dozorčí rada. Po vynesení rozsudku oficiálně požádala soudní 

činitele, aby zakázali televizní pokrytí procesu, pokud dojde k jeho obnovení. Rada dále 

poznamenala, že právo veřejnosti na přístup k soudním řízením se nevztahuje na zařízení záznamu, 

jako jsou kamery či fotoaparáty. O přítomnosti těchto zařízení (stejně jako v České republice) 

rozhoduje sám soudce.  

„Mediální pozornost, včetně nepřetržitého televizního vysílání z řízení, zjevně nejenže 

situaci neobjasňuje, ale vrhá ji ještě do větší temnoty. Porota se nachází v bodě, kdy má vážnou 

pochybnost o pokračující životaschopnosti samotného procesu,“329 uvedl Zev Yaroslavsky, jeden 

z členů rady.  

 V následujícím občanskoprávním procesu, ve kterém Simpsona obžalovala rodina Rona 

Goldmana (a ve kterém ho porota uznala odpovědným za smrt Simpsonové a Goldmana a uložila 

O. J. Simpsonovi zaplatit 33,5 milionu dolarů příbuzným obětí), soudce Hiroshi Fujisaki skutečně 

všechny kamery a fotoaparáty v soudní síni zakázal.  

 
327 RAPTOPOULOS, Lilah. The OJ Simpson case 20 years later: making 'trials into television'. The Guardian 

[online]. 17 Jun 2014 [cit. 2020-05-08]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2014/jun/17/oj-

simpson-trial-cameras-court-justice-culture 
328 Tamtéž.  
329 RIVERA, Carla. THE O. J. SIMPSON MURDER TRIAL: TV Ban Urged if Simpson Is Retried : Law: County 

supervisors say television coverage is to blame for the lengthy trial and resulting expenses. Los Angeles Times 

[online]. JUNE 14, 1995 [cit. 2020-05-08]. Dostupné z: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1995-06-14-

mn-13083-story.html 



 

73 

 

Jak říká Thaler, soudci Spojených států se z případu Simpsona poučili a propříště byli 

opatrnější, co se týče povolování kamer v soudních síních: „Rád bych věřil, že i média se poučila. 

Doufám, že si uvědomili, že mají odpovědnost nejen vůči svému publiku, ale taky vůči veřejnému 

diskurzu.“330 

Jak uvádí Jonathan Gray v knize Watching With The Simpsons, epizoda Homer Zvrhlík 

seriálu Simpsonovi naznačuje i to, že vina neleží jen v mediálních domech, ve zpravodajství a v 

samotných reportérech, ale též ve veřejnosti. Publikum podle něj musí na sebe vzít zodpovědnost 

za to, co se děje.331 

10.4 Mediální magnáti Montgomery Burns a Rupert Murdoch 

V rámci kritiky současné žurnalistiky se tvůrci Simpsonů v 22. epizodě 15. série Válka s 

molochem332 zabývají problematikou oligarchizace médií. Je však nutné říct, že toto označení se 

používá hlavně v souvislosti s východní Evropou a postsovětskými státy. V souvislosti  se 

Spojenými státy je vhodnější mluvit o problematice jako o koncentraci vlastnictví médií (Jonathan 

Gray o tématu epizody mluví jako o konglomeraci médií)333.  

Springfieldská skála ve tvaru lidského obličeje nazývaná Dědula má být oficiálně 

prohlášena za chráněnou přírodní památku. Nicméně při události, které se účastní celé město, 

Homer skálu nedopatřením zničí. Líza tak nestihne přednést svou ´“Ódu na Dědulu“ a bortící se 

skála zavalí majitele Springfieldské jaderné elektrárny Montgomeryho Burnse. Jeho oddaný 

pobočník Waylon Smithers ho má za mrtvého. Burns se však záhy objeví ve svém sídle a první, co 

ho zajímá, je, jak Springfield oplakává jeho domnělou smrt. Město nad ním netruchlí, právě 

naopak. Kent Brockman ve večerních zprávách říká: „… kdo nám rozhodně chybět nebude je 

zesnulý Montgomery Burns, který se těšil všeobecnému opovržení.“334 

Burns se rozhodne, že musí změnit nepříznivý dojem, který o něm občané mají, a koupí 

proto všechna média ve městě. Mezitím se Líza rozhodne vydat vlastní list The Red Dress Press, 

aby tak mohla zveřejnit svou ódu.  

 
330  RAPTOPOULOS, Lilah. The OJ Simpson case 20 years later: making 'trials into television'. The Guardian 

[online]. 17 Jun 2014 [cit. 2020-05-08]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2014/jun/17/oj-

simpson-trial-cameras-court-justice-culture 
331  GRAY, Jonathan. Watching with The Simpsons: Television, Parody, and Intertextuality. London: Routledge, 

2006. ISBN 9780203961360. s. 103 
332 ANDERSON, Bob, PAYNE, Don. Simpsonovi. 22. díl, 15. série. Válka s molochem [epizoda televizního 

seriálu]. USA, 20th Century Fox, 2004. Fox Network, 23. 5. 2004 
333 GRAY, Jonathan. Watching with The Simpsons: Television, Parody, and Intertextuality. London: Routledge, 

2006. ISBN 9780203961360. s. 103 
334 ANDERSON, Bob, PAYNE, Don. Simpsonovi. 22. díl, 15. série. Válka s molochem [epizoda televizního 

seriálu]. USA, 20th Century Fox, 2004. Fox Network, 23. 5. 2004 
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Burns okamžitě změní zaměření a rétoriku všech médií, které koupil. Smithers se chopí role 

hlavního redaktora novin Springfield Shopper a píše článek o Burnsovi s titulkem „Náš milovaný 

hrdina oklamal smrt“. I Kent Brockman se rychle přizpůsobí novému majiteli Kanálu 6. „V 

dnešním duelu budu debatovat s představitelkou upírských rolí Kozobelou o našem novém šéfovi, 

Montgomery Burnsovi. Podle mě je to rozený vůdce a chrabrý Američan,“335 uvádí Brockman na 

televizních obrazovkách336. Burnsovy názory, postoje a hodnoty pronikají i do pořadů pro děti. V 

populárním animovaném seriálu Itchy a Scratchy (který má být parodií na Toma a Jerryho) je kočka 

Scratchy, převlečená za příslušníka hnutí hippies (nad hlavou mává transparentem s nápisem „Stop 

jaderným elektrárnám“), probodnuta vysokozdvižným vozíkem myši Itchy v obleku pana Burnse. 

Do dětského pořadu je zapojen i politický slogan „volte republikány“.  

Líza je posledním vydavatelem ve městě, který nepodlehne tlaku, a noviny si ponechá. Její 

list The Red Dress Press je tak jediným médiem nezávislým na Burnsově mediálním impériu. 

Lízina redakce je však soustavně zastrašována fyzickým nátlakem. Většina z redaktorů se proto 

rozhodne na svou práci rezignovat. Mezi nimi je i Milhouse Van Houten, Bartuv nejlepší přítel a 

Lízin obdivovatel. Když odchází, stihne ještě Líze říct: „Mimochodem ta reportáž z Bagdádu byla 

celá vymyšlená, ve skutečnosti jsem byl v Basře.“337 Tímto Milhousovým přiznáním se odkazují 

tvůrci seriálu na postavu novináře Jaysona Blaira, který pracoval pro The New York Times a který 

byl na přelomu tisíciletí považován za vycházející hvězdu žurnalistiky. V roce 2003 se však zjistilo, 

že si některé své články vymýšlel a že se dopouštěl plagiátorství. 

Jediný, kdo Líze zůstane věrný, je její bratr Bart, který zastává roli karikaturisty. Ve chvíli, 

kdy ostatní odchází, Bart zrovna maluje, jak Burns přivazuje na koleje psa, na kterém je napsáno 

 
335 Tamtéž. 
336 Tato Brockmanova „věrnost“ jakémukoli vlastníkovi, je patrná i z jiných dílů. Například v 15. epizodě 5. 

řady Hrdinný kosmonaut Homer, se Brockman domnívá, že na planetu Zemi brzy zaútočí armáda mravenců. Do 

vysílání říká „...Ale jedna věc je jistá, nic mravence nezastaví, brzy budou tady. Já za sebe vítám naše nové 

hmyzí vládce a rád bych jim vzkázal, že jako uznávaná televizní osobnost jim mohu být užitečný při zátahu na 

další otroky do cukrových jeskyní." (BAEZA, Carlos, MIRKIN, David. Simpsonovi. 15. díl, 5. série. Hrdinný 

kosmonaut Homer. [epizoda televizního seriálu]. USA, 20th Century Fox, 1994. Fox Network, 24. 3. 1994) Ve 

13. epizodě 9. řady Radost ze sekty zase referuje o hnutí moventariánů, které se ve Springfieldu objevilo. 

„Springfield ovládla cizí a zřejmě nebezpečná sekta, která si říká moventariáni výměnou za váš dům a úspory 

vůdce této extrémní a škodlivé víry slibuje, že věřící odveze kosmickou lidí na planetu Blahoslavia. Omluvte můj 

hlasatelský smích. Chacha!" Nicméně vzápětí mu někdo mimo záběr podá jakýsi dokument, Brockman ho 

přelétne očima a okamžitě obrátí kartu. „Dámy a pánové, právě jsem se dozvěděl o změně ve vedení této stanice. 

Vítejte moventariáni, dál nám zdokonalujte životy. Zbožňuji vás, náš vůdce a nový šéfe naší televizní 

společnosti.“O'DONNELL, Steve, MOORE, Steven Dean. Simpsonovi. 13. díl, 9. série. Radost ze sekty. 

[epizoda televizního seriálu]. USA, 20th Century Fox, 1998. Fox Network, 8. 2. 1998 
337 ANDERSON, Bob, PAYNE, Don. Simpsonovi. 22. díl, 15. série. Válka s molochem [epizoda televizního 

seriálu]. USA, 20th Century Fox, 2004. Fox Network, 23. 5. 2004 
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„svoboda slova“, z dálky přijíždí vlak, který má hlavu Smitherse. Bart to komentuje slovy:„Naučil 

jsem se jednu věc, pero je mocnější než hořící pytel hnoje.“338 

 Líza se nevzdává ani ve chvíli, kdy Springfieldská jaderná elektrárna odpojí domu 

Simpsonů elektřinu. Ředitel základní školy Skinner jí půjčí cyklostyl, ručně ovládaný 

rozmnožovací přístroj, který elektřinu nepotřebuje. 

V dalším kroku chce Burns svou konkurenci zdiskreditovat a otiskne článek „Líza miluje 

Milhouse“. To je pro Lízu poslední kapkou, rozhodne se vydat závěrečné číslo The Red Dress 

Press. Druhý den ráno však zjistí, že si ji obyvatelé Springfieldu vzali za vzor a rozhodli se vydávat 

vlastní noviny. Například místní opilec a Homerův nejlepší kamarád Barney jí nadšeně sděluje: 

„Lízo, díky tobě jsem pochopil důležitost nezávislejch médií, tak si tisknu vlastní noviny. I když 

většina zpráv je z internetu.“339 

I Homer začne vydávat deník The Homer Times: „vidíš, Lízo, místo jednoho mediálního 

magnáta tu teď běhaj stovky cvoků, co tak šíří svoje pomatený názory.“340 

Mezitím Burns ve svém sídle přiznává porážku: „Asi je opravdu nemožné ovládat všechna 

média. Pokud nejste Rupert Murdoch, to je muž na svém místě.“341 Při těchto slovech se Burns i 

Smithers dívají přímo „do kamery“.  

Domnívám se, že i kdyby Burns ve své poslední větě Murdochovo jméno nezmínil, bylo 

by divákům více méně jasné, o kom příběh Montgomeryho Burnse jako mediálního magnáta 

pojednává.  

Postavu Australana Ruperta Murdocha, stejně jako dříve O. J. Simpsona, není nejspíš třeba 

dlouze představovat. Jde o jednoho z nejvlivnějších lidí na světě, mediální impérium, které 

Murdoch vybudoval, zasahovalo do tří kontinentů (předtím než prodal 20th Century Fox 

společnosti Walt Disney). Ještě donedávna sestávaly jeho dvě firmy News Corporation a 20th 

Century Fox z osmi satelitních televizních stanic, 175 novin, čtyřiceti knižních vydavatelství, sta 

kabelových stanic, čtyřiceti televizních stanic a z jednoho filmového studia. Investigativní práce 

časopisu The New York Times z dubna roku 2019 zjistila, že Murdochova média výrazným dílem 

přispěla k výsledkům voleb v Austrálii, USA i Velké Británii.  

„Jeho noviny a televizní sítě přispěly k zesílení národních vzpour, které přetvářely vlády 

nejen ve Spojených státech. Stanice Fox News názorově splynula s prezidentem Trumpem a jeho 

základnou stoupenců, což Murdochovi poskytlo bezkonkurenční míru vlivu v nejmocnější 

 
338 Tamtéž. 
339 Tamtéž. 
340 Tamtéž. 
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demokracii na světě. Ve Velké Británii vedl jeho bulvární deník The Sun brexitovou křížovou 

výpravu. (…) V Austrálii, kde je Murdochova síla nejzakořeněnější, se jeho média snažila 

zdiskreditovat tamější uhlíkovou daň a vytlačit řadu premiérů, jejichž agenda se neshodovala s 

jeho vlastní,“342 vyjmenovávají redaktoři Jonathan Mahler a Jim Rutenberg. 

Po zhlédnutí dílu Válka s molochem seriálu Simpsonovi otázka zní: Jak je možné, že si 

tvůrci seriálu mohou dělat legraci z konzervativního magnáta, který vlastní stanici, na které 

vysílají? Ovšem, sice žijeme v demokratickém světě, kde platí svoboda slova, ale nepředpokládali 

bychom u člověka, který je víc než ochotný použít média ve prospěch svých politických myšlenek, 

pravý opak? Jak je možné, že producenti společnosti 20th Century Fox dovolili tvůrcům Simpsonů 

implicitně použít jméno jejich nadřízeného Ruperta Murdocha? 

Zaprvé je důležité zmínit, že televizní síť Fox Broadcasting Company přišla na americký 

trh ve chvíli, když již televizní obrazovky ovládala takzvaná „velká trojka“ - stanice CBS, NBC a 

ABC. Seriál Simpsonovi byl od počátku tažným koněm stanice Fox Network a silnou posilou v 

boji o sledovanost (připomeňme například výše uvedený souboj seriálu Simpsonů v počátcích jeho 

vysílání s televizní stálicí The Cosby Show). Producentům i samotnému Rupertu Murdochovi 

muselo být jasné, že si diváci seriál oblíbili právě kvůli jeho kritickému komentáři, a že ho pro 

zachování vysoké sledovanosti nelze nijak omezovat.  

Zadruhé nabízí příhodnou odpověď na tyto otázky Moritz Frink v knize The Simpsons: A 

Cultural History: „Simpsonovi jsou jen dalším vyjádřením cynismu, který je vlastní neoliberální 

ekonomice. Vztah Simpsonů k Foxu není protichůdný, nepřátelský či problematický. Naopak, je v 

souladu s logikou pozdního kapitalismu, který staví na zpeněžení kontrakulturních obrazů.“343 

Podle mého názoru si Rupert Murdoch jako každý dobrý mediální magnát uvědomoval, že 

navzdory svým postojům a politickým idejím musí poskytovat obsah co nejširšímu publiku, aby 

uspokojil obě strany politického spektra. „V prvních několika letech (vysílání seriálu), se někteří 

staromódní lidé domnívali, že Simpsonovi podkopávají rodinné hodnoty. Myslím si, že je to 

hloupost,“344 cituje Murdocha John Ortved.  

Rupert Murdoch však nebyl jedinou inspirací epizody Válka s molochem. Tímto dílem se 

tvůrci Simpsonů přidali do probíhající diskuze ohledně deregulace médií již výše uvedenou 

Federální komunikační komisí. V červnu roku 2003 totiž komisaři z FCC uvolnili pravidla 

 
342 MAHLER, Jonathan a Jim RUTENBERG. How Rupert Murdoch' s Empire of Influence Remade The World. 

The New York Times [online]. April 3, 2019 [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: 

https://www.nytimes.com/interactive/2019/04/03/magazine/rupert-murdoch-fox-news-trump.html 
343 FINK, Moritz. The Simpsons: A Cultural History. London: Rowman & Littlefield, 2019. ISBN 

9781538116166. s. 32 
344 ORTVED, John. The Simpsons: An Uncensored, Unauthorized History. United States: Faber and Faber, 2009. 

s. 123 



 

77 

 

omezující vlastnictví médií. Umožnili tím například společnostem koupit více televizních stanic a 

novin v jednom městě, vlastnit zároveň tiskové a rozhlasové médium v jednom městě nebo vlastnit 

televizní stanice, které pokryjí až 45 procent amerických domácností (místo předchozích 

stanovených 35 procent). 

Je nutné zmínit, že v čele FCC tehdy stál Michael Powell, o kterém také byla řeč již výše. 

Powell se stal komisařem v roce 1997 a už tehdy předesílal, že se bude zasazovat o deregulaci 

vlastnictví médií. Magazín Broadcasting and Cable o něm v roce 2000 napsal: „Powellova 

deregulační mantra mu zajistí spoustu fanoušků v tomto průmyslu i mezi republikány sedícími v 

Kapitolu.“345 V rozhovoru s reportérem Samem Donaldsonem se Powell nechal slyšet, že 

„monopol přece není nelegální“346. Do čela FCC byl jmenován roku 2001. Jako hlavní argumenty 

výše jmenované prosazené deregulace uváděl zejména proměnu mediální krajiny s nástupem 

internetu a na to navazující zastaralost pravidel. Dalším důvodem byl názor, že tehdejší pravidla 

narušovala volný trh a ohrožovala ziskovost společností, což, jak často zmiňoval Powell i firmy 

působící na mediálním trhu, bylo v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy (svoboda slova a 

právo na majetek).  

Proti deregulaci se postavila široká škála lidí, příznačný je i fakt, že dva demokraté 

zasedající v komisi hlasovali proti Powellově návrhu (byli přehlasováni v poměru 3:2). 

Nejhlasitějším odpůrcem byla nezisková skupina Prometheus Radio Project. Organizace podala 

stížnost u Odvolacího soudu Spojených států pro třetí obvod, v níž poukázala na některé 

metodologické problémy a nejasnosti v průzkumu Diversity Index, který si FCC nechala vyhotovit 

a na kterém stavěla své rozhodnutí deregulovat. Analýza sloužila jako měřítko podílu různých 

společností na lokálních mediálních trzích. Cílem bylo zjistit míru koncentrace firem na těchto 

trzích. Nicméně kvantitativní přístup analýzy, jak upozornila skupina Prometheus Radio Project, 

pracoval s danou problematikou zejména jako s ekonomickou záležitostí a zapomínal na politický 

aspekt věci347. 

Odvolací soud Spojených států pro třetí obvod ve věci rozhodl tak, že FCC mělo své kroky 

přezkoumat. Do věci se vložil i Kongres, který na konci roku 2003 stanovil zákonný limit, podle 

kterého může společnost vlastnit televizní stanice, které pokryjí maximálně 39 procent amerických 

domácností. Ostatní deregulační akty FCC však zůstaly platné.  

 
345 FREEDMAN, Des. The Politics of Media Policy. Cambridge: Polity Press, 2008. ISBN 978-07456-2841-7.  
346 Transcript of conversation between FCC chairman Michael K. Powell and Sam Donaldson. NAB 2001 

CONVENTION [online]. Las Vegas, Nevada, April 24, 2001 [cit. 2020-05-09]. Dostupné z: 

https://transition.fcc.gov/Speeches/Powell/2001/spmkp102.pdf 
347 FITZGERALD, Scott W. Corporations and Cultural Industries: Time Warner, Bertelsmann, and News 

Corporation. Plymouth: Lexington Books, 2019. ISBN 978-0-7391-4405-3. s. 163 
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10.5 Infotainment a marketing 

Poslední epizoda, u které bych se ráda zastavila v této kapitole, je 21. díl 9. řady Bart – 

televizní šoumen348. Děj epizody je následující. Aby si mohl Kanál 6 obnovit licenci, musí 

vymyslet naučný pořad pro děti. Rozhodne se udělat dětské zprávy a ředitel springfieldské základní 

školy Skinner dostane za úkol vybrat z řad studentů moderátora, proto osloví Lízu. Marge následně 

donutí Lízu, aby si Barta vzala jako pomocníka, který bude referovat o sportu.  

První den natáčení Líza vystupuje stroze a uměřeně jako pravý profesionál a drží se 

přesných (byť značně nudných) faktů. Naproti tomu Bart dělá ze zpravodajského pořadu show, což 

se producentům stanice líbí mnohem víc, a proto se rozhodnou, že sourozenci Simpsonovi budou 

pořad moderovat spolu. „Bart má šarm, šmrnc a švih. Říkej si tomu, jak chceš, ale vždycky z toho 

koukaj pěkný prachy,“349 říká jedna z producentek Líze. Zklamaná dívka řekne v rozčilení 

producentce, že „Bart je trouba“350, což její bratr uslyší a rozhodne se být tím nejlepším 

moderátorem, aby Líza žárlila. Jde proto za Kentem Brockmanem pro radu. Zkušený televizní 

moderátor mu řekne, že tajemství jeho úspěchu leží v jímavých příbězích, které „chytnou za srdce“. 

Bart vezme Kenta za slovo a začne pracovat na sérii reportáží s názvem „Bartovi lidé“. Jde o 

smutné lidské příběhy, cílící na emoce. V jedné z reportáží například Bart představuje divákům 

muže, který celý svůj život krmil kachny, nicméně nyní kachny zmizely a muž je proto smutný. 

Rozzlobená Líza se rozhodne Barta přelstít. Pošle svého bratra na smetiště hledat příběh 

přistěhovalce, který nemá kde bydlet. Místo srdceryvného příběhu tam na něj čeká školník Willy, 

kterému Bart nedávno (na začátku epizody) zničil dům.  

Bart a Líza se nakonec usmíří a rozhodnou se v dětských zprávách spojit Lízinu poctivost 

a Bartovo showmanství. Jenže pořad je mezitím zrušen a nahrazen seriálem Chocobot od Matella 

aneb Spousta energie s tyčinkou Mars, ve kterém si roboti vyrobení z čokoládových tyčinek hrají 

s hračkami od společnosti Mattel.  

Epizoda nám prostřednictvím Barta a Lízy ukazuje dvě reprezentace novináře a ptá se nás: 

který z nich je lepší? Jak říká Jonathan Gray, seriál Simpsonovi nám nikdy neukázal ideálního 

novináře351. I když by se na první pohled mohlo zdát, že je Líza v roli moderátorky dětských zpráv 

člověkem na svém místě, který je diskriminován po penězích lačnícími producenty, nelze o ní 

 
348 KIRKLAND, Mark, DOYLE, Larry. Simpsonovi. 21. díl, 9. série. Bart – televizní šoumen [epizoda televizního 

seriálu]. USA, 20th Century Fox, 1998. Fox Network, 19. 4. 1998 
349 Tamtéž. 
350 Tamtéž. 
351 Stejně tak nám ale nikdy neukázal ideálního politika, podnikatele, právníka, atd.; GRAY, Jonathan. Watching 

with The Simpsons: Television, Parody, and Intertextuality. London: Routledge, 2006. ISBN 9780203961360. 
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mluvit jako o nejlepším zpravodaji, kterého dětské zprávy mohly mít. Její první zpráva o tom, že 

knihovna snížila svůj rozpočet o tři procenta, nesplňuje onu zásadu závažnosti (obsah zpravodajství 

by se měl týkat toho, komu je určen), protože do springfieldské knihovny nikdo nechodí. Líza jako 

moderátor není ani srozumitelná, používá totiž příliš složitá slova, a není tak blízko svému publiku.  

Bart je naproti tomu dokonalým představitelem infotainmentu. Je z něj cítit osobnost, bez 

které se moderátor pro podstatu své profese neobejde. Tuto specifičnost povolání dobře popisuje 

Andrew Boyd v Příručce pro novináře: „Přes usilovnou práci reportérů, režiséra a dalších 

talentovaných členů zpravodajského týmu, pověst televizní nebo rozhlasové stanice stojí a padá s 

výkonem několika jedinců, kteří se pohybují takříkajíc v přední linii. Dobrý moderátor může 

vylepšit image či hodnocení stanice a špatný je může naprosto zničit.“352 

Pro producenty stanice je Bart dobrou investicí a nic jiného je nezajímá. Bart se ale chce 

stát lepším zpravodajem, než je Líza, a proto zavítá ke Kentu Brockmanovi. Ten mu poradí, ať cílí 

na emoce a ať v lidech probouzí sentiment. Jedna z respondentek353 v knize Jonathana Graye 

Watching with the Simpsons uvádí, že podobné lítostivé příběhy, které představuje Bart 

prostřednictvím série reportáží, dělal i reportér Mike McCardell pro kanadskou stanici CTV ve 

Vancouveru354.  

Brockman svou radou přiznává, že hledání faktů pro něj jako pro novináře už nehraje roli. 

Jeho postava se napříč všemi epizodami ocitá v postpravdivé době. Pro jeho diváky není pravda 

přitažlivá ani důležitá ani relevantní, místo ní stojí v popředí emoce. 

Otázkou zůstává, jak by vypadala Lízina a Bartova spolupráce, pokud by jim byla 

umožněna. Podle profesora London School of Economics and Political Science Charlieho Becketta 

nejsou emoce něčím špatným, co do žurnalistiky nepatří, právě naopak. Beckett říká, že 

žurnalistika bude muset přijmout emoce za své, aby přežila ve světě, který se ve velké míře 

odehrává na sociálních sítích (jež jsou na emocích založené): „Aby byla nová podoba žurnalismu 

účinná, musí přijmout emoce, a zároveň se držet tradičních hodnot zpravodajských médií, jako je 

transparentnost, odbornost, nezávislé a kritické zprávy a analýza.“355 

Nicméně, jak přiznává Beckett, emoce dnes většinou slouží jako marketingový či 

stylistický nástroj, nemají mravní základ a už vůbec ne vypovídající hodnotu. Žurnalistika 

 
352  BOYD, Andrew. Příručka pro novináře: Zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha: Centrum nezávislé 
žurnalistiky, 1995. s. 125 
353 Gray neuvádí jejich celá jména. Tato respondentka je uvedena jako Joanne. 
354 GRAY, Jonathan. Watching with The Simpsons: Television, Parody, and Intertextuality. London: Routledge, 

2006. ISBN 9780203961360. s. 136 
355 BECKETT, Charlie. Emotionally networked journalism: regaining trust, rebuilding truth? LSE [online]. 
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orientující se podle lidských pocitů a osobních předsudků snižuje kvalitu informací, která je potřeba 

pro živý a efektivní veřejný diskurz. „Fragmentovaný relativismus neschopný reflexe nahrazuje 

odůvodněný argument.“356 Což je bohužel i případ Bartových reportáží.  

Epizoda Bart – televizní šoumen končí prohrou žurnalistiky (ať už byla či mohla být 

jakákoliv) a vítězstvím marketingu. Dětské zprávy nahrazuje animovaný seriál, který je parodií na 

sitcomy z 80. let, jako byly Transformeři či G. I. Joe, tedy na televizní pořady, jež byly stvořeny 

za účelem prodat výrobek.  

„Tvůrci epizody naznačují, že reklama jako žánr již obsadila mnoho, ne-li všechny žánry 

ostatní. Reklamy a marketing se neomezují pouze na přestávku či mezeru mezi pořady. Jejich texty 

fungují napříč televizním vysíláním. (…) Pořad Chocobot od Matella aneb Spousta energie s 

tyčinkou Mars je pak jasnou ukázkou toho, jak se dětské pořady stávají pouhou reklamou na 

zboží.“357 

 
356 Tamtéž. 
357 GRAY, Jonathan. Watching with The Simpsons: Television, Parody, and Intertextuality. London: Routledge, 
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Závěr 

Simpsonovi zpopularizovali nový typ televizního žánru – animovaný seriál v hlavním 

vysílacím čase. Vybudovali si silnou fanouškovskou základnu a získali publikum, které se na 

jednotlivé epizody dívá opakovaně. Dokázali, že i oblast populární kultury může nést kvalitní 

obsah hodný rozboru a akademického výzkumu.  

Jejich politické, sociologické a kulturní komentáře rezonují, a to i přesto, že se k divákům 

dostávají až s odstupem času. Otázkou je, zdali tyto komentáře dokážou přežít, zdali si lidé pustí 

seriál za deset let a znovu se zasmějí zobrazení George H. W. Bushe. Pochopí-li tlak společnosti, 

který je vyvíjen na Selmu a který ji přivádí k myšlence, že chce (nebo potřebuje) mít děti, zdali v 

Marge a v jejím boji proti firmě Cukroláskovy cukrovary poznají reprezentaci Erin Brockovichové. 

Budou-li vědět, kdo „byl“ Rupert Murdoch. Možná, že ubíhající čas přiřkne seriálu nové významy. 

Problematika rozebíraná výše se vlastně vůbec nemusí týkat konkrétních událostí. Politické 

negativní kampaně, populismus, senzacechtivost bulvárních médií, infotainment, nástrahy 

zveřejňování osobního obsahu na sociálních sítích; u těchto fenoménů se předpokládá, že navzdory 

proměnám společnosti přežijí.  

I v případě, že některé reference budou navždy ztraceny v takzvané mediální obezitě a 

přehlcenosti obsahem, seriál Simpsonovi vypovídá o době, ve které vznikal a ve které jednotlivé 

epizody debutovaly na televizních obrazovkách. 

Konkrétní události komentují tvůrci Simpsonů zábavnou formu, přesto děj jednotlivých 

epizod dokáže nést silnou myšlenku, projevit názor a znovu probudit diskuzi na dané téma. V 

mnoha aspektech má animovaný seriál širší možnosti celospolečenského komentáře než seriózní 

média. Nemusí se držet objektivního popisu událostí, protože podstatu daných skutečností již divák 

zná z novinových titulků, ze záběrů televizních kamer či z frází, které v médiích slyšíme stále 

dokola. Reálné kauzy, jako je aféra Nipplegate, soudní proces s O. J. Simpsonem či Internetová 

horečka zachycuje, seriál s náladami a pocity, které tyto události provázely. Nabízí však i přidanou 

hodnotu; aspekty, které si široká veřejnost třeba plně neuvědomovala, protože se o nich nemluvilo.  

V díle Mnoho Apua pro nic seriál zdůrazňuje, že přistěhovalectví je pilířem Ameriky a 

nelze jej prezentovat černobíle jako hrozbu pro obyvatele Spojených států. V epizodě Jak si Kent 

pustil pusu na špacír, která odkazuje na aféru Nipplegate, ukazuje seriál absurditu jedné chyby v 

jednom okamžiku jednoho člověka, který se od zbytku společnosti odlišuje jen tím, že na něj míří 

objektivy kamer v rámci živého vysílání. V dílu Jsem cholerik, ale učím se nám názorně předvádí, 

jak bláhoví jsme byli, pokud jsme na konci 90. let investovali do nově vzniklých internetových 

firem, které se místo udržitelného obchodního modelu vyzbrojily marketingovými hesly a 
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zapamatovatelnými značkami. V případě epizody Homer Zvrhlík, která odkazuje na soudní proces 

s O. J. Simpsonem, nás Simpsonovi upozorňují na moc televizních kamer a na sílu emocí, jež (i 

přes všechna varování) mají stále silný hlas ve veřejném diskurzu. 

Díky své audiovizuální animované podstatě seriál přináší politickou satiru, kterou si 

jakákoliv forma seriózního média z principu nemůže dovolit. V epizodě Návrat leváka Boba dává 

důraz na sílu veřejného mínění. Zobrazuje, jak dav může odebrat moc osobě, do jejíž rukou ji ještě 

před nedávnem ochotně složil. Ukazuje, jak image politika vítězí nad politickým programem.  

Svou nezávislost na mateřské televizní stanici Fox Network Simpsonovi zdůrazňují 

kritickou sebereflexí. Seriál nám říká, že si je vědom svého ukotvení v mediálním prostředí a 

naznačuje, že je schopen tyto hranice překračovat. Obecnou mediální krajinu zobrazuje se všemi 

jejími negativními konotacemi. Nepřináší reprezentaci prototypu hrdinného novináře, válečných 

reportérů, kteří ve své profesi vidí vyšší poslání. Právě naopak, v díle Válka s molochem nám 

naznačuje, že i obyčejný občan s prostou myšlenkou nezávislého deníku, dokáže překazit plány 

mediálních magnátů a jít proti trendu konglomerace médií. 

V předchozích odstavcích jsem se snažila zasadit obsah seriálu do kulturních, politických 

a společenských událostí. Zjistila jsem však, že text, který se snažím analyzovat, je masivní a nabízí 

mnohem víc prostoru k dalším kvalitativním výzkumům, jež nejsem v bakalářské práci schopna 

postihnout. Kapitola Postava novináře by při podrobnější analýze vydala na samostatnou 

bakalářskou práci. Zaměřila jsem se v ní hlavně na reprezentaci televizních moderátorů, tvůrci 

Simpsonů ale často využívají i symbol rotujících novin. Prostřednictvím novinových titulků si 

pomáhají ve vyprávění zápletky. 

Další směr možného výzkumu vidím v zaměření se na způsoby, jakým Simpsonovi 

zobrazují inkorporaci reklamy do jiných televizních žánrů. Této problematiky jsem se alespoň 

zevrubně dotkla při analýze dílů Líza proti mluvící panence a Bart – televizní šoumen. Od věci by 

také nebylo porovnat komentáře ve starších a novějších dílech. Podle mnohých kritiků, sloupkařů 

i fanoušků seriálu obsah epizod postupem času (a při velkých změnách v personálním složení 

tvůrčího týmu) upadal. Z hlediska populární kultury by mohl další výzkum též směřovat ke studiu 

publika a fanouškovské základny seriálu. Za zvážení stojí sociologický experiment, v němž 

bychom třídě specifického demografického vzorku pustili jednu konkrétní epizodu seriálu a 

následně se respondentů ptali, jaké reference na jaké konkrétní události v promítnuté zápletce vidí.  
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Summary 

The Simpsons made popular a new type of television genre; prime-time animated 

television series. They have established a strong fan base and gained the audience that watches 

episodes repeatedly. They have proved that the popular culture can carry quality content, 

which is worth of analysis and academic research.  

Their political, sociological and cultural commentaries resonate, even though they do 

not reach the audience immediately. The question is whether these comments can last. Will 

TV viewers watch the series after ten years and laugh again at the depiction of George H. W. 

Bush? Will they understand the exerted pressure that Selma feels and that leads her to the idea 

that she wants (or needs) to have a child? Will they recognize Erin Brockovich's representation 

in the character of Marge? Will they know who „was“ Rupert Murdoch?  

Perhaps, time will create new meanings. In fact, the issues discussed above may not 

relate to specific events at all. Political negative campaigns, populism, sensationalism of 

tabloid media, infotainment, pitfalls of sharing personal content on social network; these 

phenomena are expected to survive despite the metamorphosis of society. Even if some 

references will get lost in so-called media obesity and content overload The Simpsons bear 

witness to the era of its creation.  

Creators of the Simpsons comment on specific events in an entertaining way. Yet, the 

plot of the episodes can carry a strong idea, express an opinion and wake up the discussion. 

Through many ways an animated series has a wider range of societal commentary than 

traditional media. It does not have to stick to an objective description of events. The viewer 

already knows the facts from newspaper headlines, television camera shots or from phrases 

that we hear in the media over and over again. 

The series capture real cases such as the Nipplegate affair, the trial of O. J. Simpson 

and the Dot-com bubble with the moods and feelings that accompanied these events. 

Moreover, it offers added value, aspects that the general public may not have been fully aware 

of. 
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Thanks to its audiovisual animated nature, the series carry a political satire, which any 

form of traditional media cannot presume in principle. The Simpsons emphasize their 

independence of the television station Fox Network with critical self-reflection. The series 

makes statement that it is fully aware of its place in the media landscape and indicates that it 

is able to cross these boundaries.  

In the previous paragraphs, I tried to situate the content of the series into cultural, 

political and social events. However, I found that the text that I am trying to analyze is massive. 

Finally, it offers much more room for further qualitative research which I am not able to 

capture in a bachelor's thesis.  
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