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Anotace 

Diplomová práce s názvem Publikum má vždy pravdu: výzkum vzorců divácké recepce 

televizní show „Tvoje tvář má známý hlas“ se zaměřuje na výzkum motivace 

televizního publika ke sledování populární imitační reality show Tvoje tvář má známý 

hlas z produkce české televizní stanice TV Nova. Z perspektivy klasických 

auditoriálních výzkumů a teoretického diskurzu kulturálních studií se předkládaná 

kvalitativní analýza zabývá především zachycením a interpretací diváckých požitků, 

které publikum při sledování dané show zažívá, ale také sociálními funkcemi a 

kulturními významy, jakých pořad pro své uživatele nabývá. Ústředním nálezem 

rozboru je zjištění, že požitky diváků oscilují kolem jejich interakce s kulturními 

identitami, jejichž produkci se pořad systematicky věnuje. Vznik potěšení je založen na 

mechanismu sémiotické imitační hry s těmito kulturními identitami, respektive hře 

v rozeznávání pop-kulturních referencí a následném porovnávání ikonických znaků 

původní identity s její hereckou nápodobou. Divák zažívá potěšení v okamžiku, kdy je 

mu umožněno zužitkovat svůj kulturní kapitál a znalosti populárního umění tak, aby 

mohl tyto imitační kulturní reference dekódovat a získat z nich uspokojivý smysl. 

Mediální produkce by proto měla s ohledem na vlastní obsahy příslušné poznatky 

aplikovat, aby pro své publikum nabývala relevantnějších společenských a kulturních 

významů. Média by tímto zároveň měla v současné postmoderní kultuře umožňovat 

svým uživatelům spotřebou mediálních produktů úspěšně vykonávat jejich „DIY 

kulturní občanství“. 

 

 

Annotation 

A diploma work titled The Audience Is Always Right: An Analysis of Audience Viewing 

Patterns of “Your Face Sounds Familiar” TV Show is focusing on the research of  

television audience motivation to watch the popular imitation reality show Your Face 

Sounds Familiar  a Czech television TV Nova channel production. From the perspective 

of classical etnographic audience research and of cultural studies theoretical discourse, 

the presented qualitative analysis addresses particularly the capturing and interpretation 

of the viewers´ pleasures which the audience experiences while watching the given 



 
 

show,  and moreover it also deals with the social functions and cultural meanings the 

show conveys to its consumers. The central finding of the analysis is the fact that the 

viewer´s pleasures oscillates around their interaction with cultural identities the 

production of which the show systematically addresses. The origin of the pleasure is 

based on the mechanism of a semiotic imitation game with these cultural identities, or 

as the case may be, it is based on a game vesting in the recognition of pop-culture 

references and subsequent comparison of iconic features of the original identity with its 

acted  resemblance. The viewer experiences pleasure at the moment when enabled to 

make use of his cultural capital and knowledge of popular art so that he can decode 

these imitation cultural references and gain a satisfactory sense from them. The media 

production should thus apply the corresponding findings with respect to the contents 

themselves, so as to convey more relevant social and cultural meanings. At the same 

time the media should enable their users to successfully exercise their “DIY cultural 

citizenship” by consuming their media products. 
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Úvod 

„...to ne, to není se slastí, s potěšením ten seriál nemá nic společného. [...] To ne. 

To prostě je seriál, který začne v osm, skončí v deset a tím to končí a neuvažuju nad 

tím.“ – Matylda (53)  

„Stejně jako spoustu dalších věcí v populární kultuře, když si vezmeme samostatně jednu 

epizodu nebo i celý seriál bez toho, aniž bychom se zamysleli nad tím, čemu slouží, kam 

zapadá a pro koho je určený, může se zdát, že jde o věc nezasluhující si žádný zájem” 

(Hartley 1999: 183). 

V 80. letech byly položeny základy do té doby nového způsobu chápání mediálního 

publika a také toho, jak textům a kódům televizních programů publikum rozumí. 

Stěžejní se v tomto ohledu stal teoretický koncept Stuarta Halla zvaný „model 

zakódování a dekódování”, ze kterého vyplývá, že televizní obsahy jsou tzv. polysémní, 

v důsledku čehož nelze garantovat, že publikum bude výstupům rozumět konzistentně 

právě v souladu s významy, jež byly do mediálního textu jeho výrobci původně 

„zapracovány” (Hall 1996a). Hallův model tímto způsobem obrátil pozornost 

mediálních a televizních studií k procesům, jak jsou mediální obsahy svými recipienty 

užívány. John Storey píše, že kultura nespočívá v kulturních předmětech samotných, 

nýbrž v nakládání s těmito předměty. Zásadní je to, jakým způsobem z kulturních 

komodit získáme smysl: co s nimi uděláme, jak si je vyložíme a přizpůsobíme, jakou 

hodnotu jim přisoudíme (Storey 2003b: ix - xii). 

Kultura je všední; vzniká v kontextu každodennosti. Kulturní významy nejsou nikdy 

fixní, konečné nebo pravdivé. Jsou naopak otevřeny měnícím se společenským 

diskurzům a sociálním praktikám. Význam je totiž vždy sociální praktikou, respektive 

jejím výsledkem (Storey 2003b: ix - xii). Studium kultury, a tím pádem také televize, je 

proto do velké míry studium o způsobech jejího užívání. Na to, jak televizi užívat, však 

žádná univerzální příručka neexistuje. Televize má svou vlastní logiku, sémiotiku, 

ekonomiku, pragmatiku, jazyk, žánry, významy, role a funkce. Jedná se o velice 

komplexní fenomén, který není jednoduché studovat i interpretovat. Jedním ze způsobů, 

jak televizi a její polysémii pochopit, je proto dotázat se samotných uživatelů, jak 
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vlastně televizi a její kultuře rozumí. A právě výzkum publika je tématem předkládané 

práce. 

Téma a cíle práce 

Televizní imitační reality show Tvoje tvář má známý hlas v produkci české 

televizní stanice TV Nova představuje od roku 2016 jeden z nejsledovanějších 

televizních pořadů v Česku s vysokými podíly na sledovanosti a průměrnou 

sledovaností zhruba mezi 1,1 – 1,5 milionem diváků během prvních čtyř sérií pořadu 

(www.mediaguru.cz; viz kapitolu 7.4.1.). V tomto smyslu se jedná o určitý popkulturní 

fenomén české televizní produkce představující z perspektivy mediálních studií materiál 

zajímavý k rozboru. 

Jak již bylo výše řečeno, tématem této práce je výzkum publika, respektive televizního 

publika, a to konkrétně pravidelných diváků této v České republice populární zábavné 

reality show. Východisko analýzy pracuje s teoretickým diskurzem popisujícím koncept 

tzv. aktivního publika, z něhož metodologie práce čerpá. Vzhledem k popularitě show a 

příslušné teorii tak autor práce předpokládá, že sledováním pořadu z něj diváci získávají 

určitá potěšení a aktivně užívají jeho vizuální text ve prospěch svých vlastních zájmů, 

čímž pro ně populární program nabývá nových konkrétních významů. Pořad a jeho 

sémiotickou výbavu jinak řečeno přizpůsobují svým identitám a vztahují jej určitým 

způsobem ke své kulturní příslušnosti, vlastnímu životu a každodenní realitě. Snahou 

tohoto výzkumu je tedy mimo jiné také odhalit, zachytit a vyložit sociální recepci 

pořadu a způsoby jeho užití; respektive způsoby jeho sociální a kulturní apropriace. 

Primárním cílem práce je tedy kvalitativními technikami dotazování vybraného vzorku 

diváků pořadu odhalit, jaké významy, požitky a funkce pořad svému publiku poskytuje 

a pokusit se tak do jisté míry vysvětlit popularitu či lákavost, a tím pádem i úspěch 

zmiňované show. Za účelem zvýšení validity výzkumu bylo hloubkové dotazování 

navíc řízeno některými dosavadními poznatky o způsobech divácké recepce reality TV 

pořadů (Hill 2005; Turner 2010; Murray, Oullette 2004; Reifová 2020) a určitými 

okruhy klíčových témat týkajících se samotné show Tvoje tvář má známý hlas. Dané 

okruhy byly identifikovány na základě definice pořadu z hlediska jeho žánru, formy a 

také s ohledem na popis důležitých aspektů pořadu relevantních pro konkrétní 
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analytické zaměření práce (Turner 2014; Turner, Tay 2009; Bignell 2013). Metodologie 

práce (její teoretický aparát, technika a design) je pak inspirovaná řadou klasických 

studií mediálního, převážně televizního publika, řadících se k tzv. etnografickému typu 

auditoriálního výzkumu. Samotná analýza dat jako taková poté ovšem postupuje podle 

pravidel metody zakotvené teorie dle Corbinové a Strausse (1999). 

Dosavadní zpracování tématu v českém prostředí 

Tato práce se zabývá poměrně konvenčním tématem televizního publika, svým 

zaměřením si ovšem klade ambici tento předmět uchopit způsobem, který není 

v českém akademickém prostředí výrazněji zastoupený. Kombinujíc řadu teorií a 

konceptů, se navíc zabývá současným českým kulturním TV fenoménem a současným 

českým televizním publikem. 

Zahraničních studií zabývajících se problematikou publika televizních reality show 

bychom našli celou řadu, v českém prostředí však oborová práce s tímto specifickým 

zaměřením prozatím scházela. Existující práce, které publikum populárních televizních 

pořadů analyzují, doposud zahrnovaly výzkum užití seriálové narace českých 

mýdlových oper (Kvasničková 2010), různé perspektivy výzkumu divácké motivace ke 

sledování televizních seriálů (Krivenkaya 2016; Turnová 2016), či výzkum recepce 

televizních seriálů (Částová 2016), výzkum samotných televizních seriálových fanoušků 

(El Bournová 2017), sociálního užití televize (Šnajdrová 2009), motivace ke sledování 

reality show, ovšem optikou teorie užití a uspokojení (Potůčková 2015).  Řada dalších 

prací o reality TV formátech se týkala problematiky divácké motivace pouze okrajově. 

Oborová práce v rámci mediálních a televizních studií, která by zkoumala oblast 

divácké motivace ke sledování televizních reality show s využitím příslušných 

teoretických konceptů a daných oborových souvislostí tedy v této podobě zatím 

nevznikla.   

Analytická inspirace 

Pokud jde o zmiňované oborové koncepty či souvislosti, prvotním inspiračním 

impulsem ke vzniku této práce (tedy ke studiu divácké recepce populárních mediálních 
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obsahů a problematiky „popularity” obecně) se stala, na poli kulturálních a 

auditoriálních studií, klasická publikace Watching Dallas Ien Angové (Angová 2018). 

Známá studie motivovala na počátku metodologického designování vlastního výzkumu 

zájem o další příbuzná východiska a udala směr celé budoucí práce. 

Angová ve své knize popisuje, co jí k zájmu o studium fenomenálně úspěšné mýdlové 

opery vedlo: „Svého času jsem skutečně náležela ke kategorii oddaných dallasovských 

fanoušků. To, že jsem sama sobě přiznala existenci těchto požitků, také iniciovalo vznik 

této studie – chtěla jsem v prvé řadě těmto požitkům porozumět […]“ (Angová 2018: 

19). Aniž by autor této práce o důvodech Angové a její studii předem věděl, obdobně si 

i on sám přiznal existenci vlastních požitků z dané show, což stimulovalo touhu po 

porozumění a výkladu těchto požitků a zároveň i výběr příslušného tématu a 

výzkumného problému. 

Práce dále vychází z teoretického diskurzu kulturálních studií, především pak z textů 

Johna Fiskeho, Davida Morleyho, Stuarta Halla, Ien Angové, Johna Hartleyho či 

Graeme Turnera, které se zaměřují na koncepty jako je sémiotická apropriace, tvorba a 

konzumace identit, sociální a kulturní užití televizních obsahů ve sféře každodennosti, 

struktura a hegemonie, polysémie, populární požitky, kreativní spotřeba, „DIY kulturní 

občanství“ atd. Společným jmenovatelem všech těchto konceptů je přisuzování aktivní 

role mediálním recipientům v tom, jak nakládají s mediálními a kulturními produkty. 

Tento koncept aktivního publika je nakonec také základem následujícího textu. 

Romantizace publika? 

I z tohoto důvodu proto může tato diplomová práce budit dojem, že televizní 

publikum a jeho moc nad tržní povahou mediálních obsahů příliš romantizuje. Práci 

skutečně chybí v mnoha ohledech kritická rovina a její celkový charakter může 

připomínat to, co Jim McGuigan nazývá kulturní populismus (McGuigan 1992). 

Předkládaná práce však představuje pouze první část zamýšlené dvoudílné studie, která 

se zabývá jedním kulturním fenoménem z pohledu obou jeho protilehlých částí. Moc 

struktury mediálního textu a vliv mediální produkce na výsledné populární obsahy nelze 

v žádném případě ignorovat. Proto také představuje tato oblast vhodný námět pro 
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druhou část zamýšleného pokračování studie. V takovém případě je pak show Tvoje 

tvář má známý hlas metaforicky listem papíru, jehož strany jsou od sebe zákonitě 

neoddělitelné, a jedině studiem obou částí můžeme dosáhnout komplexní interpretace. 

Takto by totiž měla být média nakonec zkoumána. Studium jedné i druhé části 

fenoménu se může samo o sobě zdát nedostatečně kritické, jeho kritičnost však vzniká 

až vzájemným propojením obou částí. Taková teze má však potom přirozeně vliv i na 

podobu této práce. Autor si je povahy předkládaného textu vědom, práci však vnímá 

jako součást nadcházejícího pokračování, po jehož zpracování by teprve obě práce jako 

celek představovaly celistvý text ve své kritické komplexnosti. 

Kromě výše řečeného se práce odchyluje od své původně schválené teze, a to zejména 

v tom, že zmiňovaná druhá část zamýšlené dvoudílné studie, se kterou teze počítala a na 

kterou se původně odkazovala, doposud nevznikla. Došlo také k rozšíření struktury 

práce a obsahu její teoretické části. 

Výzkum ve vztahu k mediálním studiím 

Předkládaná práce svým výstupem aspiruje přispět do odborné debaty o mediálním 

publiku a způsobech recepce populárních televizních reality show. V rámci mediálních 

studií se proto pokouší zařadit konkrétně k disciplíně tzv. television studies. Vybraný 

pořad si tento výzkum bere spíše pouze jako příklad, na kterém je možné se pokusit 

chování mediálního, respektive televizního publika ilustrovat. Studie konkrétně tohoto 

mediálního produktu by tak měla v obecné rovině vypovídat o mechanismech spotřeby 

mediálních obsahů či recepčních strategiích, které publikum využívá za účelem 

vlastního potěšení z těchto obsahů. Výsledky studie by tak měly obohatit soudobý 

diskurz o mediálním publiku jako takovém, protože právě pochopení vlastností a 

jednání moderního publika je zásadní pro přesnější porozumění funkce médií v 

současné postmoderní a digitální době. 
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1. Television studies 

„Americká televize je krásné představení, každodenní chrlení tisícovek obrazů, oko 

si ani na chvíli neodpočine, neustále je k vidění něco nového. Široká paleta témat s 

minimálními nároky na porozumění. Je plně oddána poslání zásobovat publikum 

zábavou” (Postman 2010: 105). 

1.1. Postmoderní vizuální kultura 

Dnešní svět je (v rámci studia médií a kultury) možné se stále větší jistotou 

popsat jako svět, kterému dominuje zábava (Postman 2010). Turner píše, že „zábava se 

stala nejvíce persvazivní diskurzivní doménou populární kultury 21. století” (2010: 160) 

kolonizující lidské životy a identity. Žijeme v prostředí bohatě saturovaném obrovským 

množstvím mediálních kulturních výstupů a jejich spotřebou. Postmoderní neo-liberální 

uspořádání společnosti a médií je charakteristické globálním tokem informací, obsahů a 

populární kultury (Bignell 2000). Jelikož informace a obsahy dnes hravě „přetékají”1 

mezi konvergentními2 mediálními formáty a platformami (Moravec 2016), je objem 

toku tohoto převážně obrazového mediálního materiálu natolik mohutný, že jej někteří 

teoretikové označují za významnou složku vizuální kultury (Mirzoeff 2012). „Fascinace 

obrazy a jejich účinky, která poznamenala modernismus, stvořila postmoderní kulturu – 

a ta je nejvíce sama sebou, když je vizuální“ (Mirzoeff 2012: 15). 

Tato vizuální kultura na sebe váže ojedinělou dynamiku – je to její „živost” a 

„aktuálnost“ - vlastnosti, díky kterým se tolik prosazuje. Teoretik vizuální kultury 

Nicholas Mirzoeff hovoří o dvou vlastnostech vizuality, které stojí v protikladu k 

mluvenému projevu. Prvkem odlišujícím všechny druhy obrazovosti od jakéhokoliv 

textu je její bezprostřednost, s jakou působí na smysly. Na rozdíl od psaného textu mají 

obrazy moc působit bezprostředně na první pohled (Mirzoeff 2012: 29). 

 
1 metaforu „tekutosti“ popularizovat britsko-polský sociolog Zygmunt Bauman (2002) – pozn. autora 
 
2 mediální konvergence – sbližování a hybridizace mediálních forem a obsahů. Proces propojování 
obsahů, technologií, mediálních organizací a publika (Moravec 2016) 



10 
 

Postmoderní režim společnosti tedy dává přednost vizuálním a figurativním formám a 

také smazává rozdíly mezi elitní a populární kulturou (Bignell 2000: 171). Významnou 

roli v rámci vizuální kultury, médií a populárních kulturních obsahů pak hraje televize, 

která je ztělesněním vizuální kultury a audiovizuální reality, která na sebe váže vizuální 

kulturní významy a požitky. 

1.2. Obor television studies 

Televize jako médium nabízí téměř nekonečnou škálu nejrůznějších druhů 

programů, zábavy, informací a reklamy. Rozličné programové žánry dokážou adresovat 

snad jakékoliv divácké potřeby a záliby (Bignell 2013). Jedním z hlavních důvodů pro 

studium a konceptualizaci televize je tak přesvědčení, že televize, respektive její obsah, 

je nositelem sociálních a kulturních významů. Hartley (1992) proto předkládá, že 

televize není pouze technická komunikační extenze člověka v McLuhanovském pojetí 

(McLuhan 2011), ale základní katalyzátor vytváření významu a smyslu věcí, které jsou 

utvářeny právě v prostředí kultury, jejíž je televize součástí a televizi proto chápe jako 

textuálně-kulturní strukturu (Hartley 1992). 

Televize je však rozsáhlý, komplexní a rozmanitý textový systém, zahrnující mimo jiné 

produkci, obsahy, publikum, recepci. Systematické studium televize - tzv. television 

studies (Bignell 2013) - je pak podle Hartleyho kolosální a chaotický systém, jelikož 

televize jako předmět je pouze těžko redukovatelná na objekt vědeckého bádání 

(Hartley 1999: 18). Televizní studia jsou velmi fragmentovaný obor – „výzkumníci 

mluví různými jazyky, používají různé metody ve snaze zodpovědět různé otázky o 

různých kouscích celého fenoménu” (Hartley 1999: 18). Televize je proto jako celek 

popisována na základě zaměření pozornosti na její jednotlivé „momenty” produkce 

textu, publika, funkce či historie „sledováním institucionalizace, diskurzu, politické 

ekonomie a společenského dopadu průmyslu, technologií a praktik, které jsou součástí 

televize” (tamtéž). 

A jestliže jsou tedy television studies podle Hartleyho „užitečným vhledem do osobních, 

běžných způsobů vytváření významu v moderní demokratizující se společnosti” (Hartley 

1999: 16), pak jednou z významných oblastí, kde se tyto významy konstituují, je praxe 

samotné recepce televizního publika, což je také ústřední téma této práce. Zaměření na 
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„moment” televizního publika, jeho vlastností a recepčních rámců ve vztahu k 

nejvýraznějšímu mainstreamovému fenoménu televize (Moran 2009) v jejím 

globalizovaném stadiu - televizních reality show. 

V následujícím textu práce využívá hned několik různých termínů – „televizní studia”, 

„studium televize”, „television studies”, „studia televize”, které jsou nicméně pouze 

několika variantami téhož, jelikož všechny odkazují ke stejné disciplíně, v anglosaské 

literatuře označované jako „television studies”. 

1.3. Studium televize a výzkum publika 

V rámci (nejen) oboru televizních studií je akademická teoretizace a sociálně 

vědní výzkum publika významnou, tradiční a poměrně rozsáhlou disciplínou. Studia 

televize se zabývají televizním publikem a tím, jak s televizí interaguje. To zahrnuje i 

výzkumy, kdy jsou diváci dotazováni na jejich postoje k tomu, co sledují, jak sledování 

televize zapadá do jejich každodenní životní zkušenosti a jak se praxe vztahuje k nim 

samotným. Rozličné oborové studie se zabývají tím, jaký dává televize pro své 

publikum smysl a proč je pro něj natolik důležitá, či nedůležitá (Bignell 2013: 4). 

Televize byla již od svých počátků ve „zlatém věku” (v USA od konce 40. let do konce 

50. let 20. stol.)3 považována za médium, které zaujímá ve všedním životě svých diváků 

speciální postavení (Bignell 2013: 12), a výzkum diváckého užívání televize tak tvoří 

velkou oblast televizních studií, potažmo i mediálních a kulturálních studií. 

V obecné rovině se studium mediálního publika zajímá o to, jak jeho různé skupiny 

interpretují mediální obsahy v závislosti na jejich věku, pohlaví, genderu, vzdělání či 

ekonomickém statusu. V oblasti televize se pak výzkumníci zaměřují ve velké míře na 

individuální mediální uživatele či skupiny a na to, jak je televize užívána v kontextu 

běžného života lidí (Bignell 2013; Hill 2005; Turner 2010; Morley 1986; Ang 2018). 

Televizní publikum je tedy v rámci nastolené disciplíny posuzováno převážně jako 

skupina různorodých individuí, s odlišným pozadím a zájmy, jejichž divácké návyky a 

preference není jednoduché odhalit a predikovat, a které je nestálé tak jako jiné druhy 

spotřebitelů (Bignell 2013: 25). 

 
3 Bignell 2013: 51 
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Snahou je zde tedy porozumět, jakou má televize pro své uživatele funkci, jak formuje 

každodenní život lidí, a jak tím pádem formuje i publikum samotné. Výzkum publika se 

v rámci television studies pokouší odhalit, jaké prožitky, znalosti, ale např. i 

nespokojenost či podráždění televize vyvolává a co jejím uživatelům nabízí v rovině 

jejich sociální existence. Záměrem je pochopení procesu, jak televize se svým publikem 

interaguje a jakou hodnotu a uspokojení divákům přináší (Bignell 2013; Hartley 1992). 

1.3.1. Výzkum publika jako dvojsmyslné paradigma 

   Zájem o mediální publikum tak v diskurzu studia kulturní funkce populárních 

masových médií nadále potvrzuje upřednostňování tohoto typu metodologie oproti 

analýze samotných mediálních textů a pozadí jejich produkce. Koncept plurality 

významů (polysémie) a determinující pozice aktivního publika, což je základní 

výzkumné východisko práce a bude rozvedeno v jejích dalších částech, jsou stále 

klíčovými teoretickými vzory a využívají se pro pochopení toho, jak publikum televizní 

texty interpretuje (Bignell 2013; Hartley 1999; Turner 2010). 

Aktivita publika v interpretaci a apropriaci mediálních obsahů je však vlastnost, která 

mu byla přisouzena až během postupného vývoje mediální teorie. Tento model vznikl v 

rámci diskurzu kulturálních studií a popis tohoto přístupu bude předmětem 

následujících kapitol - mimo jiné i v kontrastu s konceptem masového publika a 

příslušných pojetí vycházejících z klasické teorie masové komunikace.  

Dřívější metodologie totiž pracovala primárně rovnou s analýzou mediálních textů, 

přičemž v určování jejich pravého významu privilegovala roli výzkumníka a následně 

předpokládala, že stejné významy bude textům přisuzovat i samotné publikum (Bignell 

2013: 256; Turner 2003). Později však metodologie začala konečnou autoritu pro 

chápání a interpretaci (nejen) televizních textů přidělovat právě běžnému publiku včetně 

dříve opomíjených skupin diváků jako jsou etnické subkultury, ženské publikum nebo 

děti (Bignell 2013: 256; Turner 2003). 

Mediální producenti, profesionálové, velké mediální firmy, korporace, provozovatelé 

vysílání, ale např. i mediální teoretikové zastupující tzv. politickou ekonomii 

komunikace (viz McChesney 1996; McGuigan 1992; Mosco 2009) však ve své činnosti 

aplikují v převládající míře jiná pojetí mediálního publika. McQuail (2007: 237) píše, že 
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profesionalismus mediálních producentů má za následek jistou apatii a přezíravost vůči 

publiku danou jejich přesvědčením, že sami výrobci nejlépe vědí, co si publikum myslí, 

co požaduje a proč. David Altheide pak tvrdí, že snaha televizních stanic v získání co 

největšího publika vedla k cynismu mediálních profesionálů v posuzování publika jako 

omezeného a nekompetentního (Altheide 1974 in: McQuail 2007). S tímto rezonuje i 

Hartleyho názor, že publikum je de-facto často umělým, fiktivním konstruktem 

průmyslu a mediální instituce (televize) s ním zacházejí jako s nekompetentním dítětem, 

které je neustále potřeba navádět, usměrňovat, disciplinovat a vést (Hartley 1992: 17-

18). 

Tržní orientace vede provozovatele komerčních TV stanic pochopitelně k nejlepším 

možným ekonomickým výsledkům, a tedy i k úsilí o maximalizaci divácké sledovanosti 

pořadů (Bignell 2013). Televizní produkce se proto snaží aktivně vynalézt a vytvořit co 

největší publikum (Hartley 1992: 114-117); a vyrábí tudíž pořady nabízející univerzální 

paletu individuálních potěšení překračující hranice třídy, genderu, etnicity apod. tak, 

aby zploštila demografický profil svého publika. (Hartley 1992: 110-117). Výše 

popsané je také v souladu s tvrzením Ien Angové (1991), že publikum je takto 

konstruováno na základě odhadů sledovanosti televizních pořadů, či je profesionálními 

producenty vnímáno pouze skrze optiku marketingového výzkumu atp.  

Čeho se podobné konstrukce (či kritika v případě Angové) dotýkají, je pojetí publika 

jako masy, představující protiklad publika aktivního (viz výše). Rozdílné přístupy k 

chápání publika a vývoj smýšlení o uživatelích médií jsou pak předmětem dalších 

kapitol. Výklad bude věnovat zvláštní pozornost konceptu aktivního publika, který 

představuje základní metodologické východisko předkládané práce a je klíčový pro její 

celkový design a teoretickou logiku. 

2. Vývoj představ o publiku 

V této kapitole bude představen koncept publika, jak jej v klasickém pojetí chápe 

teorie masové komunikace, zejména pro následné porovnání s konceptem aktivního 

publika. 
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2.1. Definice mediálního publika 

Na úvod je čistě z praktického a formálního hlediska vhodné uvést alespoň 

základní charakteristiku mediálního publika. Pojem publikum v oboru studia mediální 

komunikace zpravidla označuje kolektivně uživatele určitého média či v širším pojetí 

příjemce nějakého obecně (veřejně) dostupného mediálního sdělení, přičemž toto 

sdělení může nabývat formátů jako je film, televizní pořad, rozhlasová stanice, webová 

stránka, sportovní utkání, hudební koncert, tištěný magazín atd. (Jirák, Köpplová 2009). 

Podle mediálního teoretika Denise McQuaila pojem publikum „jednoduše referuje k 

čtenářům, divákům či posluchačům jednoho či více mediálních kanálů nebo určitého 

obsahu či produkce” (McQuail 1997: 1). 

2.2. Proměnlivá charakteristika publika 

Vzhledem k metodologii a povaze výzkumného tématu, jak je vymezila průvodní 

teze této práce, je na začátku vhodné stanovit teoretická a gnozeologická východiska, na 

jejichž základě budou další části textu operovat. Abychom se dokázali zorientovat v 

paradigmatu, které řídí celkový design a koncept následujícího výzkumu, je zapotřebí 

představit teoretický model mediálního publika, jenž se utvořil v postmoderní éře na 

základě kulturálních studií (Hartley 1999; Fiske 1987; Alasuutari 1999; Fiske 2017, 

Jenkins 1992) či v současnosti v prostředí síťových médií po nástupu internetu (Bignell 

2000; Jenkins, Ford, Green 2012; Turner, Tay 2009; Turner 2010). 

Pro zvýraznění důležitých aspektů bude tento soudobý model ilustrován mimo jiné také 

v protikladu k některým starším vývojovým etapám, či jiným teoretickým konceptům, 

respektive představám o povaze publika v jeho vztahu k médiím. Konceptualizace 

mediálního publika (a tedy v přeneseném smyslu i samotné publikum) se totiž 

historicky vyvíjí a proměňuje (McQuail 1997). Mediální teorie registruje několik 

vývojových fází konceptualizace publika od publika masového, přes publikum aktivní 

až po publikum moderní, síťové (Turner 2010). Model aktivního publika, který je pro 

tuto práci klíčový, vznikl postupně de-facto jako reakce na tzv. „funkcionalistický 

model“ klasického masmediálního výzkumu 60. a 70. let a je častokrát interpretován v 

porovnání s konceptem publika masového (McQuail 1997).  
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2.3. Představa masy a masového publika 

V literatuře je možné vysledovat dva odlišné, soupeřící přístupy k chápání 

mediálního publika a jeho role - koncept aktivního a pasivního publika (např. Jirák, 

Köpplová 2009; Reifová 2004). První, historicky starší, přístup předpokládá, že média 

mají na publikum silný vliv; pracuje s konceptem amorfní masy a masové kultury 

zaměřené na „nejnižšího společného jmenovatele“ s cílem zúročit nízký vkus 

atomizovaných, izolovaných jedinců (McQuail 1997: 4-13). 

Model masového publika tak považuje příjemce mediálních obsahů v masové 

komunikaci pouze za pasivní účastníky (McQuail 1997) podléhající manipulativní síle 

omnipotentních hromadných sdělovacích prostředků disponující symbolickou mocí a 

tím pádem i schopností persvazivně působit na chování jednotlivců podle vůle těch, 

kteří média kontrolují (Thompson 2004: 21-22). 

Tento koncept publika vychází v zásadě z prvních historických pokusů vysvětlit povahu 

masové komunikace – konkrétně z aplikace lineárního modelu komunikace autorů 

Clauda Shannona a Warrena Weavera (1998), s rozhodující představou jednosměrnosti 

komunikačního toku - dominantní role podavatele sdělení a „zasaženého" příjemce s 

identickou reakcí na komunikovaný podnět a absencí zpětné vazby (Thompson 2004; 

Jirák, Köpplová 2009). Příkladem využití modelu může pak být dobová teorie tzv. 

magické střely, případně podkožní jehly (např. Ballová-Rokeachová, deFleur 1996) 

přisuzující médiím okamžitý, uniformní dopad, jemuž nejsou příjemci schopni nijak 

vzdorovat. 

2.4. Frankfurtská škola a kontrola mas 

Právě představa pasivního publika složeného z atomizovaných jedinců, kteří 

bezvýhradně přijímají mediovaná sdělení, však vedla také ke zformování tzv. 

filozofického a sociálně-vědního přístupu označovaného jako kritická teorie médií 

(Storey 2001: 85). Tato škola je důležitou součástí kulturní kritiky zabývající se ve 

velké míře společenským fungováním médií a tím pádem i povahou mediálního 

publika. 
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Kritická kulturní teorie „vychází z předpokladu, že masová média se stala v moderních 

a pozdně moderních kapitalistických společnostech mocnou sociální silou a 

manipulativně ovlivňují společnost svým působením” (Jirák, Köpplová 2009: 338). 

Podle zástupců této školy existuje ve společnosti nerovnost v přístupu k moci, která 

spočívá v kontrole médií a kulturní produkce. Konkrétně kritická marxistická teorie vidí 

v kultuře (a s ní i v médiích) nástroj buržoazní vládnoucí třídy, která kontroluje 

prostředky materiální produkce. Funkcí médií je pak zajišťovat buržoazii moc 

spočívající také v kontrole utváření dominantních společenských idejí (Storey 2001 82-

84). Škola se pokouší odhalit (a následně kritizovat), jak se prostřednictvím kultury a 

médií tato moc ve společnosti reprodukuje, jak se reprodukuje ideologie a dominantní 

významové konstrukce a jak v tomto procesu figurují média a mediální publikum 

(Storey 2001: 82-113). 

Právě idea pasivního publika v tomto směru figurovala dlouho. Např. zástupci 

frankfurtské školy, pod vlivem zkušeností s nacistickou propagandou v tehdejším 

Německu i tlakem americké spotřební kultury, rozvinuli svou kritiku na konceptu 

pasivního publika, které není schopno působení masové komunikace a kultury na 

myšlení a postoje jednotlivců v zásadě nijak vzdorovat (Storey 2001: 85-94). 

Ideologická reprodukce „falešného vědomí” se v případě frankfurtské školy 

nemanifestuje skrze výrobní a materiální vztahy ve společnosti, jak je tomu u Marxe 

(Marx, Engels in: Abercrombie, Turner, 1978: 151), nýbrž právě prostřednictvím 

masové kultury a médií - kulturního průmyslu (Storey 2001: 85-94). 

2.4.1. Kulturní průmysl jako nástroj ideologie 

   Termín kulturní průmysl poprvé použil Theodor W. Adorno v díle Dialektika 

osvícenství (Adorno, Horkheimer 2009) se spoluautorem Maxem Horkheimerem k 

označení masové výroby zboží a standardizovaných kulturních produktů určených ke 

spotřebě a kumulaci zisku. Film, rozhlas, kreslené seriály, ale i hudbu a ilustrované 

časopisy označil Adorno za kulturní průmysl (Adorno, Horkheimer 2009) a jejich 

povahu za antiosvícenskou (Adorno 2003). 

Adorno totiž tvrdí, že oduševnělou kulturní produkci nemístně kolonizoval rozum a 

principy modernity. Produkty kulturního průmyslu proto v moderní, racionalizované 

kapitalistické společnosti vznikají na principu tovární výroby a standardizace - kultura 
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byla industrializována, reifikována a komodifikována podle principů tržních vztahů 

(Adorno, Horkheimer 2009). Takto unifikovaná kultura je pak ovšem i zbavená své 

původní kritické funkce, ztrácí svůj subverzivní potenciál; disent naopak pouze otupuje, 

ochočuje, má konejšivý účinek, eliminuje rezistentní stanoviska, marginalizuje odpor a 

legitimizuje stávající společenský řád (Adorno 2003), když daný systém a jeho ideologii 

vydává za jedinou přípustnou možnost. Ideál efektivity, výkonnosti, standardizace a 

racionálního řízení společnosti je zde dominantní ideologií měnící společnost do 

podoby nekritické, konzumní masy pasivních jedinců (Adorno, Horkheimer 2009; 

Adorno 2003). 

2.4.2. Totalita falešných potřeb 

   Podle dalšího představitele frankfurtské školy Herberta Marcuseho má pak 

kulturní průmysl také funkci vytvářet a uspokojovat uměle stimulované „falešné 

potřeby”, které slouží k integraci jedince do systému průmyslové produkce a spotřeby, k 

jeho manipulaci a sociální kontrole (Marcuse 1991). Kapitalismus propagací svého 

spotřebního principu s využitím kultury a komercionalizovaných médií jedince zcela 

uniformizuje, vede jej ke konformitě a totální identifikaci s těmito konzumními 

principy, vytváří závislost na odcizených potřebách a otupuje tak jeho kritické vědomí i 

vůli k jakékoliv revoltě. Svobodná kapitalistická společnost se tak stává novou formou 

totality (Marcuse 1991). 

Kulturní průmysl frankfurtské školy tedy představuje určitý mechanismus vlastní 

spotřebnímu kapitalistickému systému, jenž mu slouží k oslabování a podvracení 

opozičních postojů, reprodukci stávajících mocenských vztahů, na právě jehož základě 

vládnoucí třída a kapitalismus udržují svou dominanci. Zdrojem ideologie jsou zde 

média a masová kultura, přičemž subordinované mediální publikum je „vykořisťováno” 

v totalitním prostředí konzumu, falešných potřeb, narkotizující masové kultury a 

ideologických mediálních obsahů (Storey 2001: 85-94). A svou pozici není schopno 

změnit. 

„Masová kultura produkuje bezbranné, pasivní masy lidí, aglomeraci atomizovaných 

jedinců, kteří jsou izolováni od své pozice v rámci společenské struktury, netuší nic o 

svém třídním vědomí ani o různorodých sociálních a kulturních společenstvích; tito 

jedinci jsou v daném pojetí zcela bezbranní a zbavení jakékoliv moci” (Fiske 2017: 95). 
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2.5. Funkcionalistická tradice masmediálního výzkumu publika 

Význam frankfurtské školy spočívá zejména v tom, že svými postuláty a 

definicemi masových médií a publika jako pasivní bezmyšlenkovité masy, 

charakterizuje de facto celou první vývojovou fázi mediálního výzkumu včetně 

výzkumu publika (Turner 2003: 169). Přesně v těchto místech totiž začíná i velké 

množství definic a popisů publika tvořící základ celého tzv. dominantního paradigmatu 

teorie masové komunikace, jak problematiku popisuje McQuail (2007).  

Celé studium masové komunikace (a mediálního publika) bylo a je do velké míry 

založeno na předpokladu, že média mají významné účinky (např. Ballová-Rokeachová, 

deFleur 1996; McQuail 1997) a dominantní funkcionalistické paradigma mediálního 

teorie je pak na výzkumu těchto účinků do velké míry postavené. Frankfurtská škola 

např. rozvinula tezi, že masová kultura produkuje určité potřeby4 a funkcionalistický 

přístup potom operuje s přesvědčením, že funkcí médií ve společnosti je tyto potřeby 

uspokojovat. 

2.5.1. Televizní publikum v rámci behaviorálního výzkumu 

   I studium televize a televizního publika se rozvinulo na základě kulturní teorie 

včetně Frankfurtské školy a ze sociálně vědního přístupu 30. a 40. let vycházejícího z 

teorie masové společnosti a využívajícího zejména metody psychologie. McQuail píše, 

že prvotní výzkum masové komunikace se zabýval mediálními účinky se zaměřením na 

potenciální újmu, jakou mohou média způsobovat a že téměř každý takový výzkum byl 

zároveň tím pádem i výzkumem publika „vystaveného“ mediálnímu vlivu a působení 

(McQuail 1997: 17). Na tomto základě pak vznikla řada klasických výzkumů a teorií 

označovaných jako studium „užití a uspokojení“ (Fiske 1990: 151-156). Tento přístup 

už sice s publikem nezachází jako s obětí médií na základě premisy, že jedinec má 

určité potřeby a média si aktivně vybírá a konzumuje podle toho, jakou možnost 

uspokojení mu dané médium nabízí (tamtéž), John Hartley nicméně píše, že: 

[tuto behaviorálně orientovanou analýzu] „nezajímala ani tak televize coby kulturní a 

historický fenomén jako spíš její vlastní metodologická a disciplinární vědeckost; 

nezajímala se o televizi, ale o nacházení vědeckých způsobů popisu pozorovatelného 
 

4 viz výše – Herbert Marcuse a falešné potřeby kulturního průmyslu (Marcuse 1991) 



19 
 

chování jedinců a nalézání způsobů replikovatelných vědeckých experimentů [...] V 

rámci daného přístupu usilovali výzkumníci americké školy komunikace o pozorování, 

popis a kvantifikaci toho, jaké „užití a uspokojení” může publikum z televize mít” 

(Hartley 1999: 131). Podle Hartleyho totiž v rámci této funkcionalistické tradice studia 

masové komunikace nebyla televize brána jako součást kultury, ale jako záležitost 

chování, a byla popisována v sociologických a psychologických rámcích (tamtéž). 

Paradigmatem výzkumu byla presumpce, že televize je užívána de-facto pouze pro 

uspokojení nějakých potřeb bez reálné možnosti, že publikum se na televize může dívat 

jednoduše pro radost a že motivace masového publika může být „pozitivní” a vliv 

televize nemusí být nutně patologický (tamtéž). 

2.5.2. „Škola strachu“ a „škola touhy“ 

   Hartley v souvislosti s behaviorálním a funkcionalistickým výzkumem mluví o 

„škole strachu”, která konstruuje televizi jako součást celospolečenského úpadku - 

plnou násilí, sexu a vulgárního jazyka - eventuálně jako spiknutí, které má za cíl udělat 

z publika povolné konzumenty (Hartley 1999: 132-133). „Škola strachu“ pracuje s 

modelem pasivního publika, v televizi hledá síly vlivu, moci a manipulace 

uplatňovaných na publiku prostřednictvím její komercializace, konzumace, na základě 

mediálního vlastnictví a kontroly (tamtéž str. 135). 

Jako protiváhu pak Hartley uvádí „školu touhy”, která z jeho perspektivy naopak věří v 

demokratizující potenciál televize. „Škola touhy“ chápe televizi jako interaktivní 

komunikační médium, v jehož prostoru dochází k transakci významů a jelikož se 

televize tímto způsobem nachází v kulturní a sémiotické sféře, není ani prakticky možné 

ji konzumovat pasivně (Hartley 1999: 135). Hartley tím říká, že užívání televize je 

aktivní proces produkující aktivní publikum a převis kulturních významů. Tyto 

koncepty, důležité pro zafixování teoretických základů výzkumné části práce, budou 

dále rozebrány v následujících kapitolách. 
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3. Aktivní publikum 

Koncept pasivního publika byl však postupně revidován a vedle modelu 

všemocných médií se prosadily i jiné přístupy posuzující charakter mediálního publika 

v rozporu s klasickou teorií masové komunikace, čímž se obor mediálních studií (a tím i 

zároveň televizních studií) začal přibližovat podobě, jakou má v dnešní době. 

Mediální studia jako taková jsou v současnosti velmi objemný, multidisciplinární obor 

snoubící (včetně teorie masové komunikace) širokou škálu doplňujících se, přesto však 

odlišných, směrů. Dnes již totiž přemýšlíme o mediálním publiku jako o uvědomělých 

spotřebitelích mediálních textů, ze kterých si jednotliví uživatelé vybírají preferované 

obsahy a sami určují, co budou a nebudou konzumovat; s mediálními obsahy nadále 

pracují, přizpůsobují je vlastním potřebám, interpretují na základě svého sociálního 

pozadí, dominantní ideologii přesměrovávají, obcházejí, nebo jí vzdorují, kulturu 

samovolně přetvářejí či sami dokonce tvoří apod. Tento výklad mediálních recipientů se 

v teoretickém diskurzu utvořil modelem aktivního publika. 

3.1. Kulturální studia - paradigmatický zvrat 

Pojetí aktivní role mediálního publika v procesu mediální komunikace vytvořily 

především kvalitativně orientované sociálně-vědní obory, které vznikly na základě tzv. 

etnometodologického obratu pod vlivem rozvoje kulturní a sociální antropologie a 

britské tradice kulturálních studií (Storey 2001; Turner 2003). Kulturální studia 

představovala zásadní změnu celého paradigmatu nejen chápání publika, ale i v celé 

mediální teorii. 

Kulturální studia představují velkou větev kritické teorie médií coby alternativního 

paradigmatu, které se proti dominantním funkcionalistickým modelům teorie masové 

komunikace zaměřených na mediální účinky razantně vymezilo (Alasuutari 1999). Na 

přelomu padesátých a šedesátých let se o tento posun a vývoj v chápání publika zasadilo 

uskupení několika, z dnešního pohledu významných sociologů, kulturních teoretiků a 

literárních vědců jako byli Richard Hoggart, Raymond Williams či Stuart Hall. Ti stáli 

za vznikem výzkumného ústavu a akademického pracoviště při Birminghamské 
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univerzitě v Anglii, známého jako Centrum pro současná kulturální studia - Centre for 

Contemporary Culture Studies založeného v roce 1964 (Turner 2003). 

Zde byl rozvinut velmi komplexní multidisciplinární přístup ke studiu kultury a médií 

navazující na kritickou tradici teorie médií (Hartley5 popisuje CCCS jako na marxismu 

založený „radikální think-tank“), který čerpal z metodologie literární vědy, kulturologie, 

antropologie, sémiotiky, sociologie, etnografie, ale i strukturalismu, feminismu či 

neomarxismu (Hartley 2005; Reifová 2004). „Kulturální studia jsou interdisciplinární 

obor, kde se slučují určitá témata a metody. Užitečnost tohoto sloučení spočívá v tom, 

že dovoluje porozumět fenoménům a vztahům, což by nebylo jinak možné 

prostřednictvím již existujících disciplín” (Turner 2003: 9). Chris Barker píše, že 

kulturální studia mohou být považována také za „diskurzivní formaci”; „tedy jako 

soubor myšlenek, obrazů a praktik, které umožňují hovořit o určitých tématech” (Barker 

2004: 98). Celý obor se dá takto vyložit jako regulovaný způsob rozpravy spojený „s 

klíčovými koncepty, představami a zájmy, k nimž patří artikulace, kultura, diskurz, 

ideologie, identita, populární kultura, moc, reprezentace a text” (Barker 2004: 98-99).  

Největší přínos kulturálních studií spočíval v tom, že obor odmítl relevanci konceptu 

masy, jednosměrného modelu komunikace a všemocných mediálních účinků (McQuail 

1997). „[...] tento metodologicky pestrý a otevřený přístup [...] můžeme chápat jako 

reakci na behaviorálně orientovaný výzkum masových médií opírající se koncem 

šedesátých let 20. stol. především o kvantitativní metody výzkumu účinků masové 

komunikace” (Reifová 2004: 250). Škola se ale také vymezila proti paradigmatu masové 

kultury a přestala spojovat populární kulturu s projevy nízkého, podřadného vkusu 

(McGuigan 1992). 

Kulturální studia představují dále obor, v jehož osnovách se bohatě rozvinula i 

disciplína kvalitativního a etnografického výzkumu publika (Alasuutari 1999; Jirák, 

Köpplová 2009; Turner 2003) a tvoří proto výchozí teoretický rámec této práce. 

Výzkumné téma a metodický aparát práce jsou odvozené od konceptů, jež kulturální 

studia vyvinula; v následující části práce bude proto příslušným teoriím věnován 

náležitý prostor. 

 
5 Hartley 1999: 116 
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Na tomto místě je také vhodné přidat poznámku, že je nutné mezi sebou vymezit 

„birminghamskou školu” (např. Jirák, Köpplová 2009; Reifová 2004, Barker 2006), 

coby soubor témat a centrálních kategorií, které byly rozvinuty v rámci Centra pro 

současná kulturální studia při Birminghamské univerzitě ve Spojeném království, 

„britskou tradicí kulturálních studií” či pouze „britská kulturální studia” (např. Turner 

2003) a kulturální studia obecně (např. Storey 2003; Hartley 2005). V následujícím 

textu budou však tyto pojmy, zejména s ohledem na větší praktičnost, sloučeny pouze 

pod jeden, a to kulturální studia – coby velmi obsáhlý, komplexní soubor teorií, 

konceptů a specifické sociálněvědní metodologické praxe. V následující části textu 

budou představeny některé základní principy, na jejichž základě se kulturální studia 

v 60. letech zformovala. 

3.2. Charakteristika kulturálních studií 

Kulturální studia jsou skutečně velmi komplexní, multidisciplinární obor, který 

není snadné vyložit v celé šíři. Kulturální studia jsou v různých oborových odvětvích 

přítomna v různých formách, a jejich kapacitu tak není možné (a ani žádoucí) na ploše 

této práce kompletně obsáhnout. Text práce se nadále zaměří pouze na konkrétní 

teoretické kapitoly kulturálních studií, které jsou relevantní a využitelné vzhledem 

k cílům a záměru práce. 

3.2.1. Legitimizace populární kultury každodenního života 

   Kulturální studia byla průlomová především tím, že si za svůj předmět zájmu 

vytyčila seriózní studium populární kultury a kulturních produktů jako něco důležitého 

a smysluplného, co stojí za pozorné zkoumání (Storey 2001; Turner 2003). 

Obor poprvé legitimizoval populární kulturu jako zásadní doménu pro pochopení nejen 

fungování médií a publika, ale také toho, jak a kde se ve společnosti ustavuje moc 

(Storey 2003; Hartley 2005). Škola se seriózně zaměřila na způsob, jak populární 

kultura organizuje ve společnosti produkci a následný provoz významů, jak konstruuje 

sociální zkušenost každodenního života, jakou má populární kultura roli a jak k ní 

přistupují její uživatelé (Turner 2003; Storey 2003). Věnovala se také vztahu mezi 

kulturními produkty a společenským kontextem jejich užití se zvláštním ohledem na 
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rasu, gender, třídní zakotvení či etnicitu apod. (Storey 2001; Storey 2003). Kulturální 

studia jednoduše učinila z populární kultury seriózní akademickou agendu (Turner 

2003: 2). 

Samotný pojem populární kultura je neobyčejně problematický (Reifová 2004): Pracuje 

s adjektivem „populární”, což odkazuje k něčemu, co je v obecné rovině spojováno s 

běžnými lidmi, co je lidmi oblíbené, je lidem určeno, eventuálně, co mají lidé obecně 

rádi (Hartley 2005). Populární kultura mívá či mívala (v rámci tzv. „ideologie masové 

komunikace“ – viz kapitolu 6.3.2.) také konotace jako „zhrublá”, „nízká”, „mizerná”, 

„zchátralá”, „průměrná”, „nevkusná”, „vulgární”, „nekultivovaná” či „laciná”. Existuje 

tedy rozpor mezi tím, zda jsou produkty masových médií pokládány za „dobré”, protože 

jsou populární, či jsou právě ze stejného důvodu pokládány naopak za „špatné” (Hartley 

2005: 178-179). 

Takové otázky či aspekty populární kultury však nejsou předmětem kulturálních studií. 

Ta totiž podobná hlediska zcela pomíjí a operují zejména s inkluzivní definicí kultury. 

Obor chápe kulturu jako „demokratický projekt” (Storey 2003: 2) tedy nikoliv ve 

vylučovacím smyslu pouze „toho nejlepšího, co bylo kdy vymyšleno a řečeno”, jak 

tvrdil Matthew Arnold (Arnold 1869 in: Storey 2009: 6), zástupce elitistické tradice 

kulturní kritiky (Reifová 2004)6, jež spatřovala populární kulturu jako hrozbu pro 

úpadek morálních a kulturních standardů moderní civilizace (Storey 2001). Kulturální 

studia chápala kulturu naopak ve smyslu jednoduše „všeho, co bylo kdy vymyšleno a 

napsáno” - i když se se kulturální studia téměř výhradně zaměřovala na populární 

kulturu (Storey 2003: 2). „Kulturální studia […] inkluzivně otevřela pojem kultury tak, 

aby se do něj vešla kultura každodennosti, včetně mediální populární kultury a 

kulturního vkusu nižších vrstev. […] Vstoupila do polemiky s intelektuální povýšeností 

mávnutím ruky zavrhující populární kulturu jako brak a kýč“ (Reifová 2018 in: Ang 

2018: 168). 

S tímto pojetím kultury byly spojeny již počátky kulturálních studií na konci padesátých 

let a dále pak s tím, jak se škola etablovala v rámci v rámci Centra pro současná 

kulturální studia (Barker 2004) v dekádě let šedesátých. Ve svém díle Culture and 

 
6 Tato tradice kulturní kritiky je v literatuře nejčastěji označovaná jako „The Culture and Civilization 
Tradition“ (např. Storey 2001)  
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Society např. Raymond Williams kulturu definuje jako „whole way of life” (Williams 

1983), tedy obsahující všechny aspekty života a vše, co k němu patří. Pro kulturální 

studia je tedy typický zájem o každodenní „žitou” kulturu, o to, co je všední, přirozené, 

prozaické, ale přesto významotvorné a kulturně využitelné. Kultura znamenala pro 

kulturální studia především významotvorné jednání – proces užívání, vytváření a 

předělávání významů (Reifová 2018 cit. in: Ang 2018: 168). 

Koncept „užití” implikoval v názvu svého díla The Uses of Literacy také britský 

literární teoretik Richard Hoggart (1958). Zabývá se v něm kulturou anglické dělnické 

třídy a strukturou života jedince v ní; hospody, dělnické kluby, jukeboxy, časopisy, 

sport, hudba, noviny, komiksy, televize, ale např. i jazyk, rodinný život, genderové 

vztahy, třídní „selský rozum” - to vše vidí Hoggart jako nedílnou, autentickou součást 

života v dělnické třídě a jako artefakty její komplexní kultury. Dílo mělo svůj význam 

právě v tom, že rázem rozšířilo analytické pole literární a kulturní kritiky o širokou 

škálu doposud opomíjených kulturních produktů - populární kulturu tvořenou prostými, 

„banálnými” předměty všedního života (Turner 2003). 

3.3. Média a texty jako ideologické instituce 

Kulturální studia se však pro mediální teorii stala zásadními zejména až v 

okamžiku, kdy se centrálním tématem oboru stala masová média a jejich funkce. Se 

zcela novou progresivní definicí kultury se obor za vedení Stuarta Halla po svém 

etablování posunul zejména v sedmdesátých letech (Turner 2003) k analýze ideologické 

funkce médií, v rámci které byla média považována za „hlavní kulturní sílu s 

dominantní pozicí v procesu tvorby a transformace populárních ideologií adresovaných 

mediálnímu publiku” (Hall 1996b: 117). V duchu kritické teorie je totiž ideologie zcela 

nejdůležitější konceptuální kategorií kulturálních studií (Turner, 2003) a média a jejich 

kulturní obsahy tak byly považovány za hegemonizující instituce reflektující mocenské 

uspořádání společnosti, naturalizující třídní, rasové a genderové nerovnosti a 

podporující ideologická interpretační schémata sociální zkušenosti mediálních uživatelů 

v pozdně kapitalistických systémech (Reifová 2004). „Ke klíčovým pojmovým 

nástrojům patřily text, ideologie a hegemonie prozkoumávané optikou pojmu populární 

kultury jako oblasti sociální kontroly i rezistence” (Barker 2004: 30). 
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Jedním z hlavních přínosů kulturálních studií bylo proto z tohoto hlediska zavedení 

metody textové analýzy, jež slučovala techniky literární vědy, sociologie i sémiotiky a 

umožňovala ve výsledku „číst” rozličné kulturní produkty, formy, obsahy masových 

médií či sociální praktiky jako „texty” (Turner 2003, str. 71). „Textem je jakákoli 

hermeneutická jednotka, jíž lze přisuzovat význam (od románu a novinové zprávy po 

reklamní spot a telenovelu), čtenářem je jakýkoliv subjekt schopný text interpretovat 

podle kulturní či subkulturní příslušnosti” (Reifová 2004: 242). Tato strukturalisticky a 

marxisticky motivovaná orientace na studium textových reprezentací pak usilovala o 

výzkum vnitřních procesů mediálních textů a o způsoby, jak jsou v těchto textech jejich 

producenty prostřednictvím signifikace organizovány dominantní společenské významy 

a jak s těmito nabízenými významy mediální publikum nakládá (Jirák, Köpplová 

2009).  

Strukturalismus obecně studuje tyto mechanismy a význam chápe jako kulturní produkt, 

jehož konstituce je výsledkem společenské konvence a organizace pravidel v procesu 

reprezentace (Turner, 2003). „Strukturalismus má mnoho variant, ale v základu se 

všechny jeho formy zaměřují na systém pravidel, organizačních vztahů a formálních 

struktur, jež umožňují a následně rámcují produkci významů” (Turner, 2003: 10). 

Využití metodického aparátu sémiotiky a také konceptu ideologie v pojetí 

francouzského marxistického filozofa Louise Althussera tedy umožňovalo rozebírat 

mocenské, ideologické pozadí organizované v kulturních výstupech, politický kontext 

jejich produkce a recepce či rozkrývat sociální hodnoty mediovaných sdělení včetně 

jejich dopadu (Turner 2003: 72). 

V tomto směru se zcela určujícím stal Hallův článek Encoding and Decoding in 

Television Discourse z roku 1973 (Hall 1996a). Jako jeden z nejvýznamnějších 

představitelů birminghamské školy v něm zavedl inovativní teorii a rozbor kulturní 

produkce a recepce v kontextu televizních obsahů. Hallův model se týká vztahu mezi 

texty, jejich producenty a jejich čtenáři či publiky (Barker 2004). Protože vychází ze 

sémiotického a lingvistického základu, centrálním pojmem je zde „kód” - odtud termíny 

„zakódování”, respektive „dekódování”, diskurz, čtení atd. 
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3.3.1. Model zakódování a dekódování: mediální produkce ideologie 

   Hall se na začátku své stati jasně vymezuje proti předchozím modelům masové 

komunikace, které vysvětlovaly princip komunikace jako lineární proces s 

bezprostředním přenosem informací od zdroje k příjemci (kapitola 2.3.). Podle Halla má 

však komunikační proces hned několik autonomních fází, „propojených, avšak 

odlišných momentů” (Hall 1996a: 128) od prvotního produkčního sestavení mediálního 

sdělení (zakódování) po jeho výsledné přečtení a interpretaci (dekódování). Každá z 

těchto fází - jmenovitě produkce, cirkulace, spotřeba a reprodukce - je podmíněna a 

formována určitými „okolnostmi jejich existence” (Hall 1996a: 128). Např. televizní 

programová produkce je rámcována na základě jistých výrobních rutin, technických 

parametrů, profesionálních postupů, institucionálních norem, předpokladů o publiku 

atp. - to vše utváří výslednou podobu „zakódovaného” televizního výstupu (Hall 

1996a). 

Sociální realita se tímto mění do podoby „televizního diskurzu”; je přeložena, 

respektive „zakódována” do specifického jazyka televize (Storey 2003). Spotřebitel, 

situovaný ve specifickém společenském kontextu, konfrontuje mediální text 

prostřednictvím tohoto diskurzu jako výsledku určitých produkčních podmínek. 

Společenské události tedy nekonzumujeme „syrové”, nýbrž zpracované podle smyslu a 

představ výrobců, jež jsou podle Halla ze své podstaty ideologické, jelikož kopírují 

dominantní ideologii dané společnosti (Hall 1996a). 

Model v duchu kritické teorie totiž obecně vnímá média jako hegemonizující instituce, 

které jsou ze své povahy vždy nositeli dominantní ideologie, jež je do mediálních textů 

procesem výroby nutně zakomponována/ zakódována (Hall 1996a). „Každá společnost 

či kultura má sklon vnucovat své vlastní klasifikace sociálního, kulturního a politického 

světa. To ustavuje dominantní kulturní řád, a právě otázka „struktury dominantního 

diskurzu” je tímto klíčová. Zdá se, že jsou různé oblasti sociálního života zaznačeny v 

podobě diskurzu, organizovaného do dominantních či preferovaných významů” (Hall 

1996a: 134). 

To podle Halla dále také znamená, že mediální texty mají v sobě určitý zabudovaný 

sklon navádět své recipienty k preferovaným interpretacím, jež podporují právě 

dominantní společenský diskurz. Zakódováním tohoto „preferovaného významu” (Hall 
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1996a: 134) textu se tedy jeho původce (výrobce) snaží u publika při procesu 

dekódování vynutit žádoucí interpretaci textu a přimět tak jedince k tzv. 

„preferovanému čtení” (tamtéž) - úspěšnému příjmu dominantního významu textu a 

tedy i přijetí zakomponované dominantní ideologie. Preferovaný význam textu je 

takový význam, k němuž nás text a jeho autor navádí (Barker 2004), je to určitý latentní 

sklon textu doporučovat čtenáři, jak má textu rozumět (Reifová 2004).  

Právě způsob technického provedení mediálních obsahů, tedy produkční zpracování 

textů, respektive televizních programů, je zásadním aspektem tvorby preferovaných 

významů a jejich zdárného čtení. „Měřítkem úspěchu takzvaně dobré televize je právě 

to, jak se jí tento preferovaný význam podaří předat. To, že divák pochopí předávané 

žádoucím způsobem, je výsledkem tvrdé práce tvůrců programu. Ideologická práce 

tohoto typu je také velmi náročná, její podstatou je sběr a výběr jednotlivých elementů, 

které mají být začleněny do programu, a dále jejich vhodné uspořádání při současném 

dodržení určitých technických a profesionálních zásad” (McRobbie 2006: 29). 

3.3.2. Model zakódování a dekódování: polysémie a vyjednané významy 

   To však není celá podstata Hallovy koncepce. Britský teoretik se domnívá, že 

publikum je do rozhodující míry nepoddajné; v procesu dekódování totiž dokáže odhalit 

pravý záměr textu a je proto schopné se podsouvané interpretaci sdělení bránit. Jelikož 

Hall zdůrazňuje jednotlivost všech fází transformace, jakou mediované sdělení prochází 

na cestě od svého vzniku až k příjmu a výkladu, má každá z těchto fází své specifické 

„okolnosti existence”, jak bylo již řečeno výše. Fáze produkce sdělení je formována 

jistými okolnostmi, stejně tak jako fáze dopadu sdělení. V praxi to znamená, že 

konečný, dekódovaný význam nemusí být nutně shodný s významem, který byl do textu 

zakódován původně (Hall 1996a). 

Podle Halla je totiž způsob dekódování závislý na konkrétních sociokulturních 

souřadnicích jedince a jeho ukotvení ve společnosti, především pak ale na dané třídní 

pozici čtenáře. Příjemci interpretují text tak, aby odpovídal jejich představám o světě 

daných kulturním a sociálním zázemím, a právě kvůli těmto „podmínkám existence” 

není ale poté ani nijak zaručeno, že příjemce přistoupí na zakódovaný význam - tedy 

preferované čtení textu (Hall 1996a). Zvláště produkce významu nezaručuje, že bude 

spotřebován podle záměru podavatelů (Barker 2004). Protože společnost není 
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homogenní masa a sestává z pestrého mixu různorodých sociálních skupin, které se 

odlišnými způsoby vztahují k dominantním ideologickým významům, způsob 

porozumění a „dekódování” mediálních textů se tak v praxi různí. (Turner, 2003). 

Mediální texty jsou proto tzv. polysémní: spotřebitel je schopen se preferovanému 

významu aktivně vzepřít, „vepsanou ideologii” odmítnout, najít v textu vlastní význam 

a přečíst jej specifickým způsobem na základě svého kulturního a sociálního profilu 

(Fiske 1987). Hall v této souvislosti mluví o „vyjednaném”, popřípadě i „opozičním” 

čtení (nazývá je pozicemi), kdy je preferovaný význam uživatelem buďto upraven, nebo 

odmítnut (Hall 1996a). 

Modelem emancipovaného dekódování mediálních textů přisoudil Hall publiku značný 

podíl na procesu tvorby kulturních významů, když definitivně zavrhl představu publika 

jako pasivních spotřebitelů masové kultury (Turner 2003). A i když bylo primárním 

záměrem Hallovy eseje popsat, jak dominantní ideologie kontroluje podobu televizních 

obsahů (a následná aplikace modelu v praxi tíhla ke konstrukci pasivního publika, které 

stále akceptovalo ideologickou jednotu televizních produktů), jasně z ní zároveň 

vyplývá i polysémní povaha mediálních sdělení a možnost „vyjednávat”, přizpůsobovat, 

či odmítat dominantní významy textů (Turner 2003). „Tato stať stojí na pomezí 

textuálního a auditoriálního přístupu; pracuje ještě sice s Althusserovou definicí 

ideologie, současně však připouští možnost přistupovat k textu s rezistencí” (Reifová 

2004: 244). Hallův text tedy stál na počátku etnografického studia aktivní recepce médií 

(Alasuutari 1999) a tvoří tím pádem i základ konceptu publika, který byl dále 

rozpracován v osmdesátých letech (Turner 2003) - a také v dalších částech této práce. 

4. „Obrat k rezistenci” 

Největší teoretický rozkvět konceptu aktivního publika a aktivní mediální recepce 

nastal v rámci kulturálních a mediálních studií v 80. letech 20. stol. Zavedení textové 

analýzy odvedlo kulturální studia od jejich původního subjektu - každodenních interakcí 

lidí s populární kulturou a všedního užívání kultury (Storey 2001). Následná reakce v 

podobě „obratu k publiku” dala vzniknout i disciplíně „audience studies”, jejímž 

smyslem se stal etnografický výzkum primárně televizního publika a jež tvořila ve 

druhé polovině osmdesátých let hlavní teoretickou i praktickou náplň kulturálních studií 
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(Turner 2003; Alasuutari 1999). V následujícím úseku práce jsou vyloženy některé 

esenciální momenty, jež vznik etnografického auditoriálního výzkumu podmínily a 

následně definovaly a zkompletovaly rámec aktivních mediálních uživatelů. 

4.1. David Morley a studie Nationwide 

Jednou z vlivných prací, která tento „etnografický obrat” (Alasuutari 1999: 4) 

předznamenala, byla studie Davida Morleyho známá jako The Nationwide Audience 

(Morley 1992: 75-118). Morley se pokusil aplikovat Hallův model zakódování a 

dekódování do praxe, když dvaceti šesti skupinám respondentů, diverzifikovaným podle 

třídy, zaměstnání a sociálního pozadí, přehrál epizodu publicistického pořadu BBC 

Nationwide a následně u respondentů zkoumal, jakým způsobem konkrétně text 

dekódují. Zjistil, že individuální interpretativní „čtení” televize je daleko komplexnější, 

než jak naznačovala Hallova teorie (Turner 2003). 

Ačkoliv Morley potvrdil existenci dominantního, vyjednaného a opozičního čtení, 

zjistil, že stejné způsoby dekódování se mohou objevovat napříč jednotlivými 

sociálními třídami. Výsledné dekódování tak podle něj není pevně vázané na danou 

socioekonomickou vrstvu (třídní pozici), jelikož se formují také vlivem tzv. 

„diskurzivní pozice” (Morley 1992: 118) - celkovým individuálním kulturním 

ukotvením (způsobem myšlení, vědomostmi, předsudky, praktikami, subjektivní 

zkušeností) jedincova života ve společnosti (Turner 2003; Storey 2003). Morley tak 

zdůraznil význam kontextu, ve kterém jsou mediální produkty konzumovány, a 

vlastního sociálního obsahu, jenž publikum do procesu konzumace samo vnáší (Turner, 

2003). „Význam textu či sdělení je zapotřebí chápat tak, že je produkován 

prostřednictvím interakce kódů vložených v textu s kódy, jež jsou součástí rozličných 

uskupení v rámci publika” (Morley 1992: 118). Přínos Morleyho práce tak bylo zjištění, 

že způsoby dekódování nejsou v praxi homogenní a nejsou předvídatelné. 

4.2. Subkultury a sémiotická subverze 

K teoretickému posunu v chápání procesu recepce kulturních produktů přispělo 

na přelomu 70. a 80. let také akademické studium britských městských subkultur. 



30 
 

Teoretizace alternativních kultur, kulturní subverze a rezistence v rámci CCCS (viz 

Hebdige 1987; Hall, Jefferson 2006) vyzdvihla, že kultura jako taková není jednolitá, 

jelikož v sobě zahrnuje množství soupeřících, vzájemně se rozporujících, či 

překrývajících společenských skupin, z nichž každá vytváří své vlastní existenční 

vzorce a expresivně formuluje své příslušné sociální a materiální zkušenosti 

prostřednictvím produkce specifických významů (obsažených podle Hebdige, 1987, 

např. ve stylu oblékání, hudbě, chování atp.). Např. sociální skupiny jako jsou 

subkultury městské mládeže dokážou v opozici k dominantní kultuře vytvářet své 

vlastní specifické, často rozporuplné, či dvojsmyslné významy - nejenže vyjednávají 

dominantní významy, ale ty si přímo prostřednictvím svých praktik aktivně 

přizpůsobují, pokrucují a ve výsledku je tímto i zcela podvrací (Turner 2003). 

Tato větev kulturálních studií tak výrazně napomohla posunu k chápání významu jako 

produktu sociálních praktik a k přesvědčení, že význam vytvářejí přímo účastníci těchto 

praktik. Mediální text ztratil svou determinující autoritu, kontrolu nad produkcí 

významů a schopnost určovat, jak bude interpretován. Tvorba významů tak byla 

přisouzena spíše až výsledku konkrétní interakce mezi textem a tím, kdo jej užívá 

(Turner 2003). Postupně tedy převládl koncept polysémního mediálního textu 

„přetékajícího” významem, který „prosakuje” skrze preferované čtení k tvaru sociální 

dimenze čtenáře a ten z něj až takto následně získává vlastní smysl a potěšení (Turner 

2003: 97-98). Text jednoduše obsahuje takové množství významu, že je nedokáže dostat 

pod kontrolu a část tohoto sémiotického „převisu” poskytuje k dispozici čtenáři pro 

vlastní interpretaci (Hartley, Fiske 2003). 

„Televize produkuje více významů, než dokáže sama uhlídat. Bez ohledu na to, jak silné 

může být preferované čtení, praktiky signifikace jsou v případě televize otevřené [...] I 

když má televize [...] tendenci pracovat v zájmu efektivního rozvoje kapitalismu, a i 

přesto, že bezpochyby úspěšně popularizuje hegemonické vědomí, produkuje více 

vědomostí, než má zapotřebí. A tyto vědomosti nejsou nijak pod kontrolou, ať už v 

momentu produkce či spotřeby. Sledování televize je relativně autonomní činnost 

oddělená od záměrů výrobců a těch, kdo proces řídí, a dokonce od činitelů obsažených 

v textu” (Hartley 1992: 134). 
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Všechny tyto teze – mnohoznačnost textu, sémiotický přebytek kulturních produktů, 

důraz na jejich polysémní charakter, interpretační variabilitu, individuální požitek - pak 

společně vyzdvihují jeden klíčový prvek: určující význam subjektivní zkušenosti při 

užívání kulturních forem a praktik, které je jistým způsobem rezistentní vůči 

dominantním ideologiím (Turner 2003). 

Právě orientace na sociální praktiky disponující potenciálem vytvářet rezistentní 

významy, pomocí kterých se spotřebitel populární kultury dokáže sémioticky bránit, se 

stala ústřední kategorií auditoriálních studií, potažmo studia populární kultury (Turner 

2003). Populární kultura začala být chápána spíše jako „otevřený významový systém 

umožňující svobodné, pluralitní dekódování, jež dává sociálním aktérům prostor bránit 

se tlaku dominantního výkladu reality” (Reifová 2004: 117). Např. americký mediální 

teoretik John Fiske vidí populární kulturu (a zejména televizi jako její zdroj) primárně 

jako prostor zápasu o významy, kde mohou marginalizované společenské skupiny 

vzdorovat moci dominantních reprezentací a posilovat tak vlastní pozici (Fiske 1987). 

Abychom však model „zápasu o významy” pochopili v uspokojivém rozsahu, je 

příhodné na tomto místě výkladu představit zdrojový koncept hegemonie a Gramsciho 

vliv na teorii kulturálních studií a mediálního publika. 

4.3. Althusser vs. Gramsci: ideologie vs. hegemonie 

V éře sedmdesátých let došlo v rámci kulturálních studií k přehodnocení 

teoretických východisek pro výklad toho, jakým způsobem se ve společnosti 

legitimizují a konstituují mocenské vztahy. Textová analýza předpokládala, že význam 

je tvořen strukturou textu obsahujícího jeho preferovanou interpretaci (kdy moc textu 

měla nad příjemcem kategorickou převahu), přičemž tato metoda vycházela, mimo jiné, 

i z teorie ideologie francouzského filozofa Louise Althussera (Turner 2003; Reifová 

2004), respektive z jeho eseje o ideologických státních aparátech (McRobbie 2006) - viz 

níže. Avšak s tím, jak se v rámci oboru přesouvala pozornost od analýzy produkce a 

interpretace dominantních významů v rámci struktury mediálních textů směrem k 

významotvorným sociálním praktikám v procesu recepce (a s rostoucím zájem o 

rezistenci vůči dominantním ideologiím na úkor studia jejich reprodukce - Turner, 

2003), získal v rámci daného diskurzu větší legitimitu i koncept hegemonie Antonia 

Gramsciho. Tento „obrat ke Gramscimu” (Bennett 1986 in: Storey 2009: 83) 
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Althusserovu teorii postupně upozadil a dopomohl tak k dalšímu vývoji studia populární 

kultury a formulaci nových konceptů a tezí. 

Ideologii totiž Althusser ve svém modelu přisuzuje velice silnou, determinující pozici, 

už ji však odděluje od „základny” výrobních vztahů. De-facto se jedná o revizi 

klasického Marxova konceptu dominance (např. Abercrombie, Turner 1978) 

redukovaného o jeho materialistický determinismus, jelikož chápe kulturu a ideologii 

odlišně, tedy jako autonomní instituce, nezávislé na ekonomické struktuře společnosti. 

Je to naopak kulturní nadstavba, která podmiňuje systém produkce (Bennett 1981 in: 

Turner 2003: 18; Reifová 2004). Také proto je pro kulturální studia nakonec tak 

typické, že čerpají z kritických neomarxistických teorií odmítajících dřívější klasickou 

tezi, kde je zdrojem reprodukce vládnoucích myšlenek právě koncentrace kapitálu 

(Turner, 2003: 17-19). 

U Althussera si stávající mocenský (kapitalistický) řád svou dominanci udržuje 

prostřednictvím komplexního ideologického státního aparátu (Althusser 1971), jehož 

funkcí je (např. pomocí médií a dalších socializačních institucí jako vzdělávací systém, 

politický systém apod.) formovat a internalizovat sociální praktiky a normy, které 

poskytují daným podmínkám existence určitý interpretační rámec, podmiňují vědomí a 

zajišťují tak ve svém důsledku indoktrinaci dominantních idejí. (Turner, 2003). Jedinec 

je vůči této mocenské struktuře naprogramován jako pouhý subjekt jednající 

nevědomky, a o to více automaticky, na základě ideologického působení a “interpelace” 

- mechanismu, jehož prostřednictvím dochází k ideologické disciplinaci subjektu 

(Althusser 1971). Koncept velmi podobný axiómům frankfurtské školy tak opět 

konstruuje jedince formovaného k poslušnosti. 

Tato forma sociální kontroly je v Althusserově pojetí tak silná, že fatálně likviduje 

veškeré opoziční snahy či rezistentní stanoviska. Pro studium obsahů a 

významotvorných praktik populární kultury by to však znamenalo, že v takovém 

případě by byla vyloučena např. i existence opozičního čtení textových kódů, 

vyjednávání významů, sémiotický disent apod. (Fiske, 1987). Althusserova rigidní 

„antihumanistická” koncepce ideologie (Kužel 2014: 248) - struktury determinující 

jednání - se z této perspektivy zdála být nadále problematická. Se svržením kategorické 

převahy textu nebyl jedinec již považován za „subjekt” textů populární kultury, nýbrž 
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za aktivního činitele a tvůrce významů, a klíčovým se stal pojem rezistence (Turner 

2003). 

4.3.1. Hegemonie a její relevance 

   Jako vhodnější se proto z této perspektivy jeví aplikace Gramsciho konceptu 

hegemonie. Ta vidí ideologii jako dynamický prostor neustálého společenského zápasu 

a přikládá rezistenci daleko větší důležitost než Althusserovo pojetí (Fiske 1990). 

Reprodukce dominantního společenského a kulturního řádu se zde realizuje na základě 

zajišťování a udržování tzv. hegemonie. Ta představuje situaci, kdy vládnoucí subjekty 

uplatňují v dané společnosti privilegium své kulturní převahy. Jedná se tedy o „morální, 

kulturní, intelektuální, a tudíž politické vůdcovství nad celou společností”, jak píše Tony 

Bennett (Bennett 1986 in: Storey 2009: 84). 

Hegemonie odráží společenské rozložení sil mezi vzájemně protichůdnými stranami, 

sociálními aktéry či subjekty. Ve výsledku je tedy určitým průsečíkem různých 

oponentních diskurzů, kdy se vedoucí a rezistentní skupiny vzájemně zpochybňují v 

zájmu nabytí kulturní převahy a vlastního významu nad konkurencí. Hegemonie, kterou 

zvýhodněný subjekt disponuje, je tak dynamickým výsledkem permanentního 

idologického pnutí uvnitř společenských struktur. Dominantní kultura (ideologie) není 

zaručena indoktrinací kapitalistických hodnot, nýbrž vzniká na základě určité distribuce 

politické moci v procesu hegemonického boje mezi soupeřícími hodnotovými pozicemi 

(Bennett 1986 in: Storey 2009). Hegemonie tak není trvalá a musí se o ni neustále 

zápasit. Souhlas s dominantním řádem je dosažen až vyjednáváním v rámci 

hegemonického boje (Fiske 1990; Bennett 1986 in: Storey 2009) a v procesu tzv. 

„inkorporace”, popřípadě „rekuperace” (Hebdige 1987; Reifová 2004: 243). 

Získání hegemonie a především pak její udržování totiž nezávisí na silovém potlačování 

opozičních sil a vynucování dané ideologie, ale na vytváření potřebného konsenzu a 

akceptace oprávněnosti stávajícího mocenského establishmentu (Hartley 2005). 

Hegemon (v Gramsciho případě je to společenská vrstva buržoazie (Bennett 1986 in: 

Storey 2009) však může ustavit a dále zabezpečovat své postavení jedině tím, že sám 

sebe jistým způsobem kompromituje, když do své ideologické struktury připustí a 

zapracuje nezbytné množství kontrakultury a disentních hodnot pouze proto, aby tímto 

v rámci hegemonního diskurzu uspokojil nároky subordinovaných skupin, přiměl je k 



34 
 

přijetí jeho vůdčí role hegemona, vyvolal nový souhlas s legitimitou vlastní autority a 

ve výsledku tak svou moc dále obnovil a posílil (Bennett 1986 in: Storey 2009). 

Hegemonie je tak proces, kdy jsou podřízené skupiny vedeny k souhlasu právě s tím 

systémem, který je podřizuje (Fiske 1987). 

Vidíme, že reprodukce hegemonie je velmi sofistikovaná; v procesu inkorporace 

vyhrazuje místo pro opoziční hlasy, jejichž existenci a platnost uznává tím, že je vpouští 

do svého hodnotového systému. Podoba hegemonie se tímto procesem do určité míry 

transformuje, aby integrovala požadavky, kterých se alternativní subjekty dovolávají, 

čímž ale opozici hegemon v důsledku zároveň rozmělní, rozpustí a zlikviduje (Reifová 

2004). Rezistence je nakonec ochočena a absorbována do mainstreamu (Hebdige 1987: 

92-99) - stává se součástí stávajícího sociálního řádu, dominantní systémové ideologie; 

je inkorporována a tím pádem zničena (Hebdige 1987: 92-99; Fiske 1990). 

4.4. Kulturální studia jako produkt hegemonie 

Koncept hegemonie má v kulturálních studiích značný význam. Jeho adopce 

umožnila kulturálním studiím nově přehodnotit populární kulturu a chápat ji jako 

stěžejní médium produkce a reprodukce hegemonie (Hartley 2005; Storey 2003). 

Populární kulturu totiž Gramsci považuje za jeden ze silných zdrojů odporu vůči 

hegemonickým formacím (Turner 2003). Tony Bennett uvádí, že v teorii hegemonie je 

sféra populární kultury strukturována snahou svrchované třídy získat jejím 

prostřednictvím hegemonii a zároveň úsilím opozice vůči takové snaze. Onou arénou 

mocenského vyjednávání je právě populární kultura, v níž se v jistém poměru střetávají 

jak dominantní, podřízené, tak i opoziční pozice (Bennett 1986 in: Storey 2009).  

Nerovnováha poměru přístupu k moci se podle kulturálních teoretiků generuje v 

kapitalistických společnostech např. z hlediska etnicity, genderu, sexuality, třídní 

příslušnosti apod. A klíčovou doménou, kde se tato nerovnováha etabluje a následně 

zpochybňuje, je právě populární kultura (Storey 2003). John Fiske tvrdí, že „populární 

kultura je primárně kulturou podřízených, kulturou lidí, kteří nedosáhnou na generátory 

moci. Proto si v sobě vždy nese znaky mocenských vztahů, stopy sil směřujících buď k 

ovládnutí, anebo k podřízení” (Fiske 2017: 84-85). Populární kultura tak představuje 

arénu konfliktu soupeřících významů mezi zájmy dominantních a subordinovaných 
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společenských útvarů. Je to sémiotické bojiště, v němž se mohou uplatňovat nároky 

marginalizovaných společenských skupin - prostor, kde je možné hegemonii získat, 

nebo ji naopak ztratit (Storey 2003). Jak píše Fiske: „Struktura [televizního] textu 

typicky usiluje o omezení svého významu na takový, jenž propaguje dominantní 

ideologii, nicméně polysémie zakládá sílu vzdorující této kontrole. Hegemonie textu 

není nikdy absolutní, jelikož musí vždy zápasit, aby se prosadila proti diverzitě významů 

pramenících z rozmanitosti samotných čtenářů” (Fiske, 1987: 93). 

Možnost vládnout významy je v hegemonickém diskurzu důležitá z prostého důvodu: 

„vítězství” nad významy totiž znamená získat i schopnost konstruovat pomocí těchto 

významů sociální realitu a mocensky tak kontrolovat chod společnosti. Jelikož věci 

samy o sobě nereferují k žádným dalším skutečnostem, jejich význam je utvářen 

prostřednictvím kultury. Realita a svět nabývají svého významu teprve na základě 

reprezentace, přičemž význam není nic fixního či daného; naopak je výsledkem 

vyjednávání, do kterého je zahrnuto i měnící se rozložení mocenských vztahů. Tento 

postulát vychází z práce francouzského strukturalistického filozofa Michaela Foucaulta, 

k němuž kulturální studia také často odkazují a z jehož myšlenek obor mimo jiné čerpá 

(Storey 2003). „Moc konstruovat významy [...] odlišné od těch, které jsou navrhovány 

strukturami dominance, je klíčová, a prostor, v rámci něhož se tak děje, je právě prostor 

reprezentace” Fiske 1987: 317).   

Spojení Gramsciho a Foucaulta tedy, poněkud zjednodušeně řečeno, umožnilo v 

osmdesátých letech definovat fundamentální charakter kulturálních studií (Hall 1980), 

jako oboru, který se zajímá o to, jak se v kultuře manifestují a přelévají mocenské 

vztahy (Storey 2003). Kultura má vlastnost silového pole (Gramsci), na němž se 

odehrává zápas o nadvládu nad významy a tím pádem o moc (Foucault). Trojčlenka 

kultura-význam-moc je zde tak zřetelně centrálním předmětem studia. 

5. Etnografický obrat: obrat k publiku 

V druhé polovině osmdesátých let kulturální studia nově jako produkt 

„gramsciánské” revize „althusseriánských” modelů ideologie, do značné míry opustila 

analýzu reprodukce dominantních ideologií v textech a začala se naopak zabývat 
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zejména sociálními praktikami generujícími odpor proti těmto dominantním ideologiím 

nebo vedoucím k jejich individualizovanému užití. Do tohoto okamžiku zapadají i 

některé kanonické auditoriální studie, jež jsou i základním inspiračním zdrojem tohoto 

výzkumu. 

Významné práce tohoto období, zejména publikace Television Culture Johna Fiskeho a 

např. etnografické studie Janice Radwayové (2007), Ien Angové (2018), Dorothy 

Hobsonové (2003) či Davida Buckinghama (1987), položily důraz na kvalitativní 

výzkum jednání publika populární kultury, jemuž přisoudily kapacitu interagovat s 

mediálními texty libovolně (Hartley 2005) a odolávat díky tomu i jejich 

hegemonickému kulturnímu působení (Turner 2003; McQuail 1997). „Textuální 

analýzu, která vévodila kulturálním studiím do počátku osmdesátých let 20. století,  

střídá auditoriální analýza. Zatímco textuální analýza vycházela z předpokladu 

determinace čtenáře textem, jeho strukturou a diskurzem, auditoriální analýza a 

zejména etnografie publika vychází z předpokladu determinace čtenáře sociokulturním 

či subkulturním zázemím, v jehož rámci může čtenář text dekódovat proti diskurzivní 

hegemonii v textu” (Reifová 2004: 41). 

Publiku byla jednoduše přisouzena schopnost a potenciál vzdorovat ideologické funkci 

masově-mediovaných obsahů a kulturní produkce (Fiske 1987) - a to na základě 

fenoménů jako je apropriace, polysémie, potěšení, sémiotická demokracie apod., jež 

budou rozvedeny níže. „Dominantní ideologii, působící prostřednictvím formy textu, je 

možné odmítnout, obejít, vyjednat, a to v různé míře rozdílně sociálně situovanými 

čtenáři” (Fiske 1987: 41). Do interakce s obsahem vstupuje sociální pozice a identita 

spotřebitele, který si přizpůsobuje škálu významů, jejichž nositelem může text být 

(Storey 2003). 

Tato auditoriální tradice analýzy převážně televizního publika se proto zaměřuje na 

mikrorovinu individuálního užití médií a výzkum aktivního uživatelského nakládání s 

mediálními obsahy a procesu interpretace kulturních produktů (Alasuutari 1999). 

„Mediální etnografie se konkrétně zaměřila na to, jak sociální proměnné jako je třída, 

gender, kontext rodinného prostředí, věk či etnicita mají za následek rozdílnost 

interakcí publika s mediálními texty” (Hartley 2005: 12). Přístup zaměřený na studium 

recepce se pokouší proniknout za rovinu významů obsažených v samotných mediálních 
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textech do dimenze významů, které texty vyvolávají svou spotřebou (tzn. na úroveň 

společenských významů daných apropriací textů a tím, jak jsou konzumovány v 

každodenní praxi).7 „Etnografie kulturálních studií tak neusiluje o ověřování 

„skutečných” významů textů, nýbrž o odhalování významů, jež vytvářejí uživatelé těchto 

textů; významů organicky cirkulujících ve společnosti, které se stávají součástí žité 

kultury každodenního života lidí” (Storey 2003: 130). 

Kultura je zde pojímána spíše jako způsob našich každodenních životů, je to praxe a 

proces vytváření významů s využitím „textů”, které jsou obsaženy všude - v každém 

aspektu všedního života a světa. Kultura tedy vzniká produkcí, cirkulací a konzumací 

významů (Storey 2003), přičemž Fiske dodává, že spotřeba, respektive každý akt 

spotřeby, je zároveň i aktem kulturní produkce – „spotřebovávat znamená vždy vytvářet 

významy” (Fiske 2017: 110).  

Objektem analýzy ve studiu populární kultury tudíž nejsou mediální produkty, systém 

nebo informace směrované ke konzumentům, ale konkrétní specifická užití, kreativní 

akt recepce, každodenní spotřeby a přizpůsobení těchto (mediálních) produktů (Fiske 

2017), jež jsou brány zejména jako příležitost: příležitost číst texty „nesprávně” a 

generovat z populárních produktů vlastní význam, dávat těmto kulturním komoditám 

vlastní smysl, mít z nich vlastní prožitek, podvracet jejich hegemonický účinek a 

vzdorovat tak hegemonním systémovým pravidlům a hodnotám (Fiske 1987). 

5.1. Sémiotické demokracie Johna Fiskeho 

Fiske možnost aktivní, významotvorné spotřeby kulturních produktů opírá o 

koncept „dvou ekonomií” kultury (Fiske 2017), popřípadě „dvou ekonomií televize” 

(Fiske 1987). Podle něj, zejména pokud jde o televizi jako hlavní zdroj populární 

kultury, existuje ve skutečnosti ne pouze jeden, nýbrž dva ekonomické systémy. První 

se týká kapitálové, merkantilní roviny televizních obsahů (výroby, prodeje, 

komodifikace publika apod.)8 a druhou sféru pak tvoří cirkulace významů - společenský 

sémiotický provoz a směna významů a prožitků. Zatímco přístup k ekonomickým 

 
7 viz kapitolu 3.2. 
8  teorii komodifikace publika představuje ve známém pojetí např. práce Dallase Smytheho (1977) - pozn. 
autora 
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zdrojům je ve společnosti rozdělen nerovnoměrně, kulturním kapitálem a sémiotickými 

zdroji disponují všichni konzumenti bez ohledu na materiální bohatství či třídní pozici 

jednotlivce (Fiske 2017, Fiske 1987). „Tato moc je založena na skutečnosti, že významy 

v kulturní sféře necirkulují stejným způsobem jako bohatství v té finanční” (Fiske 1987: 

313). Jinak řečeno, ne každý má ekonomickou moc, zatímco sémiotickou moc 

„produktivní spotřeby” kulturních komodit mají všichni bez rozdílu (Fiske 1987: 95). 

Moc vytvářet významy je tedy delegována na samotné publikum. 

Populární kultura podle Fiskeho (2017) tedy spočívá v produktivním využití 

industriálních komodit, vzniká až jako výsledek kreativní apropriace průmyslově 

vyrobeného kulturního zboží. Distribuováno však není hotové, dokončené zboží, ale 

pouze zdroje pro každodenní život, tedy sémioticko-kulturní suroviny, z nichž se utváří 

populární kultura, která nemá nic společného s termínem kulturní průmysl v tom 

smyslu, jak jej zavedla frankfurtská škola (Adorno, Horkheimer 2009; Adorno 2003). 

[Populární kultura] „přichází zevnitř a zezdola; systém poskytuje pouze komodity, ať už 

kulturní, či materiální, ale proces jejich konzumace nelze popisovat tak, že i lidé se 

stávají komoditou, homogenní masou, jež je loutkou v rukou baronů kulturního 

průmyslu” (Fiske 2017: 100). Kultura je živoucí, aktivní proces, [...kterou] vytvářejí 

lidé, nikoliv kulturní průmysl” (Fiske 2017: 97-98).9 

Fiske dále tvrdí, že produktivní spotřeba, tedy určité sémiotické překódování kulturních 

statků, představuje zároveň jistou příležitost, jak může jedinec rebelovat vůči silám 

dominance, a to praktikováním „malých vítězství” (Turner 2003: 182); drobných, 

úskočných aktů rezistence v rámci mocenských struktur hegemonního kulturního řádu 

každodenního života. Právě sféra každodenního života a každodennosti je pole, kde se 

populární kultura utváří a manifestuje. Francouzský filozof Michel de Certeau, který 

patří podle Fiskeho k „nejsofistikovanějším teoretikům kultury a praxe každodennosti” 

(Fiske, 2017: 107) rozvinul svou teorii na přesvědčení, že v rigidních strukturách moci 

se objevují určitá vetchá místa, která využívají právě ti na slabých pozicích, aby 

kreativním, flexibilním, šibalským způsobem, pomocí záludného partyzánského 

 
9 v tomto aspektu můžeme mimochodem pozorovat ostrý paradigmatický kontrast (a tím pádem i způsob 
užívání) pojmů masová kultura (teorie masové společnosti) a populární kultura (kulturální studia) - pozn. 
autora 
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způsobu boje, vedli sémiotickou válku o významy (Fiske, 2017).10 Stejným způsobem 

pak de Certeau smýšlí i o konfrontaci výroby a spotřeby. Svébytná spotřeba je podle něj 

taktickým útokem na systém, přičemž výroba je v praxi konfrontována se zcela jiným 

typem umělecké kulturní produkce, a tou je právě konzumace (de Certeau 1984 in: 

Fiske 2017). 

Svébytná spotřeba je podle něj taktickým útokem na systém, přičemž výroba je v praxi 

konfrontována se zcela jiným typem umělecké kulturní produkce, a tou je právě 

konzumace (de Certeau 1984 cit. in: Fiske 2017). 

„Síly populární kultury mění kulturní komodity na kulturní zdroje, pluralizují významy a 

požitky, vyhýbají se snahám o disciplinaci či se jim staví na odpor, narušují homogenitu 

a koherenci, umožňují na daném teritoriu partyzánské útoky či pytlačení” (Fiske, 2017: 

103).  V tomto smyslu se dá proto hovořit o procesu jakési exkorporace - mechanismu 

vyčleňování protikladnému k inkorporaci, na jejímž principu je založena reprodukce 

kulturní a společenské hegemonie (Fiske 1987). „Exkorporace je proces, jímž si 

podřízení vytvářejí vlastní kulturu ze zdrojů a komodit, které jim poskytuje dominantní 

systém” (Fiske 2017: 92). Exkorporaci, tedy přetváření dominantních významů 

populární kultury, lze proto chápat jako úspěšnou politickou praktiku, jež „zmocňuje” 

jinak subordinované skupiny a jedince - publikum (Turner 2003: 98). 

Vlastní možnost číst mediální texty subverzivním způsobem a generovat z nich vlastní 

významový smysl a „zakázaná” potěšení (Turner 2003: 97) je podle Fiskeho dána 

zejména jejich polysémním charakterem. Je to právě „sémiotický přebytek” (Fiske 

1987: 91-93), který dává publiku jeho „sémiotickou moc”, a zároveň pro Fiskeho 

představuje ten pravý důvod, proč jsou populární kulturní formy vlastně natolik 

populární, ale přináší také vysvětlení množství nepředvídatelných reakcí, jež vyvolávají 

svou recepcí. Fiske (1987) totiž vnímá televizní text jako otevřený systém, kterému 

dává konečný smysl až jeho uživatel. Polysémie dovoluje vytvářet uživatelům kultury 

unikátní subjektivní pozice, umožňující významově uzavřenému textu vzdorovat. Podle 

něj jsou ti, kteří se obracejí k opozičním či alternativním ideologiím schopni tyto 

otevřené rámce využít k tomu, aby poskytli i textům (televizním programům) 

 
10 viz např. culture jamming, eventuálně i subvertising - aktivity přetáčející dominantní kulturní obsahy a 
jejich významy a zpochybňující etiku spotřební kultury, potažmo obecně principů kapitalistické 
společnosti (např. Kostruh 2017) - pozn. autora 
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prosazujícím dominantní hodnoty svůj vlastní smysl a měli z nich vlastní potěšení, jež 

se liší od toho, které daný program sám o sobě nabízí uživateli původně. 

„Program, jinak řečeno, může pro různé lidi znamenat různé věci: mužské čtení se může 

lišit od toho ženského, ženský požitek od toho mužského. [...] Televizní program je 

relativně otevřený text, ze kterého mohou plynout, a také plynou, rozličné významy, a 

právě díky této otevřenosti a polysémii může být jeden a tentýž program populární u 

různorodého publika” (Fiske 1987: 40). Fiske tímto odmítá tvrzení, že populární 

kultura, vkus a chování lidí jsou založené na „nejnižším společném jmenovateli” (Fiske 

1987: 309), jak princip masifikované kultury ilustrovala např. frankfurtská škola; 

populární kultura je populární naopak proto, že ji každý konzumuje z vlastních, 

individuálních důvodů, jelikož nabízí každému zcela jiný význam. 

Polysémie textů však souvisí ještě s jednou další vlastností textů, a to konkrétně (jak 

bylo již několikrát zmíněno výše) s jejich schopností nabízet uživatelům 

individualizovaná potěšení, která u nich mohou texty během konzumace vyvolávat. 

Koncept potěšení či prožitku si Fiske (1987) vypůjčuje od francouzského literárního 

teoretika, filozofa a sémiotika Rolanda Barthese (2008), ale užívá jej zejména v 

kontextu tvorby významů, jež čtenáře textu v procesu čtení sociálně emancipují. Požitek 

vzniká z produktivního užívání textů, ve kterých se zrcadlí síly dominance i rezistence a 

jedinec je schopen příslušné významy využít ve vztahu k sobě samotnému, „aby tyto 

významy bylo možné využít při hledání smyslu každodenního života a aby měly vliv na 

vnitřní či vnější chování individua v jeho každodennosti” (Fiske 2017: 133). Významy 

generované z daného textu skýtají požitek tehdy, pokud má jedinec pocit, že jde o jeho 

významy a že se nějakým způsobem přímo a prakticky vztahují k jeho každodennímu 

životu (tamtéž). Požitek je tedy spjatý se sociálním užitím textů a jejich významů. 

Praktiky užívání médií mohou být chápány pouze ve vztahu ke konkrétnímu sociálnímu 

kontextu a sociální zkušenosti. 

Potěšení může dále vznikat i sémiotickou hrou s populárními formáty a jejich výstupy. 

Fiske totiž tvrdí, že televize (a populární média obecně) vybízí, či provokuje k určité 

formě hry s obsahy a významy, které divákům poskytuje. Hra podle něj dává uživateli 

moc pohrávat si s hranicemi mezi reprezentací a skutečností a schopnost ovládat 

pravidla, role a samotné reprezentace - nástroje sociálního podrobování, jež se však 
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během hry mění naopak na činitele zplnomocnění nakládat s obsahy podle individuální 

svobodné vůle jedince. 

„Hra je pro ty v podřízené pozici aktivní, kreativní a vzpurná odpověď na podmínky 

jejich podřízení [...] vmetená do tváře inkorporačním silám dominantní ideologie” 

(Fiske 1987: 236). Hra je forma aktivního potěšení, testující limity pravidel kulturních 

reprezentací a opět dává publiku moc svobodně získávat z popkulturních produktů 

vlastní užitnou hodnotu, a tedy i smysl. „Hravost televize je znakem sémiotické 

demokracie, kterou mám na mysli delegaci produkce významů a potěšení na samotné 

televizní diváky” (Fiske 1987: 236). Televize ztrácí své rezervní právo na autorství 

způsobů čtení, nabízí spíše pouze produkt, jehož konečný význam je až autorským 

dílem uživatele - diváka. „Potěšení a moc vytvářet významy, účast na módu 

reprezentace, hra se sémiotickým procesem - to jsou jedny nejzásadnějších a 

nejmocnějších požitků, jaké televize nabízí” (Fiske 1987: 239). 

5.2. Aktivní publikum - resumé 

Je zřejmé, že Fiske svou „sémiotickou demokracií” rozvinul velmi odvážný, ale 

zároveň originální a nápaditý koncept. Jeho chápání populární kultury je téměř 

extrémním případem představy skutečně aktivního, emancipovaného publika 

(Alasuutari 1999: 10), které vstupuje do procesu apropriace, interpretace, translace. 

Význam není „seshora” limitován konstrukční strukturou textu, ale vzniká „zespodu” až 

v situaci, kdy je text kreativně uchopen, přivlastněn, přizpůsoben a využit konkrétním 

uživatelem, přičemž klíčová stále zůstává kulturní identita uživatele, jeho třídní identita, 

pozice, etnicita, rasa, gender atp. jak bude ilustrováno v dalších kapitolách. „Snaha textu 

zahrnovat určité významy je sémiotickým ekvivalentem uplatňování sociální moci nad 

podřízenými společenskými skupinami a sémiotická moc subordinovaných vytvářet 

vlastní významy je zase ekvivalentem jejich schopnosti této sociální moci unikat, 

vzdorovat, či s ní vyjednávat” (Fiske, 1987: 127). 

Moc vyjednávat a rozhodovat o významu je tedy delegována na čtenáře či lépe 

uživatele, kteří dokáží ze své subordinované pozice záměry masové kultury odmítnout, 

sabotovat a převrátit ve svůj vlastní prospěch. Podle Fiskeho můžeme právě v těchto 

aspektech hledat příčinu populárních textů: „Rezistence [...] je ústředním konceptem k 
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pochopení popularity ve společnosti, kde je moc rozdělována nerovnoměrně” (Fiske 

1987: 316). Fiske oslavuje (zejména) populární televizi jako hravě rezistentní médium 

proti ideologické kontrole. Televize představuje “sémiotickou demokracii”, ve které 

konzumenti získávají moc tím, že mohou přikládat individuální smysl požitkům, jež jim 

televize svým obsahem nabízí (Turner 2003: 186) 

Vidíme, že Fiske zde vytváří velmi optimistický koncept v ostrém protikladu s 

pesimistickým pojetím pasivních mediálních konzumentů frankfurtské školy. 

Optimismus vůči síle mediálního publika této větve kulturálních studií se zde tak (už jen 

svým slovníkem) diametrálně liší od pojmového aparátu teorie masové kultury a 

frankfurtské školy, jenž se vyznačoval dystopickými popisy homogenizované masové 

společnosti a masové kultury (viz kapitolu 2.4.). Tu kulturální studia nahrazují pojmem 

populární kultura, v centru stojí sémiotická demokracie, kdy „falešné potřeby” nahrazují 

populární prožitky, kreativní spotřeba, hra s významy aj. Místo subordinovaných, 

bezmocných, izolovaných příjemců zde figurují emancipovaní uživatelé, sémiotičtí 

boháči (Fiske), pytláci textů (Jenkins 1992), kulturní partyzáni (de Certeau), prosumeři 

(Toffler 1981), rebelující subkultury (Hebdige) atd. Strukturu nahrazuje jednání, 

ideologii vyjednané významy, proti inkorporaci bojuje exkorporace, dominanci vyzývá 

rezistence apod. 

5.2.1. Kritika modelu 

   Není proto překvapivé, že se proti takovému chápání mechanismů kultury, 

publika a principů fungování médií následně vymezila poměrně nesmlouvavá kritika. 

Tato větev kulturálních studií byla se svými koncepty populárních požitků, rezistence či 

produktivní spotřeby některými označena za úpadek kulturálních studií – tzv. nový 

revizionismus - či jako kulturní populismus (McGuigan 1992), především za to, že 

nekriticky oslavuje masovou spotřebu populární kultury a ignoruje sociální, politickou a 

ekonomickou rovinu její produkce a přehlíží vklad, jímž problematiku pojímá politické 

ekonomie (McGuigan 1992). Ta se v rámci studia médií a komunikace zaměřuje na to, 

jak se do podoby fungování médií a jejich produktů promítají společenské vztahy, 

ekonomické mechanismy a struktury a mocenské rozložení sil ve společnosti (Mosco 

2009). Politická ekonomie tak vnímá masovou komunikaci a mediální produkci jako 
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integrální součást ekonomických, politických a kulturních procesů, jež mají na její 

charakter, a tím pádem i na proces kulturní tvorby dominantních významů, zásadní vliv. 

Proto např. jeden z předních zástupců politické ekonomie komunikace Robert 

McChesney (1996) považuje model aktivního, mocného publika za romantizující 

představu, neadekvátně nadřazující spotřebitele nad rámec sféry mediální produkce 

podmiňující i produkci kultury. McChesney tak odmítá přisoudit v procesu výroby a 

recepce mediálních obsahů rozhodující moc straně publika a konstatuje, že dominantní 

vliv a pozici drží stále producenti, kteří jsou součástí struktury ekonomických a 

politických vztahů. „Dokud není studium publika vyloženo v kontextu mocenských 

vztahů ve společnosti a organizační logiky mediálních systémů, mají podobné studie 

pouze minimální výpovědní hodnotu. Bez politicko-ekonomického základu může 

podobný druh práce degenerovat v apologii trhu. Což platí zejména o případech, jejichž 

snahou je porozumět zdánlivě enormní popularitu určitých komerčních vysílacích 

programů“, píše McChesney (McChesney 1996: 544). 

Na tomto místě je nicméně zapotřebí zmínit, že práce, zejména s ohledem na povahu 

výzkumné části, na svou celkovou metodologii a paradigma, upřednostňuje perspektivu 

aktivního publika, jímž se následně řídí i design struktury a výzkumu práce. Autor však 

za žádných okolností neopomíjí ekonomické a politické faktory mediální produkce a 

recepce, přičemž je zcela namístě uvažovat o celém tématu v širších souvislostech právě 

tímto způsobem – zejména tedy z hlediska produkční a politicko-ekonomické analýzy 

představující vhodné téma a předmět dalšího budoucího výzkumu; nikoliv však 

předkládaného textu.   

Východiskem této práce je tedy koncept aktivního publika, jak jej kulturální studia 

postupně rozvinula a jak jej popisuje předchozí text. V další kapitole se tato práce 

věnuje následně několika dosavadním významným studiím mediálního publika na bázi 

etnografického pojetí, které napomohly zformovat tradici auditoriálního výzkumu v 

rámci kulturálních studií, a dále některým klasickým poznatkům o recepci a užívání 

médií, které celý příslušný diskurz výrazně saturovaly. Pozornost bude vzhledem k 

tématu práce věnována především kanonickým studiím televizního publika. 
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6. Klasické auditoriální studie 

Jak bylo řečeno v kapitole 4., etnografický, kvalitativní přístup ke studiu mediální 

recepce a publika předznamenal již David Morley svým výzkumem The Nationwide 

Audience (Morley 1992). Morleyho ikonická studie následně inspirovala vznik dalších 

empirických výzkumných projektů nové generace mediálních praktiků jako Ien Angová 

(2018), Janice Radwayová (2007), Dorothy Hobsonová (2003) či David Buckingham 

(1987) - (Gray 1999), jež Alasuutari nazývá „kvalitativní auditoriální studium recepce” 

(Alasuutari 1999: 4). 

Výzkumy se soustředily nikoliv na makrostruktury obsahu populárních kulturních 

žánrů, ale naopak na mikrodetaily kreativního procesu interpretace a kontext 

konzumace, a to zejména romantických televizních soap oper zaměřených na ženské 

publikum. Jednalo se o školu kvalitativního typu výzkumu zahrnující rozbor daného 

televizního programu a následnou studii recepce jeho diváků technikou hloubkových 

rozhovorů (Alasuutari 1999: 4). 

Zmiňované studie se vyznačovaly posunem od výzkumu konvenčních témat a zaměřily 

se na oblast politiky identit, konkrétně zejména na otázky týkající se genderu 

(Alasuutari 1999: 4-5). Hlavním zájmem těchto etnografických prací tudíž nebyl ani tak 

způsob recepce pořadů o veřejných záležitostech (zpravodajství či publicistiky jako v 

případě Morleyho Nationwide), ale spíš recepce populární kultury - televizních 

beletristických románů a romantických seriálů. „Tyto studie se soustředily na politiku 

genderu, zkoumaly diskurz, v rámci kterého je v pořadech s genderem nakládáno, a to, 

jak ženy užívají nabízené čtení a interpretují ho na základě porovnávání s jejich 

každodenními životy a zkušenostmi“ (Alasuutari 1999: 5). 

Etnografické paradigma recepčního výzkumu bylo, minimálně ve svých 

počátcích, do velké míry ovlivněno feminismem; proudem vymezujícím se proti 

dominantní představě o společenském postavení mužů a žen v osnovách patriarchální 

ideologie (Storey 2001). A právě populární kultura se stala významným předmětem 

feministické analýzy, jelikož ta byla považována za sféru, kde se utvářejí či zpochybňují 

stereotypy maskulinity a femininity, jak se ustanovuje s tímto spojená politika a v 

jakých oblastech se usazují struktury moci (Storey 2001). 
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V těchto klasických etnografických pracích šlo o pochopení toho, jak ženy v kontextu 

každodenního rodinného prostředí domova přizpůsobují význam např. mýdlových oper 

či milostných románů vlastnímu životu - jak všedním užitím této kultury konkrétně 

přetvářejí její smysl a jakým způsobem interpretují „imaginativní požitky”, jež jim 

přináší (Gray 1999). Jednalo se tedy o zkoumání mikroprocesů recepce převážně 

ženského publika, ale v širším kontextu jsou tyto poznatky široce aplikovatelné na 

mediální publikum obecně a pro kvalitativní výzkum publika je důležitá hlavně jejich 

analytická metodika. V následující pasáži jsou představeny některé klasické 

etnografické studie; tedy jistý „evergreen“ etnografie pracující s konceptem aktivního 

publika a kreativní spotřeby médií v rámci každodennosti. 

6.1. Výzkum recepce populárních žánrů 

Kvalitativní metody se pro etnografický výzkum staly zcela esenciální. Ve studiu 

televize a televizního publika představovala tato metodologie do té doby poměrně 

neotřelý přístup, navíc k tehdy netradičnímu předmětu populární kultury. Jednou ze 

studií, jež stála u zformování etnografického typu výzkumu, je práce Dorothy 

Hobsonové Crossroads: The Drama of a Soap Opera z roku 1982 (Hobson 2003). 

Hobsonová v ní vysvětluje, že jakékoliv porozumění toho, jak lidé sledují televizi, je 

možné postihnout jedině dlouhými neformálními rozhovory přímo s diváky a sama svůj 

výzkum televizního publika provedla na základě nestrukturovaných rozhovorů s diváky 

po sledování epizod seriálu Crossroads společně s nimi přímo v jejich domovech. 

Stejnou metodologickou techniku pak využila i jedna z nejvíce citovaných 

etnografických, feministicky orientovaných prací - výzkum Janice Radwayové Reading 

the Romance o ženských čtenářkách milostných románů “červené knihovny” a 

praktikách slasti čtení těchto románů (Radway 2007). Radwayová provedla studii na 

vzorku 42 většinou vdaných čtenářek s využitím technik focus group, hloubkových 

rozhovorů a neformálních debat. Odhalila, jak je milostná fikce užívána ženami pro 

práci s představou o vlastní identitě a jejím umístěním v rámci rodinného života, která 

obsahuje prvky rezistence (Gray 1999: 29). Ženy interpretovaly romány tak, že jejich 

hrdinka nedosáhne sňatku s milovaným mužem vlastní viktimizací (tedy tím, že trpí 

jeho hrubou mužskou podstatu), nýbrž na základě toho, že muže postupně „feminizuje” 

a jeho povahu zjemní. Podle Radwayové tedy čtenářky vyvíjely vůči těmto narativům 
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propagujícím maskulinní hodnoty vyjednané způsoby čtení. Navíc četly romány 

navzdory častému výslovnému nesouhlasu jejich manžela, čímž vůči němu posilovaly 

své postavení (Radway 2007). Studie z roku 1984 je dávána za příklad komplexity 

každodenního užívání těchto populárních žánrů a způsobu, jak jsou tyto kulturní 

praktiky zakomponovány do rutin všedního života (Gray 1999: 29). 

6.2. David Morley a Family Television 

Právě užívání kultury v kontextu každodenních sociálních schémat je oblastí, 

kterou si etnografický výzkum ve velké míře klade za cíl prozkoumat. Ukázkovou studii 

představuje z tohoto hlediska Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure 

Davida Morleyho z roku 1986. 

Morley se zaměřil na to, jakou má televize a její populární žánry funkci v nukleární 

rodině. Na vzorku osmnácti britských rodin nižších vrstev věnoval pozornost vzorcům 

sledování televize v souvislosti s dynamikou sociálních interakcí mezi členy 

domácnosti. Na základě výpovědí respondentů interpretujících své divácké návyky 

Morley popisuje, jak užívání televize v praxi účelově odráží a reprodukuje genderově 

podmíněné mocenské vztahy v rámci rodiny, a tím de-facto i dominantní patriarchální 

ideologii celé společnosti (Morley 1986). V případě řady schémat užívání televize pak 

uplatňují svou dominantní mocenskou pozici muži. Příklady prosazování této moci jsou 

zajímavé: 

Muži např. rozhodují o volbě pořadu, jelikož v drtivé většině případů právě oni 

kontrolují dálkové ovládání televize. Podle Morleyho si řada žen stěžuje, že jejich 

manželé používají dálkový ovladač obsesivně a přepínají napříč programy, i když se 

ony samy snaží dívat na něco jiného (Morley 1986: 148). Dálkový ovladač je 

symbolickým exkluzivním statkem muže či syna v otcově nepřítomnosti a je 

zhmotněním koncentrovaných mocenských vztahů (tamtéž str. 148-149). Práci s video 

rekordérem nechávají ženy automaticky na mužích, čímž samy sebe komponují do 

dominantní kulturní představy žen jako neznalých, nevšímavých a nekompetentních k 

přístrojům, mechanice a technickým záležitostem, které potřebují často vlastně 

kalkulovanou „mužskou pomoc” (tamtéž str. 158-159). Nejmocnější člen domácnosti, 

kterým je muž, pak určuje i hierarchii toho, jaké televizní žánry jsou kvalitní a jaké 
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hloupé, co je důležité a co naopak triviální a ženské divácké požitky, jaké typicky nabízí 

televizní seriálová dramata, systematicky ponižují. Ženy se proto dívají na mýdlové 

opery potají s pocitem studu za své preference a samy hodnotu žánru shazují, jelikož 

přistoupí na podmínky maskulinní hegemonie, která rámcuje mýdlové opery jako 

hloupé a směšné a definuje ženská potěšení z nich jako projev nízkého vkusu (tamtéž 

str. 161). 

Podobných hodnotových konstrukcí však Morley nabízí mnohem více. Svou studií 

zvýraznil pro výzkum publika kontext spotřeby kulturních produktů a významů, které 

z této spotřeby plynou. 

6.3. Divákem Dallasu 

To, že jsou mýdlové opery známkou pasivního nízkého vkusu, nabízí zajímavé 

spojení se slavnou, a pro výzkum publika důležitou, studií Ien Angové o kulturních 

praktikách publika a diváckých způsobech recepce seriálu Dallas, která byla poprvé 

publikována v Nizozemsku v roce 1982 a je dnes známá pod názvem Watching Dallas: 

Soap Opera and the Melodramatic Imagination (Ang 2018). Zájem o americkou 

mýdlovou operu Dallas vyvolal u Angové její fenomenální, mezinárodní úspěch ve více 

než 90 světových zemích. Konkrétně v Nizozemí jej pak sledovala více než polovina 

populace (Ang 2018: 9). Angová se ve své studii ptá po důvodu popularity seriálu a 

vychází z teze, že „jednu věc je nutné přijmout: Dallas je populární, protože se na něj 

lidé dívají rádi” (tamtéž str. 11). Otázkou zůstávalo proč přesně. 

Aby dokázala odpovědět, uveřejnila Angová uveřejnila inzerát v nizozemském 

dámském magazínu Viva s touto výzvou: „Ráda se dívám na televizní seriál Dallas, ale 

často to vzbuzuje zvláštní reakce. Napsal by mi někdo, proč se mu Dallas taky líbí, 

případně proč ho nemá rád? Ráda bych zaslané reakce použila do své diplomové práce. 

Napiš prosím na adresu [...]” (str. 18). 

V reakci obdržela Angová 42 dopisů, z nichž bylo 39 odesláno ženami a dívkami - 

fanynkami i odpůrkyněmi Dallasu, což tvořilo empirická data pro studium diváckých 

požitků, které publikum sledováním Dallasu konzumuje. Pro vysvětlení, z čeho přesně 

pramení úspěch Dallasu se Angová zaměřila „na jediný jev, jeden aspekt popularity, 
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jenž je sám o sobě již tak dost komplexní: na potěšení a požitky” (str. 13). Nezajímala se 

však o požitky ve smyslu prostředků uspokojujících předem dané potřeby diváků v 

pojetí funkcionalistických modelů výzkumu11, nýbrž o „mechanismus, pomocí něhož je 

požitek vyvolán” (str. 17). V centru pozornosti studie je tak působení daného kulturního 

artefaktu, tedy seriálu Dallas, a to, co se děje během procesu jeho sledování - jak diváci 

Dallas prožívají (str. 18). „Neboť požitek vzniká, až když se s televizním pořadem setká 

divák” (tamtéž). 

Divácké zážitky a potěšení diváků (to, co je vnitřně pohání ke sledování seriálu) však u 

nich podle Angové probíhají nevědomky, tedy aniž by si jich diváci sami všímali. Pro 

Angovou „to znamená, že ony dopisy nemůžeme nechat vypovídat samy za sebe, místo 

toho bychom je měli číst „symptomaticky”: musíme hledat předporozumění a osvojené 

postoje, jež se v nich skrývají” (str. 19) a konstatuje, že ve výpovědích diváků je potřeba 

sledovat ideologie, na které se respondenti pro vysvětlení své obliby (či odporu k) 

Dallasu odvolávají; jelikož právě hledáním vztahu mezi požitky a ideologiemi je podle 

Angové možné vysvětlit, jak seriál získává své společenské a kulturní významy 

(tamtéž). 

6.3.1. Dallas a emocionální realismus 

   Angová zachycuje divácké požitky z Dallasu na základě interpretace výpovědí 

respondentů následovně: 

Většina diváků si seriál užívá pro jeho realistický dojem; realistický nikoliv ve smyslu 

realističnosti jako takové (vztahem k objektivní realitě), nýbrž toho, že se diváci dokáží 

velice dobře ztotožnit s jednotlivými postavami, situacemi a sentimentem seriálu. 

Angová proto mluví o „emocionálním realismu” který diváci připisují konotativní 

rovině seriálu. V textu tak diváci snadno poznávají „sami sebe”, dramatické události 

jsou pro ně “jako ze života” apod. a právě to generuje požitky (str. 49-54). 

Seriálu se tedy velice úspěšně daří smazávat rozdíly mezi realitou a fikcí. Je schopen se 

dostat na tuto hranici, balancovat na ní a pohrávat si s jejími limity. Právě tato 

„tekutost” reality a fikce, jakou vytváří text svou dimenzionální propustností, umožňuje 

 
11 viz kapitolu 2.5. této práce 
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neustálý pohyb diváků mezi oběma těmito rozměry (jejich vlastním reálným životem a 

seriálovou fikcí), což vytváří bohatý, velkorysý prostor pro oddávání se emocím a z 

nich také plynoucím požitkům (str. 55-60). 

Angová dále popisuje, že seriál vyvolává v divácích „tragicky strukturovaný pocit”, 

jenž je vepsán do významové struktury Dallasu (str. 86). Aby však mohl divák 

odemknout potenciál tohoto žádoucího pocitu a mít z něj požitek, musí být k této 

struktuře textu vnímavý. To od diváků vyžaduje „melodramatickou imaginaci” - 

kulturní kompetenci umožňující projekci vlastní identity do rámce seriálového dramatu. 

Dallas pak tuto imaginaci zhmotňuje, a aktivuje tak „tragicky strukturovaný pocit”, 

který zpětně produkuje požitek „emocionálního realismu“. Angová ale rozlišuje, že 

Dallas nabízí daleko více imaginací a důvodů, proč je možné mít z něj potěšení (str. 86-

90). 

6.3.2. Dallas a ideologie masové kultury 

   Diváci k Dallasu nicméně nepřistupují jako k textu a jejich požitek nepramení 

pouze z textu samotného. Sledování seriálu je pro ně především kulturní praktikou, při 

které vznikají další významy, smysly a požitky, jež publikum následně konzumuje (str. 

91). Otázka tedy zní, jaký má Dallas kulturní význam a jak se k tomuto významu diváci 

vztahují. 

Na utváření kulturní hodnoty seriálu má podle Angové monopol to, co autorka nazývá 

„ideologie masové kultury” (97-104). Jedná se o představu populární kultury jako 

produktu kapitalistického principu společnosti, která takto podléhá i kapitalistickým 

zákonům trhu, což má za následek cirkulaci degradovaných kulturních komodit, jejichž 

pouhým smyslem je vytvářet svým producentům ekonomický zisk. Jinými slovy je to 

diskurzivní pozice kulturní kritiky ztotožňující se s postuláty kritické teorie jako je 

frankfurtská škola (viz kapitolu 2.4.) o zhoubné povaze masové kultury (97-104). 

Při posuzování kulturních fenoménů jako je např. Dallas pak poskytuje tato ideologie 

masové kultury (coby určitý dominantní interpretační rámec) předpřipravené koncepty, 

jež působí samozřejmě a je možné je snadno a bez váhání použít. Tato ideologie 

následně produkuje rozličné identity zaujímající v rámci diskurzu o seriálu Dallas různé 

pozice. Angová identifikovala čtyři takové pozice: 
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 těch, kteří seriál nesnášejí 

Tito ve svém výkladu, proč mají, či nemají seriál rádi, odkazují na kapitalistickou 

podstatu seriálu jako příklad „masové kultury” a racionalizují tak svou nelibost k němu. 

Ideologie masové kultury je pro ně základ zdravého rozumu, když využívají její soudy 

jako samozřejmé a evidentní. Takoví diváci využívají při hodnocení instantní, 

jednoduše aplikovatelný rámec typicky jako: „Dallas je špatný, protože to je masová 

kultura, a to je důvod, proč nemám seriál rád”. Angová říká, že taková pozice je velmi 

pohodlná a útěšná, a pokud takový divák nedokáže navzdory svému ideologickému 

přesvědčení odolat svodům seriálu, dostavuje se u něj citový konflikt (str. 97-104). 

 těch, kteří sledují seriál s pomocí ironie 

Někteří respondenti ve výzkumu Angové uvádějí, že mají seriál rádi, přestože 

zároveň uplatňují normy a soudy diktované ideologií masové kultury, jestliže se 

nedokáží ztotožnit se sentimentem seriálu. Aby mohli seriál ze své kritické pozice 

sledovat, nacházejí řešení ve využití ironie. Dallas podrobují ironizujícím a uštěpačným 

komentářům, čímž přesměrují preferovaný význam pořadu na objekt komedie, které se 

mohou smát (str. 104-110). Ti, kteří berou normy ideologie masové kultury za své, 

mohou seriál jeho ironickým přetočením porazit, nadřadit se nad něj a mít z něj 

“ospravedlněné požitky” bez výčitků svědomí. Díky ironii mohou mít seriál rádi a jejich 

potěšení pak plyne zejména z toho, že si je divák jednoduše vědom „banality” seriálu a 

má z jeho sledování požitek, jelikož dokáže sabotovat jeho dominantní významy a 

škodolibě se seriálu vysmívat. Na rozdíl od odpůrce seriálu ho však dokáže sledovat 

s potěšením, ale bez pocitu viny za to, že konformoval s „dekadentní” povahou masové 

kultury. Dallas je pro ně „zábavný, protože je tak špatný” (str. 104-110). 

 těch, kteří mají seriál rádi 

Identita těch, co mají seriál skutečně rádi je vykreslena zastánci ideologie masové 

kultury - tedy těmi, „kteří mají dobrý vkus”, jenž naopak chybí těm, co mají seriál 

skutečně rádi. Zastánci ideologie masové kultury jsou v tomto směru mnohem více 

slyšet, což praví fanoušci Dallasu nemohou jen tak ignorovat; ve výsledku jsou tímto 

nuceni definovat vlastní pozici k seriálu v závislosti na dominantním diskurzu, kterým 

je právě ideologie masové kultury a kterým se příznivci seriálu nechají ve vysvětlování 

svých požitků z něj vmanipulovat do obranného postavení (str. 110-119). 
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To, že jsou označováni za zhlouplé, pasivní konzumenty masové kultury musí sami u 

sebe nejdříve nějakým způsobem vyřešit, aby se mohli uspokojit s tím, že mají Dallas 

rádi a nemuseli si tak upírat požitky, které v něm nacházejí. Ze své pozice se musejí 

jednoduše vymanit; musí ideologii nějak vyjednat, internalizovat či se jí ubránit - např. 

pomocí pouze zdánlivé, povrchové ironie jako obranného mechanismu, jímž se 

pokoušejí naplnit společenské normy ustavené danou ideologií. Takoví diváci musí 

zkrátka svá potěšení ochránit a legitimizovat, ale častokrát nejsou za tímto účelem 

schopni zaujmout sebevědomou pozici. Je pro ně obtížné na oplátku nabídnout obdobně 

negativní obraz o těch, kteří je shazují pro jejich nízký vkus. Chybí jim k tomu 

kategorie a koncepty, které si naopak vytvořila ideologie masové kultury (str. 110-119). 

Tento jev pak souvisí i s dalším typem publika: 

 těch, kteří zastávají ideologii populismu 

Tuto diskurzivní pozici zaujímají diváci, kteří kategoricky odmítají pokusy o 

souzení jejich kulturních preferencí jako něco zcela neoprávněného. Jedná se o pozici 

protilehlou k ideologii masové kultury. Tato ideologie populismu odmítá dělit mezi 

dobrým a špatným z hlediska estetiky i z hlediska kulturního užití a proklamuje, že 

osobní vkus všech lidí má naprosto stejnou váhu. 

Ideologií masové kultury se nenechávají vůbec znepokojovat, nebo o ní mají malé 

povědomí, popřípadě otevřeně tvrdí, že mají ze seriálu nefalšovaný požitek. Bohužel 

však nedokáží dost dobře vysvětlit proč. Angová to vysvětluje tím, že populistické 

stanovisko nemá adekvátně rozvinuté vyjadřovací prostředky (nebo jich má velmi málo) 

k formulaci jasných argumentů, proč je populární kultura a její spotřeba oprávněná, 

respektive jaký je její smysl. 

Ideologie masové kultury disponuje propracovanou teorií o normativních estetických 

požadavcích kulturních produktů, tedy koncepty, které jsou v rozpravě o kultuře běžně k 

dispozici. Populistickému stanovisku však podobná systematičnost a formální jazyk 

schází, čímž se dostává vůči normativnímu přístupu „že masová kultura je špatná” do 

nevýhody a zaujmout populistický názor může být z těchto důvodů v rámci daného 

diskurzu odrazující. 
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6.3.3. Studium populární kultury 

   Angová pak navazuje pojednáním, že v populární estetice je připisován 

význam požitkům, přičemž požitky jsou osobní záležitostí jedince. Požitek je kategorie, 

kterou ideologie masové kultury ignoruje, jako by požitky neexistovaly - do popředí 

staví morální formální kategorie a vyčleňuje se tak z živých praktik populární kultury 

(Ang 2018: 119-125). Podle Angové se pak musí kulturální studia zbavit nánosu 

ideologie masové kultury posuzující publikum jako pasivní oběť např. mýdlových oper. 

Také tato práce si, ve shodě s výše uvedeným, klade za cíl nahlížet na popkulturní 

fenomén a jeho uživatele bez morálních a estetických nároků. 

6.4. Reflexe a revize etnografického studia  

Etnografický výzkum mediálního publika znamenal obrovský posun v teorii i 

metodologii mediálních studií. Ve své původní podobě je však tento typ výzkumu 

považován dnes za již překonaný. S ohledem na požadavek lépe reflektovat specifika 

současné postmoderní doby proto Pertti Alasuutari mluví o třetí generaci studia recepce 

(Alasuutari 1999: 6-8). Alasuutari píše, že novější typ této disciplíny se má zaměřit na 

širší perspektivu médií a jejich užívání. Jelikož je publikum kategorie, která se neustále 

mění v čase, je potřeba k jeho studiu přistupovat pružněji např. tak, že publikum si je 

dnes dobře vědomo toho, že je publikem.  

Etnografie se také příliš zaměřila na oblast každodennosti a kulturu komunit, až vytrhla 

z mediálního výzkumu samotná média. Nastupující výzkum recepce má pak vrátit 

média do centra pozornosti jako hlavního předmětu mediálních studií a zaměřit se na 

jejich funkci v současném světě. To ovšem neznamená zcela opomíjet etnografii publik: 

výzkum se má i nadále zajímat o význam a užití médií, o konkrétní pořady a jejich 

publikum, ale měl by se také zaměřit na rámce, ve kterých se média současně nacházejí 

a na jejich obsah ve vztahu ke splývání reality a reprezentace.  

Splývání reality a reprezentace je doménou také televizního žánru reality TV a 

z hlediska výzkumu televizního publika se jedná o důležitou kategorii, která se často 

stává předmětem výzkumu. V následujícím textu se tedy práce bude těmito 

doporučeními „třetí generace studia recepce“ částečně řídit a zaměří se na specifika 
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žánru reality show jako populární kulturní formy, v níž skutečnost s reprezentací často 

splývají.  

7. Reality TV 

Těžko lze popřít, že televizní reality show mají velkou popularitu, masivní 

sledovanost a obligátně vévodí hlavním vysílacím časům, ať už více, či méně 

komerčních televizních stanic. Televizní reality show (v anglosaské literatuře nejčastěji 

jako „reality TV”, ale je možné užívat i termín „reality show” (Hill 2005: 46), jak je 

zvykem v českém prostředí) se v programech televizních provozovatelů těší těm 

nejlukrativnějším a nejprominentnějším pozicím a jejich dominance zásadně změnila 

celou televizní kulturu (Murray, Oullette 2004). Reality TV byla cíleně postupně 

přizpůsobena spotřebnímu rytmu televizního publika, zabudována do režimu všedního 

života lidí a plně schematizovaná v souladu s tempem každodenních sociálních rutin 

(Bignell 2013: 16). 

Díky jejich potenciálu vytvářet početné publikum, se reality show staly „nutnou 

povinností” (Hill 2005: 39) minimálně komerčních kanálů, které pro ně tudíž 

strategicky vyhradily výsadní prostor (tamtéž, str. 190) a reality TV pořady tak do velké 

míry vytlačují ostatní žánry a druhy televizních programů. 

Také proto v rámci diskurzu teoretikové (Murray, Oullette 2004: 2) definují reality TV 

jako „neomylně komerční žánr, který není ani tak tvořen estetickými pravidly jako spíš 

fúzí populární zábavy, nárokující si status reálné podívané”. Kritikové tohoto druhy 

televizní zábavy označovali reality TV tradičně za příklad „nejnižšího společného 

jmenovatele”, jako odpad poškozující mozek, deviantní záležitost vedoucí k 

ohlupování, nebezpečnou, úpadkovou praxi apod. (Hill 2005: 83-84). Žánr je pro své 

atributy nejčastěji napadán jako levná, voyeuristická, senzacechtivá forma televizní 

produkce a s oblibou rámcován pomocí metafor drogové závislosti, vyvolávající spojení 

mezi žánrem a alarmující silou mediálních účinků, potažmo vlivem médií, v souvislosti 

kulturními, společenskými a morálními hodnotami (Hill 2005: 7). 
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Nástup televizních reality show na přelomu milénia souvisel s procesem televizní 

bulvarizace, postupující mediální konvergence s následkem vzrůstající 

komercionalizace mediálního prostředí, a tedy i úrovně konkurence mezi televizními 

stanicemi a televizními sítěmi (Turner 2010) a také rozmachem masové populární 

zábavy - v tomto případě televizních talkshow, soutěžních tzv. „gameshow”, 

lifestylových volnočasových pořadů atp. (Hill 2005: 39-40). Z hlediska žánru je reality 

TV velice širokým pojem, zahrnující velké množství dalších kategorií. (Hill 2005; 

Murray, Oullette 2004). Následující pasáže textu se soustředí na detailnější popis žánru 

reality TV. 

7.1. Definice žánru 

Žánr je obecně rozlišující kategorie kulturního výtvoru nebo obsahu. Slovo 

původem z francouzštiny, resp. latiny má význam „druh” nebo „typ” a studium žánrů v 

rámci televize je odvozeno od přístupu k jejich studiu ve filmu, literatuře, divadle, 

televizi a dalších kulturních formách. Základním východiskem žánrové teorie je úsudek, 

že umělecká díla v rámci těchto oborů je možné roztřídit na základě určitých konvencí, 

rysů a norem (Creeber, Miller, Tulloch 2015). Daný žánr v případě jednotlivých děl 

zachovává svou formu, dodržuje očekávanou strukturu, má předvídatelnou zásobu 

výrazových prvků atp. Určování daného žánru je pak založeno na identifikaci těchto 

konvencí a klíčových prvků, které oddělují jeden druh textu (díla) od druhého (Bignell 

2013: 124-128). 

Ve studiu televize označuje žánr tedy druh či typ pořadu, přičemž pořady stejného žánru 

jsou si pak podobné svou charakteristikou a kategorizace na základě žánrů může tedy 

představovat vhodný metodologický nástroj k interpretaci struktury a významu 

televizních pořadů. Podrobnou analýzou programu je možné odkrýt to, jak je daný 

pořad strukturován a jak vytváří své významy využíváním určitých obrazů a zvuků 

určitým způsobem (Bignell 2013: 123-145; Creeber, Miller, Tulloch 2015). 

Představy o těchto postupech a normách (a tedy i významech pořadů) však sdílí i 

mediální publikum, což je důležité vzhledem k tomu, jak k mediálním textům publikum 

přistupuje a jak jim rozumí. Publikum má vůči žánrům určitá očekávání, na něž je při 
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vytváření významu zvyklé, a předpokládá, že daný žánr tato očekávání naplní (Creeber, 

Miller, Tulloch 2015; Bignell 2013: 18). 

V současné postmoderní době může být podle Bignella (2013: 123-147) v televizní 

tvorbě zajímavé také využití principů intertextu a kulturních odkazů na jiné žánry, na 

jejich konvence či na jiná klasická díla populární kultury. Taková díla se mohou 

divákům následně otevírat k volné interpretaci a hru s rozličnými diskurzy. Podle 

Sturkenové a Cartwrightové se pak divák/ čtenář těší z toho, že může sledovat 

kombinaci rozpoznatelných žánrových prvků a případně zároveň s tím i různé variace 

výše zmiňovaných konvencí. Tak vznikají remaky nebo žánrové parodie. Takové dílo 

následně funguje ve dvou rovinách - jednak používá kódy jednoho žánru a pracuje s 

divákovou znalostí příslušných konvencí a postupů, jednak zároveň pomocí parodie 

vytváří na takovém základě nové kulturní významy. Výsledný efekt je však závislý na 

znalostech diváka a na tom, jak moc pozná rozdíly mezi parodií a předlohou (Sturken, 

Cartwright 2009: 334-335). 

Bez ohledu na využití znalosti populární kultury a kulturních odkazů, faktem zůstává, 

že mix několika odlišných žánrů může přinášet jistou přidanou hodnotu, a to zejména 

pro mediální publikum. V hledání nových způsobů, jak publikum oslovit, se tak tvůrci 

televizních pořadů pokoušejí skloubit úspěšné a osvědčené žánrové prvky a vytvářet 

inovace, ať už se jedná o novátorský mix ojedinělého spojení několika žánrů 

dohromady, či neotřelý vizuální styl, dynamiku, produkční techniky atp. (Bignell 2013: 

123-147). To je i případ žánru reality TV, která je stěžejním tématem této práce a 

zároveň další kapitoly. 

7.2. Žánr reality TV 

Reality show (nebo také „reality TV”/ reality television) se jako žánr vyvinul 

původně z dokumentu, ale prvky dokumentu zůstaly v reality show přítomné (Hill 2005; 

Murray, Oullette 2004) - např. v prominentních soutěžních show jako Pop Idol (v Česku 

jako Česko Slovenská Superstar) dokumentární sekvence odhalují zákulisní přípravu 

soutěžících a reakce na jejich aktuální počínání během soutěže, pořady jako Prostřeno 

či Ano, Šéfe! jsou pak na principu dokumentu jako žánru vyloženě postavené. Popis 

žánru reality show se tak v odborné literatuře do velké míry soustředí na jeho vztah s 
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příbuzným dokumentem (Hill 2005), a tedy na vztah mezi realitou a fikcí, které se v 

reality pořadech v určitém poměru prolínají. Debata osciluje kolem toho, do jaké míry 

jsou si reality show a dokument podobné. Řada definic se shoduje v tom, že rysem 

reality show je splývání rozdílů mezi fikcí a faktickou dokumentací reality (Hill 2005). 

Univerzální definice tohoto typu televizní produkce se však hledá jen těžko, jelikož žánr 

reality TV se obecně skládá z množství familiárních a historicky prověřených 

televizních žánrů jsou talkshow, soutěže, dokumenty, lifestylové programy, drama a 

mýdlové opery a další. Tyto populární žánry spolu v určitých formách splynuly v řadu 

hybridních žánrů, které nyní označujeme jako reality show (Hill 2005: 55). Hybridizace 

již úspěšných, dominantních žánrů je pak to, co dává reality programům tak silnou tržní 

hodnotu (Hill 2005: 42) „Reality TV je catch-all kategorie zahrnující širokou škálu 

zábavních pořadů a [...] nachází se na pomezí informací a zábavy, dokumentu a 

dramatu” (Hill 2005: 2). Dnes můžeme jako reality TV identifikovat několik 

nejvýraznějších subžánrů: gamedoc, makover, talentové soutěže a show, dating, 

docusoap, docudrama, docu-sitcom (neboli comdoc) a „celebrity” varianty těchto druhů 

(Hill 2005). 

Konkrétní prvky spojované s reality show jsou pak obsazení neprofesionálních 

účinkujících, tedy v mnoha případech „reálných lidí”, skryté záběry, dialogy bez 

scénáře, aby výsledek vyvolával dojem skutečných situací se skutečnými aktéry, tedy 

autentické reality (Hill 2005). Reality TV klade důraz na bezprostřednost, soustředí se 

především na emoce, sociální vztahy, intimitu a soukromí aktérů. Zároveň je výzvou 

pro diváky, do jaké míry se dokáží ztotožnit s tím, co pořad předkládá (Bignell 2013: 

139). Reality show vytvářejí určitou iluzi tím, že zneužívají „živost” a „přesvědčivost” 

televize, což ve výsledku potlačuje v divácích pochybnost, že jsou tyto show 

zinscenované (Turner 2010). 

Pro některé pořady (zejména soutěžního typu „game shows”) je proto označení reality 

TV spíš pouze indikátorem stylu daného formátu, než tvrzením, že zachycují realitu 

jako takovou (Turner 2010: 33). Reality show jako žánr tímto ztrácí autentickou 

explanatorní rovinu dokumentu a jde spíše o spektákl - fascinující sled bezprostředních 

obrazů s okamžitým účinkem na emoce a často pouze samoúčelným vizuálním 

požitkem (Bignell 2013: 311). Tato vlastnost potom činí z reality show přirozeně dobrý 



57 
 

komerční produkt a obsahem další kapitoly bude v tomto ohledu pojetí reality show 

jako obchodovatelného televizního formátu - včetně jeho mechaniky - a to v rámci 

globálního televizního průmyslu a ekonomiky. 

7.3. Televizní formáty a jejich systém 

Média mají stále výraznější mezinárodní charakter a mediální, respektive 

televizní průmysl je v současné době založen na globalizovaném vlastnictví, trhu a 

výrobních postupech, přičemž je takto možné hovořit o existenci mezinárodní mediální 

kultury (McQuail 2007 49-50). Tento proces a organizace televizní kultury jsou pak 

vysvětlovány na základě konceptu globalizace v referencích na fenomén, kdy jsou 

rozličné televizní programy a žánry přítomné napříč světovými zeměmi a odlišnými 

kulturami (Bignell 2013: str. 68). Známé pojetí mediální globalizace nabídl již na konci 

60. let Herbert Schiller v publikaci Mass Communication and American Empire, kde 

píše, že distribuci masově mediálních produktů a statků, zejména televizní a filmové 

výroby, dominují Spojené státy (Schiller 1969 in: Jirák, Köpplová 2009: 156). V této 

souvislosti je pak možné hovořit o kulturním imperialismu, což se podle Bignella (2013: 

73-79) projevuje v případě globální distribuční sítě televize exportem obrazů v souladu 

se západním způsobem života a hodnotami (v tomto případě zobrazovaných v 

televizních produktech) napříč všemi částmi světa. Reality TV je pak považována za 

dobrý příklad nástroje kulturní kontroly a „trojského koně“ těchto společenských 

hodnot (Turner 2010: 55). 

7.3.1. Mediální mcdonaldizace 

   Televizní produkce a kultura tedy vzniká, cirkuluje a multiplikuje se na 

mezinárodní úrovni. Vedlejším efektem této skutečnosti je pak silně přítomný prvek 

homogenizace mediálních a kulturních produktů, kdy se média ve své podobě a ve 

výrobě nabízených artiklů inspirují navzájem, nakupují mezi sebou již vyvinuté 

produkty, obchodní licence, vysílací práva, propojují se vlastnicky (dochází mezi nimi 

ke koncentraci vlastnictví), což má za následek podobnost mediálních produktů na 

nadnárodní úrovni (Jirák, Köpplová 2009: 150-151). 
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Pro vysvětlení těchto mechanismů se nabízí i aplikace známého konceptu tzv. 

mcdonaldizace společností, jenž vypracoval George Ritzer (Ritzer 2003). Tato 

mcdonaldizace se projevuje především celospolečenskou racionalizací, standardizací a 

homogenizací produkce, distribuce a spotřeby. V mediální sféře se uniformizace podle 

McQuaila (2007: 50) projevuje v celosvětově rozšířených profesních standardech, ve 

sdíleném uspořádání obsahů či shodných žánrových typech mediálních produktů. 

Globální televizní produkce pak skutečně pracuje s principem franšízingu - obchodní a 

marketingové strategie postavené na udělování obchodní licence,12 kterou do uvedení v 

běžnou praxi zpopularizovala právě americká síť rychlého občerstvení McDonald´s - 

odtud pak také odvozen název Ritzerovy knihy. V oblasti televizní produkce by se pak 

za „franšízové” obchodní značky daly považovat tzv. mediální formáty. 

7.3.2. Princip televizních formátů 

   Televizní reality show jsou napříč globální televizní kulturou a trhem 

distribuovány především jako tzv. mediální formáty. Mediální formáty jsou určité formy 

mediálních produktů, které jsou známé jak výrobcům, tak publiku, vyrábějí se podle 

specifikovaného zadání a podléhají kulturní standardizaci (McQuail 2007: 260-262). V 

referenci k tvorbě zejména zpravodajských relací, popisuje David Altheide (1985 cit. in 

McQuail 2007: 260-261) formát jako představu žádoucí podoby a převládající formy 

mediálního obsahu, které se výrobci přizpůsobují nebo ke které se snaží přiblížit. 

Docílení požadovaného mediálního formátu zahrnuje dodržování řady konvencí a 

souboru široce uznávaných pravidel, na nichž se výrobci těchto formátů shodnou. 

(McQuail 2007: 260-262)  

Formát tedy specifikuje jednotlivé prvky, ze kterých se příslušný pořad skládá, a to do 

té míry, že při dodržování stejných zásad a postupů je daný pořad poměrně snadno 

replikovatelný, a jakákoliv produkční společnost je tak schopna vyrobit tentýž pořad v 

zásadě ve stejné podobě. Formát je tudíž určitým „receptem” nebo konceptem pořadu a 

často je ošetřen právě autorskou licencí přiznávající majetková práva jeho tvůrcům, 

kteří tyto formáty pro komerční účely vyvíjejí a práva k jejich užívání následně také 

prodávají (Bignell 2013: 68-73; Moran 2009).  

 
12 www.franchising.cz 
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Televize totiž samozřejmě není pouze kulturní podnik ve smyslu, jak jej tato práce 

primárně chápe; televize je také velmi rozsáhlé průmyslové odvětví a obor podnikání, 

přičemž významnou součástí tohoto průmyslu jsou dnes právě televizní formáty. Ať už 

se jedná o různé nadnárodně úspěšné formáty - reality show, game show, 

infotainmentové pořady, makeovery, talentové soutěže či sitkomy - jejich tok 

symbolizuje triumf globalizované televizní kultury pozdního kapitalismu (Moran in 

Turner 2009). 

Za využíváním formátů (tedy nakupováním a úpravou lokální produkce) stojí úvaha, že 

snižují riziko neúspěchu spojeného s náklady na výrobu pilotního dílu, jelikož se jedná 

o zavedené a otestované značky, jež se potkávají s očekáváními televizních stanic i 

diváků na řadě různorodých trhů (Magder in: Murray, Oullette 2004: 147). Jedná se 

tedy o spolehlivou a ekonomicky výhodnou formu produkce a největší mainstream 

současné televizní produkce (Moran 2009: 150). 

Byznys s televizními formáty jako takový konkrétně zahrnuje prodej myšlenky daného 

programu a jeho narativní struktury, postav, scénáře, scény a celkového uspořádání 

všech těchto atributů (Bignell 2013: 71). Předmětem obchodu mezi zahraničními 

televizními produkcemi tedy nejsou přímo kopie určitého programu, ale získání šablony 

a souboru instrukcí, jež umožňují vytvořit nové zpracování pořadu s využitím odlišného 

produkčního zázemí, vybavení, aktérů, lokací, místních reálií, národního jazyka apod., 

tedy v kontextu odlišné kultury (Bignell 2013). V tomto momentu se ústředním 

tématem stává publikum. Vzhledem k jejich mezinárodní distribuci jsou formáty 

navrženy tak, aby byly jednoduše a široce aplikovatelné v mnoha různých prostředích, 

na mnoha trzích s rozdílnými společenskými hodnotami, spotřebním chováním publika, 

fungováním médií apod. (Magder 2004: 137-156). Podle Petera Bazalgetta je 

nejdůležitější vymyslet právě takový koncept, který je široce aplikovatelný pro 

jakýkoliv druh publika na různých trzích (citováno in: Magder 2004: 147). 

Dobrý formát je šablona poskytující detailní produkční a marketingové pokyny, které 

mohou být uzpůsobeny podle dané lokality (Magder 2004: 147). Formát je nejdříve 

navržen tak, aby nezahrnoval nic kulturně specifického, tedy aby byl kulturně neutrální, 

následně je exportován na zahraniční trhy a teprve poté je přizpůsoben, takže se ve 

výsledku jeho podoba v různých zemích drobně liší (tamtéž str. 137-156). Pořad je 
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zkrátka upraven tak, aby vypadal místně, nebo tak, že vznikl přímo v dané zemi, kam 

byl importován. Cílem je využít lokace publiku známé a prostřednictvím familiárního 

chování aktérů vzbudit pocit domestikace programu (Moran 2009). 

7.3.3. Společnost Endemol 

   Jedním z nejlepších příkladů společností, které vyvíjejí formáty zábavných 

show a reality TV programů, je nizozemský Endemol (dnes Endemol Shine Group). Ve 

svém katalogu disponuje stovkami formátů včetně prominentních titulů jako Fear 

Factor, MasterChef, The Voice či globálního reality TV fenoménu Big Brother, podle 

Morana (2009: 149) „nejsledovanějšího pořadu ve světové historii televize”. Při 

adaptaci televizních formátů v dané zemi, poskytuje Endemol manuál. Tým poradců či 

externích producentů s lokálním produkčním týmem konzultuje postup pro konkrétní 

aplikaci a implementaci základních prvků daného pořadu jako je např. podoba scény, 

délka trvání celé show, počet soutěžících či účastníků, principy hry. Ideálním 

výsledkem je pak pořad s přítomností silného, mezinárodního brandu v odlišné, avšak 

pečlivě upravené, místní variantě (Magder 2004: 147). 

Adaptace formátů v rámci odlišných trhů je interaktivní proces mezi licencorem 

(poskytovatelem) formátu a držitelem dané licence k tomuto formátu (Moran 2009). 

Licencor disponuje potřebným know-how a zná slabiny a příležitosti procesu adaptace 

na základě předchozí zkušenosti s inkorporací formátu na ostatních lokálních trzích. 

Držitel má pak znalost a cit pro místní publikum - má intuici, pokud jde o jeho chování 

a preference (tamtéž). Výsledná adaptace je poté určitým kompromisem mezi 

perspektivami obou stran (tamtéž). Jedná se však o komplexní matici delikátních 

produkčních aspektů a rozhodnutí, a to především s ohledem na jediné - názor publika 

(tamtéž). 

Jedním z pořadů, který Endemol vyvinul a který se týká této práce, je i zábavní reality 

show Your Face Sound Familiar, v České republice adaptovaný jako Tvoje tvář má 

známý hlas. Jeho popis a charakteristika jsou předloženy v následujícím úseku textu. 
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7.4. Tvoje tvář má známý hlas – charakteristika pořadu 

Zábavní televizní reality show Your Face Sounds Familiar vyvinula produkční 

společnost Endemol ve spolupráci se španělskou televizní stanicí Antena 3 a ve 

Španělsku byla také poprvé uvedena v roce 2011 pod názvem Tu cara me suena. 

Webové stránky výrobce (dnes Endemol Shine Group) uvádí v popisku pořadu 

následující: 

„Your Face Sounds Familiar je talentová soutěž vyzývající skupinu celebrit k převtělení 

do identit známých hudebních tváří. Každý týden se stejná skupina osobností dozví, 

koho mají za úkol ztělesnit. Zmáčknutím buzzeru náhodného výběru sami sobě určují, 

jakým slavným zpěvákem se mají stát. Vokální trenéři, choreografové, maskéři a stylisté 

jsou připraveni jim pro jejich skvělé výkony asistovat. 

Body za kvalitu vystoupení uděluje panel porotců, ale také samotné soutěžící celebrity. 

V průběhu není nikdo eliminován. Body se sčítají v každém díle a určují pořadí 

soutěžících od prvního do posledního. 

Po každém vystoupení musí soutěžící osobnosti znovu zmáčknout buzzer a dozví se, 

koho budou představovat v dalším kole. Čtyři celebrity s nejvyšším počtem bodů se 

následně kvalifikují do finálové série. Konečný vítěz získá štědrou peněžitou cenu, 

kterou udělí ke charitativním účelům dle vlastního výběru” 

(www.endemolshinegroup.com/brands). 

7.4.1. Data o vysílání, sledovanosti a podílu pořadu 

   Televizní imitační reality show Tvoje tvář má známý hlas, v produkci české 

televizní stanice TV Nova, založená na formátu pořadu Your Face Sounds Familiar, 

představuje od roku 2016 jeden z nejsledovanějších televizních pořadů v Česku 

s vysokými podíly sledovanosti a průměrnou sledovaností zhruba mezi 1 – 1,5 

milionem diváků během prvních pěti sérií pořadu (mediaguru.cz). V tomto smyslu se 

jedná o určitý fenomén české televizní produkce. 

Celkem bylo mezi lety 2016 až 2019 odvysíláno 6 sérií pořadu. Každá trvala, kromě 

první řady, 12 týdnů a show měla celkem 70 dílů, přičemž jeden díl pořadu trval zhruba 
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120-150 minut včetně komerčních breaků. Ve všech řadách vystupoval v roli 

moderátora herec Ondřej Sokol a ve čtyřčlenné porotě ve všech dílech stabilně zasedali 

hudebník Janek Ledecký a herec Jakub Kohák. Ty pak v první sérii doplnila i herečka 

Jitka Čvančarová, ve druhé a třetí řade herečka Iva Pazderková a v posledních třech 

řadách se členství v porotě ujal herec Aleš Háma. Čtvrtým porotcem se stala v každém 

díle ještě další, vždy jiná celebrita jako speciální host. Soutěžící tvořilo ve všech sériích 

vždy jiných 8 známých osobností. 

První řada se vysílala mezi březnem a listopadem 2016 a podle dat Asociace televizních 

organizací zaznamenala průměrnou sledovanost téměř 1,5 milionu diváků na jeden díl 

show. Druhá série pak měla od září do listopadu 2016 vůbec nejvyšší sledovanost, a to 

v průměru více než 1,5 milionu diváků (www.mediaguru.cz).13 Finálový večer druhé 

řady zhlédlo dokonce téměř 1,8 milionu lidí. Divácká sledovanost třetí řady se mezi 

únorem až květnem 2017 pohybovala na jeden díl okolo 1,2 milionu14, ve čtvrté sérii od 

září do listopadu 2017 pak průměrně kolem 1,1 milionu. Ze známých údajů měla 

nejnižší diváckou podporu po roční přestávce během září až listopadu 2018 pátá řada 

s cca 0,9 milionu na jeden díl (www.mediaguru.cz).15 Čísla o průměrné sledovanosti 

poslední šesté řady, která se vysílala od září do listopadu 2019, nebyla doposud 

zveřejněna. 

Všech 6 sérií pořad vysílala stanice TV Nova; jednotlivé díly každé série byly 

nasazovány pravidelně s týdenní frekvencí vždy v sobotním či nedělním hlavním 

vysílacím čase od 20:20 hodin večer. V porovnání s ostatními prime-time pořady 

konkurenčních českých TV stanic měly podle dat Asociace televizních organizací první 

dvě řady Tvoje tvář má známý hlas v průměru 40% podíl sledovanosti ve 

věkové obchodní skupině diváků 15+ (v některých případech první řady dokonce až 

49% diváků).16 U třetí řady byl pak podíl v průměru 32%, i tak si však pořad v podílu 

držel vesměs prvenství tuzemských víkendových prime-timů (www.mediaguru.cz).17 

Čtvrtá řada zaznamenala celkově pokles podílu sledovanosti ke 30%, pátá řada měla 

pak v průměru 25% a byla v absolutních číslech sledovanosti pravidelně druhá 

v porovnání se StarDance… když hvězdy tančí (adaptace britského formátu Strictly 
 

13 https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/11/druha-rada-tvare-mela-vic-divaku-nova-chysta-treti/ 
14 https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/05/treti-rada-tvoje-tvar-uspesna-druhou-ale-neprekonala/ 
15 https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/11/pata-rada-tvoje-tvar-mela-v-prumeru-889-tisic-divaku/ 
16 https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/11/druha-rada-tvare-mela-vic-divaku-nova-chysta-treti/ 
17 https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/05/treti-rada-tvoje-tvar-uspesna-druhou-ale-neprekonala/ 
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Come Dancing) v produkci České televize, která taneční show proti Tvoje tvář má 

známý hlas během páté řady nasazovala (www.mediaguru.cz).18 

7.4.2. Žánr a specifika pořadu 

   Z hlediska žánru reality TV by se pořad Tvoje tvář má známý hlas dal 

kategorizovat jako makeover, což je v oboru velmi úspěšný koncept, ve kterém jde o 

narativ proměny (jedince, prostředí, dovedností), kdy produkčně tým najatých expertů 

pomáhá účastníkům proměnit jejich obyčejnost ve výsledku v něco neobyčejného (Hill 

2005). V případě show Tvoje Tvář má známý hlas se známé osobnosti „mění“ na jiné, 

v tuzemsku i globálně slavné hudebníky, které mají za úkol co nejvěrohodněji ztvárnit a 

imitovat, včetně jejich kostýmu, tance, osobnosti, pohybu, zpěvu, vyjadřování, výrazu, 

etnicity, sexuality, charismatu, gestikulace, přízvuku atd. 

Smysl makeoveru však nespočívá primárně v tom, kdo „vyhraje”, podstatnější roli zde 

hraje jistý „moment překvapení“ - konečný výsledek dané proměny. Do popředí jsou 

pak produkčně umístěny a vystaveny reakce na tuto proměnu, ať už dalších aktérů 

pořadu, nebo samotného televizního publika (Hill 2005). Divákům jsou během pořadu 

odkryty některé fáze procesu proměny, výrobci kladou nicméně důraz až na finální 

„odhalení”, kdy je transformovaná osoba představena publiku (Brunsdon 2001: 55 cit. 

in: Hill 2005: 23). Podle Hillové uspokojuje publikum v makeoverech, kde jde o jistý 

„sociální experiment”, zejména to, když je výsledná proměna dotažená do konce s 

úspěchem. Když tomu tak není a proměna je nepovedená, dostavuje se u publik 

zklamání (Hill 2005: 177). 

7.4.3. Zábavní show jako produkt kulturní celebritizace 

   V případě Tvoje tvář má známý hlas tuto proměnu podstupují celebrity, známé 

tváře z televize - herci, zpěváci, komici, populární osobnosti - a celý pořad je tak na 

přítomnosti celebrit výrazně postavený. Turner (2010; 2014) mluví, mimo jiné i v 

souvislosti s reality TV, o celebritizaci kultury; tedy narůstající přítomnosti celebrit 

napříč médii a kolonizaci každodenní žité reality veřejně známými osobnostmi. Reality 

show formáty se pak velké nabídce i poptávce po celebritách, která je v současné 

televizní kultuře značná, přizpůsobují a na produkci kultury celebrit participují (Turner 
 

18 https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/11/pata-rada-tvoje-tvar-mela-v-prumeru-889-tisic-divaku/ 
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2010: 15). V knize Understanding Celebrity popisuje Turner mechanismy 

systematického procesu výroby celebrit a průmyslového zpracování jejich hvězdného 

statusu a využívá pojem celebrifikace (Turner 2014: 92). Současná populární televize je 

velmi dobře integrovaná do celkové průmyslové struktury, která celebrity vyvíjí a 

dodává, a může tak lépe kontrolovat jejich prodej - před, během a po jejich produkci v 

rámci daného formátu (Turner 2010). Produkce klade důraz zejména na tvorbu příběhů 

celebrit a spektakulární požitky spojené s jejich konzumací. 

Tato celebritizace televizní kultury je pak dále spojená i s procesem mediální 

bulvarizace obsahů, kdy dochází k těsnějšímu spojení zábavního průmyslu a „bulvární 

kultury” (Biressi & Nunn 2008). Martin Conboy mluví o tom, že „bulvární hodnoty 

pronikají do široké mediální kultury” (Conboy 2008: xv). Dochází tedy k jisté migraci 

této bulvární kultury z jejích původních pozic do dalších oblastí mediální sféry, přičemž 

se principy „bulvarizace stále více uplatňují ve všech formách obsahů mainstreamových 

médií včetně talk show, rádia, reality TV, obhroublých komediích, celebrity magazínů i 

dokumentů. Nové formace mediální kultury spojující mnohé prvky, které byly předtím 

spojovány s dřívějšími bulvárními formáty” (Biressi & Nunn 2008: 1). Bulvární profil 

mediálních obsahů má za cíl získat pozornost širokého, neelitního publika; což se týká i 

reality show pořadů jako určitého catch-all žánru (Hill 2005: 2). 

7.5. Publikum reality TV a jeho recepční vzorce 

Kapitola se věnuje praktickým a teoretickým poznatkům o způsobech diváckého 

užívání reality TV. 

7.5.1. Sociální a kulturní funkce reality show ve vztahu k publiku 

   Televize ve společnosti nepochybně vykonává jistou kulturní funkci. Tvoří 

zdroj pro vytváření kulturních a sociálních významů či individuálních potěšení ve 

vztahu ke konstrukci kulturních identit a sociálních praktik publika. Tvorba přidané 

kulturní hodnoty televize se diskurzivně přesunula do rukou publika. John Hartley říká, 

že stejně jako si koncový zákazník sám sestaví kus nábytku IKEA, je to spotřebitel - 

divák nebo čtenář - který z mediálních surovin a zboží sestavuje vlastní význam 

(Hartley 2004: 317). Výraznou schopnost stávat se činitelem v procesu konstrukce 
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každodenního života televizního publika mají (kromě např. zpravodajství) podle 

Turnera (2010) právě televizní reality show. Publikum se aktivně podílí na tvorbě 

smyslu těchto pořadů a populárních požitků, které generují (tamtéž). Reality show podle 

Turnera rozpouštěním hranic mezi skutečností a reprezentací stimulují to, že diváci do 

těchto výstupů „investují” (2010: 40, 67) sami sebe; vstupují s pořady do interakce, 

něco si z nich berou a přetvářejí tuto zkušenost do kontextu vlastní každodenní 

existence. 

7.5.2. Některé dosavadní poznatky o způsobech užití reality TV 

   Jednou z publikací o výzkumu divácké recepce reality show je i práce Annette 

Hillové Reality TV: Audiences and popular factual television (Hill 2005). Hillová v 

letech 2000-2001 využila kvalitativní techniky (hloubkové rozhovory a focus group) 

pro výzkum vzorců recepce britských diváků řady reality TV pořadů včetně show jako 

Big Brother, Survivor či Popstars.  

Jedním ze zjištění studie byl poznatek, že respondenti vlastní sledování zábavných show 

zlehčují a snaží se, aby na základě svých odpovědí působili před druhými lidmi (včetně 

výzkumníků) v dobrém světle (Hill 2005). Ve výzkumu během výpovědí dotazovaní 

sebe sami stavěli do role poučených diváků s kritickým způsobem konzumace reality 

pořadů. Dokonce se sami vyčleňovali z obecně vykresleného portrétu diváků reality 

show jako voyeuristických hlupáků, které je velmi snadné na něco nalákat, a jejichž 

cynické komentáře se často podobají kritickému hodnocení reality TV v médiích 

(tamtéž). Pro další auditoriální výzkum plyne z tohoto poznatku ponaučení, že 

respondenti své výpovědi výrazně zkreslují. 

Podle Hillové dále publikum v podobném duchu většinou tvrdí, že reality show jako 

The Idol či Big Brother nemají žádnou informační, výpovědní hodnotu. Výzkum 

prokázal, že tyto gameshows publikum považovalo de-facto za prázdnou zábavu, bez 

nějakého informativního či vzdělávacího potenciálu (Hill 2005). Vnímání žánru jako 

„bezduché zábavy” podporuje u publika podle Hillové přímo forma, kód a design 

samotných pořadů. „Užití vizuálního stylu a narativních postupů spojovaných s lehkou 

zábavou, mýdlovými operami či dramaty, dopomáhá vykreslit reality show jednoduše 

jako pouhou zábavu” (str. 179). V souvislosti s tím je také zajímavé, že míra vyšší 

„zábavnosti” daného pořadu je podle respondentů negativní vlastnost z hlediska jeho 
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kvality. Pokud se jedná o fikci jako žánr, zábavnost je v této spojitosti hodnocena 

kladně, avšak co se týká kontextu reality TV, čím zábavnější je, tím její hodnota v očích 

publika klesá a stává se pro ně onou „bezmyšlenkovitou zábavou” (str. 85-86). 

Výše uvedené naznačuje, že ve výpovědích respondentů se mohou objevovat některé 

protichůdné skutečnosti s ohledem na jejich divácké návyky a preference. Podobné 

paradoxy se objevily i při krátkém průzkumu, jenž přímo autor této práce provedl za 

účelem analýzy spotřebních vzorců čtenářů bulvárních médií. Respondenti během 

hloubkového dotazování často odpovídali, že bulvár nevyhledávají a že pro ně nemá 

valnou kulturní ani výpovědní hodnotu; rádi si však prostřednictvím tohoto žánru 

udržují přehled o celebritách a zajímají se o jejich životy či soukromí.19 

„V jádru debaty o skutečnosti reality show spočívá paradox: čím více zábavné pořady 

jsou, tím méně skutečný se divákům zdá být (Hill 2005: 57). Publikum hodnotí pořady 

podle jejich pravdivosti a čím více fiktivní se zdají být, tím méně diváků si jich cení” 

(tamtéž str. 175). Zábavnost reality TV se tedy může publiku jevit protichůdně jako 

negativní, zároveň v nich však nespatřují žádnou další hodnotu, pouze „bezduchou 

zábavu”. Otázka rozklíčování těchto paradoxů může být proto velmi naléhavá a byla 

tudíž zohledněna i ve výzkumné části této práce. 

Otázka důvěryhodnosti reality TV se zdá být pro publikum zkrátka do velké míry 

zásadní. Rozmezí reality a fikce je tak považováno za další oblast, kde se pro diváky 

často utváří hodnota, smysl a význam reality show a jejich konzumace (Hill 2005, 

Lewis 2004) Jak již bylo naznačeno, konkrétní poměr toho, co je skutečné a co je 

výsledkem inscenace, představuje pro diváky stěžejní kritérium pro jejich hodnocení 

těchto pořadů, univerzální indikátor kvality, nástroj interpretace i něco, co vstupuje do 

každodenní konzumace reality TV (Hill 2005; Lewis 2004). Protože je však „realita” 

těchto show podle Turnera (2010) spíše jen nějakou spektakulární, senzační verzí 

reality, mnoho diváků čeká v jejich struktuře či narativech momenty „opravdové 

skutečnosti”, kdy se projeví reálná autenticita zúčastněných jednotlivců, potažmo nějaké 

situace, kdy se aktéři chovají přirozeně a projevují svou skutečnou osobnost. Mnozí 

diváci mají tyto formáty rádi kvůli jisté nepředvídatelnosti a hlavním lákadlem reality 

 
19 vzorek čítal 10 respondentů, 7 žen a 3 muže s průměrným věkem 52 let, různého vzdělání a z různých 
společenských vrstev 
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TV je pak podle Hillové faktor „být u toho, až se to stane” (Hill 2005: 39) a momenty 

autentické „pravdy” pak tvoří značnou část zdroje diváckého potěšení. 

7.5.3. Shaming druhých ve vztahu k vlastní identitě 

   V čem pak podle Hillové, ale i Turnera (2010) spočívá pro publikum největší 

atraktivita reality pořadů, je to, že poskytují předmět pro vytváření vlastních pozic, 

soudů a kritického hodnocení vůči etice a morálce daného programu a především pak 

jeho aktérů. Divák se dokáže jednoduše ztotožnit s dalšími všedními lidmi, kteří jsou v 

centru pozornosti řady lifestylových show, makeoverů, talentových show apod. Lewis 

(2004) dokládá, že diváci mohou tímto do rámce pořadů vnitřně promítat vlastní ego a 

porovnávat své životy s životy lidí na obrazovkách; pořady jednoduše posuzují ve 

vztahu k vlastnímu sociálnímu jednání v každodenních situacích. Jako ještě důležitější 

se však ukazuje, že publiku tato praxe zároveň umožňuje se distancovat od toho, co 

vidí, a při sledování reality TV zaujímají postavení morálních autorit. 

I Turner (2010) souhlasí s tím, že zobrazování reálných lidí v „reálných” situacích, 

stimulujících u diváků morální či jinak kritické „expertní” soudy, je často alfou a 

omegou reality pořadů a jejich výsadním principem. Pořady jako Big Brother či Wife 

Swap využívají fascinaci publika spektáklem zachycujícím veřejnou ostudu a ponížení 

druhých, toužících po prchavé slávě či penězích. Velmi často se tak děje zdůrazňováním 

znaků rozdílných třídních pozic aktérů v těchto pořadech a konstrukcemi jejich 

„jinakosti” (Skeggs 2005). V těchto případech dochází, typicky v subžánru makeoverů, 

k tzv. třídnímu shamingu - pohoršování publika nad sociálně znevýhodněnými či 

vyloučenými jedinci a jejich opovrhováním za účelem zábavy (např. Reifová 2020). 

Reality TV je totiž často označován jako žánr, jenž je zdrojem neoliberální 

governmentality a nositelem ducha neoliberálních hodnot (Reifová 2020; Moran 2009). 

Reality TV dává prostor buď těm, kteří v souladu s neoliberální ideologií mohou 

navzdory své obyčejnosti získat slávu, nebo těm, kteří jsou vykresleni jako ukázka 

neschopnosti využít výhod kapitalistického uspořádání společnosti k vlastnímu 

prospěchu a jsou za to příslušníky ostatních tříd zostuzováni (Reifová 2020, Skeggs 

2005). 

Podle Hillové (2008 cit. in Turner 2010) je právě tento shaming zdrojem diváckých 

potěšení, které dokáží tvůrci pořadů vystavováním „deviantního”, „nepatřičného” či 
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„vyšinutého” chování pořadem vyprodukovaných identit dobře valorizovat (Turner 

2010: 33-52). Reality TV využívá pocit studu a viny, které se u diváků sledováním 

ostudného vystupování druhých v emočně složitých situacích, kterým jsou programově 

vystaveni, dostavují. Tento typ reality TV tak v sobě nese rozpor: pro diváky je 

přitažlivá i odpudivá zároveň. Pocit studu je převrácen v emoci přinášející zábavu a 

slast (Hill 2008 in: Turner 2010: 40-42). 

7.5.4. Kulturní a „DIY“ příslušnost 

   Pokud populární reality show programují třídní stratifikaci a konstruují 

sociální nerovnost v souladu s neoliberální ideologií, jedná se o potvrzení toho, že 

televize reprodukuje dominantní hegemonní řád společnosti. Na druhou stranu bylo již 

řečeno, že publikum vstupuje s těmito pořady do aktivní interakce a podílí se na 

produkci jejich významu ve vztahu k vlastnímu bytí ve sféře každodennosti. Nesmíme 

zapomínat, že populární kultura (alespoň podle Fiskeho – viz kapitolu 5.1.) funguje na 

bázi polysémie a její smysl vzniká apropriovaným užitím sémiotického materiálu, který 

nabízí na „volném trhu kulturních významů“. Hartley říká, že je to právě publikum, 

které se stalo pravou „hvězdou“ reality TV formátů a že interakce publika s těmito 

formáty pro ně byla klíčová (Hartley 2008: 114 in: Turner 2010: 45). Publikum svou 

recepcí vnáší do televizních obsahů určitý vklad a reality show tak podle Turnera 

vznikají (podle něj pouze) částečně „zespodu”, čímž může publikum uplatňovat určitý 

stupeň moci a manifestovat skrze televizi své identity. Což je nakonec i teoretický 

kontext, do jakého byla reality TV zasazena v rámci mediálních a kulturálních studií 

(Turner 2010: 42-47). 

V této souvislosti se pak často uplatňuje koncept produkce kulturních identit. Hartley 

(2004) tvrdí, že se význam reality TV přesunul na stranu publika, médií, diváků, 

internetových diskuzí, komentářů a kritiků, a že se produkce významu usadila v tomto 

diskurzivním multiplatformovém prostředí. Užití televize, jak Hartley popisuje v 

reminiscenci na dílo Richarda Hoggarta The Uses of Literacy, které stálo u zrodu 

kulturálních studií, závisí na sémiotické příslušnosti a diskurzivních praktikách publika. 

Televize podle Hartleyho stimuluje právo uživatelů na jejich sémiotické a tudíž i 

kulturní sebeurčení (Hartley 1999), což jej vede ke zformování pojmu „kulturní 

příslušnost” či „kulturní občanství” (tamtéž). Odtud je pak již jen krůček k jeho dalšímu 
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pojmu „DIY příslušnost”20, tedy určité „vlastnoruční” tvorbě kulturní identity pomocí 

dostupných prostředků, které nabízí sémiotická a mediální sféra - a ve velké míře právě 

televize (Hartley 1999: 178-179). Taková příslušnost je pak výsledkem specifické 

kulturní pozice (umístění) jedince v mediosféře dekontextualizované sítě významů 

(tamtéž). 

Jedinec, tedy člen publika, nebo spíše člen kulturního DIY prostoru, pak manifestuje a 

provozuje svou DIY příslušnost v prostředí televize jako člen publika, a to mnohem 

výrazněji v dnešní době zejména v prostředí internetu, sociálních médií a webu 2.0 

(Hartley 2009). Televize tedy, kromě mediace obrazů, informací a ideologií, vytváří 

kapacity k provozování DIY příslušenství na základě individuálního životního stylu, 

preferencí, subkultury či vkusu členů mediálního publika apod. Turner shrnuje, že 

hlavní komponentou užívání reality TV je v současné době vytváření kulturních identit 

a následná interakce a ztotožňování publika s těmito identitami - což představuje hlavní 

požitky, jež reality TV nabízí (Turner 2010: 67). 

Vliv televizních reality show na praktikování kulturních identit je pak i jednou z oblastí 

výzkumu, který tvoří následující část této práce. 

8. Metodické vymezení výzkumu 

Výzkumník: Je ještě něco, co byste doplnila? 

„Ne. To je prázdný pořad o ničem. Ne, není tam co doplnit. Ne.“ – Matylda (53) 

Předmětem následující části práce je kvalitativní analýza recepce publika televizního 

pořadu Tvoje tvář má známý hlas, její výstupy a interpretace získaných poznatků. 

Výzkum probíhal v období únor-květen 2020; zahrnoval kvalitativní sběr dat pomocí 

techniky kvalitativního hloubkového dotazování a jejich následnou interpretativní 

analýzu založenou na postupech tzv. zakotvené teorie zahrnující otevřené a axiální 

kódování sebraných terénních dat. Výběrový vzorek sestával z 15 respondentů, 

pravidelných diváků daného pořadu; účelová redukce vzorku a výběr respondentů se 

řídily daným výzkumným problémem. Závěrečná interpretace analytických nálezů 
 

20 anglický termín „DIY“ je akronymem pro „do it yourself“, v češtině tedy „udělej si sám“ 
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nabízí prezentaci centrálních fenoménů a témat týkajících se divácké motivace ke 

sledování vybraného televizního pořadu. Před závěrečnou prezentací výsledků analýzy 

bude v následujících kapitolách pozornost nejdříve věnována popisu jednotlivých fází 

výzkumu. 

8.1. Stanovení výzkumné otázky a volba výzkumné metody 

Tato práce si klade za cíl na vybraném vzorku jeho diváků odhalit, jaké 

významy, požitky a funkce pořad svému publiku poskytuje, a pokusit se tak do jisté 

míry vysvětlit popularitu či lákavost (a tím pádem i úspěch) zmiňované show. Autor 

výzkumu totiž předpokládá, že značná sledovanost pořadu je založena jednoduše na 

tom, že divákům se pořad líbí, což je motivuje, aby jej sledovali. To, že se pořad 

publiku líbí, znamená, že přináší divákům určité požitky a má pro ně význam, z něhož 

se těší. Otázkou tak zůstává, o jaké požitky se konkrétně jedná a z jakého způsobu užití 

pořadu přesně vycházejí. Na základě výše řečeného můžeme tudíž zformulovat i 

konkrétní výzkumnou otázku ve znění: 

„Jaké požitky přináší sledování televizní reality show Tvoje tvář má známý hlas 

svému publiku?” 

či příslušné doplňující podotázky: 

 „Jaký význam má pořad pro své diváky?” 

 „Jakým způsobem pořad generuje divácká potěšení?” 

 „Jakým způsobem diváci pořad užívají?”  

Jelikož se jedná o otázky zabývající se vysoce komplexní problematikou mikroprocesu 

divácké recepce, byly pro zpracování tohoto výzkumu zvoleny kvalitativní analytické 

metody a techniky.   

8.1.1. Kvalitativní metody a jejich relevance k tématu 

   Kvalitativní metody výzkumu se užívají k odhalení a pochopení toho, co je 

podstatou studovaných jevů. Pomáhají získat o daném jevu detailní informace, jež není 
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dobře možné kvantitativními metodami získat. Pro zvolení kvalitativního výzkumu je 

tak důležitá samotná podstata zkoumaného problému (Strauss, Corbinová 1999: 11). 

V tomto konkrétním případě bylo pro zodpovězení stanovené výzkumné otázky 

podstatou výzkumu pomocí osobních rozhovorů s vybraným vzorkem respondentů 

prozkoumat vnitřní motivaci divácké obce ke sledování show, způsoby, jakými diváci 

pořad a jednotlivé soutěžní výstupy interpretují, jak se k příslušnému vizuálnímu textu a 

dynamice show vztahují, v jakém kontextu daný obsah konzumují, jaký aspekt pořadu 

je pro ně nejzásadnější, jak konkrétně vnímají rozličné významotvorné znaky, kterými 

je audiovizuální text saturován, a co pro ně tato symbolická sdělení představují, jak 

pořad užívají apod.  

V zájmu kvality výzkumu bylo tedy vzhledem ke komplexní povaze výzkumného 

problému vhodné zvolit kvalitativní metodiku, jež umožňuje postihnout tento předmět 

do hloubky a získat integrovaný, vnitřní pohled na zkoumaný fenomén, jeho kontext a 

příslušné explicitní i implicitní mechanismy (Hendl 2016; Sedláková 2014). 

Kvalitativní výzkum generuje vysokou validitu výstupů (platnost; tedy že dobře 

postihuje skutečnou charakteristiku zkoumaného jevu - Sedláková 2014: 54), což je také 

to, o co usiluje i tento výzkum. Autor si je vědom, že zobecnitelnost závěrů analýzy ve 

smyslu její reliability bude značně omezená vzhledem k výzkumnému problému, jeho 

specifickému kontextu a vymezení. 

8.1.2. Princip zakotvené teorie 

   Hendl píše, že smyslem kvalitativního výzkumu je získat komplexní popis 

specifických vlastností studovaných jevů a následně generovat hypotézy či rozvíjet o 

těchto jevech teorie (Hendl 2016: 58). Logika kvalitativního typu výzkumu je totiž 

induktivní. Logická indukce vychází z poznatku, že zkoumaný jev má určité vlastnosti a 

usuzuje, že tyto vlastnosti budou platit i o dalších případech daného jevu. Z těchto 

konkrétních pravidelností se tak pokouší odvodit obecné pravidlo. Získaná data vedou k 

formulaci tvrzení a následně i k odvození teorie (Hendl 2016: 33). 

Kvalitativnímu výzkumu je však v tomto směru vytýkáno, že ve výsledku představuje 

pouhou sbírku subjektivních názorů či dojmů a je zpochybňován pro svou 

„nevědeckost”, vágnost eventuálně nedostatečnou transparentnost analytických technik 
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apod. (Hendl 2016: 48). Z těchto důvodů se proto v kvalitativním výzkumu etablovala 

metoda, potažmo analytický postup zvaný jako zakotvená teorie (grounded theory; viz 

Strauss, Corbinová 1999). Nejedná se však o teorii, nýbrž o souhrnný přístup či strategii 

pro sběr i analýzu kvalitativních dat (Sedláková 2014: 400). Tu využívá pro její 

vlastnosti i předkládaná analýza.  

Podle Strausse a Corbinové (1999) je výzkum organizovaný podle pravidel zakotvené 

teorie „kvalitativní výzkumná metoda, která používá systematický soubor postupů ke 

tvorbě induktivně odvozené zakotvené teorie o nějakém jevu” (Strauss, Corbinová 1999: 

15). Jedná se tak o tvorbu ústředních tematických kategorií a teoretických postulátů 

podle přesně formalizovaných analytických kroků zahrnujících soustavné 

shromažďování údajů o zkoumaném jevu a jejich systematickou analýzu. 

Data jsou analyzována a interpretována induktivně. Výzkumník postupně vytváří obraz 

zkoumaného fenoménu, jehož rysy vystupují v průběhu sběru dat a pozorování vztahů 

mezi nimi (Hendl 2016: 47-48). Analytik nechává místo sebe promlouvat reálná data, 

která by mu měla z vlastní podstaty „nabídnout“ konkrétní kategorie s ohledem na téma 

celého výzkumu. Dané pravidelnosti pak induktivní logikou výzkumník „přetaví“ v 

určitou hypotézu. „Nezačínáme teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše 

začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti 

významné” (Strauss, Corbinová 1999: 14). Výsledkem je teorie fixně odvozená 

induktivní logikou přímo z empiricky zkoumaného jevu jako takového. 

Tento princip dává zakotvené teorii jednu zásadní vlastnost. Postup totiž tlumí 

výzkumníkův subjektivní pohled na zkoumaný jev; jelikož principem metody je 

vytvoření teorie, jež vychází ze samotných dat, je na datech založená, v reálných 

údajích takto přímo „zakotvená”, a věrně tak reflektuje a vysvětluje zkoumaný 

fenomén, nikoliv subjektivní pohled výzkumníka. Klade tak důraz na intersubjektivitu 

výstupů. Smyslem metody je poskytnout pro vznikající teorii formální zdůvodnění a 

oporu v datech a zároveň vytvořit hustou síť poznatků, aby bylo možné navrhnout 

bohatou, umně tkanou, explanatorní teorii, úzce navázanou na realitu, kterou 

reprezentuje (Hendl 2016: 129). 
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Předností zakotvené teorie (tedy této systematičnosti analytických postupů a tvorby 

teorie vycházející přímo z empirického základu) je tudíž podle Strausse a Corbinové to, 

že splňuje nároky jisté „vědeckosti”, což je „validita, soulad mezi teorií a pozorováním, 

zobecnitelnost, reprodukovatelnost, přesnost, kritičnost a ověřitelnost” (Strauss, 

Corbinová 1999: 20). Právě pro tyto kvality byla metoda zvolena i u tohoto 

akademického výzkumu. 

8.2. Popis výzkumného vzorku a sběru dat 

Redukce základního souboru, tedy publika TV pořadu Tvoje tvář má známý hlas, 

na výběrový soubor diváků byla provedena účelovým výběrem výzkumného vzorku. 

Záměrem bylo, aby vzorek reprezentoval zkoumaný jev. Ten z tohoto důvodu zahrnoval 

pouze televizní diváky, kteří se na pořad skutečně s určitou pravidelností dívali. Taková 

redukce je logická, jelikož zohledňuje cíl analýzy prozkoumat vnitřní motivaci diváků k 

opakovanému sledování pořadu,21 což implikuje potřebu výběru informantů, kteří pořad 

sledovali do určité míry opakovaně s relativní pravidelností. Výzkumná jednotka byla 

proto definována jako divák pořadu Tvoje tvář má známý hlas, který pravidelně sledoval 

alespoň dvě řady dané show, bez ohledu na jeho vlastní tvrzení, zda měl tento pořad v 

oblibě či nikoliv; jediným kritériem byla pravidelnost jedincovy konzumace pořadu. 

Velikost výběrového souboru byla na počátku výzkumu stanovena v závislosti na tzv. 

teoretické saturaci získaných dat v průběhu jejich sběru, kódování a rozboru. Teoretická 

saturace dat je moment, kdy „výzkumník nepředpokládá, že další zkoumané jednotky 

přinesou nové poznatky o vznikající teorii, které by mohly vést k její změně” (Hendl 

2016: 153). Tato teoretická saturace dat nastala v průběhu výzkumu při počtu 15 

analyzovaných jednotek, jež tímto tvořily i výslednou velikost zkoumaného vzorku. 

Celkový počet 15 respondentů tvořilo 12 žen a 3 muži ve věkovém rozpětí 16-84 let a 

průměrným věkem 40 let. Výsledný podíl žen byl z velké části podmíněn oblibou 

pořadu Tvoje tvář má známý hlas zejména u mladých žen, přičemž dostupné informace 

naznačují, že v některých případech sledovalo pořad zhruba 75% celkového ženského 

 
21 I když z názvu práce to přímo nevyplývá. 
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televizního publika ve věkové skupině 15-24 let (www.idnes.cz).22 S ohledem na 

požadavek reprezentativity vzorku byli informanti vybíráni podle rozdílného věku, 

rodinného statusu, socioekonomického statusu, dosaženého vzdělání a pohlaví. Zatímco 

jiné podmínky se podařilo při vytváření vzorku úspěšně naplnit, kritérium diverzifikace 

na základě genderu se splnit nepodařilo. Výsledky analýzy tak vypovídají spíše o 

ženském publiku pořadu. 

Samotný výběr výzkumných jednotek probíhal dvěma způsoby: prostřednictvím 

kontaktního formuláře umístěného v digitálním prostředí (na sociálních sítích včetně 

oficiálních facebookových stránek pořadu, nebo šířeného pomocí elektronické pošty 

apod.) a s využitím metody tzv. „sněhové koule” (Sedláková 2014: 102). Ve výsledku 

se tak jednalo o kombinaci těchto dvou postupů. 

8.2.1. Proces sběru dat 

   Sběr terénních dat využíval techniku kvalitativního hloubkového dotazování a 

ve dvou případech byla (jako doplňující) aplikována technika focus group, respektive 

určité mini focus group (Sedláková 2014: 243) ve smyslu kvalitativních skupinových 

interview (jak formu popisuje Hendl 2016: 186-8) čítajících v obou situacích pouze dva 

informanty. Během těchto sezení bylo dotazování doplňováno vybranými, ale i 

náhodnými ukázkami a videoklipy z daného pořadu. Informanti byli tímto způsobem 

podněcováni ke spontánním reakcím a výpovědím, které výzkumník v rámci struktury 

rozhovoru korigoval, nebo naopak prohluboval sondážními otázkami dle potřeby 

vzhledem k výzkumným cílům. 

Kvalitativní dotazování představovalo s ohledem na povahu výzkumu a stanovených 

výzkumných otázek vhodný způsob zajištění relevantních dat požadované validity. 

Dotazovanému dává možnost volných výpovědí a příležitost projevit své zcela 

subjektivní pohledy, myšlenky a názory; může samostatně nabízet souvislosti, vztahy, 

odkrývat motivy, pozadí svého smýšlení či jednání apod. (Hendl 2016: 170). A 

výzkumníkovi je tímto způsobem takto zároveň umožněno, aby pronikl skutečně do 

 
22 https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/tvoje-tvar-ma-znamy-hlas-nejvic-pritahuje-zeny-od-15-do-24-
let-podil-na-sledovanosti-ma-u-nich-76-25.A161010_900654_mediahub_imp 
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hloubky zkoumané problematiky a dostal se k její hlavní podstatě. Přesně to zde bylo 

cílem. 

8.2.2. Koncept aktivního dotazování 

   Pro zajištění kvalitních dat se autor pokusil v maximální míře omezit jejich 

zkreslování ze strany účastníků výzkumu. Za tímto účelem aplikoval koncept aktivního 

dotazování, jak koncept popisují Holstein a Gubrium (2004). Tento způsob rozhovoru 

chápe interakci mezi výzkumníkem a respondentem jako aktivní, oboustranný proces, 

při kterém požadovaná kvalitativní data nevznikají na základě pouhého kladení otázek a 

odebírání příslušných odpovědí, nýbrž jsou aktivně sestavena teprve až celým 

rozhovorem, v kontextu rozhovoru a jeho celistvosti. 

Takový druh rozhovoru vyžaduje od výzkumníka dovednost, citlivost, koncentraci, 

interpersonální porozumění a disciplínu (Hendl 2016: 170). Pokud však nepřistupujeme 

k informátorovi jako k pasivnímu zdroji odpovědí, ale citlivě jako k aktivnímu tvůrci 

významů, subjekt skrytý za jeho osobností má potenciál se otevřít k poskytování 

skutečně hodnotných a validních odpovědí. 

Právě aktivní, citlivý interaktivní přístup k respondentovi i celému rozhovoru by měl 

zkreslování výpovědí zamezovat, nebo jej alespoň minimalizovat. Oboustranný proces 

rozhovoru má za cíl nastolit klima vzájemné vstřícnosti, aby se zkoumaný “subjekt” 

skrytý za respondentovým vlastním vědomím cítil pohodlně, a byl tak motivován ke 

sdělování vlastních pocitů a hlubokých myšlenek, a stal se tímto i součástí celého 

projektu (Holstein, Gubrium 2004). Tímto způsobem je možné zkreslení dat ze strany 

zkoumané osoby potlačit. 

8.2.3. Technika sběru dat 

   Kromě principu aktivního dotazování se proces přípravy (sestavení struktury 

rozhovoru, tematických okruhů a kladených otázek) a samotného sběru dat řídil 

základními zásadami a taktikami kvalitativního způsobu dotazování, jak je popisuje 

Hendl (2016: 170-176) a Sedláková (2014: 213-226). Pro sběr dat byla konkrétně 

využita forma polostrukturovaného hloubkového rozhovoru. Některé tyto rozhovory 

byly provedeny s účastníky výzkumu osobně přímo v jejich domácnostech s využitím 
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směsi video ukázek pořadu Tvoje tvář má známý hlas, během kterých výzkumník 

doplňoval otázky v rámci pružné struktury rozhovoru, a to většinou v reakci na 

spontánní komentáře informantů podněcovaných těmito videoklipy k prohlubování 

vlastního výkladu. Většina rozhovorů probíhala s respondenty nicméně prostřednictvím 

internetových videohovorů, přičemž byly vybrané ukázky pořadu zaslány dotazovaným 

před zahájením vlastního dotazování. 

Struktura rozhovoru zahrnovala několik posloupných tematických okruhů s příslušnými 

sadami otevřených otázek. Ve všech případech však autor během dotazování pružně 

reagoval na výpovědi informantů a na aktuální průběh rozhovoru. V případě potřeby 

docházelo ke změnám řazení otázek, eventuálně byly z opodstatněných důvodů některé 

části či otázky příležitostně vynechány. Autor naopak hojně využíval tzv. sondážní 

otázky (Hendl 2016: 174; Sedláková 2014: 211), někdy během rozhovoru vznikala ze 

vzájemného dialogu zcela nová přidružená témata apod. Průběh dotazování však nikdy 

neupouštěl od záměru získat co možná nejrelevantnější data vzhledem k výzkumnému 

problému a výzkumné otázce. Autor práce podle daných situací volné výpovědi 

participantů korigoval či je naopak stimuloval. 

Průběh každého rozhovoru byl vždy za předchozího informovaného souhlasu 

příslušného respondenta zaznamenán ve formě audio nahrávky. Takto pořízená data 

byla následně v doslovném znění manuálně přepsána do textové podoby. Data byla 

průběžně vyhodnocována a na tomto základě byla postupně upravena i struktura 

rozhovoru. 

Hendl píše, že u praktikování kvalitativního výzkumu je vhodné, když výzkumník 

zároveň data sbírá i analyzuje. Výzkumník během sběru dat provádí jejich průběžnou 

analýzu a podle té pak usměrňuje sběr dalších dat. Zvyšuje tak jejich validitu vzhledem 

k výzkumnému problému a zároveň přezkoumává a ověřuje své domněnky (Hendl 

2016: 46). Autor práce postupoval stejně: základ již získaných dat systematicky 

přesouval svou pozornost v průběhu jejich dalšího sběru a koncentroval se postupně na 

určitá signifikantní témata, čímž docházelo ke zvyšování teoretické citlivost vůči 

konceptům, které během průběžné analýzy vznikaly. Tímto způsobem docházelo 

zároveň i k jejich ověřování a validaci. Sběr dat byl částečně řízen vznikající teorií. 
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8.3. Metoda a popis analýzy dat 

Kvalitativní analýza dat byla provedena podle pravidel metody zakotvené teorie dle 

Strausse a Corbinové (1999). Zahrnovala fázi otevřeného a axiálního kódování dat. 

Kódování je stěžejní proces tvorby teorie ze získaných dat; [...] „představuje operace, 

pomocí nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a opět složeny novými způsoby” 

(Strauss, Corbinová 1999: 39). Kódování je tedy rozkrytí dat za účelem jejich 

interpretace, konceptualizace a nové integrace (Hendl 2016: 251). Strauss s Corbinovou 

popisují v rámci aplikace dané metody tři fáze kódování získaných dat: 

 Otevřené kódování 

Výchozím krokem celé analýzy je opakované pročítání dat a identifikace jejich 

částí, které jsou považovány za podstatné vzhledem ke zkoumanému jevu. Jedná se tak 

de-facto o třídění dat podle míry jejich relevance. Při procházení dat doporučují Strauss 

s Corbinovou vyznačovat pasáže, které se jeví jako klíčové a následně uvažovat o 

širokém spektru významů, jichž by mohly tyto úseky nabývat. Nalezené tematické 

jednotky jsou izolovány jejich pojmenováním, a to nejdříve na nízké úrovni abstrakce. 

Takto extrahované pojmy je následně nutné mezi sebou rozlišit a seskupit do kategorií 

vystihujících to, co mají jednotlivé skupiny kódů společného a čeho se souhrnně týkají. 

 Axiální kódování 

Druhá fáze kódování se zabývá vztahy mezi vyvinutými kategoriemi na základě 

otevřeného kódování. Axiální kódování je „soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po 

otevřeném kódování znovu uspořádány novým způsobem, prostřednictvím vytváření 

spojení mezi kategoriemi” (Strauss, Corbinová 1999: 70). Při axiálním kódování je 

záměrem rozvíjet kontext kategorií a vytvářet spojení mezi určitou kategorií a tím, co je 

její příčina, následek a další okolnosti. Tímto dochází k bližší specifikaci kategorií a 

jejich vztahů k tzv. paradigmatickému modelu (Strauss, Corbinová 1999), určité osnově 

či schématu nově vznikající teorie - odtud „axiální” kódování. Účelem je provázat 

jednotlivé kategorie zkoumaného jevu mezi sebou a soustředit takto vzniklé celky 

kolem osy či rámce vznikající teorie. 

 Selektivní kódování 
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V této fázi dochází k vyhledávání ústředních témat a bodů, kolem nichž je 

uspořádána síť kategorií propracovaných během axiálního kódování. V závěrečné fázi 

analýzy tak dochází ke stále hlubší integraci a komplexnější organizaci těchto již značně 

abstraktních tematických bodů do podoby centrálního fenoménu, jež ve výsledku 

představuje i dosaženou teorii (Hendl 2016). Strauss s Corbinovou uvádí, že výsledná 

teorie by měla být dostatečně abstraktní a pružná, aby se následně dala aplikovat na 

další situace související se zkoumaným problémem. V ideálním případě by navíc měla 

být takto vyvinutá teorie kumulativně propojena s dalšími teoriemi a koncepty v daném 

oboru a zajistit tak, že bude dále prakticky využitelná (Strauss, Corbinová 1999: 14-15). 

Vidíme tedy, že proces kódování by měl odhalit ve zkoumaných datech jisté vazby, 

vztahy a pravidelnosti mezi nimi, jež poukazují na některé hlavní, výrazné fenomény. 

Následná interpretace těchto centrálních témat pak eventuálně nabízí hypotézu a 

odpovědi na výzkumnou otázku. „Samotná práce s daty spočívá především v 

opakovaném procházení, pročítání, třídění, seskupování, kategorizování, promýšlení a 

přeuspořádávání dat, s cílem odhalit skryté významy a struktury a formulovat nové 

poznatky” (Sedláková 201: 395). 

8.3.1. Analytický protokol  

Analýza dat se v tomto výzkumu řídila výše popsanými pokyny Strausse a 

Corbinové (1999) a doplňujícím výkladem Sedlákové (2014: 408-412). 

Po transkripci dat ze zvukového záznamu do psané podoby zahrnovala prvotní fáze 

rozboru pečlivou organizaci materiálu a redukci zcela irelevantních dat. Takto utříděná 

data byla opakovaně pročítána a provedením otevřeného kódování následně 

identifikována počáteční témata a koncepty reflektující hlavní charakteristiky 

zkoumaných jevů v souvislosti s výzkumnou otázkou. Jednalo se o proces 

konceptualizace na úrovni jednotlivých vět textu, souvětí či celých odstavců nebo 

delších úseků textu, jejichž obrysy vznikaly porovnáváním jejich rozdílů, nebo naopak 

podobností. 

Těmto konceptům byly přiřazeny názvy kódů (neboli pojmy) zobecňující v základu to, 

co bylo v datech obsaženo, ať už explicitně či implicitně. Prakticky byla provedena 

letmá počáteční interpretace signifikantních úseků dat. Popsaným způsobem byly 
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identifikovány vzhledem k cílům výzkumu důležité pojmy, které byly následně 

sdruženy do provizorních kategorií na základě jejich zdánlivé příslušnosti ke 

konkrétním jevům. Tyto kategorie se pak již nacházely na o něco vyšší úrovni abstrakce 

a obsahové šíře.  

Během axiálního kódování byla pozornost soustředěna na vzájemné vztahy mezi 

klíčovými kategoriemi, na jejich kauzální a konsekventní vazby, na tvorbu subkategorií 

a konstrukci struktury paradigmatického modelu. Jednotlivé kategorie a paradigmatický 

model jsou představeny v následující části práce. Následuje tak interpretativní popis a 

rozbor samotných analytických nálezů a výsledků. 

Na tomto místě je vhodné ještě zmínit, že cílem zde není formulovat novou teorii jako 

takovou, nýbrž identifikovat ústřední fenomény, jež mohou být následně ověřeny či 

rozvinuty dalším návazným výzkumem; ať už kvalitativním či případně kvantitativním. 

Závěrečná interpretační rovina se navíc pokusí analytické výstupy propojit s příslušnou 

teorií a popsané kategorie vyložit tak, aby mohly být v rámci daného diskurzu dále 

využitelné. 

9. Analytické nálezy 

Kvalitativní analýza dat identifikovala metodou zakotvené teorie induktivně 

několik klíčových kategorií a subkategorií promlouvajících o divácké oblibě pořadu 

Tvoje tvář má známý hlas, o požitcích, které svému publiku nabízí a o významu, jakého 

pro své uživatele nabývá. Tyto kategorie a subkategorie jsou popsány v následující části 

práce, přičemž je popis na adekvátních místech doplňován příklady ilustrujícími 

příslušné fenomény. Skutečná jména respondentů byla nahrazena smyšlenými křestními 

jmény.  

9.1. Obecné skutečnosti o oblibě pořadu 

V obecné rovině zde existuje několik okolností, které o aktivní recepci pořadu 

samostatně nic neříkají a na oblibě pořadu se podílí spíše pasivně. 
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Jedná se o řadu skutečností; např. že diváci pořadu mají obecně rádi hudbu, tanec, rádi 

sledují hudební pořady a zábavné show a na nový pořad v nabídce byli zvědaví. Diváci 

mají určité preference, oblíbené osobnosti, užívají si zábavu a odpočinek, které pořad 

nabízí. Pořad má často vztah k jejich životu a zájmům a eventuálně připouštějí i vliv 

reklamy na pořad. Oblíbeným zdůvodněním diváků je pak i fakt, že pořad byl zařazen 

do víkendového hlavního vysílacího času, popřípadě argumentují vhodným zařazením 

show do televizní programové nabídky. Taková vyjádření mívají přibližně tuto podobu: 

„Protože tam nic jiného nebylo. To bylo v osm hodin večer většinou v sobotu, že... a tam 

nic jiného nebylo, tak jsem se na to dívala.“ – Matylda (53) 

„Momentálně v televizi třeba nic jiného nebylo, tak jsme se dívali na to.“ – Karel (84) 

V souvislosti s těmito zjištěními však lze jen těžko hovořit o překvapení a pro 

uspokojivé zodpovězení výzkumné otázky je potřeba hledat v datech jiné jevy. Pro 

vysvětlení divácké motivace ke sledování Tvoje tvář má známý hlas je vhodné se 

nejdříve podívat na to, co pořad podle diváků obsahuje a jak vypadá. Tedy jak oni sami 

zdůvodňují svou vlastní oblibu pořadu, či jeho obecnou popularitu. 

9.1.1. Archetyp zábavní show 

   Začněme krátkým dialogem obsahujícím jeden nepatrný detail: 

Výzkumník: …a co to studio třeba? 

„Jo, to je dobré, jo, to tam k tomu patří, jo, protože to je taková ta show, že...“ – 

Matylda (53) 

To, že respondentka použila právě obrat „protože to je taková ta show“ s ukazovacím 

zájmenem, jistým způsobem naznačuje její snahu odkázat k určitému typu či ideálu 

zábavní show, který nosí ve svých představách. Zdá se tedy, že respondentka má 

povědomí o nějakém archetypu zábavní show a aspektech, jakými by se měl takový 

archetyp vyznačovat. Archetyp je nadčasový kulturní vzor či ideální model, jehož 

představa je reprodukována mezigeneračně a je součástí nevědomí. Televizní divák má 

zkrátka vyvinutý velice přesný obraz o tom, jak má zábavní televizní show vypadat. A 
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zdá se, že pořadu Tvoje tvář má známý hlas se toto pojetí daří relativně úspěšně 

naplňovat, jak ilustruje např. Linda: 

„Je to prostě dobrá zábava, no. Je to prostě dobrá show. Se vším všudy, jak má show 

vypadat.“ – Linda (52) 

Všimneme si odkazu právě na tento citelně přítomný dojem „jak má show vypadat“. 

Immanuel se pokouší přijít s výkladem, z čeho může tato představa vycházet: 

„No, právě. Já jsem zjišťoval vlastně proč a pak mi došlo, že ono to vlastně navazuje na 

talentové pořady, na talentové show, které už tu byly ať už Superstar nebo Talent, nebo 

jak se to jmenovalo a zároveň na ty pořady z devadesátek [...] jsem nad tím uvažoval, 

proč to vlastně uspělo, a to je ta odpověď, že to dokonale navazuje na ty předchozí 

pořady, které se tady chytily a chytilo se i tohle velice dobře.“ – Immanuel (28) 

Zdá se, že pořad skutečně ztělesňuje platonický ideál zábavní show. Ve své podstatě jde 

o moderní zpracování dřívějších forem populární zábavy jako vaudeville, hudební 

varieté či burleska, jež byly adaptovány do televizní podoby (Bignell 2013: 15), a pro 

které máme, zdá se, mezigeneračně vyvinutý určitý zvláštní smysl. Tvoje tvář má známý 

hlas se takto drží osvědčených archetypálních ingrediencí a naplňuje proto maxima 

dobré show. 

9.1.2. Inovativní žánrový mix 

   Úspěch pořadu je dále výrazně založený, i podle vyjádření dalších 

respondentů, na tom, jak dokázal zkombinovat to nejlepší z populárních televizních 

žánrů do jediného originálního a neodolatelného mixu. V předchozích kapitolách bylo 

zmíněno, že žánr reality TV je prominentní právě díky kombinování prvků jiných, již 

osvědčených forem televizní zábavy (Hill 2005).  

„Nova [přišla] s novým formátem, který byl jasný, už ten formát byl sám od sebe byl 

zajímavý. Za druhé tam vystupovaly celebrity, a lidi mají hrozně rádi celebrity, takže 

najednou si spojili talentovou show ještě s lidmi, které hodně znají, takže pro ně to byl 

pel-mel něčeho, a plus to byla hudební show, což mají lidé také rádi. A navíc byl ještě 

oblíbený Sokol kvůli Partičce, a tak dále, takže si myslí, že to přitáhlo hodně těma 



82 
 

ksichtama. Těmi tvářemi, jak jako porotců, moderátorů, tak i vystupujících.“ – Šarlota 

(27) 

Publikum tedy v prvé řadě oslovil inovativní koncept, který dokázal zahrnout řadu 

diváky žádaných prvků, a to navíc tak, aby byl ve výsledku pochopitelný a univerzální. 

 „Nejzajímavější mi přišel určitě ten nápad, že někoho napadlo, udělat takovouhle 

soutěž. Mně to přišlo fakt zajímavé. Jako kde přišli na to, že by mohli něco takového 

vytvořit. A myslím si, nevím, kdo to vytvořil, ale že dostal fakt dobrý nápad.“ – Nikola 

(16) 

Pořad představuje pro své diváky obecně ultimátní koncepční mix toho nejlepšího, co 

televizní zábava poskytuje.     

9.1.3. Uchvácení produkčním zpracováním 

   Diváci si také obecně pochvalují produkční zpracování pořadu a produkční 

práci, která je pro ně jasně zřetelná a obdivuhodná. Z množství vyjádření přisuzujících 

produkční stránce pořadu cenný kredit je uvedeno pouze několik: 

„Baví mě se dívat na to, co z toho vyjde, že jak to dokážou ti maskéři zvládnout, že 

prostě toto zvládli úplně super. I choreografie okolo těch tanečníků, že si dali záležet, že 

to vypadá teď jako úplně profesionální vystoupení, kdybys byl někdy na nějakém 

vystoupení někoho. [...] tak vlastně to bylo, co mě vždycky lákalo, že uvidím novou 

choreografii, novou masku, že to nebude stejné, ale vím, že se zase můžu těšit na něco, 

že mě tam zase něco překvapí.“ – Valentýna (25) 

„...u té Tváře mi přijde úplně geniální, jak je to fakt dotažené, je to strašně moc 

dotažené, ty choreografie jsou dotažené, ten make-up je dotažený, to já si kolikrát 

říkám, co ty maskéři předvádějí za neskutečné věci, kostýmy jsou dotažené a v tu chvíli 

mě to baví a říkám si, že spíš to poslání toho je, že oni ti ukážou, jak se to dá přenést ty 

symboly těch daných ikon i na jiného člověka a dokonce i na jiné pohlaví, že ti kluk 

může zahrát Madonu tak, že si myslíš, že tam je Madona a v tu chvíli já začínám 

obdivovat tu práci a říkám si, ty jo jako choreografie dobrý, tanečníci, ta kampaň je 

okolo super, make-up skvělý, ty jo kostymérka taky výborná...“ – Hermína (36) 
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„...byly tam takové složky [...] jako ty masky, to zákulisí; teď i ta příprava taneční, ten 

vynikající, vynikající ten Yemi, ten tanečník, že, takoví ti choreografové; teď 

samozřejmě objevovali se tam i ti scénáristé, kteří připravovali ty scény - ty byly taky 

jako dobře udělané, světelné efekty, jo, a tak dále; takže ten pořad jako v komplexu 

přinášel takové; trošku něco jiného.“ – Karel (84)    

Souhrnně tedy diváci oceňují zpracování masek, převleků, kostýmů, práci choreografů, 

lektorů, maskérů, úpravy pódia, světla, rekvizity, ale i výběr skladeb či samotných 

účinkujících apod.  

9.1.4. Absence dramatu 

   Publikum si na pořadu užívá také to, že není založen na dramatizujících 

postupech a konstruktech přítomných v jiných gameshow a reality TV žánrech, jimiž se 

zdá být publikum pořadu Tvoje tvář má známý hlas unaveno. Je podle nich pozitivní, že 

pořad má nenucený, nestrojený, autentický charakter. 

„Mnohé lidi by to bavilo, chtěli by vidět tam nějaké spory, intriky... a já zase, že jsem se 

na to dívala, že teda mě to baví, tak jako mně to jelo v té lajně.“ – Margaret (53) 

„Rozhodně se tady na toto budu dívat víc, než na nějakou Výměnu manželek, která je 

úplně prostě; jo, ničím to neurazí, je to pěkné. Milé, pěkné.“ – Diana (47) 

„Myslím si, že [...] chovají se prostě normálně, přirozeně, no... takže myslím si, že se 

chovali přirozeně.“ – Linda (52) 

„Možná proto, že jakoby ty slavné hvězdy si tam sami ze sebe umí udělat prostě srandu, 

že nejsou takové, že by se třeba stranili. [...] Jako upřímně opravdu z mojí strany já si 

myslím, že tam si jakoby nikdo na nikoho nehrál.“ – Alfréd (22) 

Za všechny to nejlépe vystihuje Hermína: 

„...[vadí] mi v Superstar, byť na něj koukám, takové ty útoky na emoce a dramata [...] já 

už nepotřebuji koukat na nějaká uměle vytvořená dramata a úchylárny, jo, a takové to 

šťourání do bolavých ran, a tenhle pořad byl prostě milý. A to je super. Třeba když se 

koukám na Prostřeno!, tak je mi u toho úzko. Anebo na Výměnu manželek se nekoukám 
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vůbec, protože je mi u toho tak zle [...] Takže tenhle pořad mi přijde hrozně hezký, 

prostě může mít sledovanost velikou a může bavit lidi i úplně obyčejná věc, že se někdo 

do něčeho převlíkne. Že obyčejná travesti-show prostě pobaví lidi a zvedne ti to náladu 

a je to relax. Takže to mi přijde super. Že konečně televizní platforma nabízí jiný druh 

zábavy než ta dramata.“ – Hermína (36) 

9.1.5. Vizuálně oslnivý spektákl 

   Nakonec by bylo také možné zdůvodnit obecnou oblíbenost pořadu tím, že se 

jedná o strhující podívanou, jak popisuje Linda: 

„To prostředí mi, no, ta stage, to je jak v nějakých... no, je to hodně působivé prostě na 

všechny smysly, oni jsou krásně oblečení, nebo prostě zajímavě oblečení; stage je prostě 

vždycky přizpůsobená té písničce, pokaždé je jiná; je to velice útočné prostě na tvoje 

smysly. Tam prostě to hltáš úplně, protože je tam hudba, je tam tanec, je tam světlo; 

jsou tam barvy, jsou tam osobnosti, jo, takže.. je tam ten moment toho obrovského 

překvapení; to je prostě spousta věcí, které ty lidi do toho vtahují.“ – Linda (52) 

Show Tvoje tvář má známý hlas představuje smyslově oslnivý spektákl jako určitý 

produkt vizuální kultury, jenž strhuje diváka množstvím působivých vjemů a instantně 

fascinujících obrazů. 

9.2. Publikum, realita a reprezentace 

Předtím, než bude možné postoupit hlouběji do mechanismů diváckých požitků 

publika pořadu Tvoje tvář má známý hlas, je vhodné zmínit se o způsobech, jak mu 

diváci rozumí z hlediska jeho zasazení do prostoru mezi realitou a fikcí.  

Televize a její obrazy jsou jako médium pouhou reprezentací reality (Berger, Luckmann 

1999). Televizní text dokáže být velmi působivý s ohledem na skutečnost, že se jedná 

kombinaci vizuálních a zvukových vjemů. Televizní obrazy působí realisticky a živě, ve 

výsledku se však stále jedná výhradně o dobový způsob technologické reprodukce 

viděného, který podléhá určitému diskurzu (Hanáková 2007) a realitu pouze zastupuje. 

To, co vidíme v televizi, jednoduše není realita sama, ale nutně pouze její reprezentace. 
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Televize má však schopnost vnímání tohoto konceptu díky své živosti silně potlačovat a 

navozovat iluze. V následující pasáži je popsáno, jaké vztahy publikum pořadu Tvoje 

tvář má známý hlas zaujímá vůči iluzím a reprezentacím, které program ze své podstaty 

vytváří. 

9.2.1. Opoziční, vyjednané a dominantní čtení reprezentace 

   Diváci si obecně uvědomují, že pořad je výsledkem jistých výrobních postupů, 

podléhá produkčním technikám a schématům, že je založený na daném formátu atd. 

Aniž by to dokázali výslovně pojmenovat, mají přece jen ponětí o tom, že pořad je 

určitým produktem. Moderní publikum je v těchto záležitostech relativně protřelé a 

zběhlé a uvědomuje si, že zábavní pořady tohoto typu nejsou skutečným odrazem 

reality. 

I přesto je možné u diváků Tvoje tvář má známý hlas vysledovat odlišné způsoby, jak 

s reprezentacemi show nakládají a jak jeho text dekódují. Podle Hallovy typologie 

navržené v jeho teorii zakódování a dekódování (Hall 1996a – viz kapitolu 3.3.) byly 

v tomto ohledu rozlišeny tři druhy diváckého čtení pořadu. Preferovaným čtením 

pořadu je navození iluze reality a reálného času.  

Opoziční čtení 

Někteří zástupci mladšího publika jsou vůči iluzím reality zcela imunní či 

minimálně dosti kritičtí a vyvíjí proti preferovanému rámci opoziční čtení. 

Výzkumník: Působilo to na tebe, že se to vysílalo živě? Jestli jsi z toho měla pocit, 

že se to děje v reálném čase? 

„To mi přijde jako největší škoda, že se to nedělo živě. Nebo škoda, ono je to asi úplně 

jedno. Ale to jsem ti chtěla říct před chvilkou, že mi to na tom vadilo, že si to ala hrálo 

na to, že to je živě, ale bylo hodně přiznané, že to živě není, byli v tom výtahu, nebyli 

převlečení, všichni viděli, že tam na nich 5 hodin pracuje maskér, bylo vidět...ne, 

nepůsobilo to tak na mě.“ - Šarlota (27) 
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„To vůbec, ale myslím, že mnoho lidí to mohlo přesvědčit. To nebylo živě. To mi neříkej. 

Připadalo mi to, že to bylo velmi pečlivě nazkoušeno, no prostě tak, že je to pečlivě 

připraveno.“ - Immanuel (28) 

Výzkumník: ...ten pořad byl jako naživo podle tebe nebo jak to na tebe působilo? 

„Hrané naživo si myslím, že určitě ne. Já si myslím, že za sebe stoprocentně to bylo 

předtočené dříve. To určitě ano. Vlastně jenom, když se tak nad tím zamyslím, tak třeba 

je záběr třeba na ty přípravy, pak je záběr na to samotné vystoupení, tak kolikrát tam 

ten moderátor je jinak oděn, takže jsem si říkal, to ne, to není naživo.“ – Alfréd (22) 

Vyjednané čtení 

Dalším jevem je vyjednaná recepce reprezentací. Někteří diváci racionálně 

uvádějí, že si jsou vědomi iluzí, které pořad vytváří, na druhou stranu ale také 

přiznávají, že těmto iluzím chvilkově podléhají. 

Linda (52): „Nemyslím si, že by byli schopni jako takových pohybových tanečních 

výkonů a do toho zároveň zpívat a ani by se nezadýchali prostě; oni tam někdy dělají 

prostě pohyby velké, skáčou tam dvě minuty a prostě nezadýchají se vůbec a ani po tom 

výkonu jako nejsou zadýchaní, tak si myslím, že...“  

Výzkumník: Takže samotná vystoupení ti nepřišla nějak autentická, že to teda 

podle tebe jako nebylo naživo... 

Linda (52): „Nebylo to, podle mě, naživo, ale tváří se, že to je naživo. Takže když se 

nad tím moc nezamýšlíš, tak to v podstatě jim zbaštíš, no...“ 

Jsou vnímaví k vlivu řady produkčních kroků na výsledný obraz, z jejich vyjádření 

ovšem vyplývá, že při všedním sledování pořadu v těchto rámcích nepřemýšlejí.  

Výzkumník: A to bylo podle tebe autentické…? 

Linda (52): „Ne. Podle mě to jako nebylo autentické, protože to je všechno, myslím si, 

že to je dopředu všechno připravené, nahrané, a že to není autentické, že to není živý 

přenos.“  
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Výzkumník: No tak tím pádem, jak jsi mohla jako, když říkáš, že tam třeba si 

ocenila to, že tam někdo na tom pracoval, že se to povedlo, že to dobře zazpíval a... 

Linda (52): „...ale já jsem to vnímala jako že to je živý přenos, ale vím, že to není.“ 

Dominantní čtení 

Část respondentů však nakonec prakticky více či méně pořad dekóduje v rámci 

jeho preferovaného významu a praktikuje dominantní čtení nabízených reprezentací. 

Jejich cit např. pro vnímání inscenace pořadu či přítomnosti scénáře je limitovaný a 

mají proto tendenci spíše důvěřovat utvořeným konstrukcím textu. Takoví diváci mají 

pak sklon chápat dění v pořadu jako nahodilé, či jako pouhý důsledek autonomního 

jednání přítomných aktérů. 

Názorně to dokládá dialog mezi Růženou (74) a Karlem (84), kdy Karel praktikuje 

vyjednané čtení, zatímco Růžena dekóduje text v souladu s jeho dominantním 

významem: 

Karel: „Tak ten Cina, ten je tam vybraný záměrně. Že je dobré, že Cina, který je teplý, 

zpívá ženskou. Tak to je takový postřeh, že...“  

Růžena: „On si to vybral, Jožane.“ 

Výzkumník: To si myslíš, že si to vybral on sám? 

Růžena: „Ano, on si to vybral a já ti řeknu... tam běží nějací zpěváci na nějakém 

plátně, rozumíš... on to nevidí, to vidí ti porotci, a tam je prostě nějaký čudl, který on 

zmáčkne, to doběhne, a když se to zastaví, tak přišla prostě ta Madona, že tu...“  

Karel: „...on si vybral de-facto sám, ale...“  

Růžena: „Ale nevěděl o tom.“ 

Karel: „Jasně, to je čistě náhoda, štěstí, že si vybral Madonnu. To není tak, že by si 

záměrně vybral... a nebo o tom věděl, to nevím...“  

Růžena: „No, je to tak. Nevěděl to. Já jsem u toho byla, Jožane, já jsem se na to dívala, 

že on o tom nevěděl... žáden z těch účinkujících.“ 



88 
 

Karel: „Ale tak nemůžeš říct, že si ji vybral...“ 

Růžena: „No vybral si ji...“ 

Zdání náhodného výběru má následně ještě další důležitou funkci. Vede totiž diváky 

k přesvědčení, že účinkující se skutečně na konci každého týdne (kola pořadu) teprve 

náhodným výběrem seznámí s úkolem pro příští díl a že se tak na své výstupy připravují 

mezi jednotlivými koly z týdne na týden, čímž pořad získává na realističnosti z hlediska 

časovosti. Vzniká tedy zdání, že dlouhodobý průběh pořadu odpovídá reálně 

plynoucímu času. Respondenti to odhalují při svých odpovědích na otázku, co se jim na 

pořadu líbí, jak je ostatně obsaženo i v těchto vyjádřeních: 

„Jako obdivovala jsem, co dokážou opravdu z týdne na týden se naučit; text, tančit, 

protože někdy opravdu ty choreografie byly náročné; ten text byl náročný, ty písně. Teď 

oni u toho dělají samozřejmě svoji práci, chodí do divadla, hrajou a ještě tady toto...“ – 

Diana (47) 

„Mně to přinášelo... hodnotu asi žádnou, ale prostě obdivovala jsem to, že ti lidé byli 

schopni se v krátkém čase na to velmi dobře připravit; myslím si, že to byl krátký čas. Já 

nevím, že...“ – Linda (52) 

„…je úžasné, co někteří lidé dokážou udělat třeba za ten týden, jak se dokážou vcítit 

úplně do jiné role, naučit se něco, co vůbec neznají.“ – Klára (28) 

Toto přesvědčení tedy vede diváky k tomu, že vnímají průběh pořadu tak, jakoby 

reflektoval skutečné kontinuální plynutí času, synchronně s tím, jak mají možnost pořad 

dlouhodobě každý týden sledovat. To má následně zpětný vliv i na to, jak publikum 

pořadu rozumí. Proto je teoreticky také možné vyvodit, že divák nabývá pocitu, že se 

vystoupení konají reálně ve stejnou chvíli, kdy je on sám sleduje na obrazovce. To by 

poté vysvětlovalo i následující dialog: 

Výzkumník: ...no otázka je, jestli to celé vysílání je naživo? 

Matylda (53): „No to vysílání je celé naživo. To je, ne?“ 

Výzkumník: Nevím. Já se tě ptám.  
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Matylda (53): „No je!“ 

Tento mechanismus má další důležitou funkci. Jelikož je pořad schopen publikum 

přesvědčit, že jednotlivá vystoupení aktérů se konají právě v daný večer v daném 

okamžiku, navozuje text dojem živých uměleckých výkonů odehrávajících se přímo 

před očima – obrazy tedy získávají na reálnosti a živosti a výkony účinkujících nabývají 

zdání jedinečnosti živého představení. Některé výpovědi respondentů tento jev patrně 

zachycují: 

Výzkumník: ...a myslíš si, že to zpívá naživo? 

„Jo. Oni to opravdu zpívají naživo. To je další věc, co mě fascinuje. Myslím, že spoustu 

zpěváků by toho nebyla vůbec schopná. Tančit, skákat, zpívat...“ - Diana (47) 

Výzkumník: […] co si myslíš, že pro tebe osobně bylo nejlepší nebo 

nejzajímavější?  

„[…] a vlastně i to, jak oni dokázali živě odzpívat některá těžká čísla, i těžkou 

choreografii, to si nedovedu představit. To bych ocenila nejvíce.“ – Evženie (16) 

Potvrzuje se tím, že v žánru reality TV dochází ke stírání a splývání hranic mezi 

skutečností a reprezentací, což je jedna z jeho klíčových vlastností, jak bylo ilustrováno 

při popisu žánru v předchozích kapitolách práce (Hill 2005; Murray, Oullette 2004 – viz 

kapitolu 7.2. a 7.5.2.). Vidíme tedy, že pořad navozuje svými reprezentacemi určité 

iluze. A také s těmito iluzemi dále pracuje, jak bude ještě prezentováno v následujícím 

textu. 

9.3. Koncept identity – paradigmatický model 

Před dalším pokračováním výkladu je vhodné se na tomto místě pozastavit a 

připomenout cíl práce: 

Tato práce si klade za cíl na vybraném vzorku jeho diváků odhalit, jaké významy, 

požitky a funkce pořad svému publiku poskytuje [...] To, že se pořad publiku líbí, 

znamená, že přináší divákům určité požitky a má pro ně význam, z něhož se těší. 
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Otázkou tak zůstává, o jaké požitky se konkrétně jedná a z jakého způsobu užití pořadu 

přesně vycházejí (kapitola 8.1.). 

Cíl práce je zde zopakován záměrně z jistého důvodu. Kategorie, jež byly popsány výše, 

totiž mohou zřejmě samy o sobě do značné míry vysvětlovat velkou sledovanost 

pořadu, ne ale tak docela divácké požitky jako takové. Je to proto, že všechny divácké 

požitky se v kontextu těchto kategorií totiž pouze odehrávají; jejich produkce ale vzniká 

někde zcela jinde. Jak uvidíme dále, na základě provedené analýzy data ukazují, že: 

všechny divácké požitky oscilují kolem produkce a konzumace kulturních identit. 

Uvedené tvrzení zároveň představuje také celkový paradigmatický model analýzy 

(Strauss, Corbinová 1999), tedy určitou osnovu, narativ či schéma, kolem kterého jsou 

soustředěny klíčové fenomény zkoumaného problému. V závěrečných kapitolách práce 

se bude text výhradně soustředit právě na tento model; tedy na popis jeho ústředních 

částí, z nichž se příslušný narativ skládá. 

Symptomatické čtení 

Na tomto místě je zapotřebí udělat poznámku o způsobu čtení výpovědí 

respondentů. Ty samy o sobě totiž žádná jasná či explicitní vysvětlení o požitcích 

z pořadu nenabízejí. Ien Angová píše, že „lidé jen zřídka pátrají po důvodech, proč je 

jim něco příjemné. Požitky patří v životě k těm věcem, jež jsou považovány za 

samozřejmé a o nichž lidé zpravidla nepřemýšlejí“ (Angová 2018: 94). Diváci samotní 

se proto o požitcích v tomto kontextu nezmiňují a o potěšení jako takovém nehovoří. 

Mnohdy naopak striktně odmítají, že by ze sledování pořadu vůbec nějaké potěšení 

měli: 

„Ne. Nějak mě to neovlivnilo. Ani mě to nepotěšilo. Já jsem se na to podívala, zhasla a 

byl konec.“ – Růžena (74) 

Výzkumník: Z čeho ty teda jako čerpáš největší potěšení? [...] 

„To ne, to není se slastí, s potěšením ten seriál nemá nic společného. [...] Ne; pocity 

úplně normální. Je to normální pořad, který začne v osm, skončí v deset a tím to pro mě 

končí. Ne, u toho já emoce nemám žádné.“ – Matylda (53) 
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To však ještě neznamená, že diváci ze sledování show skutečně žádné potěšení nemají. 

Ien Angová ve své knize (2018) uvádí, že zážitky a potěšení (tedy to, co diváky vnitřně 

pohání ke sledování show) u nich probíhají nevědomky; divák si jich vědomě nevšímá, 

a proto ani v tomto rámci neuvažuje při svých výpovědích. Angová tedy píše, že 

výpovědi respondentů „[...]nemůžeme nechat vypovídat samy za sebe, místo toho 

bychom je měli číst „symptomaticky”: musíme hledat předporozumění a osvojené 

postoje, jež se v nich skrývají” (Angová 2018: 19). 

Výpovědi diváků tedy výslovné objasnění jejich požitků neobsahují, nicméně 

promlouvají o tom, jak respondenti pořad sledují, které jeho aspekty jsou pro ně 

nejdůležitější a jaké významy jim připisují. Při analýze dat je tedy nutné věnovat 

pozornost tomu, co je v nich obsaženo implicitně a číst data „symptomaticky“, tedy 

čeho konkrétně jsou dané výpovědi příznakem a co je jejich příčinou. I Sedláková píše: 

„Pro úspěšnou analytickou práci je třeba získat cit pro identifikaci kulturně 

podmíněných významů, které se skrývají za použitými obraty a frázemi” (Sedláková 

2014: 410). 

Pro úspěšné zachycení požitků, které divákům sledování pořadu přináší, budou tedy 

jejich výpovědi v následujícím výkladu čteny a interpretovány právě tímto způsobem. 

9.3.1. Výroba a spotřeba kulturních identit 

   Výzkumník: Co si vybavíš jako první věc, když zmíním název toho 

pořadu? 

„Opravdu upřímně teďka se mi vybavují celebrity, známé hvězdy, co tam jsou v tom 

pořadu, kostýmy, maskování, Ondra Sokol se mi vybaví jako moderátor, Janek Ledecký 

v porotě se mi vybaví teďka...“ – Alfréd (22) 

Lidé si obecně užívají odlišné identity. Ať už se jedná o postavy z románů, seriálů, 

filmů, hrdiny z komiksů či mýtických příběhů, lidé mají rádi silné identity s výraznými 

rysy a rádi tyto identity (a jejich rysy) konzumují. A je to právě značné množství 

nabízených identit, z čeho pramení velká část diváckých požitků z pořadu Tvoje tvář má 

známý hlas. 
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Ten je založený na hře s identitami a jeho text je proto na signifikantní identity velice 

bohatý - obsahuje celebrity, jejichž identity se převtělují do jiných celebrit, identity 

účinkujících zde přecházejí do identit porotců, porotci a moderátoři se naopak mění na 

účinkující atd. Pořad tedy doslova „přetéká“ identitami, které je možné snadno 

rozpoznat, pohrávat si s nimi a konzumovat je. Turner nakonec píše, že konzumace 

identit představuje hlavní požitky, jaké reality television spotřebitelům nabízí (Turner 

2010: 67). 

Pořad Tvoje tvář má známý hlas je navíc produktem mediální bulvarizace a jako součást 

zábavního průmyslu je těsně spojen s bulvární kulturou a celkovou celebritizací kultury, 

tedy fenomény souvisejícími s masovou produkcí a konzumací celebrit a jejich identit, 

na čemž se reality TV aktivně podílí (Turner 2010; 2014 – viz předchozí části práce). 

S ohledem na výše řečené pak není překvapující, že respondenti se při svých 

odpovědích ke konkrétním identitám často vztahují, nebo na ně odkazují. 

Výzkumník: [...] Co tě nutilo se dívat opakovaně? 

„[...] Možná taky kvůli některým těm lidem, kteří tam byli, kteří tam vystupovali, tak ty 

jsem fakt měla ráda, tak kvůli nim jsem se taky dívala.“ – Klára (28) 

Respondenti často využívají celebrity k tomu, aby popsali své názory a myšlenky o 

pořadu: 

Výzkumník: A tady ta část, hodnocení poroty, to vás taky zajímalo? 

„Jo, jo... oni byli vtipní; Kohák byl vždycky vtipný, Ledecký...“ – Diana (47) 

Výzkumník: A je tam teda něco, co se vám nelíbilo na tom, nebo jestli jste třeba 

nezažili u toho někdy jako nějaký pocit trapnosti trošku... 

„Jo, byla trapná Pazderková, jak tam začala, no, no... úplně trapná. Ta mě úplně 

iritovala mě. V roli, jak tam strašně radila.“ – Diana (47) 

Výzkumník: Co se ti vybaví jako první, když řeknu název toho pořadu? 

„No, tak ten Sokol. I když je zase fakt, že jak jsem říkala, že jsem první viděla tu 

slovenskou verzi, jak tam prováděl Fico, a pak jsem se schválně podívala na tu naši, tak 

mi ten Sokol připadal strašně slabý.“ – Margareta (53) 
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Popis přes identity 

V některých případech mají respondenti dokonce potíže podat odpověď bez 

toho, aby se zároveň automaticky neuchýlili k popisu „přes“ konkrétní osobnost. Příklad 

takového „nevyžádaného“ popisu přes osobnost na otázku, co respondent při sledování 

pořadu ještě dalšího vykonává, může vypadat následovně:  

„...jednou tam byla ta Holišová, ta zpívala tu Edit Piaf, že...to bylo úplně... tak jsme se 

vlastně těšili, co zas oni dokážou, v jaké zase poloze se zase předvést, že...“ – Diana (47) 

Či takto (na základě prosby výzkumníka o popis dojmů z pořadu při sledování ukázky): 

„No, tam je ten Kohák... ale tu ne, tu ne [vidí Ivu Pazderkovou]. Ten Kohák ju taky 

nemá rád tu Pazderkovou.“ – Matylda (53) 

Výzkumník: Jak to víš? 

Matylda (53): „To aji myslím, jsem; někde něco i psali...“ 

Je tedy zřejmé, že osobnosti a identity, které se v pořadu nacházejí, jsou pro diváky 

pořadu důležité a z jejich přítomnosti se těší, respektive mají požitek jejich konzumace, 

a to ať už je jejich názor na dané osobnosti jakýkoliv. 

9.4. Rekonstrukce (makeover) hvězdy 

Již bylo řečeno, že produkce identit a jejich slávy tvoří celé průmyslové odvětví, 

v rámci něhož jsou celebrity komodifikovány systematickým zpracováním jejich 

hvězdného statusu a následně prodávány převážně jako rychloobrátkové zboží. Tento 

proces celebrifikace (Turner 2014: 92) se následně týká i pořadu Tvoje tvář má známý 

hlas, jenž nové celebrity pro divácké požitky soustavně vyrábí a nabízí divákům 

neustále nové osobnosti a identity: 

„[...] Hana Holišová je ve mě jako úplně zanechala takový silný zážitek, že... Beyoncé 

jak zpívala, Edit Piaf. Je pravda, že třeba tu jsem poznala až tam. Jo?“ – Diana (47) 
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„Já jsem takhle neznal se přiznám Annu Fialovou, myslím, že se tak jmenuje, nebo toho 

Jana Cinu. Dřív jsem je vůbec neznal.“ - Immanuel (28) 

V pořadu však dochází ještě i k jinému procesu. Jelikož jsou aktéry show již hotové 

celebrity, tedy známí zpěváci, herci, komici a populární osobnosti, využívá pořad 

určitou strategii, pomocí níž hvězdný status těchto celebrit pro divácké požitky znovu 

přetváří, znovu zhodnocuje a znovu prodává. Aby mohl slavné osobnosti znovu prodat, 

dokáže pořad identitu celebrity rekonstruovat a nabízet divákovi z této proměny požitek.     

9.4.1. Stereotyp herce a potěšení z deziluze 

   Pro začátek uveďme několik pozoruhodně podobných výpovědí: 

„A překvapilo mě, jak někteří ti herci jsou fakt dobří. Třeba i pohybově. Nejen, že 

zazpívají, ale že se umí hýbat.“ – Margareta (53) 

„[...] Jo, teď jsem viděla jako jak prostě ti herci, do kterých bych to neřekla, mnohých, 

jak jsou šikovní, jak to umí.“ – Fiona (45) 

„Spíš jsem byla mile překvapená, [...] když tam někdo vystoupil a já jsem vůbec 

netušila, že tak dobře zpívá, tak jsem byla velmi překvapená, jsem si říkala „to, to není 

možné” a, nevím „že tak dobře zpívá”; třeba Martin Dejdar tam třeba byl, což je herec, 

nebo Etzler tam byl, myslím, si pamatuju, v těch prvních řadách, tak jsem si říkala 

„sakriš, jsem nevěděla, že umí tak dobře zpívat“ [...]“ – Linda (52) 

Na první pohled je zřejmé, že zde u diváků dochází k intenzivním prožitkům plynoucích 

z objevu dosud netušených schopností populárních herců. Následující pasáž se tento jev, 

který je u respondentů silně přítomen, pokusí zdůvodnit a objasnit jeho souvislosti 

s konceptem identit a diváckých potěšení.   

Ze všeho nejdříve je potřeba rozvinout tezi, že publikum pořadu Tvoje tvář má známý 

hlas považuje za jeho hlavní soutěžní disciplínu umění zpěvu. Show se jednoduše daří 

takto prezentovat, nebo je schopná se tímto způsobem u diváků profilovat; možná díky 

tomu, že pracuje s odkazem na klasické talentové pěvecké show, alespoň podle názoru 

Immanuela: 
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„Jak jsem ti vlastně popisoval, že už je to odzkoušen formát akorát v jiném balení. Ať už 

jde o to DO-RE-MI, a nebo talentové soutěže, že je zase jinak zabalený a v podstatě ten 

samý produkt s daleko větším rozpočtem.“ – Immanuel (28) 

U větší části diváků poté dominuje přesvědčení o pěveckém výkonu jako o hlavním 

hodnotícím kritériu dobrého uměleckého výkonu. Z toho důvodu se pak obsazování 

profesionálních herců jako účinkujících může zdát divákům překvapivá. Pořad totiž 

pracuje s jejich zažitou představou, že herci neumí zpívat. Diváci nepředpokládají, že 

herci umí zpívat, jelikož to není jejich povolání. Dobře to vykreslují dvě výpovědi 

respondentky Diany: 

„Myslím, že spoustu zpěváků by toho nebyla vůbec schopná. Tančit, skákat, zpívat. To 

nejsou zpěváci, to jsou herci.“ – Diana (47) 

„...Kateřina Brožová třeba je napůl zpěvačka, ale jako není zpěvačka, neživí se tím; její 

obor není zpěv.“ – Diana (47) 

Herci nemají umět zpívat, jelikož „to nejsou zpěváci, to jsou herci“. Herec tak není 

zpěvákem, protože „se tím neživí“. Jakoby monopol na umění zpěvu měli v myslích 

lidí pouze „zpěváci“ – tedy známí zpěváci „z povolání“. 

Právě tato představa publika o schopnostech herců dovoluje pořadu, aby se dané 

představy chopil, zbořil ji, a tím diváka šokoval. Show v divákovi vyvolává údiv 

založený na záměrně konstruované disonanci mezi jeho předešlými iluzemi a 

pozorovanou realitou. Dochází zde de-facto k boření určitého stereotypu, což je pro 

diváka poutavé, a pokud je stereotyp spektakulárně zbořen, přináší mu to překvapení a 

následně i jistý prožitek. Prožitek z šoku způsobeného potěšující deziluzí o identitě dané 

osobnosti. Deziluze je zde obrácena v požitek. 

U některých respondentů dochází vysloveně k fascinaci touto deziluzí či disonancí 

způsobené: 

„No, fascinuje mě, jak vlastně herci jako nezpěváci, jak fantasticky umí zpívat a v 

podstatě i jako zastíní profesionální zpěváky. To mě na tom fascinuje.“ – Diana (47) 
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Či na jiném místě: 

„Mě fascinuje ta, ten um těch nezpěváků, vlastně herců, jak umí zpívat.“ – Diana (47) 

Divák přisuzuje hercům handicap a následně získává větší potěšení z jejich úspěchu. 

„...jo a bylo strašně zajímavé vidět a dost mě překvapilo, musím říct, kolik herců 

v uvozovkách jako opravdu jenom herců umí velice dobře zpívat.“ – Fiona (45) 

„...jsem ráda, že tam nebyli pořád jenom zpěváci, kteří na to mají a o nich se ví, že umí 

zpívat, ale že dali šanci i těm obyčejnějším.“ – Klára (28) 

Na těchto dvou příkladech výše se nachází jeden zajímavý detail. Herci či nezpěváci 

jsou zde chápáni přibližně jako „jenom obyčejní herci“. Vypovídá to o určité schopnosti 

pořadu status celebrit ponížit a takto prodávat jejich překvapivě dobré výkony. Pro 

diváka jsou to „obyčejní herci“, jejichž hvězdný status je v průběhu pořadu znovu 

vystavěn a potvrzen (podobně jako u klasických talentových reality show jako např. 

Pop Idol), což přináší divákovi potěšení. 

Turner (2010) tvrdí, že zábavní průmysl inkorporoval praktiku záměrného „budování“ 

celebrit, přičemž tento proces zahrnuje utváření jisté dichotomie mezi výsledným 

elitním statusem celebrit a jejich současnou „obyčejností“. Pokud je takový narativ 

„hvězdného outsidera“ dobře vystavěn, může v divákovi vyvolat např. pocit dojetí:  

 „A pak tam byli lidé - bylo to nějakým způsobem vidět, že jsou špatní, jakože prostě 

Etzler, takže spíš naopak spíš tam bylo „Ty vole, on to zazpíval dobře!” Přesně teď mě 

napadl někdo… jo, Petr Rychlý, jak zpíval Armstronga, přitom on je taková směšná 

komická postava, a nakonec z toho vyšli hrozně dobře, až mě to jako dojalo.“ – Šarlota 

(27) 

9.4.2. Rekonstrukce identity hvězdy 

   Jelikož celebrity mají samy o sobě již silně vybudované identity, musí se show 

Tvoje tvář má známý hlas tím pádem uchýlit spíše k přetváření těchto identit, než 

k jejich kompletní tvorbě. Dochází zde tedy spíše k rekonstrukci identit. Show tak 

nepředstavuje pouze makeover účinkujících celebrit ve slavné hudební ikony, nýbrž i 
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„makeover“ samotných celebrit – trvalou proměnu jejich veřejných identit. To pak 

diváky přitahuje: 

„Musím říct, že kolikrát jsem byla překvapená, o oni umí, ti herci. Třeba, Brožová. 

Brožovou já nemusím, vždycky jsem si říkala, že neumí zpívat, a teď jsem zjistila, že umí 

[...] – Margareta (53) 

Vidíme, že pořad využívá stereotypní představy diváků o jednotlivých aktérech a jejich 

identitách či schopnostech a pak tyto představy boří. Publikum získává deziluzí potěšení 

z nově objevených kvalit celebrity a potěšení z její nově vybudované či spíše 

rekonstruované hvězdné identity. 

Pořad je tedy schopen využít předsudky diváka k dané identitě celebrity, aby přilákal 

jeho pozornost, a následně tuto identitu celebrity měnil za současného posílení jejího 

hvězdného statusu. Tuto rekonstrukci divákovi poté pořad nabízí. Nabízí požitky 

z konzumace zcela netušených schopností takto proměněných slavných osobností.   

Téma příkladně uzavírá Hermína: 

„My díky bulváru si myslíme, že tu celebritu známe. Potkáváš Petra Rychlého 

v autobuse a myslíš si, že je to tvůj blízký člověk. Takže v tomhle je to ten přínos, o to je 

to lepší, že tam je člověk, kterého znáš. A tím víc se pobavíš, protože tam je blízkost, 

jako „hele, ty jo, on je jako Fredie Mercury někdo, koho znám - podívej, jak se naučil ty 

pohyby, vždyť on neumí normálně vůbec tancovat!“. Prostě, kdyby tam byl cizí člověk, 

tak to tak neprožiješ.“ – Hermína (36) 

9.5. Fascinace proměnou identity 

„Dívej se. Kdybys zavřel oči, tak ani nevíš, že to zpívá někdo jiný. To zpívá ona! 

Toto je... to ti vezme dech toto. Toto ti vezme dech. Jak oni ji i natetují, všechno, víš, 

úplně do detailu...“ – Diana (47) 

Je zcela zřejmé, že změna identity má tendenci jedince přitahovat. Proměna identity je 

vůbec obecně velmi pozoruhodná kulturní praxe, která způsobuje úžas, pozdvižení a 

silné prožitky. Výše bylo již popsáno, že pořad dokáže produkovat velké množství 
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rozličných identit a že publikum má požitek z jejich snadné konzumace. Diváky baví 

sledovat, když na sebe aktér bere jinou identitu, mají zalíbení v jisté tekutosti identit a 

potěšení z procesu jejich změny. Zde je uvedeno pouze pár příkladů tohoto jevu: 

Výzkumník: [...] co vám na pořadu přišlo nejlepší?  

„No, já bych řekla… asi za mě ty proměny. To asi na mě udělalo největší dojem.“ – 

Fiona (45) 

„...že kdyby, já nevím, třeba jsem nevěděla, že to nejsou oni, tak je třeba ani nepoznáš 

někdy tak jak je dobře nalíčili, dobře udělali, jo...[...] mnohdy ženy zpívaly muže, muži 

ženy...“ – Diana (47) 

„Prostě se mi líbí, že ti herci či zpěváci se převtělují do jiných zpěváků a přijde mi to 

docela komické, jak to někdy sedne úplně skvěle, někdy to úplně nesedne a myslím si, že 

je to fakt zábava.“ – Nikola (16) 

To, že diváky přeměna identit skutečně zajímá, dokládají jejich první asociace s 

pořadem, které se jim při zmínce o něm vybavují:  

Výzkumník: Zajímalo by mě, co se ti v souvislosti s tím pořadem Tvoje tvář má 

známý hlas vybaví jako první? 

„Úplně první? Asi ty přeměny. Vybaví se mi slovo přeměna, protože o tu tam v podstatě 

podle mě šlo nejvíc.“  – Evženie (16) 

Výzkumník: Co je tvoje první asociace? 

„První asociace je prostě, já řeknu, jak mě to napadlo jo, prostě taková travesti-show, 

to je moje první asociace. Chlapi jsou převlečený za ženský a ženský za chlapy, jsou 

hodně namalovaný a… travestii show i o tom je, že si tam nějaký chlap hraje na Helenu 

Vondráčkovou. Moje první asociace, má-li být úplně upřímná, je travesti-show.“ – 

Hermína (36) 

Výzkumník: Co vás tak jako napadne jako první věc? 

„Mě? Kostýmy... a já bych to ještě řekla... kostýmy a pak co oni jsou schopní prostě z 

toho člověka, daného člověka udělat jiného člověka, rozumíš. Masky, účesy, no prostě 
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že oni přizpůsobí, opravdu to udělají z toho jednoho člověka druhého člověka, to je 

úplně neuvěřitelné.“ – Růžena (74) 

Je to tedy převtělování aktérů do jiných identit, akt převzetí a provedení nové identity, 

které diváky upoutává a těší. Publikum zajímá, jak je nová identita provedena a 

vykonána, jaké jsou její projevy, znaky. Dokládá to i koncentrace diváků na moment 

úplného odhalení konečné změny identity - zvláště v souvislosti s produkčními postupy 

pořadu, které divákovi odhalují fragmenty z procesu proměny dané identity, čímž v něm 

budují napětí. Moment odhalení, tedy vyvrcholení konečné proměny, pak divákům 

přináší intenzivní požitek až fascinaci. Příklady je možné najít prakticky u každého 

respondenta, níže jsou však přiloženy pouze některé: 

Výzkumník: A jaký je tvůj oblíbený moment teda? 

„[...] takový ten „wow” úplně je určitě ten výtah, a vlastně, jak ta osoba přijde, a těch 

prvních 5, 10 sekund, než začne něco dělat anebo nějakou pózu dá, anebo takový ten 

první „wow”.“ – Valentýna (25) 

„Já jsem měla vždycky strašně ráda, jak oni nastoupili do toho výtahu a vždycky jsem se 

prostě těšila, až budu překvapená, jak ten člověk vypadá.“ – Nikola (16) 

„[...] vždycky jsem cítil takové to napětí před tím, jak ten moderátor Ondra Sokol mluvil 

s tou danou celebritou předtím výtahem a vždycky šla ta celebrita do toho výtahu, tak 

vždycky takové to napětí jak bude vypadat, jak to zpracují, ano. Kostým, jak to bude 

vypadat. Tak možná takové to napětí, že to ve mně vyvolávalo upřímně fakt a pak 

vždycky takové to očekávání, tak co, jak to bude vypadat. A pak ta světla, ty reflektory… 

„wow”, ten je dobrý!“ - Alfréd (22) 

Koncentrace diváka na proměnu je jasně patrná také z dialogu s Lindou (52): 

Linda: „…to mě bavilo, protože jsem viděla vlastně to, jak se ten člověk mění, no a 

potom [...] samozřejmě potom ten moment, kdy jede tím výtahem a je tam teď najednou 

ten člověk, tam stojí, tak to je přesně ten „wow” moment jako kdy ty řekneš “jéžiš, to je 

dokonalé”[...]“. 
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Výzkumník: Takže kdybys měla z toho vystihnout jeden aspekt, který tě na tom 

pořadu bavil nejvíc, tak je to co? 

Linda: „Ten okamžik, kdy se zjevil ten proměněný člověk, jo, ta proměna, kdy byla 

dokonána a kdy vyjel nahoru [...]“ 

9.5.1. Rozsáhlé proměny a intenzivní prožitky 

   „Podívej, jak je nalíčený; to je krásná baba. On by byl krásná baba. Tak se 

podívej. On má nádherné rysy...“ – Diana (47) 

V pořadu Tvoje tvář má známý hlas nezřídka dochází i k proměnám identity mužských 

aktérů na identity ženského pohlaví, či naopak ženy přecházejí do mužských identit, 

dochází k posunům genderu, účinkující mění svou etnicitu apod. Někteří diváci 

považují takovou praxi rozsáhlejších proměn identit za záměrnou snahu pořadu 

navozovat publiku intenzivnější prožitky a diváka šokovat.   

„[je to] Show, která chce bavit, která chce možná lehce i jako překvapovat, šokovat 

možná lehce; tak možná i lehce dráždit.“ - Linda (52) 

„[...] myslím, že se snažili o nejvýraznější přeměnu, tak aby to ty diváky prvoplánově 

šokovalo. Proto tam spousta účinkujících měla mnoho vystoupení, ať už stejné pohlaví, 

třeba i jiná rasa a tak dále.“ – Immanuel (28) 

Analýza odhalila, že rozsáhlejší změny identit, a to zejména z hlediska genderu, 

v divácích skutečně podněcují výraznější pocity a dojmy. Např. tato respondentka na 

otázku, zda jí připadaly genderové přeměny zajímavější, odpovídá: 

„Ano, ano. Řekla bych, že ano, protože přece je to pro toho člověka nebo pro mě je to 

nějaká větší změna, na kterou ty čekáš, protože je určitě větší změna, když chlapa 

změníš na nějakou ženu, než ženu na ženu. [...] Je to něco jiného, co lidé úplně 

nevnímají a tím pádem podle mě to víc těch lidí přitahuje, aby se na to podívali, aby se 

na to zaměřili, aby si o tom povídali a tak dále.“ – Valentýna (25) 

Také u této respondentky vyvolávají genderové posuny identity zřejmé pozdvižení: 



101 
 

„Vždycky bych řekla, že pokud to nebylo totální absolutní chlapisko, vždycky byl hezčí 

přeměna na ženskou. Z hezkého chlapa byla hezká ženská. A ze sebehezčí ženské byl 

divný chlap. To asi... nevím, no. Kolikrát teda ty chlapské ženské, jako když byla z muže 

žena, tak to byly moc hezké holky, ale ne, když se měnila žena na muže […] tak prostě 

fakt to byly šikovné holky, s hezkýma nohama, hezké pohyby. Že se to ti chlapi naučili, 

být tou ženskou. Ale řekla bych opačně - holka na chlapa vždycky zůstane holkou, která 

si hraje; která má vypadat jako chlap, ale je to jasná holka. Kdežto u těch chlapů to fakt 

byly hezké holky. Hezčí než mnohé, co chodí po ulici.“ – Margareta (53) 

Často se však stává, že výrazné posuny a proměny identit v divácích vyvolávají averzi. 

Přehnaná parodie genderových stereotypů, parodie či jinak nadsazovaná proměna u 

části diváků vzbuzuje typicky pocity trapnosti, jež mohou být poměrně intenzivní. 

Linda na otázku ohledně těchto pocitů přiznává: 

„No, tak někdy ano. Jako divák někdy ano; pocit trapnosti, studu za ně. To já mívám 

[...] To už je prostě za hranou tohle pro mě; to už je právě to, že to už je ta pokleslá 

zábava.“ – Linda (52) 

Pohoršení, pocity trapnosti nebo studu během recepce hrají ostatně v rámci show Tvoje 

tvář má známý hlas a jeho textu očividně velice významnou roli. Zdá se, že tyto silné 

prožitky a pocity trapnosti zasahují do hlubších částí podvědomí diváků a jsou 

výsledkem komplikovaného řetězce psychologických procesů, které bohužel není 

možné v této práci postihnout. De-facto zde však dochází k jistému druhu shamingu (i 

když ne v pravém slova smyslu – viz 7.5.3.) účinkujících, přičemž tyto intenzivní 

prožitky mohou být následně divákům skutečně dosti nepříjemné, jak dokládá Šarlota: 

„Když mi to přišlo trapné, tak jsem to přepnula nebo vypnula. Protože já to nemám 

ráda. Nemám to ráda ani v divadle. A když jsem v divadle a je tam trapná show, nebo 

trapná scéna, tak já se cítím hodně nepříjemně. Je mi trapně, asi ne za ty lidi, protože ti 

si to většinou užívají, ti herci, oni to mají rádi, spíše za ty ostatní diváky. Je mi to hodně 

nepříjemné.“ – Šarlota (27) 

Případně také další dialog s Lindou (52): 

Výzkumník: Jako že jim to nesluší? Nebo z čeho pramení to pohoršení? 
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Linda: „No prostě já vím, že je to chlap a že je teď oblečená, že je teď oblečený za 

ženskou, že, a přitom vidím, že očividně, že je to chlap, že... že má tam prostě mezi 

nohama prostě ty koule, že se mu to tam dme, no tak… tak to je takové; divné prostě.“  

Výzkumník: A je to vtipné? 

Linda: „Ne, ne, vtipné to určitě není. [...] Jako nevadí mi, že si mu sedl na klín a tak, jo, 

to asi ani ne, ale, hmm, prostě, no... je to takové na hraně už; je to takové skoro jako až 

burleskní, jo, že to je někdy, to je na hraně. Ale když jsou normálně oblečení a, já nevím, 

tam třeba byla skupina ABBA a tak dále, v těch oblecích, jo, tak jako dobrý, ale tady 

toto už je třeba takové na mě prostě... ten pocit mám takový nepříjemný.“ 

Vidíme, že sledování těchto rozsáhlých proměn identity (respektive jejich konkrétního 

zpracování) může být pro některé diváky skutečně nepříjemné a vyvolávat v nich 

pohoršení. To jim však nijak nebrání show sledovat. Pořad totiž nabízí takovým 

divákům jisté řešení. 

9.5.2. Legitimizace pohoršení 

   Aby mohlo být pohoršení diváků obráceno v předmět zábavy, musí pořad 

určitým způsobem tyto pocity zostuzování legitimizovat. Za tímto účelem využívá opět 

jistých reprezentativních konstrukcí. Pořad je schopen nepříjemné pocity trapnosti 

zdůvodnit samotným konceptem, že podstatou proměn je snaha o maximalizaci 

nápodoby představovaného vzoru. Diváci, kteří mají tendenci důvěřovat předkládané 

reprezentaci, pak věří tomu, že cílem výstupů je maximální možná nápodoba daného 

umělce (včetně jeho ikonického oblečení, stylizace, vystupování, sexuality, gestikulace 

atd.). Výsledná podoba proměny tak pro ně následně znamená pouhou produkční snahu 

dodržet daný koncept. Pokud je tato podmínka přijata, divák je schopen si před vlastní 

pohoršením vyvinout sebeobranný mechanismus. Ilustruje to následující příklad: 

Výzkumník: ...a je to spíš trapné, nebo? 

„Ne, není to trapné. Já to tak beru, že oni napodobují ten originál. On se nejde ztrapnit; 

to je vlastně umění, napodobit ten originál. [...] Je tam v ženském prádle, tak je to 

takové... on splňuje to, co mu dali úkol, to není jeho, on se nepřevlíká do těch dámských 

šatů, že by chtěl; on to dostal jako úkol a on to jenom plní.“ – Diana (47) 
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Dráždivé proměny identity mohou být u publika omluveny eventuálně také pocitem, že 

daná přeměna je výsledkem losování a náhodného přiřazení např. mužského aktéra 

k ženské postavě, kterou má ztvárnit. Pořad tímto genderové posuny racionalizuje a 

diváci tudíž nevnímají tyto změny jako samoúčelné, nýbrž pouze jako snahu tvůrců 

naplnit princip show. To divákům dovoluje zcela vyloučit možný pocity viny či 

konzervativní postoje a otevřít svou recepci racionalizovaným požitkům. Pro část 

publika se poté nejedná o travesti show, ale pouze o věrnou imitaci hudebních ikon. 

Genderové posuny jednoduše nevnímají jako záměr, ale pouze jako „vedlejší produkt“ 

pravidel, což jim dovoluje rozpor mezi vizuálními zážitky a jejich pocitem trapnosti 

vyřešit. 

Názorný příklad tohoto mechanismu představuje argumentace Růženy (74) v dialogu 

s Karlem (84): 

Karel: „V případě toho Ciny, tam rozumíš, tam do toho... tam jsou tři složky, o kterých 

jsem mluvil, no a v tomto případě třeba, bych řekl, že je to tak jako vyvážené. Akorát co 

mě na té, na tom vadí, je to, že to jeho mužství se nedá jako úplně zakrýt, to je jedna 

věc... že pořád na něm pozoruješ, že je to chlap, to kdybych šel do detailů, to je jedna 

věc, a myslím si, že v daném případě by možná mu měli dát trošku jiné oblečení, že by 

ten jeho pytlík a ten šourek neměl být tak jako lézt ven, lézt ven…“ 

Růžena: „Jožane, ty nemáš pravdu. Ne. Já se na to dívám tak, že on si, on si vylosoval 

Madonnu a ta Madonna zpívá… a písničku ještě k tomu. Zpěváka a písničku si vybral... 

a ta Madonna byla v té písničce, v tom videoklipu tak, jak je a oni oblékli toho Cinu 

přesně tak, jak byla ta Madonna. On si nemohl jako, aby ju, aby ho oblékli...“ 

Karel: „No tak, dobře, já jsem řekl svůj názor...“ 

Růžena: „Prostě to nejde Cinu obléct jinak; prostě v tom klipu Madonna byla oblečená 

tak, pohybovala se tak a on ji měl napodobit.“ 

Karel: „Ona chodila taky v jiných oblečeních. Ne jenom třeba v tomto oblečení, možná, 

že...“  

Růžena: „Ale já ti vysvětluju, že to je písnička a kostým“ 
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Karel: „Můj postřeh je to, že mě to tady tento moment, že je to chlap a zpívá tu ženskou, 

jinak to v jiných případech, že tam byly možná i další případy “muž, žena”, jo, ale tam 

to třeba není tak nápadné, ale u toho Ciny to tak je... no...“ 

Růžena: „Je, protože si to tak vylosoval, Jožane...“ 

Opět je na tomto příkladu možné sledovat, jakým způsobem pořad využívá své 

reprezentativní konstrukce a jaké funkce pro něj reprezentace plní. Rozsáhlé proměny 

identity mohou být diváky vnímány jako pouhé důsledky konceptu pořadu, nikoliv jako 

jeho podstatu. Takový jedinec poté nepovažuje genderový posun za samoúčelnou praxi, 

což mu umožňuje potlačit své estetické a morální soudy a plně se oddat požitkům, jež 

z textu získává. 

9.6. Aktivní recepce pořadu 

„Pokud mi ta písnička kvůli tomu interpretovi, byla blízká, tak jsem byla 

potěšenější. Čekala jsem, jak to bude spojené s tím originálem nebo vzdálené 

originálu.“ – Evženie (16) 

Z jakého důvodu však převtělování účinkujících do identit známých hudebních hvězd 

způsobuje divákům pořadu takové potěšení? Odpověď je vcelku banální a dokonce je 

nápadně přítomná i ve výše uvedené citaci. Jak zjistíme v následující kapitole, je to 

právě proto, že imitované hudební ikony jsou divákovi známé. Za touto úvahou však 

stojí víc, než by se mohlo na první pohled zdát.  

Již bylo řečeno, že divácké požitky z pořadu se výrazně vztahují ke konzumaci identit. 

Text pořadu Tvoje tvář má známý hlas je těmito identitami velmi výrazně nasycen. 

Pořad pracuje se silnými, známými identitami (celebritami showbyznysu), které pro 

diváka představují snadnou a lákavou sémiotickou potravu. Tím však divácké požitky 

z pořadu nekončí, nýbrž teprve začínají. Již takto silné identity se totiž mění do podoby 

ještě daleko signifikantnějších, symboličtějších identit – známých populárních zpěváků, 

legendárních hudebníků a mýtických hvězd globálního významu. Teprve v tomto 

okamžiku pak dochází skutečně k aktivní recepci diváků a jejich participaci na tvorbě 

konečného významu, jaký pro ně pořad má. Význam pořadu totiž spočívá dominantně 

ve skutečnosti, že od diváků vyžaduje znalosti populární kultury, jejichž využití je 
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podmínkou k tomu, aby mohl pořad diváka požitky zahltit a zároveň splňovat všechny 

další pro diváka podstatné funkce, kterými pořad disponuje. 

Zkusme se odrazit od následujícího úryvku: 

Výzkumník: [...] co vás tam na tom jako vtahovalo? 

„...říkám, říkám; ty převleky, ta stylizace do té zpěvačky, teď ty pohyby a hlavně ten 

jejich prostě pěvecký um. Tak na tom ten pořad je v podstatě stavěný tady na tom; že, to 

je princip tady toho pořadu... co nejvíc napodobit toho; ten originál. Takže proto se na 

to díváš, jak moc se jim to povedlo.“ – Diana (47) 

Tato výpověď je zajímavá z několika důvodů. V daném vyjádření se totiž odráží hned 

několik mechanismů, které vedou diváky pořadu Tvoje tvář má známý hlas k požitkům 

z jeho sledování. Některé byly popsány výše jako fascinace proměnou identity („ta 

stylizace do té zpěvačky“) či v kontextu rekonstrukce identity celebrit („hlavně ten jejich 

prostě pěvecký um“). V odpovědi jsou však artikulovány i další klíčové koncepty, na 

základě kterých pořad principiálně nabývá pro diváky na svém významu. Tyto koncepty 

se skrývají za obraty „teď ty pohyby“, „co nejvíc napodobit ten originál“ a „jak moc se 

jim to povedlo“. V následující části práce se text na zmiňované významotvorné 

koncepty zaměří. Nejdřív je však zapotřebí vyložit, na jakém principu je zábavní show 

Tvoje tvář má známý hlas skutečně založená. 

9.6.1. Princip imitace a požitek ze sémiotické hry 

   V předchozím popisu bylo naznačeno, že diváci mají do určité míry dojem, že 

hlavní disciplínou je v této show umění zpěvu. Skutečnou hlavní disciplínou pořadu 

však není jen zpěv, ale celková imitace slavných hudebníků; tedy umění nápodoby a 

impersonace - převtělení. Princip imitace spočívá v napodobování znaků původní 

předlohy; terminologií sémiotiky se jedná de-facto o kopírování kódu vzorového textu. 

Aby však imitace mohla plnit svou funkci, vyžaduje takový intertext od čtenáře 

především znalost původního znakového systému. Podmínkou významu nápodoby je 

tedy nutnost rozeznání reprezentovaného kódu – znaků předlohy. Imitace pak využívá 

ikonické znaky předlohy a její smysl spočívá v tom, že čtenář je schopen tyto ikony 

rozeznat ve vztahu k vlastní znalosti originálního kulturního zdroje. Úspěšné 
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dekódování těchto znaků označovaného objektu ve struktuře napodobeniny poté přináší 

čtenáři jisté uspokojení.   

Smyslem imitace je tak zisk potěšení plynoucí z interaktivní sémiotické hry 

v rozpoznávání znaků předlohy a kopie a jejich srovnávání. Je to hra zahrnující aktivní 

využití vědomostí o původním vzoru a následné vyhodnocování míry, do jaké jsou 

znaky originálu zastoupeny v imitované verzi. Jde tedy, jednoduše řečeno, o 

porovnávání míry podobnosti mezi předlohou a nápodobou s využitím kulturního 

povědomí. Jedná se tak o praxi vyžadující aktivní recepci, respektive aktivní 

zužitkování znalostí, jelikož teprve promítnutím těchto znalostí do procesu recepce 

získává imitace na svém významu a teprve takto může zpětně přinášet i požitek. 

Například Immanuel na otázku, co ho na pořadu nejvíce uspokojuje, odpovídá takto: 

„Myslím si, že hlavně ty masky. Pro mě asi hlavní ten aspekt byl herecký. To, jak to 

dokázali zahrát toho člověka. Mě spíš zajímalo, jak se k tomu dokáže ten umělec 

přiblížit k tomu originálu, jak moc.“ – Immanuel (28) 

Satirické zvýrazňování typických znaků původního díla se pak nazývá parodie, jejímž 

účelem je originál většinou zesměšnit a svým způsobem tím někdy i poctít. Parodie 

nicméně stojí na identickém mechanismu a jedná se pouze o specifický druh karikující 

imitace. Pakliže je pořad Tvoje tvář má známý hlas na něčem opravdu založený, tak je 

to na sémiotické hře; imitaci a parodii. 

9.6.2. Požitek z posuzování imitace: expertní názory 

   Mechanismus hledání podobností mezi imitací a originálem plní pro publikum 

pořadu Tvoje tvář má známý hlas několik zásadních funkcí. Jednu z nich můžeme 

vystopovat například v následujícím vyjádření: 

„...i když jsou to jen žvásty a tak dále, ale stejně tě zajímá, že jestli ho „sprdnou“, či ten 

tvůj názor se liší od porotců a nebo je podobný, nebo jestli je stejný, jestli tam také 

postřehli tu chybu, a nebo něco jiného.“ – Valentýna (25) 
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Jak bylo podáno v teoretické části práce, jedním ze základních principů reality TV 

pořadů je, že poskytuje divákům prostor pro vytváření vlastních soudů a kritického 

hodnocení obsahu, jenž je jim nabízen (viz kapitolu 7.5.). Tento prostor je pro diváky 

důležitý, jelikož jim umožnuje nad pořadem i jeho aktéry dominovat. 

„Ano, no; tak člověk... buď se mu líbí, buď je opravdu jako on podobný na ten originál, 

nebo... jako většinou jsou hodně podobní, ale jako jasné; originál z toho nikdy není, že, 

no...“ – Matylda (53) 

„[...] když jde tady o ty show, tak my si to komentujeme navzájem. Říkáme si názory a 

jako tak, říkáme si, já nevím, tenhle byl nejlepší, téhle se to nepovedlo nebo tak. Asi jako 

nic extra, spíš, že si navzájem řekneme své názory a jak to vnímáme.“ – Fiona (45) 

„[...] takže jsem potom i porovnávala ty výkony těch jednotlivých, těch jednotlivých 

interpretů, no... že byli pokaždé jiní; že měli jednou pop, jednou rock, jednou tam 

zpívali Haničku Zagorovou, podruhé prostě úplně někoho jiného z úplně odlišného 

žánru; tak jsem si řekla “tak to sedělo třeba mu víc”.“ – Linda (52) 

Charakter show tedy dává divákům možnost, aby zaujali pozici hodnotící kritické 

autority a vytvořili si vlastní „expertní“ názor na jednotlivé výkony a účinkující, čímž 

dochází k aktivnímu užití pořadu a k tvorbě jeho významu pro diváka. 

Sledování pořadu ovšem nabízí ještě něco navíc. Jelikož jsou soutěžní výstupy založeny 

na imitaci, vytvoření expertního názoru je tak možné pouze v případě, že divák 

zužitkuje svou znalost imitovaného vzoru a identity. Tímto způsobem tedy dochází 

k aktivní recepci textu, ze které má divák potěšení, jelikož mu zpětně dává i možnost 

zaujmout autoritativní postavení a jednotlivé výkony kriticky posuzovat. Respektive 

kriticky porovnávat výkony aktérů ve vztahu k vlastní znalosti původního díla. 

„[...] byla jsem vždycky napjatá, jak to prostě dopadne, jak to půjde, jak jim ten zpěvák 

nebo ta zpěvačka prostě sedne.“ - Nikola (16) 

Výzkumník: Ty sama ses dělila o jednotlivé dojmy, co jsi z toho měla, třeba po 

konci dílu? 



108 
 

„S rodiči jsme třeba říkali „No, to se mu třeba moc nepovedlo, nebo jo to je úplně 

přesné“ a tak. A samozřejmě bavili jsme se o tom.“ – Nikola (16) 

„Potom tam byla její kamarádka, naše teta, která má okolo 30 let, ta komentovala pop, 

to je žánr, který ona má ráda, a srovnávala to právě s těmi originály.“ – Evženie (16) 

„Tak nejzajímavější jsou ty převleky, že samozřejmě... no a potom to hodnocení taky... 

protože tě zajímá, jak bude převlečený; jestli bude hodně podobný tomu originálu, nebo 

nebude podobný, takže ty převleky, že, no...“ – Matylda (53) 

Protože pořad dává divákům možnost při recepci aktivně využít jejich kulturního 

povědomí a znalosti napodobovaných identit, umožňuje to publiku z pozice autority  

tuto nápodobu také kriticky hodnotit. Pořad pak nabývá na své hodnotě tím, že se pro 

diváka stává subjektem, jemuž může snadno dominovat. Text nedominuje divákům, ale 

diváci dominují textu. Taková praxe může nabývat i formy, kdy divák z pozice 

„ideologie masové kultury“ (Angová 2018) pořad ponižuje, aby nad ním udržel 

kontrolu, aby mohl show prohlásit za „bezduchou zábavu“ a sám sebe za určitého 

„vítěze“. V tom nachází utěšení.  

Matylda (53): „To je stejnak o ničem. To máš, víš jak, originál je dycky jenom originál, 

že... takže; a ten zpěvák, který bude zpívat třeba Freddieho Mercuryho, tak nikdy to tak 

nedá, že... Jako může mít pěkný hlas, ale nikdy; originál máš jenom jeden.“ 

Výzkumník: Takže to jako není nic hodnotného?  

Matylda (53): „Ne. Ne. Hodnotu to nemá žádnou.“ 

Výzkumník: Je ještě něco, co by doplnila? 

Matylda (53): „Ne. To je prázdný pořad o ničem. Ne, není tam co doplnit. Ne.“ 

Ještě důležitější význam, který pořad svému publiku nabízí, však spočívá v jeho užití 

právě ke zhodnocování kulturního povědomí diváka. Tímto se dostáváme ke 

skutečnému jádru, ze kterého divácké požitky ze sledování této show pramení. 



109 
 

9.6.3. Požitek ze souladu imitace a předlohy 

   „Tady byla úplně super. [...] Dívej se na ni… no jasně, to je perfektní. To je 

jeden ksicht! Ona vyhrála...“ – Růžena (74) 

Jeví se, že divákům pořadu přináší největší uspokojení situace, kdy dochází k souladu 

mezi textem pozorované nápodoby a představou diváka o textu předlohy. Jelikož jsou 

v pořadu předmětem nápodoby identity slavných hudebníků, spočívá mechanismus 

vzniku požitků v posuzování míry zastoupení signifikantních znaků původní identity 

(zpěváka) v imitačním výkonu aktéra (herce), tedy míry, do jaké nápodoba referuje o 

originálu. Pokud je imitace vzorové identity pro diváka věrná (pokud dochází k souladu 

obou textů), přináší mu to potěšení: 

Výzkumník: Jaký typ toho vystoupení nebo té proměny ti přišel nejlepší? Co tě 

vždycky potěšilo nejvíc? 

„Když se to povedlo dát do kupy, tak aby to bylo jako opravdové [...] “ – Klára (28) 

„Přemýšlím, co bych měla říct. Asi když to bylo spojené s nějakým interpretem, kterého 

jsem měla ráda, třeba když v originále byla dobrá choreografie a oni ji předvedli 

stejně.“ – Evženie (16) 

„[...] ty klipy byly zajímavé tím, že oni se snažili to pojmout hodně podobně nebo stejně 

vlastně tak, jak byl ten originální, tak to bylo moc hezké, no.“  - Fiona (45) 

K diváckým požitkům dochází v okamžiku, kdy je herecká imitace dané identity 

skutečně věrná. Tedy v situaci, kdy ve fantazii diváka dochází ke vzájemnému 

propojení a splynutí znaků kopie s jeho představami o původním vzoru. To, že věrnost 

imitace přináší divákovi potěšení, dokládá i následující dialog s Lindou (52): 

Výzkumník: Takže z čeho tys tam čerpala nějaké největší potěšení vlastně ze 

sledování toho pořadu? Co tě tam těšilo? 

Linda: „Že jsem obdivovala... mě těšilo, když se jim to prostě povedlo, a když ta 

nápodoba byla jako opravdu velmi věrná, tak to mě potěšilo [...] že jsem si řekla v 

duchu “jo, to bylo dokonalé, to bylo perfektní”, tak to jsem prostě ocenila.“  
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Výzkumník: To tě těšilo... 

Linda: „To mě těšilo, když se to někomu povedlo, tak mě to potěšilo, protože já jsem se 

u toho i pobavila, a tím, že jsem si řekla “ježiš, to je prostě dokonalá nápodoba”, tak 

mě to potěšilo, že se mu to prostě povedlo.“ 

Proč ale věrnost kulturních referencí diváky vlastně tolik těší? Proč mají z takového 

souladu znaků originálu a kopie takové potěšení? K zodpovězení této otázky je nejdříve 

nutné zjistit, jak k takovému souladu vlastně dochází. Soulad textů (a tím pádem i 

potěšení) totiž vzniká až na základě skutečnosti, že divák ikonické znaky dané identity 

v její nápodobě rozezná. Že v intertextu rozezná, co je pro imitovanou hvězdu typické - 

její signifikantní oděv, pohyby, rysy, hlas, témbr, charisma, gesta, osobnost, vzhled, 

vyjadřování, výraz, tj. aspekty, z nichž se kopírovaná identita skládá. 

Potěšení z harmonického vztahu imitace a vzoru tedy nevzniká samotným intertextem, 

ale spíše tím, co je jeho příčinou: tím, že divák v tomto procesu aktivně zužitkuje své 

znalosti kulturních referencí a prakticky je využije k tomu, aby mohl intertext (imitaci) 

smysluplně přečíst. To zejména platí, pokud si uvědomíme, že divák by bez aplikace 

svých znalostí nebyl schopen nápodobu nakonec ani vyhodnotit. Potěšení či uspokojení 

tudíž vzniká především až úspěšným dekódováním imitace – teprve tím, co připisuje 

imitaci její význam. V případě show Tvoje tvář má známý hlas tento proces obnáší 

uplatnění znalostí typických znaků napodobovaného umělce. Jedině tak získává imitace 

svůj smysl a jedině tak může přinést divákovi požitek. Z toho vyplývá, že potěšení 

z pořadu je podmíněno na základě významotvorného uplatnění kulturního povědomí 

diváka.  

Výzkumník: V čem konkrétně vás ten pořad uspokojuje? 

„Já bych řekl, že, poslouchej, [mě] vždycky uspokojuje to, [...] uvedu jeden příklad, a to 

se mě strašně líbilo a řekl jsem si, to byl skutečně jedno perfektní vystoupení; vystupoval 

tam Rychlý, znáš toho Rychlého? Petr Rychlý a tam napodoboval tam Honzu Nedvěda. 

No tak to bylo perfektní, to bylo perfektní. To rozumíš, jak byl namaskovaný, jak on se 

tam nemusel moc pohybovat, jak on tam seděl a ta mluva, ten zpěv a všechno a tak dále, 

tak to třeba bylo perfektní.“ – Karel (84) 
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„A třeba zrovna teď ta Burešová... jednak teda fakt vypadala jak ten Michael, jo, 

zpívala jako fajn a ještě i teda opravdu tančila.“ – Margaret (53) 

„...a samozřejmě, prostě mě bavilo se dívat, jak oni tam prostě napodobovali ty pohyby 

a jak se tam natřásali na tom pódiu a jak prostě dělali ze sebe někoho jiného.“ – Nikola 

(16) 

Příklady výše zmíněné potvrzují, že potěšení z pořadu vzniká v momentě, kdy znaky 

imitace, které dokáže divák svými znalostmi rozlišit, ve výsledku těmto znalostem také 

odpovídají. Vidíme, že požitek ze sledování imitací, je spojen s procesem identifikace 

ikonických znaků originálu ve struktuře nápodoby, resp. je spojen se sémiotickou hrou 

v porovnávání kopie a vzoru. Dochází zde tedy ke skutečně aktivnímu čtení textu, a 

tudíž i k aktivnímu využívání kulturních vědomostí diváka. A právě tato praxe přináší 

publiku z recepce pořadu uspokojení a stěžejní požitky. 

9.6.4. Požitek z uplatnění kulturních znalostí 

   Výše byla položena teze predikující to, že divákům během sledování pořadu 

přináší požitek   uplatňování jejich znalostí populární kultury. Aby mohli diváci pro 

získání požitku své kulturní povědomí úspěšně zhodnotit, musí jim však pořad nabízet 

text obsahující uspokojivé množství ikonických znaků, k nimž mohou tyto znalosti 

vztahovat. Publikum proto preferuje text, který je bohatě nasycený identitami a jejich 

ikonickými znaky, jež je možné s využitím kulturních vědomostí snadno identifikovat a 

následně uplatnit v sémiotické hře s imitací. 

„Mně se líbil typ vystoupení, kdy museli prostě spojit ten pohyb a ten zpěv; když to 

nebylo statické, tak se mi to víc líbilo. Protože někteří zpěváci třeba jenom stojí u 

mikrofonu a nehýbou se. Takže když to mělo pohyb a byl tam ten pohybový doprovod k 

tomu, nebo prostě nějak velmi emotivní, jo, kdy on musel opravdu hodně hrát, tančit, jo, 

a ještě do toho zpívat, tak mě to bavilo víc.“ – Linda (52) 

Pokud je tedy nápodoba bohatá na výrazné, ikonické znaky a reference (množství 

tanečních pohybů, výrazných emocí, charakteristických prvků), je pro diváka snadnější 

takový text zasadit do kontextu svého kulturního povědomí, čímž se pro něj proces 

kritického vyhodnocování nápodoby stává daleko jednodušší a zábavnější. Ovšem 
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pokud je text imitace naopak sémioticky „chudý“, divák přichází o možnost své kulturní 

vědění efektivně zužitkovat a dostavuje se u něj zklamání či znudění. Jev zachycují 

uvedené příklady níže: 

Výzkumník: ...takže tedy dvojice, a hlavně pohyb a zpěv... 

„Dvojice, pohyb a zpěv; když to bylo takové jako, že tam stála u mikrofonu, tak oceníš 

třeba zpěv, ale... dobře, no, ale už to pro mě není takové zajímavé.“ – Linda (52) 

Výzkumník: ...řekli jste, že „to bylo dobré“. Čím to bylo dobré? Proč? 

„Jak se dokázala vtělesnit do toho Jacksona! Rozhodně třeba, když mi řeknou 

„Burešová bude dělat Jacksona”, a tak si řeknu: „a tak to jsem zvědavá, jak ona ho 

udělá”, protože Jackson je modla, to je prostě někdo už, ale „Burešová bude zpívat, já 

nevím Haničku Zagorovou”, tak pro mě to nebude až tak, protože tam nemá na tom moc 

co předvést.“ – Diana (47)  

Pro diváky pořadu je případně žádoucí i zvýšená koncentrace identit, tím pádem i velká 

koncentrace signifikantních znaků potřebných k sémiotické zábavě a aktivnímu 

používání kulturních znalostí: 

„...nebo dvojice mě bavily, nebo skupina když tam byla; když tam byla ABBA, Bee 

Gees... to mě třeba bavilo. Protože si museli pozvat ještě další parťáky, se kterýma to 

prostě nacvičili a museli si rozdělit i ty role. “Hele, ty budeš ty, ty budeš ten, ty budeš 

ten, ty budeš ten”. Jo? Tak to mě bavilo třeba víc, když tam nebyli sami.“ – Linda (52) 

Příslušné ukázky jsou důkazem toho, že divák skutečně usiluje o patřičné uplatnění 

svých kulturních vědomostí, jelikož právě to je praxe, která mu ze sledování dané show 

přináší klíčové potěšení. 

9.6.5. Požadavek po zhodnocení kulturních kompetencí  

   Důkazem o existenci požitků z uplatňování znalosti populární kultury může 

být především to, že divák pořadu vyžaduje konzumovat pouze imitace takových 

identit, které sám zná. V opačném případě mu totiž není dovoleno své vědomosti 

uplatnit, a nemůže se proto ani zapojit do hry v porovnávání znaků nápodoby a vzoru, 
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čímž o potěšení přichází. Divák jednoduše požaduje možnost svůj kulturní kapitál 

náležitě zhodnotit, jinak z imitace nemůže žádný požitek získat. 

Názorně je to patrné z následující výpovědi: 

„...teď trošičku už mě tam vadilo potom i to, že ten výběr těch zpěváků, jo, byl takový, 

pro mě, i když jsem trochu muzikant, ale už vzdálený, tak jsem ani nevěděl, kdo to, 

vůbec jsem neměl představu o tom, co to jsou; hlavně taková ta mladší generace. Pokud 

tam byl Armstrong, Nedvěd, tady třeba Madonna a výběr těch zpěváků, kteří, rozumíš, 

těch skladeb, no, protože tam v podstatě oni zpívají písničku od zpěváků, od zpěvaček a 

zpěváků a kapel a tak... ale [...] tam už byli takoví zpěváci, kteří, až oni mě tak toho moc 

neříkali a podobně, no...“ – Karel (84) 

Tato respondentka na otázku, proč pro ni byla znalost původního vzoru nápodoby 

důležitá, odpovídá: 

„Protože jsem si vytvořila k té písničce, nebo k tomu interpretovi vztah už předtím, tak 

jsem se na to těšila. Že když člověk neví, o co jde, tak neví, co může čekat [...]“ – Klára 

(28)  

Podmínkou vzniku požitku z imitace je tedy jasně znalost původního zdroje – identity 

imitovaného umělce. Divák musí v zásadě dostat šanci svůj kulturní kapitál zužitkovat. 

Pokud je tento předpoklad naplněn, získává z pořadu, z jeho recepce a z celé praxe 

odpovídající potěšení. 

Výzkumník: Takže z čeho vycházelo to tvoje potěšení? Že jsi tam znala písničky, 

které máš ráda? 

„Že jsem znala písničky, že jsem v podstatě ty písničky jako i viděla tak, jak mají být, že 

byly podle těch klipů. [...] No a tak… prostě mě to bavilo. No, prostě bavilo mě to.“ – 

Margareta (53) 

Výzkumník: V čem si myslíte, že spočívá největší význam, nebo hodnota toho 

pořadu pro společnost a kulturu? 
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„To nevím, to asi nedokážu úplně posoudit, ale určitě si myslím, že není na škodu, když 

vlastně se takhle vytáhnou ze šuplíku i staré písničky. Ony nebyly všechny jenom staré, 

ale byly tam i nejnovější vlastně písničky od nynějších zpěváků, ale většina byla spíš 

jako, co pamatuju já jako ročník nebo i podstatně starší. A to si myslím, že je fajn“ – 

Fiona (45) 

S ohledem na výše uvedenou interpretaci uvedených výpovědí je tedy možné spatřovat 

význam, jaký pořad Tvoje tvář má známý hlas pro své publikum nabývá, v tom, že 

divákům poskytuje možnost, aby v procesu jeho recepce aktivně zhodnocovali svůj 

kulturní kapitál. Sledováním pořadu jsou diváci zapojeni do sémiotické hry 

v porovnávání znaků hereckých výkonů se znaky imitovaných hudebních identit. Tuto 

hru si diváci užívají díky tomu, že během ní mohou do textu aktivně promítat své 

znalosti kulturních referencí a získávat požitek ze samostatné tvorby konečného smyslu 

textu. Užíváním show tedy publikum uplatňuje své kulturní znalosti, což je také příčina 

potěšení, jaké divákům pořad přináší.  

Využití kulturního kapitálu jedince vede k jeho potěšení. Otázkou tak primárně zůstává, 

proč taková praxe požitky způsobuje. To je téma pro následnou interpretaci 

analytických nálezů a závěrečnou rozpravu. 

10. Interpretace nálezů 

„Tak co mi to mohlo dát takový pořad? Že tam se převleče ženská za Eltona 

Johna. Tak co ti to do života dá?“ – Matylda (53) 

10.1. Otázky, odpovědi a další otázky 

Na počátku analytické práce byla stanovena hlavní výzkumná otázka: 

Jaké požitky přináší sledování televizní reality show Tvoje tvář má známý hlas 

svému publiku? 

A doplňující podotázky: 
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 Jaký význam má pořad pro své diváky? 

 Jakým způsobem pořad generuje divácká potěšení? 

 Jakým způsobem diváci pořad užívají? 

Na základě výše popsaných ústředních kategorií a nálezů bychom mohli některé 

z těchto otázek nyní zodpovědět. Co se týče požitků, jaké sledování zábavní show 

Tvoje tvář má známý hlas publiku přináší, paradigmatický model, který v této otázce 

tvoří ústřední narativ celé analýzy, referuje o tom, že divácké požitky vycházejí 

z konzumace kulturních identit produkovaných pořadem a jeho textem. Televizní show 

má schopnost vytvářet obrovské množství identit. Tyto identity navíc nemají v rámci 

pořadu pevné hranice, jedná se o velmi tekuté identity, mezi kterými jednotliví aktéři a 

účinkující volně přechází. Dochází zde k častým změnám a tím pádem i objemné 

produkci identit, jejichž přebytek či „přetlak“ je hlavním předmětem spotřeby diváků a 

zdrojem jejich požitků z této spotřeby plynoucích. Požitky diváků tedy vycházejí 

z interakce s velkým množstvím kulturních identit, jež v rámci pořadu vznikají: jde o 

požitky ze spotřeby těchto identit. To nakonec odpovídá i tomu, co uvádí Turner (2010), 

tedy že publikum užívá televizní reality show kvůli interakci s identitami, které se 

v těchto pořadech vyskytují, což podle něj také představuje hlavní požitky, jaké žánr 

reality TV svému publiku nabízí. 

Jakým způsobem pořad divácká potěšení generuje? Vedle obecných skutečností, 

z jakých se diváci pořadu těší (jako je např. produkční zpracování show, její koncept a 

žánr), byla řada strategií souvisejících s konceptem produkce, spotřeby a hry 

s identitami popsána ve výkladu analytických zjištění v předchozím úseku práce. 

Jednalo se především o již zmiňovanou produkci identit včetně strategie „rekonstrukce 

hvězdy“, tedy jistého makeoveru samotných celebrit, kdy pořad identitu známých 

osobností zábavního průmyslu pomocí určitých taktik přetváří a následně tuto 

rekonstrukci divákům nabízí pro jejich potěšení. Další oblastí vzniku požitků jsou 

samotné proměny identit, tedy základní princip celého pořadu, v němž na sebe 

účinkující berou cizí identity a následně tyto identity vykonávají. Intenzivní prožitky 

pak přináší zejména rozsáhlejší změny identity, jako je změna genderu účinkujícího. 

Stěžejním zdrojem diváckých požitků je nicméně až následná sémiotická hra s těmito 

kulturními identitami, respektive přítomná imitační hra s ikonickými znaky těchto 
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identit. Potěšení diváka následně vzniká v okamžiku, kdy je mu umožněno zužitkovat 

své znalosti populárního umění, aby těmto imitačním kulturním referencím dával jejich 

konečný smysl.  

Stále však zbývá zodpovědět dvě otázky: jaký význam vlastně pořad pro své 

publikum má, kromě toho, že mu poskytuje potěšení? A také jakým způsobem diváci 

s pořadem nakládají; tedy k čemu pořad přesně užívají a jakou má pro ně sociální 

funkci? Tyto otázky není snadné zodpovědět, přesto se o to ve zbývajícím textu 

pokusíme. 

10.2. Zhodnocování kulturního kapitálu 

„Tak význam to nemá; ani pro kulturu, protože to s kulturou nemá nic 

společného. Ne, ne. To je prostě jenom show zábavná. Která, ti říkám, začne od osmi do 

desíti; dvě hodinky převleků a tím to končí, jinak ti to nemůže ten pořad nic dát.“ – 

Matylda (53) 

Kvalitativní analýza divácké obliby pořadu Tvoje tvář má známý hlas rozkryla, že 

motivací diváků ke sledování show jsou požitky, které diváci během recepce získávají 

v procesu uplatňování svého kulturního povědomí, tedy tzv. kulturního kapitálu. Nebylo 

však zodpovězeno, proč právě uplatňování těchto vědomostí vede k požitkům. 

Abychom rovnici vyřešili, je zapotřebí přistoupit na to, že zhodnocování kulturního 

kapitálu nepředstavuje pro publikum pouhé potěšení, ale také klíčový význam pořadu. 

Respektive potěšení a význam pořadu pro jedince jsou touto kategorií kulturního 

kapitálu propojeny, jelikož právě naplňování významu pořadu – „každodenní“ 

využívání jeho hodnoty - je to, co diváka těší. Jakou má však tento význam konkrétní 

sociální a kulturní funkci, že diváky těší? Co za touto kategorií stojí, že je praxe 

uplatňování pop-kulturních znalostí pro publikum natolik důležitá? 

Začněme tím, na jakém principu je toto uplatňování kulturního povědomí 

založené. Současná postmoderní mediální kultura je ve značném rozsahu založená na 

využívání intertextu a kulturních referencí. Mediální produkty a umělecká díla hojně 

odkazují na další díla populární kultury; znaky jednoho díla jsou referovány v kontextu 

jiného kulturního produktu, čímž tyto znaky a obsahy nabývají zcela nových významů 
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či souvislostí atp. Moderní publikum je zvyklé a zběhlé se v této mezitextové síti 

kulturních referencí pohybovat, příslušné odkazy snadno číst a interpretovat. Mediální 

spotřebitelé dobře znají dané konvence populárních obsahů a jsou schopni s mediální 

kulturou a kulturními komoditami aktivně nakládat. I proto nakonec hovoříme o 

aktivním publiku. 

Publikum jednoduše disponuje kulturními znalostmi a kulturními kompetencemi – tedy 

kulturním kapitálem, se kterým mediální produkce následně pracuje a své obsahy na 

principech kulturní mezitextovosti zakládá. „Soudobá intertextualita operuje na 

komplexnější úrovni a oslovuje mediálně a vizuálně zkušené diváky, kteří znají obrazové 

konvence a žánry. Oslovuje diváky jako inteligentní jedince a jako pozorovatele, kteří 

toho již hodně viděli a kteří jsou zvyklí se pohybovat v kultuře obrazů” (Sturken, 

Cartwright 2009: 326). 

Televizní show Tvoje tvář má známý hlas je poté na této intertextualitě vysloveně 

založená a nabízí modernímu divákovi příhodnou možnost, jak může své popkulturní 

znalosti prakticky využít. Jelikož princip pořadu stojí na hereckých imitacích slavných 

hudebních osobností a identit, kdy divák musí za účelem vlastního pobavení aktivně 

uplatnit kulturní znalosti a imitace dekódovat, je prakticky celý text pořadu de-facto 

sestaven výhradně z kulturních souvislostí. Jeho struktura je protkána odkazy na 

ikonická díla populární hudby a bohatě složena ze znaků narážejících na typické rysy 

slavných hudebních videoklipů či zpěváků. Text pořadu je téměř exkluzivně uspořádán 

z pop-kulturních referencí a je nasycen kulturní mezitextovostí. 

V tomto smyslu je tudíž pořad velmi otevřený pro zapojení kulturního „know-how“ 

diváka, jemuž je umožněno prakticky zužitkovat to, co z populární kultury dobře zná. 

Svou sémiotickou skladbou textu imitační show diváka doslova vybízí k nenáročné 

participaci na intertextové hře se známými symboly a znaky - s kulturními produkty a 

populárními ikonami. Pořad jinými slovy zve široké spektrum diváků, aby v jeho 

prostoru uplatnili své kulturní znalosti, jimiž disponují. Aby zde snadno zhodnotili svůj 

kulturní kapitál. Pořad může tímto dokonce představovat určitou emancipační praxi 

těch, kteří běžně nemohou svůj kulturní kapitál tak jednoduše využít. 
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10.2.1. Imitační show a partyzánská sémioticko-kulturní válka 

   Kulturní kapitál je totiž statek, který je ve společnosti exkluzivní. Pojem zde 

byl zmíněn již několikrát. Termín rozšířil francouzský sociolog Pierre Bourdieu (1980) 

pro označení kulturních kompetencí a předpokladů jedince k dosažení určitého 

sociálního statusu. Jedná se např. o vzdělání, vkus, společenské kontakty, verbální 

projev či kulturní povědomí, na jejichž základě dochází ve společnosti k třídním 

nerovnostem. Ačkoliv tedy konkrétně znalosti populární kultury přímo neodpovídají 

obsahu pojmu kulturní kapitál, jelikož kulturní povědomí je pouze součástí kulturního 

kapitálu, bude i přesto v zájmu jisté elegance interpretační roviny v tomto smyslu 

termín kulturní kapitál ve zbytku práce užíván. 

Zásadním aspektem kulturního kapitálu je jeho převoditelnost na kapitál ekonomický. 

Právě to je ale také důvod, proč je kulturní kapitál ve společnosti distribuován 

nerovnoměrně. Ti, kteří disponují pouze limitovaným množstvím kulturního kapitálu, 

mají poté i omezenou možnost jej využívat a nakládat s ním. Společenským skupinám 

znevýhodněným na základě kulturního kapitálu není tudíž poskytován takový objem 

příležitostí, aby mohli svůj kulturní kapitál úspěšně investovat způsobem, kterým jim v 

důsledku přinese požitek a potěšení. Pořad Tvoje tvář má známý hlas nicméně těmto 

skupinám právě takovou příležitost nabízí. 

Show svým způsobem představuje inkluzivní kulturní projekt nabízející příležitost 

zhodnotit kulturní kapitál i divákům, kteří disponují např. pouze znalostmi populární 

kultury. Tím, že pořad v celé své šíři sestává exkluzivně z odkazů na populární hudbu, 

mohou v něm tito diváci úspěšně rozpoznávat všechny přítomné reference. Jsou schopni 

výkony porovnávat s původní předlohou, imitační hra pro ně představuje zábavu, 

jelikož bez problému poznávají dané popkulturní identity a symboliku. Celkově se v 

daném diskurzu dobře orientují, jelikož všechny příslušné kulturní fenomény důvěrně 

znají. A přesně takový pořad jim umožňuje tuto znalost zhodnotit a nalézt z takové 

praxe potěšení.  

Formát dává širokým vrstvám velkorysý prostor k tomu, aby prostřednictvím této 

zábavy inkluzivně zužitkovali to, čím sami disponují, a aby tím pádem pořad využili 

sami pro sebe, pro vlastní potěšení a sebevědomí, jelikož populární kultura je „umění 

lidí vystačit si s tím, co je“ (de Certeau 1997). Pokud je tedy televizním divákům 



119 
 

nabízena i malá šance, jak mohou své kulturní znalosti využít, a pokud jsou tyto znalosti 

aktivně využity, dostávají lidé příležitost se z hodnoty svého kulturního kapitálu 

radovat. Fiske píše, že „kulturní kapitál a kulturní kompetence jsou stěžejní pro 

schopnost lidí vytvářet sociálně relevantní a slastné významy ze sémiotických zdrojů 

textu“ (Fiske 1987: 19). Nalézt a využít hodnotu vlastního kulturního kapitálu je tedy ve 

výsledku to, co divákům přináší skutečně uspokojivé potěšení. Potěšení z možnosti svůj 

popkulturní kapitál jednoduše investovat; možná ne s tak velkým výnosem, zato však s 

rychlou návratností a jistotou zisku požitků. 

Bourdieu píše, že na základě kulturního kapitálu se klasifikují společenské třídy 

a utvrzuje se jejich stratifikace (Bourdieu 1980). Jestliže tedy jedinec (divák) nabývá 

díky pořadu na pocitu, že tímto kapitálem disponuje, dává mu tato praxe také možnost 

větší sebeúcty. Díky zhodnocování svého kulturního kapitálu divák nabývá na 

sebevědomí - je to proces, který jedince posiluje. A v tom také spočívá zásadní význam 

celého pořadu. Pořad je pro diváky nástrojem kulturní inkluze, jehož prostřednictví 

dochází ke kulturní emancipaci diváka. Tím, že má kulturně znevýhodněný jedinec 

vůbec možnost své vědomosti úspěšně zhodnotit, mu ve výsledku dovoluje posílit i 

vlastní pozici vůči kultuře dominantních společenských skupin a z toho v důsledku 

čerpat potěšení. „Potěšení je výsledkem tvorby významů světa a vlastní identity, jež jsou 

vnímány tak, aby sloužily zájmům čtenáře, nikoliv silám dominance“, píše Fiske (1987: 

19). 

V předchozích kapitolách (kapitola 5.1.) bylo uvedeno, že Fiske popisuje spotřebu 

produktů populární kultury jako strategii znevýhodněných, kteří mohou touto kreativní 

spotřebou významy kulturních produktů přizpůsobovat vlastním účelům a odolávat tak 

dominantním společenským silám. Populární kultura je bojištěm slabých, kteří ve 

strukturách moci, jíž nemohou otevřeně čelit, nacházejí slabá místa a využívají je 

k partyzánskému kulturnímu vzdoru, aby tím posílili vlastní postavení a částečně se ze 

své nevýhody vymanili (Fiske 2017: 107-109). Pořad Tvoje tvář má známý hlas pak 

reprezentuje přesně takový druh popkulturního prostoru, kam se mohou společensky 

znevýhodnění uchýlit. 

V tomto zábavním pořadu mohou ti, kteří vlastní jen nepatrný kulturní kapitál, najít své 

útočiště. Útočiště, kde mohou uplatnit alespoň ten kapitál, kterým disponují. Kde se 
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mohou ukonejšit, najít potěšení, vlastní sebevědomí, a tudíž i význam pro svůj život. 

Kde se mohou kulturně emancipovat a vzdorovat hegemonním silám, kterým nemají 

šanci v otevřeném kulturním střetu sami čelit. Populární kulturní kapitál je tedy určitá 

akumulace významů a požitků, jež slouží zájmům slabých, jak nakonec uvádí také Fiske 

(1987: 18).    

Význam daného pořadu pro jeho diváky tak spočívá v tom, že pro ně funguje jakožto 

inkluzivní, nikoho nevylučující, projekt nabízející požitky ze zhodnocování populárně-

kulturního kapitálu coby prostředku pro jejich rezistentní kulturní zrovnoprávnění. 

„Požitek subordinovaných vzniká odporem, vyjednáváním či odpoutáváním vlastní 

identity při jejím prosazování vůči struktuře dominance,“ shrnuje Fiske (1987: 19). 

10.3. Rezistence proti ideologii masové kultury 

Populární kultura se tedy může stát prostředkem, jak vzdorovat dominantním 

kulturním idejím a normativnímu diskurzu o povaze a kvalitě kulturních produktů. Ien 

Angová v této souvislosti mluví o ideologii populismu (Angová 2018: 119-125). Jak 

bylo zmíněno v kapitole 6.3.2., jedná se o hodnotové stanovisko odmítající připustit, že 

preferování populární kultury má společensky nízkou váhu, jelikož konkrétní vkus je 

tímto prizmatem výhradně individuální záležitostí každého jedince. Je to stanovisko 

vzdoru proti hegemonnímu diskurzu dělení kultury na „vysokou“ a „nízkou“, kulturu 

„dobrou“ a „špatnou“. Tato populistická pozice tak odmítá postuláty tzv. ideologie 

masové kultury, reprezentující formu kulturní kritiky, jež rámcuje populární kulturu 

jako zhoubnou produkci degradovaných kulturních komodit (Angová 2018: 97-104). 

V souvislosti s ideologií populismu lze proto opět hovořit o určité rezistentní praxi.  

V analýze divácké recepce televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas je pak 

v případě některých respondentů možné náznaky tohoto rezistentního praktikování 

populistické ideologie dokonce pozorovat. Sledování pořadu dává zastánci příslušné 

pozice konkrétní příležitost své stanovisko, namířené proti ideologii masové kultury, 

názorně praktikovat a manifestovat. Divák je výběrem a sledováním show schopen 

vyjadřovat své přesvědčení, že všichni mají stejné právo na svobodné určení vlastního 

vkusu a svobodnou volbu, jak zakoušet kulturní požitky. Letmé projevy tohoto 

emancipačního jednání byly zachyceny při dialogu s Lindou (52):  
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Výzkumník: Popiš mi, prosím, tvůj rituál, jak pořad sleduješ... 

Linda: „Zavřu se do pokoje, protože v druhém pokoji je můj manžel, který mě trošku 

ruší; ten se dívá na něco jiného a tou soutěží, nebo reality show opovrhuje. Takže jsem 

se dívala sama v pokoji, v pyžamu už prostě, obklopila jsem se dobrotkama a prostě 

nechala jsem se tak jako...“ 

Výzkumník: ...a manžel na to říkal co, že se díváš na tento pořad? 

Linda: „Tak měl takové jízlivé poznámky, např. takové “jestli jsem toho hodna?”, 

“jestli mi to stojí za to?”, že to je hloupé a nízké a že já mám na víc a takové ty kecy, 

no... “na co se to dívám?” a tak...“ 

Výzkumník: A vadilo ti to? 

Linda: „No, tak není mi to milé, ale nezlobím se na něho, protože na druhou stranu 

zase ví, že se dívám i na náročnější pořady, a že se dívám na pořady, které zdaleka on 

není... prostě typickým divákem.“  

Vzápětí pak doplňuje: 

Linda: „[...] Ne. Chtěla jsem být u toho sama, abych nemusela poslouchat ty poznámky. 

Takže jsem se zavřela do jiného pokoje, a chtěla jsem tam být sama bez něho, protože 

on má poznámky a přepíná.“ 

Výzkumník: A tys mu nějak neoponovala? Když on něco řekl... 

Linda: „Ne, vůbec nic, tak já jsem se už tam zavřela, ignorovala jsem to, nějak jsem to 

nekomentovala, protože to jsou potom takové nekonečné rozhovory. [...]“  

Výzkumník: A on nějak neprojevil zájem se na to dívat s tebou? Nebo nezdržel se 

třeba u nějakého vystoupení, aby se podíval s tebou? 

Linda: „Ano, myslím, že se podíval třeba na jedno a potom stejně řekl “no, to je 

hrozné” a tak, no, takže... stejně zůstal u toho svého názoru.“ 

Angová cituje Pierra Bourdieu s tím, že taková praxe (naznačená výše) je odrazem 

svéprávného rozhodnutí jedince odmítnout normy ideologie masové kultury a řídit se 

podle individuálního vkusu a preferencí, a to s ohledem na svou vlastní sebeúctu 
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(Angová 2018: 123). Význam praktikování této populistické ideologie tak můžeme 

spatřovat v tom, že divák (v tomto případě konkrétně sledováním show Tvoje tvář má 

známý hlas) nakonec posiluje i povědomí o své vlastní identitě, vlastních prioritách, 

vlastním ukotvení v rozsáhlé sféře kultury a médií, a tedy i vlastním životě. Tato teze 

nás navíc posouvá do samotného závěru práce. 

10.4. DIY kulturní příslušnost 

Respondenti často zmiňují, že sledování příslušného pořadu, respektive samotná 

show, nemá žádnou společenskou ani kulturní hodnotu. Zamítají připustit myšlenku, že 

by pro ně mohl populární pořad znamenat cokoliv více, než jen „bezmyšlenkovitou 

zábavu“ a nástroj odpočinku. A že by proto pořad sledovali i z nějakého jiného důvodu, 

než že „začíná o víkendu v osm hodin večer“, eventuálně „protože v televizi zrovna nic 

jiného nebylo“. Pár obligátních příkladů je uvedeno níže: 

Výzkumník: Jaký má pro vás show význam? 

„Takový relax. Relax, odpočinek... jo, člověk u toho odpočine, vypne, nemusí na nic 

myslet, dívá se na to. Samozřejmě tě to nijak jako neobohatí nějak...“ – Diana (47) 

„Byla to myslím, že fakt neděle...nebo sobota; prostě byla to ta večerní zábava, jednou 

týdně, že vím, že je tohle, ale obecně, pro můj život, neznamená vůbec nic.“ – Margaret 

(53) 

„Tak význam to nemá; ani pro kulturu, protože to s kulturou nemá nic společného. Ne, 

ne. To je prostě jenom show zábavná. Která, ti říkám, začne od osmi do desíti; dvě 

hodinky převleků a tím to končí. Jinak ti to nemůže ten pořad nic dát.“ – Matylda (53) 

Diváci si hodnotu pořadu většinou neuvědomují, nebo její myšlenku odmítají. Zároveň 

však vidíme, kolik důležitých sociálních funkcí pro své diváky pořad má; kolik má 

funkcí pro jejich kulturní kapitál, pro jejich sebeúctu, pro jejich život a každodenní 

kulturní požitky. Pořad pro ně má mimo jiné i význam také v tom smyslu, že jeho 

prostřednictvím uvažují o vlastních identitách a reflektují s jeho využitím povědomí o 

sobě samých, o vlastním životě a existenci. Diváci to prozrazují nepřímo a nevědomky, 

ale z některých vyjádření je to patrné: 
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Výzkumník: Zajímala by mě ještě jedna věc, přistihla jsi někdy sama sebe, že sis 

představovala sebe na místě těch soutěžících, že jsi chtěla být jedna z nich, být 

součástí toho? […] 

Šarlota (27): „Hele, asi jo. Akorát neumím zpívat a vždycky jsem tak naštvaná, že mi to 

nejde. Protože si říkám, že by mě to tak bavilo být zpěvačka, a tak strašně špatně 

zpívám.“  

Výzkumník: A štve tě to i během sledování toho pořadu, že si říkáš, že je to škoda? 

Šarlota (27): „Nedokážu to úplně jako… ale jsou tam takové ty pocity. A říkám, tím, že 

jsem vyrůstala v nějakém prostředí celebrit, tak jsem to vždycky měla, já bych chtěla 

stát na jevišti - já jsem ale obří trémistka, jako obrovská, takže já bych se totálně 

sesypala. Ale mrzelo mě od dětství, že neumím zpívat, protože by mě ten zpěv, na rozdíl 

od dětství, strašně bavil.“ 

Reflektují svůj život, vlastní identitu a existenci: 

Výzkumník: A nepřistihla ses třeba někdy, že těm lidem jako závidíš jejich 

talent…? 

„Samozřejmě v mé pozici, kdy tatínek je vynikající muzikant a všechno, tak si říkám, 

“mohl by mi tam ty geny něco přihodit”; bohužel nepřihodily, no tak jako netrápím se 

kvůli tomu, jo ale, říkám si kdyby třeba; vždycky jsem třeba chtěla umět zpívat, nebo 

něco: mít ten dar té muzikálnosti; takový ten od přírody; nemám, no tak není to nic jako 

kvůli čeho bych neusínala, nebo...“ – Diana (47) 

Uvědomují si, kdo jsou, kam patří, co dokáží a v čem spočívá hodnota jich samotných: 

Výzkumník: A to je to, co ti to přináší ten pořad? 

„No, že bych to asi nedokázala tady toto; jsem si uvědomila, že prostě moje role, nebo 

moje úloha, nebo moje hodnota je někde jinde, ale ne v tomto. Že jsem dobrá v jiných 

věcech, ale v tomto že bych asi nebyla schopna uspět. Kdybych tam vystoupila, tak bych 

byla trapná, protože bych to jako vůbec nebyla schopná zvládnout na takové úrovni 

jako oni. V této věci jsou lepší než já a moje hodnota je někde jinde. Toto bych 
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nezvládla, neuměla bych to. Obdivuji to, že to dokonalé, někteří dotáhli opravdu.“ – 

Linda (52) 

Populární show však svým divákům také umožňuje si uvědomit, k čemu se sami hlásí. 

Mohou si uvědomit, co je pro ně v kultuře důležité a vybrat si z ní to, co má pro jejich 

život hodnotu. Mohou si např. i na základě tohoto pořadu určit svou kulturní příslušnost 

a svou kulturní identitu. Podle Johna Hartleyho stimuluje televize právo uživatelů na 

jejich sémiotické, a tudíž i kulturní sebeurčení (Hartley 1999). Může to například 

znamenat i otevřenou příslušnost k populární kultuře, entuziasmus ze studia ikon, 

symbolů, identit, žánrů a dalších produktů populární kultury, eventuálně oblibu 

z nabývání pop-kulturního kapitálu:  

„Jsou to dvě věci: jednak mi to přijde, jako pro mě, že si rozšiřuji povědomí o tom, koho 

veřejnost vnímá za hudební ikonu, kdo všechno je v tady tom koši, ze kterého oni 

vybírají úkoly pro ty interprety, to mě zajímá, a pak mě hlavně zajímá, že vlastně celý 

ten pořad je o tom, aby ti interpreti co nejvíc napodobili tu ikonu a to se dá udělat právě 

tím, že jednak oblečením, jednak výrazem, třeba ta holka, co tam dělala Madonnu, tak ji 

hrozně chválili, že výborný arogantní výraz, který vždycky Madonna má, takže to je 

přesně ono, a to je to, co mě baví, kdy já přesně u té Madonny jsem si na tom klukovi 

všímala toho, co mě evokuje, že je to skutečně Madonna a říkám si, ty jo to je přesně ten 

pohyb Madonny, to je přesně ten výraz Madonny, skvěle mu udělali kostým a tak já si 

sama pojmenovávám, ano tohle je Madonna a hrozně mi tam chybí, že neudělal tohle 

gesto nebo že neměl ty vlasy tak nebo jinak. 

Je to pro mě taková jako hra, takový jako kvíz a vlastně si sama díky tomu uvědomuji, 

co je symbol této ikony a proč se mi právě líbí. A tady se to strašně v této soutěži 

zdůrazňuje, že když prostě je Freddie Mercury, tak jsou to prostě ty zuby, je to to držení 

toho těla, je to ta práce s mikrofonem dlouhým, který je na stojanu, a to je t,o co si díky 

tomu pořadu já uvědomuji a co mě strašně baví [...] já si z toho odnáším takový jeho 

rukopis a třeba si říkám, „to je supr, že ten člověk je tímhle typický“, takže tohle já 

v tom hledám.“ – Hermína (36)  

Ačkoliv si to tedy diváci nepřipouštějí... 

Výzkumník: Co si myslíš, že ten pořad znamená? […] 
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„Já nevím, co bych měla říkat, protože pro mě to znamená opravdu jenom tu zábavu 

[…] Já nevím, co bych k tomu řekla.“ – Evženie (16) 

…nevědomky užívají pořad k hlubšímu povědomí o vlastní identitě. Hodnotu a smysl 

pořadu mu přisuzují samotní diváci; a to teprve tím, že jej užívají ve vztahu k sobě 

samým a k vlastním životům. Že jim populární show slouží k posilování vlastní 

představy o tom, kam sami patří, čeho si váží, čemu věří, co odmítají, co pro ně je a 

není důležité: 

Výzkumník: Kdybys měla tento pořad vztáhnout k vlastnímu životu, tak je to 

něco, co třeba by mohlo být tvým cílem? Dostat takovou šanci? Chtěla bys být 

jednou celebritou, která takhle vystupuje v televizi a baví miliony diváků? Hodně 

fabuluju, ale zajímá mě, co za tím je. 

„Tohle teda vůbec ne, i když jsem řekla, že bych to chtěla zkusit. Kdybych měla tu 

možnost si to vyzkoušet, ale ne pro tisíce diváků. Ne, že bych se styděla, ale mám trošku 

jiné cíle a trošku jiné sny, než dělat toto. Nezlobila bych se, kdyby ta příležitost přišla, 

ale určitě to není nic, co bych chtěla stihnout.“ – Evženie (16)   

Divák využívá to, co mu populární kultura nabízí a z tohoto sémiotického materiálu 

poté utváří své hodnoty, preference, vědomosti, názory, vkus, svůj životní styl a 

subkulturu - svou kulturní identitu. Jedinec tak prostřednictvím užití této kulturní 

komodity, této „bezduché“ zábavní show „nulové hodnoty“, zároveň nevědomky 

definuje svou kulturní příslušnost. Své „DIY kulturní občanství“ (Hartley 1999 – viz 

kapitolu 7.5.4.). 

Podívejme se nakonec na toto vyjádření šestnáctileté Evženie: 

Výzkumník: Proč ti tento druh zábavy, konkrétně takový hudební pořad, přijde 

nejlepší? Říkala jsi, že v tom smyslu, že to je hudební pořad? Proč si to myslíš? 

„Pro mě osobně, myslím. Protože já hudbou žiju. A okolo moji přátelé tím žijí.  A proto 

jakoby pro mě osobně a pro mé okolí je ten pořad dělaný jakoby přímo pro nás.“ - 

Evženie (16) 
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Respondentka zmiňuje, že „pro ni osobně a pro její okolí je ten pořad dělaný jakoby 

přímo pro ně“. Show Tvoje tvář má známý hlas nicméně nebyla vytvořena pro Evženii a 

její okolí. Pořad vyrobila produkční společnost, aby show prodala provozovateli 

televizního vysílání, který prodává show divákům a pozornost samotných diváků 

následně zadavatelům reklamy. To však Evženii nezabránilo v tom, aby pořad sama 

kreativně uchopila, sama si jej pro sebe přizpůsobila, využila jej a zužitkovala, a aby mu 

tím dala hodnotu a smysl, který je pouze její. Hartley píše, že „DIY kulturní příslušnost“ 

je „vlastnoruční“ tvorba kulturní identity za pomoci dostupných prostředků, které nabízí 

sémiotická a mediální sféra a v největší míře právě televize (Hartley 1999: 178-179). A 

přesně k těmto účelům užívá zkoumaný zábavní pořad i jeho publikum. 

Televize a populární show Tvoje tvář má známý hlas tedy slouží divákům k tomu, aby 

mohli najít a uvědomit si své místo ve společnosti a kultuře, najít a vyrobit si vlastní 

identitu, vlastní příslušnost a vlastnoruční „kulturní občanství“. A také k tomu, aby 

mohli toto DIY kulturní občanství následně ve společnosti a mediální kultuře 

praktikovat. K takovému účelu pořad diváci užívají, proto ho mají rádi, a proto ho také 

sledují. Nikoliv proto, že zrovna v televizním programu nic lepšího nebylo. Ale proto, 

že si díky němu diváci uvědomují, kdo jsou. 

10.5. Odpovědi 

Je evidentní, že daný pořad plní pro publikum řadu důležitých sociálních funkcí 

a nabývá pro něj řadu esenciálních kulturních významů. Díky show mohou diváci najít 

radost a potěšení z hodnoty vlastního kulturního kapitálu. Pořad jim svým pop-

kulturním charakterem umožňuje disponibilní kulturní kapitál snadno zhodnocovat, což 

pro diváky představuje také způsob, jak mohou vzdorovat silám hegemonního 

společenského řádu. Imitační show má pro kulturně znevýhodněné publikum význam 

inkluzivního projektu, v jehož rámci se může emancipovat a nacházet z této skutečnosti 

požitek. Program funguje dále i jako nástroj, jehož prostřednictvím mohou diváci 

manifestovat svůj odpor k tzv. ideologii masové kultury, která diskriminuje divácká 

potěšení ze spotřeby populárně-kulturních produktů a komodit. Sledováním show je 

divák schopen vyjádřit svobodnou vůli pro určení svého individuálního kulturního 

vkusu, a to s ohledem na vlastní hrdost a sebeúctu. Posiluje tím tak vědomí o vlastní 

identitě a svém kulturním sebeurčení. Význam pořadu proto nakonec spočívá také 
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v tom, že jeho užíváním divák získává sémiotické a kulturní suroviny, pomocí kterých 

„vlastnoručně“ definuje sám sebe, vlastní hodnoty, vlastní zájmy, a tedy i vlastní život.   

A tímto jsou zároveň zodpovězeny také všechny doposud zbývající stanovené otázky. 

11. Závěr 

Tématem předkládané práce byl kvalitativní výzkum televizního publika 

populární zábavní reality show Tvoje tvář má známý hlas. Na základě teoretických 

podkladů a klasických auditoriálních výzkumů vycházejících z tradice kulturálních 

studií se analýza zaměřila na rozbor diváckých požitků a potěšení, které publikum ze 

sledování pořadu získává. Základními inspiračními zdroji se v tomto ohledu staly 

publikace týkající se konceptu tzv. aktivního publika, zejména práce Johna Fiskeho 

(1987), Johna Hartleyho (1999) či Stuarta Halla (1996a), ale i etnografické studie 

mediálního, zvláště televizního publika, jako je výzkum Ien Angové o diváckých 

požitcích ze sledování mýdlové opery Dallas (Angová 2018). Ústředním motivem této 

práce se proto v obdobné linii stala interpretace vnitřní motivace diváků ke sledování 

dané show a významů či sociálních funkcí, které pořad svému publiku nabízí. Za 

účelem specifikace a konkrétnějšího zaměření analýzy byla pozornost věnována také 

oblastem souvisejícím s chováním publika kategorie televizních pořadů reality TV, 

tématům  daného žánru a jeho charakteristikám. 

Kvalitativní analýza se zakládala na principech tzv. zakotvené teorie podle verze 

Corbinové a Strausse (1999). Vzhledem k povaze výzkumného problému a příslušné 

oborové tradici byl sběr výzkumných dat proveden na základě techniky hloubkového 

polostrukturovaného rozhovoru a doplňující techniky hloubkového skupinového 

rozhovoru. Výzkumný vzorek čítal 15 respondentů, jejichž selekce byla řízena 

účelovým výběrem, a to s ohledem na daný výzkumný problém a tzv. teoretickou 

saturaci výzkumných dat. Dotazováni tak byli pouze diváci pořadu, kteří se na něj dívali 

s pravidelností nebo kteří kompletně sledovali minimálně jeho první dvě řady. Analýza 

dat následně probíhala aplikací otevřeného a axiálního kódování, opět podle pravidel 

zakotvené teorie. V rovině závěrečné interpretace byly využity znovu příslušné 
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teoretické koncepty, jež na začátku pomohly celou metodologickou logiku práce 

zformovat. 

Výzkum odhalil, že požitky ze sledování show se zakládají na interakci diváků 

s kulturními identitami, jejichž produkci se pořad systematicky věnuje. Pořad je 

schopen identity účinkujících i ztvárňovaných postav zkapalňovat, čímž umožňuje 

aktérům mezi rozličnými identitami volně přecházet a často podstupovat změny identit. 

V sémiotickém textu pořadu tímto dochází k přetlaku nejen kulturních významů, ale 

právě i signifikantních identit, jejichž konzumace následně tvoří hlavní zdroj diváckých 

požitků. Samotný mechanismus těchto požitků se však zakládá až na sémiotické 

imitační hře s těmito kulturními identitami, respektive hře v rozeznávání pop-kulturních 

referencí a následném porovnávání ikonických znaků původní identity s její hereckou 

nápodobou. Potěšení diváka následně vzniká v okamžiku, kdy je mu umožněno 

zužitkovat svůj kulturní kapitál a znalosti populárního umění tak, aby mohl tyto imitační 

kulturní reference dekódovat a získat z nich konečný smysl, a tudíž i uspokojivý 

požitek. 

Klíčová hodnota celého pořadu pro jeho publikum však nespočívá v imitační hře 

jako takové, nýbrž právě v onom zhodnocování kulturních kompetencí, které právě 

divákům umožňují tyto imitace za účelem sémioticko-kulturní zábavy konzumovat. 

Jelikož je kulturní kapitál nástrojem stratifikace společenských vrstev, jeho cirkulace 

není ve společnosti rozdělena rovnoměrně, neboť koncentrace kulturního kapitálu 

souvisí se strukturami společenské moci a kulturní dominance. Pro kulturně 

znevýhodněné skupiny pak představuje pořad Tvoje tvář má známý hlas určitý nástroj 

jejich kulturní emancipace a inkluze.  

Daná show totiž i jedincům s menšími kulturními kompetencemi poskytuje 

prostor, ve kterém mohou značnou část svého disponibilního kulturního kapitálu velmi 

dobře zhodnocovat a snadno jej investovat do svých požitků, k nimž je tento kapitál 

zapotřebí. Jedinec-divák si je tak svého kulturního kapitálu jasněji vědom, což vede 

k posílení jeho pozice vůči mocenským formacím i k jeho vlastnímu sebevědomí a 

potěšení. Pořad se má dále schopnost se stávat nástrojem provozování tzv. ideologie 

populismu – hodnotového stanovisku rezistentnímu vůči ideologii masové kultury, která 

diskriminuje divácká potěšení ze spotřeby populárně-kulturních produktů a komodit. 
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Diváci mohou v tomto „populistickém“ duchu prostřednictvím pořadu vyjadřovat 

přesvědčení o svém právu na svobodnou volbu vlastního kulturního vkusu. 

V neposlední řadě slouží tudíž populární show divákům k tvorbě jejich individuální 

„kulturní příslušnosti“. Kreativním užitím pořadu může divák jeho konečné významy 

přizpůsobovat vlastní identitě, získávat s pomocí těchto významů hlubší povědomí o 

vlastním životě, svých preferencích a hodnotách a praktikovat tak své „DIY kulturní 

občanství“. 

Otázkou tak zůstává, co tyto závěry vypovídají o současném publiku a médiích. 

Jak bylo již zmíněno, moderní publikum je aktivní, kulturně a mediálně vzdělané 

a navyklé se pohybovat v síti kulturních referencí, kulturní mezitextovosti, populárních 

žánrů, symbolů a ikon; mediálních obsahů a produktů. Publikum usiluje o zhodnocování 

svých znalostí populární kultury, jelikož právě to jim přináší kýžený požitek. Požitek 

vycházející konkrétně z toho, že se publikum takto může v postmoderní době založené 

na dominanci obrazů, kulturních referencích a žánrových odkazech patřičně 

seberealizovat. Publikum usiluje o požitek z přisuzování smyslu nejen kulturním 

obsahům, ale také sobě samému jako publiku. Populární média a jejich obsahy by proto 

měly tyto aspekty moderních mediálních uživatelů zohledňovat a ve své produkci 

aplikovat právě takové strategie, které pracují s jejich kulturními kompetencemi a 

kulturním fondem. Média by tak měla v postmoderní mediální kultuře pomocí těchto 

strategií dávat lepší smysl vlastnímu fungování a mediální uživatelé takto zase lepší 

smysl svému životu, jehož je tato kultura součástí 

Summary 

The topic of the submitted work was a qualitative research of the television 

audience of a popular entertainment reality show Your Face Sounds Familiar. Based on 

theoretical materials and classical works in qualitative audience reception research 

arising from the tradition of cultural studies, the analysis focused on the viewers‘ 

pleasures which the audience gains by watching the show. In this respect the basic 

resources of inspiration included publications concerning the concept of so called active 

audience, particularly works by John Fiske (1987), John Hartley (1999) or Stuart Hall 
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(1996a), but also the etnographic studies of the media audience, in particular, the 

television audience, i.e. the research of Ien Ang on viewers‘ pleasures while watching 

soap opera Dallas (Angová 2018). Therefore the interpretation of the viewers‘ inner 

motivation to watch the given show became the central motive of this work in a similar 

rank, together with the meanings or social functions the show offers to its audience. So 

as to specify and provide a closer focus of the analysis, attention was also paid to areas 

related to the behaviour of audiences of a television reality programmes category and 

topics regarding the given genre and its characteristics.  

The qualitative analysis was based on the principles of a so called grounded theory 

according to the version of Corbin and Strauss (1999). Due to the nature of the research 

area and corresponding field tradition, the research data collection was carried out on 

the basis of a semi-structured in-depth interview technique and an additional technique 

of a group interview. The research sample totalled 15 respondents the selection of which 

was controlled by a purposeful selection with regard to the given research area and so 

called theoretical saturation of research data. Thus only viewers of the show who 

watched it regularly, or who watched at least the first two seasons completely, were 

questioned. The data analysis was subsequently conducted using open and axial coding, 

again based on the grounded theory rules. At the level of final interpretation, again, the 

given theoretical concepts which helped form the entire methodological logic of the 

work were applied.  

The research revealed that pleasures from watching the show were based on the 

interaction between the viewers and cultural identities, the production of which the 

show systematically addresses. The show is able to liquefy the identities of the 

performers and impersonated characters thus enabling the participants to move freely 

between various identities as well as to undergo frequent changes of identities. In the 

semiotic text of the show not only an excess of cultural meanings, but also precisely an 

excess of significant identities occur, the consumption of which then forms the main 

source of the viewer‘s pleasures. The mechanism of these pleasures itself is based on a 

semiotic imitation game with these cultural identities, or on a game in the recognition of 

pop-cultural references and following comparison of iconic features of the original 

identity with its dramaturgic caricature. The viewer’s pleasure then originates in the 

moment when it is enabled for them to make use of their cultural capital and knowledge 
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of popular art in order to decode these imitation cultural references and gain the final 

sense based on them, thus also a satisfactory pleasure.    

However, the key value of the whole show for its audience does not dwell in the 

imitation game as such, but in the valorization of cultural competences which make it 

possible for the viewers to consume imitation for the purpose of this semiotic cultural 

entertainment. Since the cultural capital is a tool for stratification of social classes, its 

circulation is not divided in the society equally and the concentration of the cultural 

capital is related to the structures of social power and cultural dominance. Thus, for 

culturally disadvantaged groups, the show Your Face Sounds Familiar represents a 

certain tool of their cultural emancipation and inclusion.  

The given show provides space in which even individuals with lower cultural 

competences can valorize a significant part of their available cultural capital very well 

and invest it easily in their pleasure for which this capital is necessary. An individual 

viewer is more clearly aware of his cultural capital which leads to the reinforcement of 

his position towards power formations as well as towards his own self-confidence and 

pleasure. The show can further become a tool for operating a so called ideology of 

populism – a value opinion resistent to the ideology of mass culture which discriminates 

viewers‘ pleasures of consumption of popular cultural products and commodities. The 

viewers can express their belief in their right to a free choice of their own cultural taste. 

Last but not least, the popular show thus serves the viewers so that they can create their 

individual “cultural citizenship”. Upon a creative use of the show the viewer can adjust 

its final meanings to his own identity, he can achieve a deeper awareness of his own 

life, his preferences and values thanks to these meanings, and to practice his „DIY 

cultural citizenship“ like this.    

The question pending is what these conclusions practically tell about the current 

audience and media. 

It has been mentioned that a modern audience is active, informed, culture and 

mediawise educated, and used to mingling in the web of cultural references, cultural 

intertexting, parodies, popular genres, symbols, icons, media contents and products. The 

audience strives to valorize their knowledge of popular culture since this is exactly what 
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brings them the desired pleasure. The pleasure arising specifically from the fact that the 

audience can realize accordingly in the postmodern time based on the dominance of 

pictures, visual and media culture, thus adding sense to both, the cultural contents as 

such and also to themselves above all. Popular media and their contents should thus take 

into account such features of the modern audience and apply such frames in their 

production which work with cultural competences and cultural fund of modern media 

users. So that the media could give sense to their actual functioning in this postmodern 

media culture, and alike, the media audience could give sense to their own existence and 

life in which this media culture is included. 
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2. Příloha 2: Osnova polostrukturovaného hloubkového 

rozhovoru s diváky pořadu Tvoje tvář má známý hlas 

 

ÚVODNÍ SADA OTÁZEK 

1. Jak často se díváte na televizi? 

2. Kolik času u televize týdně/ (denně) strávíte? 

3. Kdy se na televizi díváte? 

4. S kým se na televizi díváte? 

5. Jaké jsou vaše nejoblíbenější televizní pořady? 

KONTEXT KONZUMACE 

6. Co si v souvislosti se zábavním pořadem „Tvoje tvář má známý hlas“ vybavíte 

jako první? 

7. Kdy jste začala/ začal sledovat show „Tvoje tvář má známý hlas“? 

8. Co vás vedlo k tomu, začít se na pořad dívat? 

9. S jakou pravidelností se na pořad díváte? 

10. V jaké situaci se na pořad typicky díváte? 

11. Vykonáváte při sledování pořadu ještě nějakou další činnost? 

12. Sledujete celý díl pořadu od začátku do konce, nebo během reklamní pauzy 

přepínáte na jiné kanály? 

13. Považujete pořad za reality show? 
 

MOTIVACE, POTĚŠENÍ A ZPŮSOB RECEPCE 

14. Proč se díváte na pořad „Tvoje tvář má známý hlas“? 

o proč vás pořad baví? 

o čím vás pořad baví nejvíce? 
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o Co vás nutí pořad sledovat? 

15. Jaký aspekt pořadu vám připadá nejzábavnější? 

16. Jaký je váš oblíbený moment pořadu? 

o Jaký je váš oblíbený moment jednotlivého soutěžního cyklu? (od 

přípravy soutěžícího k výkonu po závěrečné hodnocení výstupu od 

poroty) 

17. Komu vy osobně v pořadu fandíte? Kdo je vám nejsympatičtější? 

o Proč? 

18. Jaký typ proměny jste měl(a) nejraději? 
 

19. Připadá vám zábavnější, když soutěžící mužského pohlaví vystupují v ženských 

rolích, nebo naopak, když se ženy v pořadu mění na mužské postavy? 

20. Připadají vám genderové proměny soutěžících v něčem vzrušivý/ dráždivý? 

o dotýká se vás tento druh performance v nějakém ohledu?   

21. Z čeho při sledování show čerpáte vy osobně největší potěšení? 

22. Dokázal/a byste popsat vaše pocity během nebo těsně po sledování pořadu? Jak 

se u pořadu vlastně cítíte? 

23. V čem vás pořad konkrétně uspokojuje? 

24. Čím vás show fascinuje / čím se vám show hnusí? 

25. Představujete si během sledování sama sebe/ sám sebe v roli účinkujících? 

26. Závidíte celebritám v soutěži jejich talent, nebo jim jejich fyzickou a duševní 

krásu přejete? 

27. Zažíváte někdy při sledování pocity trapnosti? 

o Je to příjemný pocit? 

28. Co pro vás celá show představuje? 

o Co pro váš show znamená? 
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o Jakou hodnotu má pro váš život? 

o Jakým způsobem se vy osobně k pořadu vztahujete a jak se pořad 

vztahuje k vašemu životu? 

29. Co vám osobně show přináší? 

30. Máte pocit, že to, co vidíte na obrazovce je autentické? 

31. Jsou podle vás soutěžní osobnosti ve svých „civilních“ rolích autentické? 

32. Jsou podle vás jednotlivé soutěžní výstupy autentické? 

33. Existuje něco, co váš může při sledování pořadu zklamat? 

34. Existuje v pořadu něco, co se vám nelíbí, nebo vás na něm štve?  

SOCIALIZAČNÍ ROVINA KONZUMACE 

35. S kým se na pořad díváte? 

36. Kdo ve vaší domácnosti rozhoduje o volbě tohoto pořadu? 

37. Dělíte se s někým o své dojmy z pořadu nebo ohledně jednotlivých právě 

odvysílaných dílů? 

38. Sledujete dění okolo pořadu také v jiných médiích kromě televize? 

39. Čerpáte aktivně doplňující informace o pořadu? 

o vyhledáváte další související obsah týkající se průběhu soutěže? 

40. Sledujete stránky pořadu také online? Např. prostřednictvím sociálních sítí? 

o komunikujete jako fanynka/ fanoušek pořadu nějakým způsobem 

s oficiálním profilem pořadu v online prostředí? 

o komunikujete jako fanynka/ fanoušek pořadu nějakým způsobem v 

online prostředí s ostatními fanoušky pořadu? 

41. Proč si myslíte, že je show natolik populární? 

42. V čem spatřujete největší význam (společenský/ kulturní) pořadu?  
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ZÁVĚR 

43. Je ještě něco, co byste rád/a doplnil/a? Co byste myslel/a, že je důležité zmínit 

v tom jak pořad vnímáte, jak jej sledujete, proč se na něj díváte, jak se k nim 

vztahujete, co pro vás znamená a co si myslíte, že představuje obecně? 

 

44. Kolik je vám let, prosím? 

45. A jaké je vaše zaměstnání? 

46. Prosím, jestli si v návaznosti na tento rozhovor vzpomenete ještě na něco, by 

mohlo být zajímavé, nebo co byste mi chtěl(a) sdělit, prosím, neváhejte se mi 

ozvat. 

3. Příloha 3: Ukázka transkripce rozhovorů 

Výzkumník: Takže ty jsi se taky dívala hned od začátku? 

Respondent (Petra): Já jsem se dívala asi na první sérii, nebo možná první dvě série a 

potom už jsem to přestala sledovat. Začala jsem to taky sledovat víceméně ze 

zvědavosti; co je to za show nová a tak.. takže zvědavost nějaká a ta první série nebo ty 

první dvě mě bavily. Ty mě bavily. A bylo mi úplně jedno, kdo tam vystupuje, vůbec 

mě jako nemám žádné osobnosti, kvůli kterým bych se tam dívala; to vůbec ne. Nikomu 

jsem nefandila, prostě bylo to pro mě kus od kusu a dovedla jsem jako ocenit, jestli to 

byla Holišová, nebo jestli to byl kdokoliv jiný, tak jsem dovedla ocenit to bez nějakého 

jako osobního.. preferencí osobních, tak.. 

Výzkumník: ..nebo že bys měla vazbu na někoho..? 

Respondent (Petra): Ne to vůbec ne; právě že ne a že jsem se nechala úplně jako unášet 

jenom těmi výkony bez nějakých těch preferencí, no..  

Výzkumník: Takže co byla taková typická situace, kdy ses na ten pořad dívala? 

Respondent (Petra): Situace? No, to bylo v neděli večer.. 
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Výzkumník: popiš mi ten rituál 

Respondent (Petra): Popíšu ti ten rituál. Bylo to v neděli večer v tom hlavním vysílacím 

čase, což je pro mě čas kdy přijíždím vlastně před osmou hodinou o půl osmé domů, po 

sportovním výkonu, a už se, když jedů domů z toho sportu už, tak už se těším, že se 

vysprchuju a že si prostě lehnu a že si odpočinu, vezmu si k tomu i něco dobrého, dám 

si k tomu skleničku vína a prostě zavřu se do pokoje a dívám se na to.  

Výzkumník: zavřeš se do pokoje? 

Respondent (Petra): Zavřu se do pokoje, protože v druhém pokoji je můj manžel, který 

mě trošku ruší; ten se dívá na něco jiného a tou soutěží, nebo reality show opovrhuje. 

Takže jsem se dívala sama v pokoji v pyžamu už prostě, obklopila jsem se dobrotkama, 

a prostě nechala jsem se tak jako.. 

Výzkumník: a manžel na to říkal co, že se díváš na tento pořad? 

Respondent (Petra): Tak měl takové jízlivé poznámky, např. takové “jestli jsem toho 

hodna?”, “jestli mi to stojí za to?”, že to je hloupé a nízké a že já mám navíc a takové ty 

kecy, no.. “na co se to dívám?” a tak.. 

Výzkumník: a vadilo ti to? 

Respondent (Petra): No, tak není mi to milé, ale nezlobím se na něho, protože na druhou 

stranu zase ví, že se dívám i na náročnější pořady a že se dívám na pořady, které 

zdaleka on není.. prostě typickým divákem.  

Výzkumník: A chtěla jsi někdy, ať on má nějaké podobné uštěpačné komentáře? 

čekala jsi na to? Těšila ses na to, že on to shodí, nebo že shodí tebe? 

Respondent (Petra): Ne. Chtěla jsem být u toho sama, abych nemusela poslouchat ty 

poznámky. Takže jsem se zavřela do jiného pokoje, a chtěla jsem tam být sama bez 

něho, protože on má poznámky a přepíná 

Výzkumník: A tys mu nějak neoponovala? Když on něco řekl.. 

Respondent (Petra): Ne, vůbec nic, tak já jsem se už tam zavřela, ignorovala jsem to, 

nějak jsem to nekomentovala, protože to jsou potom takové nekonečné rozhovory. 

Takže to byl ten rituál prostě večer, po sportu.. 
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Výzkumník: A on nějak neprojevil zájem se na to dívat s tebou? Nebo nezdržel se 

třeba u nějakého vystoupení, aby se podíval s tebou..? 

Respondent (Petra): Ano, myslím, že se podíval třeba na jedno a potom stejně řekl “no, 

to je hrozné” a tak..no takže..stejně zůstal u toho svého názoru. 

Výzkumník: Takže proč tě ten pořad bavil? Proč ses na něj ráda dívala? 

Respondent (Petra): proč mě bavil? No.. mě tam na tom bavily, mě bavily samozřejmě 

ty převleky, že.. tak.. mě bavilo vůbec to, ten moment toho, té změny, té proměny a 

bavily mě tam ty okamžiky, kdy jako to trénovali, kdy bylo vidět prostě jak se na to 

připravují se všemi těmi poradci, těmi lektory pohybovými, hlasovými a tak. To mě 

bavilo a.. byly tam i ukázky práce těch maskérů a to mě taky bavilo. Byly tam takové 

momenty, kdy byla, najednou ta kamera zajela prostě do té maskérny ještě předtím, než 

jsme.. ne, to nebylo předtím, to nebylo předtím.. nevím v kterém okamžiku, už si 

nepamatuju, v kterém okamžiku; ale byl tam prostě prostřih toho zákulistí; nevím, kdy 

to bylo.. a tam třeba ukazovali tu postupnou proměnu, jo, toho.. jak ti maskéři a 

vlásenkáři a tak.. 

Výzkumník: Takže to tě tam bavilo na tom? 

Respondent (Petra): To mě bavilo, protože jsem viděla vlastně to, jak se ten člověk 

mění, no a potom.. 

Výzkumník: ...na tohle jsi se těšila víc, než na to samotné vystoupení? 

Respondent (Petra): To ne; samozřejmě potom ten moment, kdy jede tím výtahem a je 

tam teď najednou ten člověk, tam stojí, tak to je přesně ten “wow” moment jako kdy ty 

řekneš “jéžiš, to je dokonalé”, nebo něco takového. To se mi líbilo třeba, no a.. potom 

jsem samozřejmě byla zvědavá na ten jejich výkon, že. Taneční a hlasový, pěvecký. 

Výzkumník: Takže kdybys měla z toho vystihnout jeden aspekt, který tě na tom 

pořadu bavil nejvíc, tak je to co? 

Respondent (Petra): Ten okamžik, kdy se zjevil ten proměněný člověk, jo, ta proměna, 

kdy byla dokonána a kdy vyjel nahoru a potom to vystoupení samozřejmě.  

Výzkumník: Zkus mi teď nějak vysvětlit, co tě teda nutilo se na to dívat každý 

týden, co bylo takové to nutkání, co byla ta motivace vlastně, že ses na to 

opakovaně dívala? 
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Respondent (Petra): Co bylo nutkání? Nutkání? Já jsem nutkání asi neměla, no, prostě, 

to asi; nutkání jsem neměla, ale prostě těšila jsem se na ta vystoupení, já nevím, jestli 

prostěm nutkání, no tak..to asi ne. Prostě jsem se těšila na ta nová vystoupení, protože 

každé to vystoupení byla vlastně nová výzva pro toho, pro toho interpreta, že.. a ten 

interpret třeba, ehm, něco mu šlo lépe, když už jsem se na to dívala déle, nevím, to 

trvalo myslím osm dílů, tak už potom je samozřejmě znala, a některé třeba, jsem to 

mohla trošku porovnávat, že některá ta vystoupení třeba tomu interpretovi jako seděla 

víc; vím, že tam byla rocková, tak to mu třeba sedělo lépe, nebo, když tam byla, já 

nevím, když tam byla třeba vážná hudba, tak někteří mě překvapili, že prostě byli 

schopni i zazpívat jako vážnou hudbu, klasiku, takže jsem potom i porovnávala ty 

výkony těch jednotlivých, těch jednotlivých interpretů, no..že byli pokaždé jiní; že měli 

jednou pop, jednou rock, jednou tam zpívali Haničku Zagorovou, podruhé prostě úplně 

někoho jiného z úplně odlišného žánru; tak jsem si řekla “tak to sedělo třeba mu víc”.. 

Výzkumník: Kdo ti tam z toho pořadu byl nejsympatičtější? 

Respondent (Petra): Nejsympatičtější mi byl Janek Ledecký. Z těch, kteří tam 

vystupovali pořád, nebo.. 

Výzkumník: to je otevřená otázka 

Respondent (Petra): Tak byl mi sympatický Janek Ledecký; z těch interpretů to nevím.. 

Výzkumník: Proč je ti sympatický Ledecký? 

Respondent (Petra): protože je takový seriózní; nedělá opičky, je prostě takový; drží si 

svůj styl, ale takový jako uměřený. Nedělá takové opičky jako Kohák, jo, protože oni 

jsou taková dvojice stálá, která tam byla, ale každý byl úplně jiný, prostě; ten dělal za 

každou cenu srandu, stylizuje se do takového trošku debila Kohák a mně to moc nesedí; 

jako je to zpestření, fajn, ale preferuju spíš takové to hodnocení takové to střízlivější, 

které měl prostě ten Janek Ledecký, protože on snad jako jediný z té poroty tu hudbu 

dělá a přišlo mi, že je to jako člověk, který by to mohl erudovaně z nich zhodnotit.  

Výzkumník: Takže nejsi zastánce toho, že oni tam mají nějaké takové poznámky.. 

Respondent (Petra): Ne, to mi spíš vadí. Mně třeba ani nevyhovuje, když třeba někdy 

mluvili vulgárně, tak to mi někdy třeba už vadí; sem tam, když prohodí slůvko, tak 

dobrý, ale někdy, když už je to moc lascivní, takové jako tak, a nebo, když už to 

sklouzává prostě k té lascivnosti, takové té přílišné podbízivosti, a nebo když se moc, 
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potom když i mluví třeba ten Sokol s těmi a jsou ty rozhovory dlouhé, tak už mě to 

nebavilo už.  

Výzkumník: A co jsi z toho měla za pocit, cos z toho měla, když tam byl takový 

moment? Co u toho zažíváš? 

Respondent (Petra): No, už je mi to trapné, že třeba, protože oni se převlékají a oni i 

hodnotí to, jakým způsobem vypadají a někdy ty ženy prostě jsou třeba jenom velmi 

spoře oděny, no a teď oni je, nevím, je hodnotí, i tu postavu a teď jako “wow, ty jsi 

úplně sexy” a tak, a to mi třeba až úplně nesedělo. To nemám moc ráda. A nemám totiž 

to ráda, ani když to, když lidé hodnotí mě. Když mě třeba, nevím, moc si mě všímají a 

chválí mě, tak to třeba nemám ráda ani u sebe. A tak mám takový pocit, že jako i za ně 

takové, takový pocit trapnosti, no. Když tak žena tam je moc taková jako podbízivá, tak 

to třeba nemám moc ráda, no. Tak to se i třeba moc nelíbilo, když už to bylo takové 

jako lehce na hraně takové, no; lascivní prostě. 

Výzkumník: A nebyl to právě jako zároveň důvod jako toho, že ti to nějak.. to bys 

tam prostě vyřadila? 

Respondent (Petra): No tak, já nevím, jestli úplně vyřadila, ale chtěla bych to; může to 

být lehce, ano, náznakové; tady toto třeba, jo.. Adam Mišík jako Miley Cyrus. Tady, 

no.. 

Výzkumník: Takže co? Takže mi to zkus nějak popsat, co u toho zažíváš. 

Respondent (Petra): Tak on je chlap a hraje holku a má tam vlastně pinďoura, že; tak je 

to prostě takové divné, ještě má úplé kalohotky, jo, a já vím, že teď interpretuje ženu, no 

ale přitom mu vidím mezi nohama prostě koule a pinďoura, no.. tak je to takové divné, 

no.. 

Výzkumník: A baví tě to? 

Respondent (Petra): Ne, to mě moc nebaví. To mě nebaví. Mě baví.. tento typ proměny 

mě nebaví třeba, jo, když už je to takové právě na hraně, když už jsou moc obnažení a 

tak, no.. ještě, když je to proměna muž-žena, žena-muž, že? Už je to takové pro mě už.. 

Výzkumník: Takže co ti přišlo jako nějak přijatelnější, nebo lepší.. když se chlapi 

převlíkali za ženské, nebo naopak? 
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Respondent (Petra): To mi nevadilo, to mi bylo úplně jedno, ale to bych jako ne.. ne, to 

mi nevadilo, to je úplně jedno; akorát, že mi vadí, když už potom byli moc obnažení, 

že.. 

Výzkumník: Jako že jim to nesluší? Nebo z čeho pramení to pohoršení? 

Respondent (Petra): No prostě já vím, že je to chlap a že je teˇˇd oblečená, že je teď 

oblečený za ženskou, že, a přitom vidím, že očividně, že je to chlap, že.. že má tam 

prostě mezi nohama prostě ty koule, že. se mu to tam dme, no tak… tak to je takové; 

divné prostě.  

Výzkumník: A je to vtipné? 

Respondent (Petra): Ne, ne, vtipné to určitě není. Je to pro mě takový jako, jak tam 

chodí, takový jako.. Když byli moc obnažení, tak mi to vadilo. Když se třeba, nevím, 

proměnili.. 

Jako nevadí mi, že si mu sedl na klín a tak, jo, to asi ani ne, ale, hmm, prostě, no.. je to 

takové na hraně už, je to takové skoro jako až burleskní, jo, že to je někdy to je na 

hraně. Ake když jsou normálně oblečení a, já nevím, tam třeba byla skupina ABBA a 

tak dále; v těch oblecích, jo, tak jako dobrý, ale tady toto už je třeba takové na mě 

prostě; ten pocit mám takový nepříjemný. 

Výzkumník: Takže z čeho tys tam čerpala nějaké největší potěšení vlastně z toho 

sledování, z toho pořadu? Co tě tam těšilo? 

Respondent (Petra): Že jsem obdivovala.. mě těšilo, když se jim to prostě povedlo, a 

když ta nápodoba byla jako opravdu velmi věrná, tak to mě potěšilo, že jsem uznala, že 

opravdu museli si s tím dát práci, že mají talent, že prostě tam zhodnotili nejenom to 

pěvecké umění, ale i pohybové, že opravdu na to se museli připravit, dřít, trénovat, a to 

jsem dovedla ocenit, že jsem si řekla v duchu “jo, to bylo dokonalé, to bylo perfektní”, 

tak to jsem prostě ocenila.  

Výzkumník: To tě těšilo.. 

Respondent (Petra): To mě těšilo, když se to někomu povedlo, tak mě to potěšilo, 

protože já jsem se u toho i pobavila, a tím, že jsem si řekla “ježiš, to je prostě dokonalá 

nápodoba”, tak mě to potěšilo, že se mu to prostě povedlo 
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Výzkumník: Těšilo tě třeba, že nějaká konkrétní osobnost, že třeba ho máš ráda 

jako účinkujícího, tak se to jako povedlo, tak si řekneš “to je prostě super”....  

Respondent (Petra): Spíš jsem byla mile překvapená, že, ne, to nemám takovou 

oblíbenou osobnost, žádnou jsem tam neměla, ale když tam někdo vystoupil a já jsem 

vůbec netušila, že tak dobře zpívá, tak jsem byla velmi překvapená, jsem si říkala “to, to 

není možné” a, nevím “že tak dobře zpívá”; třeba Martin Dejdar tam třeba byl, což je 

herec, nebo Etzler tam byl, myslím, si pamatuju, v těch prvních řadách, tak jsem si 

říkala “sakriš, jsem nevěděla, že umí tak dobře zpívat”, a tak jsem to jako..  

Výzkumník: ..a to tě potěšilo? 

Respondent (Petra): To mě potěšilo, že, byla jsem překvapená, byl to moment 

překvapení, ale když se jim to vystoupení povedlo, ta nápodoba byla dobrá, dokonalá, 

tak mě to potěšilo, že to prostě.. jsem to dovedla ocenit.  

Výzkumník: A když ten pořad teda skončil, tak s jakým jako pocitem nebo s jakou 

náladou jsi vlastně odcházela od toho? 

Respondent (Petra): S jakou náladou? No, že jsem si u toho dobře odpočinula, že jsem 

se dobře možná i pobavila, jo; nic jsem od toho dopředu neočekávala, no tak jsem 

vlastně ani zklamaná nebyla, no, někdy to na mě bylo trošku zdlouhavé, protože mě 

nudily někdy tady třeba ta dlouhá hodnocení a nebo někdy mě nudila.. 

Výzkumník: ..no to se dostávám dál, co tě vlastně třeba zklamalo, nebo co ti tam 

vadilo..? 

Respondent (Petra): Tak někdy mně vadila ta dlouhá hodnocení a ještě navíc, když tam 

třeba ten Sokol vedl s nimi někdy až příliš dlouhé rozhovory, a někdy takové až jako 

lascivní zase, takové lechtivé takové narážky tam různé byly různé sexuální, tak to mi 

třeba vadilo, no.. A někdy se mi zdálo, že to bylo už natahované prostě, že, protože pro 

mě je zajímavý ten moment toho vystoupení a té proměny. 

Výzkumník: A to bylo podle tebe autentické..? 

Respondent (Petra): Ne. Podle mě to jako nebylo autentické, protože to je všechno, 

myslím si, že to je dopředu všechno připravené, nahrané, a že to není autentické, že to 

není živý přenos.  
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Výzkumník: No tak tím pádem, jak jsi mohla jako, když říkáš, že, že tam třeba si 

ocenila to, že tam někdo na tom pracoval, že se to povedlo, že to dobře zazpíval a.. 

Respondent (Petra): ..ale já jsem to vnímala jako že to je živý přenos, ale vím, že to 

není. 

Výzkumník: ale říkáš, že si myslíš, že to není autentické.. 

Respondent (Petra): no, myslím si, že to není autentické, že to je všechno nahrané, aby 

to jako bylo autentické a ten dojem z toho jako je, ale když jsem se.. 

Výzkumník: A jak to teda podle tebe je? 

Respondent (Petra): ..no, protože si myslím, že všechno je předtočeno, připraveno; že 

diváci tam vůbec nejsou.  

Výzkumník: Co třeba tento záběr? 

Respondent (Petra): No tak ten je připravený bez diváků, jo, možná, že tam ani ta porota 

není, já nevím, ale myslím si, že tam, že je prostě natočená zvlášť; že zvlášť točí zpěv, 

potom se učí ten pohyb a nějak to zmixují dohromady. Nemyslím si, že by byli schopni 

jako takových pohybových tanečních výkonů a do toho zároveň zpívat a ani by se 

nezadýchali prostě; oni tam někdy dělají prostě pohyby velké, skáčou tam dvě minuty a 

prostě nezadýchají se vůbec a ani po tom výkonu jako nejsou zadýchaní, tak si myslím, 

že  

Výzkumník: takže samotná vystoupení ti nepřišla nějak autentická, že to teda 

podle tebe jako nebylo naživo.. 

Respondent (Petra): Nebylo to, podle mě, naživo, ale tváří se, že to je naživo, takže 

když se nad tím moc nezamýšlíš, tak to v podstatě jim zbaštíš, no.. 

Výzkumník: A ty osobnosti, které tam vystupovaly, které se tam předváděly, tak ty 

ti přišly autentické v těch jako civilních rolích, když tam jsou třeba záběry z toho 

zákulisí, když oni tam absolvují ten trénink, přípravu, tak.. nebo jako.. myslíš si, že 

opravdu to jsou ti lidé jako v jejich.. že oni opravdu takoví jsou a tak se chovají? 

Třeba Milan Peroutka, nebo nějaký Aleš Háma prostě a.. 

Respondent (Petra): Těžko říct. Ale tak asi jo; zase nevím, proč by se tam měli u toho 

nějak přetvařovat; no tak přijdou tam, všichni se tam znají, smějí se; vždycky tam je 
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dobrá nálada. To asi těžko říct, no..jako. Myslím si, že tam, když to nacvičují, tak to 

vlastně nacvičují se svými kolegy; nebo ti lektoři a ti poradci jsou vlastně lidi z branže, 

to znamená.. musí se znát, no.. chovají se prostě normálně, přirozeně, no.. takže myslím 

si, že se chovali přirozeně. 

Výzkumník: Představuješ si třeba sama sebe tam v té soutěži? V roli porotce, nebo 

toho účinkujícího? 

Respondent (Petra): Někdy ano. Máš pravdu, někdy v roli porotce jsem se přistihla, že 

když to skončilo, tak jsem si říkala, co já bych vlastně řekla být tam tou porotkyní; tak 

jsem si říkala, co já bych vlastně na tom výkonu ocenila? Nevím, jestli bych to chtěla, 

někdy bych asi byla zahnaná až do úzkých, že bych nevěděla třeba jak to mám 

ohodnotit, nebo co bych jako měla říct. Ale někdy jako porotce jsem se, jsem se nad tím 

zamýšlela, co bych tomu člověku řekla. To jo, to jo. 

Ale oni většinou chválili, jo, a byli podle mého názoru málo kritičtí. Že v podstatě tam 

oni když hodnotili, tak většinou to bylo tak, že to vypadalo, že všichni jsou prostě super, 

jo? Všichni jsou super; a oni vždycky tam jako našli něco samozřejmě pozitivního, a 

tak, a vždycky to byla jako kladné hodnocení; u všech. Že málo kdy řekli “hele, to se ti 

nepovedlo” - to jsem tam snad a ji neslyšela.   

Výzkumník: Takže bylo to autentické, nebo ne? To hodnocení, nebo jak oni tam 

vystupují ti lidé, jak se tam prezentují, co říkají, jak se chovají. Porota, zákulisí; 

tam ta příprava, moderátor, účinkující... 

Respondent (Petra): Nevím teď, já ti nerozumím asi té otázce co je autentické; je to 

pořad televizní, to nemůže být autentické, když je to televizní pořad, musí tam být něco, 

nějaká stylizace, je to nějaký převzatý nějaký model, nebo nějaká převzatá show, tak se 

musí držet nějaké, nevím, neumím ti asi.. 

Výzkumník: Takže to hodnocení poroty tě v něčem zklamalo? 

Respondent (Petra): No, protože byli vždycky hrozně pozitivní, u všech, no; a potom to 

měli na závěr vlastně hodnotit; a tam měli hodnotit ve škále, teď už si nepamatuji, od 

jedné do deseti, mám pocit, nebo tak nějak, jo; a museli najednou prostě to nějak odlišit; 

kdo byl horší a kdo byl lepší; ale při tom slovním hodnocení byli všichni dobří, no.. 

Výzkumník: Takže teď mě zajímá teda co to pro tebe celé vlastně představuje tady 

ta show? 
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Respondent (Petra): Show, která chce bavit, která chce možná lehce i jako překvapovat, 

šokovat možná lehce; tak možná i lehce dráždit, podráždit lidi, ale nehraje si na nějaké 

jako velké umění, nebo něco jako oduševnělého; to tam vůbec není; je to takové jako 

jasné naprosto. Prostě bavíme se..jo, nehraje si to na nic. Je to takové jako přímé, že to 

neskrývají v podstatě, že by to mělo být něco lepšího. Je to takové, jaké to je, je to show 

a prostě bavíme se.   

Výzkumník: A co tobě to vlastně přinášelo? Jakou hodnotu to mělo pro tvůj život? 

Respondent (Petra): Mě to přinášelo.. hodnotu asi žádnou, ale prostě obdivovala jsem 

to, že ti lidé byli schopni se v krátkém čase na to velmi dobře připravit, myslím si, že to 

byl krátký čas. Já nevím, že..  

Výzkumník: ...já se ptám, jakou hodnotu to mělo pro tebe. Co ti to přinášelo? 

Respondent (Petra): Pro mě. Jakou hodnotu to mělo pro mě.. že bych asi nic takového 

nedokázala.  

Výzkumník: A to je co teda? 

Respondent (Petra): Naučit se tak dokonale to číslo.  

Výzkumník: A to je to, co ti to přináší ten pořad? 

Respondent (Petra): No, že bych to asi nedokázala tady toto; jsem si uvědomila, že 

prostě moje role, nebo moje úloha, nebo moje hodnota je někde jinde, ale ne v tomto. 

Že jsem dobrá v jiných věcech, ale v tomto že bych asi nebyla schopna uspět. Kdybych 

tam vystoupila, tak bych byla trapná, protože bych to jako vůbec nebyla schopná 

zvládnout na takové úrovni jako oni. V této věci jsou lepší, než já a moje hodnota je 

někde jinde. Toto bych nezvládla, neuměla bych to. Obdivuji to, že to dokonalé, někteří 

dotáhli opravdu. 

Výzkumník: No jasně, ale co ti to dává ten pořad? 

Respondent (Petra): Je to zábava, co mi to dává.. možná možnost jako naprostého 

relaxu, kdy nemusí člověk vůbec o ničem přemýšlet, prostě, no.. A uvědomila jsem si, 

že opravdu bych to asi nemohla ani dělat, protože bych se jako styděla, kdybych tam 

měla vystupovat. 

Výzkumník: A zažívala jsi u toho teda nějaký pocit studu jako divák? 
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Respondent (Petra): No, tak někdy ano. Jako divák někdy ano; pocit trapnosti, studu za 

ně. To já mívám.  

Výzkumník: Byl to příjemný pocit? 

Respondent (Petra): Ne. Ne. Když tam teď před chvilkou vystupoval ten Mišík a byl 

převlečený za ženskou, tak bych si tam představila sama sebe v té roli a hrála tam 

nějakého chlapa a museli by mi vycpat kalhotky, protože bych musela mít jako pohlavní 

mužský úd, tak bych se v té roli cítila teda děsivě; to bych nedala, to bych nezvládla. 

Výzkumník: Ale ty tam nejsi.. 

Respondent (Petra): Ty tam nejsi, já se na to dívám, ale, ale projektuješ si to tak, že 

kdybych tam byla já, že bych se strašně styděla. 

Výzkumník: Tak teď se k tomu konečně dostáváme; ten pohled teda co to 

generuje, to musí generovat prostě nějakou, něco v tobě. Je to jako příjemné?  

Respondent (Petra): No tak… některé byly nepříjemné, když tam, pro mě..že jsem se 

jako vlastně styděla, nebo měla ten pocit trapnosti za ně, ale oni ten pocit trapnosti 

neměli. Já jsem ho měla, protože jsem si říkala “kdybych tam byla já, to by bylo strašné, 

to bych nezvládla”, no..to už je prostě za hranou tohle pro mě; to už je právě to, že to už 

je ta pokleslá zábava; to už prostě je něco, co  

Výzkumník: A styděla ses teda za to nějak? Když teda přišel manžel a něco ti na to 

řekl, tak styděla ses za to? Styděla ses sama za sebe? 

Respondent (Petra): Nestyděla, ale...tak jsem si říkala, tak, možná, že se na to dívám, 

no..že, ale když on mi to řekne, že; tak jsem si říkala “ježiš, asi bych se měla dívat na 

něco jako inteligentnějšího” Ale to je jenom když mi to ten manžel jako připomene, že 

prostě “je to blbé”, nebo tak jako, jo, ale.. tak já nevím, co ti mám na to říct, no. prostě 

pocity trapnosti jsem někdy zažívala, když jsem viděla je a říkala jsem si “kdybych tam 

stála já, tak to prostě bych nedala”, nezvládla bych to; nezvládla bych to psychicky 

prostě nechtěla bych tam být na jejich místě. Nechtěla bych tam být. 

Ale zároveň byla čísla, kdy jsem prostě říkala “to je krásné, to kdybych dokázala, to 

kdybych prostě uměla, tak bych na sebe byla pyšná”.. no ale zase tam byla čísla, kdy 

prostě bych tam v žádném případě v té roli nechtěla být. 
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Výzkumník: Zajímalo by mě, jestli ses s někým dělila o své dojmy z toho pořadu 

po těch jednotlivých dílech; jestli ses o tom s někým bavila, nebo na to nějak 

reagovala..? 

Respondent (Petra): Ne, ne. Protože nemám okruh třeba známých, kteří se na to dívají. 

Možná, možná s rodiči někdy. Mí rodiče se na to dívali, no a, tak když jsme se třeba 

sešli někdy na nějaké oslavě rodinné, tak třeba na to padla řeč, tak ano, zrovna, ano; s 

rodiči, protože rodiče se na to dívali a ti to tak chtěli někdy se mnou probrat. “A viděla 

jsi to?” a tak, no, říkám “ano, viděla” nebo neviděla.. takže s rodiči.  

Výzkumník: A co byl závěr takového nějakého rozhovoru? 

Respondent (Petra): Tak rodiče k tomu přistupují jakože “to bylo výborné”, že se jim 

tam líbil třeba nějaký právě výkon, no tak, taky byli třeba překvapení tím výkonem 

pěveckým, protože to jsou herci většinou, že, takže jsme se spíš bavili o těch, o těch 

výkonech jakože překvapivých pro nás, dobrých. 

Výzkumník: A to jste ocenili? 

Respondent (Petra): To jsme ocenili, tak jsme se na tom třeba shodli, no.. 

Výzkumník: Sledovala jsi teda i dění okolo toho pořadu i v nějakém jiném médiu? 

Respondent (Petra): Ne. 

Výzkumník: Nečerpala jsi aktivně nějaké informace ohledně pořadu..? 

Respondent (Petra): Ne. Ne. 

Výzkumník: Vyhledávala jsi nějaký související obsah týkající se pořadu a jeho 

průběhu? 

Respondent (Petra): Ne. Fakt ne. Podívala jsem se na to a víceméně to pro mě skončilo. 

Už jsem dál nic nevyhledávala. Nezajímala jsem se o to.  

Výzkumník: Takže jsi nesledovala stránky, nekomunikovala jsi jako fanynka s 

nikým?  

Respondent (Petra): Ne, ne.  

Výzkumník: Dobře. Na závěr: proč si myslíš, že je to tak populární ten pořad, 

nebo byl? Proč se na něj dívá tolik lidí? 
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Respondent (Petra): Tak jednak jsou tam osobnosti prostě showbyznysu českého; takže 

spousta lidí je zná a chce se podívat, prostě na tyto své oblíbené osobnosti zase v jiném 

pořadu, v jiném nějakém.. no v jiné roli, v jiném pořadu; protože je třeba vidí v televizi, 

v seriálech, vidí je ve filmech, vidí je v divadle, vidí je v muzikálech a tak dále, ale 

nevidí je v tomto novém prostě formátu.  

Výzkumník: A proč si myslíš, že lidé chtějí vidět osobnosti v nějaké jiné roli, v 

nějakém jiném formátu? 

Respondent (Petra): No tak protože jsou už přesycení, tak zase je to něco nového, tak je 

to novinka, a je to prostě show. Je tam, je to vidět i ta stage, jak je prostě udělaná, to je 

prostě najednou vystupuje tam nějaká hvězda.. 

Výzkumník: To by mě zajímalo, co ti to právě třeba připomíná ta, to prostředí, 

nebo ta stage. Jak to hodnotíš? 

Respondent (Petra): To prostředí mi, no, ta stage, to je jak v nějakých.. no, je to hodně 

působivé prostě na všechny smysly, oni jsou krásně oblečení, nebo prostě zajímavě 

oblečení; stage je prostě vždycky přizpůsobená té písničce, pokaždé je jiná; je to velice 

útočné prostě na tvoje smysly. Tam prostě to hltáš úplně, protože je tam hudba, je tam 

tanec, je tam světlo; jsou tam barvy, jsou tam osobnosti, jo, takže.. je tam ten moment 

toho obrovského překvapení; to je prostě spousta věcí, které ty lidi do toho vtahují.   

Výzkumník: A to bylo i to nutkání, proč ses na to dívala? 

Respondent (Petra): Třeba ano. Třeba ano, protože to na tebe to prostě působí; na 

všechny smysly, na tvoje vjemy, no.. Někdy mi tam ty věci vadily, ale jinak v podstatě 

je tam; vždycky je tam dobrý i doprovod taneční, jo, takže to třeba jsem dovedla ocenit 

taky, jo, že to museli secvičit, vem si kolik tam je lidí prostě. Jo? Jo, masky, převleky 

prostě to jsou přesně ty atributy dobré show. Nakonec se tam losuje; nakonec je tam 

vlastně ještě hodnocení, je tam nějaký vítěz; jéžišmaria, ještě tam myslím vždycky ten 

vítěz dostal nějakou hodnotu v korunách a tu věnoval někomu; takže ještě to je takové 

to zbožštění vlastně toho vítěze, jo.. většinou říkali, že si to nenechají pro sebe, ale že to 

věnují, všichni to dali, na nějaké charitativní účely, no.. No takže ještě navíc tam je 

takový ten dobrý pocit “no, tak teď děti někde, já nevím, na tom budou teď líp”, protože 

dostanou od nějakého dalšího ještě tady hvězdy dostanou prostě, já nevím, 30, 40, 50 

tisíc, no.. 
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Výzkumník: Takže v čem ty osobně spatřuješ největší společenský a kulturní 

význam tady toho pořadu?  

Respondent (Petra): Je to prostě dobrá zábava, no. Je to prostě dobrá show. Se vším 

všudy, jak má show vypadat.  

Výzkumník: Co pro tebe byla jako.. nějaký typ toho vystoupení, který ti 

imponoval nejvíc? Jaký typ vystoupení se ti líbil a který si kladně hodnotila? 

Respondent (Petra): Hmm.. jaký typ.. dobře. Mně se líbil typ vystoupení, kdy museli 

prostě spojit ten pohyb a ten zpěv; když to nebylo statické, tak se mi to víc líbilo. 

Protože někteří zpěváci třeba jenom stojí u mikrofonu a ne nehýbou se. Takže když to 

mělo pohyb a byl tam ten pohybový doprovod k tomu, nebo prostě nějak velmi 

emotivní, jo, kdy on musel opravdu hodně hrát, tančit, jo, a ještě do toho zpívat, tak mě 

to bavilo víc. Ale co mě ještě bavilo, když tam byly třeba dvojice, nebo skupiny.   

Výzkumník: Opravdu? 

Respondent (Petra): Jo, tak to mě bavilo, protože oni si tam pozývali i hosty někdy; 

třeba z minulých dílů, nebo nějak.. 

Výzkumník: Kdo si tam pozýval hosty? 

Respondent (Petra): No, já nevím, tak třeba si vylosoval duet; a je sám, že? Tak já 

nevím, tak musel, tak si pozval někoho, kdo to s ním ztvární vlastně. Ten účinkující. 

Třeba si vylosoval, že bude duet, já nevím, Eva a Vašek. Tak potřeboval toho druhého; 

takže si pozval někoho a většinou to byl někdo, kdo tam třeba už v těch minulých 

dílech, nebo v tom nějakém předchozím vystupovat. Nebo někoho z poroty si tam vzali. 

Tak to mě třeba bavilo, když tam byla právě ještě, když tam byl třeba někdo. A nebo 

tam byl jeden okamžik, to jsem byla úplně dojatá, to si pamatuju; že někdo z těch 

zpěváků, nevím už kdo to byl, si vylosovat Karla Gotta. A Karel Gott, on mu to 

zazpíval, a pak tam ten Karel Gott se objevil. A kousek si zazpívali spolu.    

Výzkumník: Karel Gott byl v tomto pořadu?  

Respondent (Petra): Ano. Tak to mě třeba.. 

Výzkumník: A co to byl za pocit? 
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Respondent (Petra): No krásný! Protože vlastně ten člověk, který, já nevím, jestli to 

věděl, nebo ne, ale on byl překvapený, že se tam ten Karel Gott jako objevil. On se 

naučil jeho písničku. Třeba “dej dělovou ránu pam ba ba bam”; zazpíval to. No a 

najednou tam přišel ten Karel Gott. Jo? A teď prostě.. 

Výzkumník: A jaký jsi z toho měla dojem? 

Respondent (Petra): No tak všichni; ten zpěvák byl samozřejmě překvapený, ta porota 

to hrála; já nevím, jestli to věděli, nebo ne; my jsme byli překvapení; a potom si tu 

písničku dali spolu třeba. Jo? Nebo si to dali nějak jako; jo, že tam, že tam byly i hosté, 

no.. A nebo ty dvojice mě bavily, nebo skupina když tam byla - když tam byla ABBA, 

Bee Gees - to mě třeba bavilo. Protože si museli pozvat ještě další parťáky, se kterýma 

to prostě nacvičili a museli si rozdělit i ty role. “Hele, ty budeš ty, ty budeš ten, ty budeš 

ten, ty budeš ten”. Jo? Tak to mě bavilo třeba víc, když tam nebyli sami. Ale vždycky, 

když tam byl pohyb, tak mě to bavilo víc.  

Výzkumník: Takže teda ty vystoupení dvojic a hlavně pohyb a zpěv... 

Respondent (Petra): Dvojice, pohyb a zpěv; když to bylo takové jako, že tam stála u 

mikrofonu, tak oceníš třeba zpěv, ale.. dobře, no, ale už to pro mě není takové zajímavé.  

Výzkumník: Aha, ještě něco, cos tam jako oceňovala na některých vystoupeních 

víc, než na některých jiných? Ještě něco, co jsi ocenila?  

Respondent (Petra): Ne, ne; tak už jsem ti to řekla. 

Výzkumník: Dobře. Tak doplnila bys třeba ještě něco teda? Nebo myslíš, že je ještě 

něco důležité zmínit? V tom jak jsi to sledovala, jak ses na to dívala, jak ses k tomu 

vztahovala, co to pro tebe představovalo? 

Respondent (Petra): Už jsem ti to řekla. Nevím, co bych ještě doplnila. Nevím, proč tam 

v té porotě vždycky ten jeden se střídal, že, nebo.. měli tam vždycky stálou porotu, to 

byli dva nebo tři a ten čtvrtý tam vždycky tak jako byl.. to jsem moc nepochopila. Jako 

aby to bylo objektivnější? Nevím, proč.. jo, třeba teď je tady jiný porotce; vždycky ten 

čtvrtý byl nový.  

Výzkumník: A proč? 
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Respondent (Petra): No, to já nevím proč! Ale většinou to byl někdo, kdo v těch 

předchozích dílech vystupoval; že tam byl jako účinkující a potom v dalším tom sledu 

už byl v té porotě.  

Výzkumník: A to se ti líbilo? Nebo..? 

Respondent (Petra): Nevím jestli se mi to líbilo, no.. Většinou to byl asi pohled toho 

člověka, který si to zažil. A teď byl v té jiné roli; teď byl v té roli toho porotce. Takže to 

je zase nová role, kterou měl. Už to nebyl účinkující, ale byl to jako hodnotící.. 

Výzkumník: Teď tady, tam tam hraje nějakého zajíčka, nebo.. 

Respondent (Petra): No, tak to se mně nelíbí. To je prostě takové už.. ta byla někdy 

trapná, no.. Pazderková byla někdy trapná, no.. Ale někdy měla trefné poznámky; ale 

někdy, když mluvila dlouho, moc dlouho, tak už to bylo takové… Jak říkám, mě ta 

dlouhá hodnocení nebavila, no.. 

Výzkumník: Dobře. Tak kolik je ti let, prosím? 

Respondent (Petra): 52 

Výzkumník: A tvoje zaměstnání? 

Respondent (Petra): Učitelka. Pedagog.  

 


