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Anotace 

 Tato diplomová práce se zabývá emocionalitou fanouškovské komunity Hry 

o trůny v éře konvergentní kultury. Hra o trůny je seriálovým hitem z produkce HBO, 

který si během svého vysílání v letech 2011 až 2019 získal miliony příznivců a každá nová 

série ve společnosti budila značnou pozornost. Seriál byl ale také předmětem mnoha 

kontroverzí. Poslední osmá série se ze strany diváků i kritiků dočkala velice rozpolceného 

přijetí a tato práce zkoumá, jaké emoce se během vysílání poslední řady vyskytovaly 

v početné fanouškovské komunitě Hry o trůny. Předmětem zájmu je kromě emocionality 

i charakteristika tohoto seriálu a jeho fanouškovské komunity neboli fandomu. Výzkum 

byl prováděn online prostřednictvím zúčastněného pozorování v šesti diskuzních 

vláknech na fanouškovské stránce Watchers on the Wall.com, kam fanoušci přidávali své 

komentáře a dojmy z epizod. Jelikož je fanouškovství spojeno s konvergentní kulturou, 

mediální konvergencí a participací publik, je těmto pojmům věnována pozornost v první 

kapitole. Důraz je následně kladen i na samotnou definici pojmu fanoušek, fenomén 

fanouškovství a jeho přijetí ve společnosti, dále na diferenciaci mezi publikem 

a fanouškem a definovány jsou pojmy jako kolektivní inteligence a vědomostní 

komunity, jež jsou s fanouškovstvím spojené. V závěru jsou pak prezentovány získané 

poznatky a odpovědi na výzkumné otázky. 

 

Annotation 

This master’s thesis deals with the topic of emotionality of the Game of Thrones 

fandom in the era of convergence culture. Game of Thrones, which had been on air since 

2011 to 2019, became a hit show which gained millions of supporters and each new 

season was highly anticipated among public. During the course of all eight seasons, the 

show caused numerous heated controversies. Final season left both viewers and critics 

torn. This master’s thesis is therefore interested in detecting and describing emotions 

of the Game of Thrones fan community during the time that the final season had been 

on air. Apart from emotionality, emphasis is also put on the characteristics of the show 

and its fandom. Reasearch was carried out online via the method of participant 

observation in six comments sections on the fan website Watchers on the Wall.com. 



 

Insomuch as fandom is connected to convergence culture, media convergence and 

audience participation, these topics are also covered. The term fandom is defined and 

the difference between audience and fandom is described. Last but not least, terms such 

as collective intelligence and knowledge community, which are also associated with 

fandom, are defined as well. All findings and the answers to research questions are then 

presented in the summary.  

 

Klíčová slova 

Hra o trůny, konvergentní kultura, konvergence médií, produživatel, fanouškovská 

základna, fanoušek, emocionalita, fantasy, televize, publikum 

 

Keywords 

Game of Thrones, convergence culture, media convergence, produser, fandom, fan, 

emotionality, fantasy, television, audience 

 

Title 

Emotionality of the Game of Thrones Fandom in the Era of Convergence Culture 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Ireně Reifové, Ph.D. za cenné rady, 

podporu a pravidelnou komunikaci i v nelehké době koronavirové.



1 

 

Obsah 
 

Úvod .............................................................................................................................................. 2 

TEORETICKÁ ČÁST.......................................................................................................................... 5 

1 Konvergentní kultura .............................................................................................................. 5 

1.1 Konvergence médií .......................................................................................................... 8 

1.2 Participativní kultura a participace publik ..................................................................... 14 

1.3 Prozument vs produživatel ............................................................................................ 21 

2 Pojem fandom ...................................................................................................................... 23 

2.1 Fenomén fanouškovství ................................................................................................ 24 

2.2 Sci-fi a fantasy publikum ............................................................................................... 29 

2.3 Transmedialita, kolektivní inteligence a vědomostní komunita ................................... 32 

3 Charakteristika seriálu Hra o trůny ...................................................................................... 35 

3.1 Fanoušci seriálu Hra o trůny .......................................................................................... 38 

3.2 Kontroverze spojené se seriálem Hra o trůny a reakce tvůrců ..................................... 42 

4 Emocionalita ......................................................................................................................... 48 

4.1 Vymezení a aplikace pojmu v kontextu fanouškovství ................................................. 48 

PRAKTICKÁ ČÁST .......................................................................................................................... 52 

5 Netnografická metoda a její aplikace ve výzkumu ............................................................... 52 

5.1 Metodologická technika zúčastněného pozorování ve fanouškovské komunitě seriálu 

Hra o trůny .......................................................................................................................... 54 

5.1.1 Výsledky netnografického pozorování ................................................................... 57 

5.1.2 Interpretace výsledků ............................................................................................. 70 

Závěr ............................................................................................................................................ 74 

Summary ..................................................................................................................................... 76 

Použité zdroje .............................................................................................................................. 77 

Teze diplomové práce ................................................................................................................. 92 

 

 

 

 



2 

Úvod 
 

Tato diplomová práce se zabývá emocionalitou fanouškovské komunity Hry 

o trůny v éře konvergentní kultury. Game of Thrones (Hra o trůny, HBO, 2011 - 2019) je 

seriál z produkce HBO, který se stal fenoménem mimo jiné i díky své velkolepé výpravě, 

poutavému ději a šokujícím momentům a každá jeho série byla ve společnosti dlouho 

očekávanou událostí. Jak je u takového fenoménu zvykem, seriál u diváků vzbouzel velké 

emoce a ohledně dění v seriálu vznikaly na Internetu a ve společnosti vzrušené diskuze. 

Hra o trůny tak po devět let svého vysílání byla tématem ke konverzaci v rodinách, mezi 

přáteli i v pracovních kolektivech, přičemž debaty pokračují i nyní, a to především kvůli 

poslední osmé sérii, jež si ze strany diváků vysloužila velice rozporuplné reakce. Cílem 

této práce je tedy zjistit, jak se vyvíjela emocionalita fanoušků Hry o trůny během vysílání 

poslední, osmé série v roce 2019. Proto hlavní výzkumná otázka zní: „Jaké emoce měla 

fanouškovská komunita seriálu Hry o trůny v průběhu vysílaní poslední série seriálu?“ Ta 

je doplněna třemi vedlejšími výzkumnými otázkami: „Jaká je emocionalita fandomu Hry 

o trůny?“, „Jakým způsobem spolu fanoušci Hry o trůny interagují?“ a „Jaký vztah mají 

členové komunity k tvůrcům Hry o trůny a jak jej vyjadřují?“ 

Tato diplomová práce kvůli své komplexnosti vychází z široké škály převážně 

cizojazyčných akademických článků, odborných prací, knih i internetových zdrojů. Práce 

je složena z teoretické a praktické části a je členěna do pěti kapitol a jejich podkapitol. 

Teoretická část práce je zaměřena na definici konvergentní kultury a mediální 

konvergence, jež představuje nejen technologickou transformaci, ale i proměnu 

společnosti, která umožňuje větší participaci publik a přeměnu z konzumenta na 

producenta, případně produživatele. Všem těmto pojmům je věnována první kapitola 

této práce. K získání poznatků pro tuto kapitolu bylo klíčových hned několik děl, 

jmenovitě Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza (2013) od polského 

mediologa a politologa Karola Jakubowicze, dále dílo Confronting the challenges of 

participatory culture: media education for the 21st century (2009) od amerického 

mediálního teoretika a odborníka na fandom Henryho Jenkinse, Masová média (2015) 

od českých mediálních teoretiků Jana Jiráka a Barbary Köpplové a v neposlední řadě 

Žurnalistika a společnost (2016) od britského akademika a spisovatele Denise McQuaila. 
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Druhá kapitola se pak zabývá pojmem fandom, fenoménem fanouškovství, 

popisem sci-fi a fantasy publik, tzv. telefantasy a diferenciací mezi publikem 

a fandomem. Jelikož má Hra o trůny početnou fanouškovskou základnu, je třeba 

pochopit, co fandom ze své podstaty představuje, jak se historicky vyvíjel a jak je na něj 

nahlíženo v současnosti. Protože je pro konvergentní kulturu a participaci fanouška 

důležité transmediální vyprávění, je pojmu transmedialita věnována podkapitola, v níž 

se dále pracuje i s pojmy jako kolektivní inteligence a vědomostní komunita, které se 

v kontextu fanouškovství vážou ke shromažďování znalostí. Pro druhou kapitolu byla 

zásadní díla jako Convergence culture: where old and new media collide (2006) a Textual 

poachers: television fans and participatory culture (1992), obě z dílny Henryho Jenkinse, 

a dále Understanding fandom: an introduction to the study of media fan culture (2013) 

od britského odborníka na populární kulturu Marka Duffetta.  

Ve třetí kapitole je charakterizován seriál Hra o trůny, představena je jeho 

základní premisa, producenti a také knižní předloha z pera George R. R. Martina. V další 

části je předestřen obraz fanoušků Hry o trůny na základě demografických dat, jež byla 

získána z jedné z fanouškovských stránek, a podkapitola je zde věnována i kontroverzím 

spojeným se Hrou o trůny, s důrazem kladeným primárně na scény zobrazující znásilnění 

ženských hrdinek, které ve společnosti vyvolaly masovou reakci, a to i na politické scéně. 

Pro tuto kapitolu byly podstatné především poznatky získané z osobní korespondence 

s administrátorem fanouškovské stránky a dále online zdroje.  

Čtvrtá kapitola se zabývá emocionalitou a tím, jak se na projevování emocí nahlíží 

ve společnosti. Důraz je ale kladen právě na emoce fanoušků, představena je i základní 

definice pojmu emoce a škála základních emocí podle amerického psychologa Paula 

Ekmana. Pro tuto část práce bylo důležité dílo Sary Ahmed The Cultural Politics of 

Emotion (2014), dále již zmíněná tvorba Henryho Jenkinse a z oboru psychologie pak díla 

Lidské emoce (2000) od českého psychologa Milana Nakonečného a Odhalené emoce: 

Naučte se rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých (2015) od Paula Ekmana. 

V páté kapitole je pak představena jedna z metod získávání dat v kvalitativním 

výzkumu, jíž je netnografie, která je typická pro online prostředí a v mnoha svých 

principech vychází z etnografie. Netnografie a její technika zúčastněného pozorování je 

ostatně i prostředkem ke sběru dat v praktické části práce, v níž bylo zkoumáno chování 

fanoušků Hry o trůny a jejich emoce v šesti diskuzních vláknech vzniklých v době vysílání 
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poslední série Hry o trůny na přelomu dubna a května 2019 ke každé z epizod na 

americké fanouškovské stránce Watchers on the Wall.com. Předmětem zájmu tedy bylo 

emocionální přijetí poslední série Hry o trůny mezi členy fandomu, kteří v době aktivní 

diskuze navštěvovali stránku Watchers on the Wall.com. Výsledky výzkumu jsou pak 

prezentovány formou závěrečné zprávy, jež obsahuje i obrázky a mapy, a to 

v podkapitolách Výsledky netnografického pozorování a Interpretace výsledků.  

Pro správné metodologické ukotvení byla důležitá díla Netnography: Doing 

Ethnographic Research Online (2010) od amerického odborníka na sociální média a 

marketing Roberta Kozinetse, dále Virtual Ethnography (2000) od socioložky Christine 

Hine a v neposlední řadě i kniha Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace 

(čtvrté, přepracované a rozšířené vydání z roku 2016) od odborníka na metodologii vědy 

a zpracování dat Jana Hendla.  

V závěrečné části práce jsou následně zhodnoceny získané poznatky a závěr 

práce dále obsahuje odpovědi na všechny výše zmíněné výzkumné otázky. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

1 Konvergentní kultura 
 

Konvergentní kultura (convergence culture) je druh kultury, která se přirozeně váže 

k rozvoji tzv. webu 2.0, tedy k nové generaci Internetu, pro níž jsou typické právě sociální 

sítě, blogy, různá fóra a fanouškovské stránky. Web 2.0 můžeme definovat větší 

interaktivitou, spoluprací, kolektivní inteligencí (viz jedna z kapitol) a obsahy, které 

vytváří přímo uživatelé a publikum. V technologicky zaměřených kruzích je známý také 

jako moudrý web či participativní web.1 Mohli bychom se domnívat, že publikum mělo 

vliv vždy, ale pokud konkrétně pomineme důležitost publika a uživatelů z ekonomické 

stránky, kdy je pro producenty klíčová návratnost investice v podobě například 

návštěvnosti filmu, počtu prodaných hudebních desek nebo sledovanosti televizních 

seriálů, zjistíme, že role publika ve 21. století se diametrálně liší a že se vlastně v mnoha 

případech značně maže hranice mezi publikem, nebo chceme-li uživateli, a producenty. 

Publikum už nadále není pouhým konzumentem, který bez okolků přijme vše, co je mu 

prezentováno.2 

 Henry Jenkins, americký profesor a uznávaný odborník na komunikaci a média, 

konvergentní kulturu definuje jako: 

 
 „proces vedený shora dolů korporacemi a zároveň zdola nahoru spotřebiteli. 

Mediální společnosti se učí, jak zlepšit tok mediálních obsahů různými kanály, a to tak, 

aby se rozšířily jejich příjmy, trh a základna uživatelů. Uživatelé se mezitím učí, jak využít 

rozmanité mediální technologie, aby obyčejní lidé mediální tok lépe ovládali a mohli 

komunikovat s dalšími uživateli.“3 4 

 

 
1 MURUGESAN, San. Understanding Web 2.0. IT Professional. 2007, 9(4), s. 34-41 [cit. 2020-01-30]. 
Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/3426898_Understanding_Web_20  
2 HOLÁ, Markéta. Role fanouška v konvergentní kultuře. Praha, 2019, s. 1-3. Seminární práce. Univerzita 
Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. 
3 JENKINS, Henry. The Cultural Logic of Media Convergence, International Journal of Cultural Studies. 
London: SAGE Publications, 2004, 7(1), s. 37. Dostupné z: 
http://eng1131adaptations.pbworks.com/f/Jenkins,+Henry++-
+The+Cultural+Logic+of+Media+Convergence.pdf 
4 HOLÁ, Markéta, 2019, s. 2. 

https://www.researchgate.net/publication/3426898_Understanding_Web_20
http://eng1131adaptations.pbworks.com/f/Jenkins,+Henry++-+The+Cultural+Logic+of+Media+Convergence.pdf
http://eng1131adaptations.pbworks.com/f/Jenkins,+Henry++-+The+Cultural+Logic+of+Media+Convergence.pdf
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Pokud bychom tuto definici měli jednoduše shrnout, tak jde o vzájemný proces 

typický pro náš digitalizovaný svět, v němž mediální společnosti dbají daleko více na 

názor svých publik, dávají jim širší pole působnosti a často přímo podporují tvořivost 

uživatelů, která se dá následně využít jako další zdroj nápadů pro tvůrce a nepochybně 

může pomoci s marketingem značky. Uživatelé, mezi něž můžeme počítat i fanoušky, 

nyní disponují lepším přístupem k tvůrcům a producentům, mohou např. díky sociálním 

sítím a Internetu jako takovému snadněji reprodukovat souhlas, chválu či kritiku, čímž 

mohou dále ovlivňovat přístup producentů k jejich produktům či projektům. Až v této 

éře uživatelé získali příležitost bojovat za možnost reálné participace ve své kultuře. 

Mohou lépe ovlivňovat tok médií a vymezit se vůči sdělením poskytovaným ze strany 

masových médií. Díky posílené roli uživatelů se ale čím dál intenzivněji stává i to, že 

dynamika mezi producenty a uživateli již není jednoznačně příznivě nakloněna 

spolupráci. Někteří producenti totiž změnu vítají, jiní se jí vzpírají, a zdůrazněnou roli 

uživatele vnímají jako hrozbu. Uživatelé zase mnohdy netuší, kam až sahají hranice 

možností jejich participace. Rozkol můžeme dle Jenkinse pozorovat přímo v samotných 

mediálních společnostech. Jednotlivá oddělení často prosazují rozdílné strategie, čímž 

ukazují jen další nejistotu v přístupu ke konvergenci. Konvergence, tedy sbližování, na 

jednu stranu představuje nezměrnou příležitost pro mediální konglomeráty, protože 

obsah populární na jedné platformě má potenciál se rozšířit i na další, ale zároveň 

konvergence představuje risk, protože zde panuje obava z fragmentace a eroze jejich 

trhu.5  

Jenkins dále uvádí, že průběh kulturní konvergence je a nadále bude nerovný. Je 

tomu tak z toho důvodu, že konvergence do určité míry přeje těm, kteří disponují 

finančními prostředky a orientují se ve světě technologií. Tito jedinci se na technologické 

změny adaptují daleko lépe a často je i aktivně vyhledávají. U ostatních společenských 

vrstev, které pocházejí ze znevýhodněného prostředí a nedisponují takovou 

technologickou gramotností, může docházet k pomalejšímu průběhu kulturní 

konvergence.6 Stejný předpoklad se dá aplikovat i v globálním měřítku, kdy kulturní 

odlišnosti a rozdíly v rychlosti adaptace na technologie můžeme sledovat hlavně mezi 

 
5 JENKINS, Henry, 2004, s. 37.   
6 Ibid., s. 35.   
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zeměmi prvního světa s vyspělou tržní ekonomikou, jejichž politické režimy jsou 

demokratické, a rozvojovými zeměmi třetího světa. 

V neposlední řadě se sami uživatelé v podstatě stávají tvůrci a producenty. Pro tuto 

novodobou kombinaci těchto rolí existuje odborné označení produser – do češtiny 

bychom tento termín mohli přeložit jako produživatel. Rozsah tvorby, prostřednictvím 

které se dnes z uživatelů stávají i producenti, je značný: může se jednat např. o správu 

fanouškovských stránek zaměřených na rozličné celebrity a popkulturní fenomény 

či psaní příspěvků na sociálních sítích. K dispozici je tedy široká škála participace neboli 

zapojení, účasti. Pro současnou participativní kulturu je dále typické vytáření memes, 

které Limor Shifman, autor knihy Memes in Digital Culture, charakterizuje jako kulturní 

reprodukci poháněnou nejrůznějšími způsoby kopírování a imitace, která vytváří a odráží 

obecné myšlenkové nastavení společnosti.7 Další široce rozšířenou činností je vytváření 

obsahu na YouTube, kde například uživatelé pravidelně tvoří rekapitulace seriálových 

epizod, natáčejí recenze nebo točí své bezprostřední reakce na jiné mediální obsahy 

(reaction videos). Populární činností je i psaní fan fiction (blíže popsáno ve druhé 

kapitole) či ruční tvorba fanouškovských předmětů s určitou tematikou.    

Otázkou ale je, jak vymezit, kdo všechno se dá v konvergentní kultuře považovat za 

produsera - produživatele. Mohli bychom na produživatelství nahlížet tak, že se 

produživatelem stává každý člověk, který kdy něco okomentoval na sociálních sítích. 

Americká profesorka antropologie Elizabeth Bird, jež se zabývá i médii, tvrdí, že tomu 

tak není. Jako argument uvádí následující počty: oblíbený televizní seriál sledují miliony 

lidí, ale jen tisíce z nich jsou součástí nějaké fanouškovské komunity a jen stovky se 

nějakým způsobem dále účastní fanouškovských aktivit.8 9 Fanouškovskými aktivitami 

můžeme chápat srazy a další již jmenované činnosti. Aktivitám spojeným 

s fanouškovstvím se diplomová práce věnuje v druhé kapitole. 

  

 

 
7 SHIFMAN, Limor. Memes in digital culture. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. MIT Press 
essential knowledge series, 2014, s. 4. ISBN 0262525437. 
8 BIRD, S. Elizabeth. Are we all produsers now? Convergence and media audience practices. Cultural 
Studies. 2011, 25(4-5), s. 504. DOI: https://doi.org/10.1080/09502386.2011.600532 
9 HOLÁ, Markéta, 2019, s. 3. 

https://doi.org/10.1080/09502386.2011.600532
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1.1 Konvergence médií 
 

V úvodu je třeba si v první řadě detailněji definovat, co to je médium a jaký je rozdíl 

mezi tradičními médií a tzv. novými médii. Kvůli rozvoji Internetu se totiž podle 

některých teoretiků nedá spokojit s definicí médií jako masových sdělovacích 

prostředků. Tento názor zastává polský ekonom a publicista Bohdan Jung, který dle 

svého polského kolegy Karola Jakubowicze tvrdí, že dnešní média prošla změnou na 

individualizovaná a interaktivní, takže odpadl prvek masovosti i jednosměrnosti 

sdělení.10 Existuje celá řada přístupů a různých definic, které se odlišují tím, na jaké 

aspekty médií se zaměřují. Můžeme tedy sledovat materiální přístup, který se zaměřuje 

na jednotlivé sdělovací prostředky, dále organizační přístup, jenž má v hledáčku 

organizace a instituce, které tvoří sdělení (patří sem tedy i redakce a obecně 

žurnalistická práce), a funkcionální přístup, jenž se zabývá funkcemi, které média ve 

společnosti zastávají (informace, zábava atp.).11  

Právě Internet, který je v kontextu participace publik tak klíčovým hráčem, bývá 

předmětem debaty teoretiků, jestli se dá označit za plnohodnotné masové médium. 

Podle Merrilla Morrise a Christine Oganové Internet médiem je12, podle Dennise 

McQuaila Internet masovým médiem není, protože nedisponuje organizačními 

a institucionálními vlastnostmi masových médií.13 Podle Jiráka a Köpplové Internet 

doplňuje další masová média, mezi něž klasicky řadíme periodický tisk, rozhlasové 

a televizní vysílání a právě také veřejně dostupná sdělení na Internetu.14 Masová média 

jsou obsahově univerzální, těší se velké popularitě a jsou veřejná, přičemž Jirák 

s Köpplovou dále člení jejich společné rysy na: 

1) Využití velkým počtem uživatelů díky rozsáhlým technickým a distribučním 

možnostem. 

 
10 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013, s. 55. 
ISBN 978-80-87500-38-5. 
11 Ibid. 
12 MERRILL, Morris a Christine OGAN. The Internet as Mass Medium. Journal of Computer-Mediated 
Communication. JCMC141, 1996, 1(4) [cit. 2020-01-30]. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1083-
6101.1996.tb00174.x 
13 MCQUAIL, Denis. McQuail's mass communication theory. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 
2000, s. 178. ISBN 07-619-6547-5. 
14 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, s. 18. 
ISBN 978-80-262-0743-6. 

https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1996.tb00174.x
https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1996.tb00174.x
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2) Nabízení použitelných obsahů uživatelům (informační funkce, zábavní funkce). 

3) Kontinuální nabídka těchto obsahů uživatelům. 

4) Existence těchto forem komunikace je závislá na zájmu uživatelů.15 

Kulturní důležitost masových médií vystihuje Denis McQuail v překladu Jana Jiráka: 

 „V oblasti kultury jsou masová média hlavním kanálem kulturní reprezentace a 

výrazu a primárním zdrojem obrazů sociální reality a podkladů pro formování a 

udržování sociální identity. Každodenní společenský život je zásadně strukturován podle 

rutin v užívání médií a živen jejich obsahy.“16  

Masová média ale i kvůli neustále probíhajícím změnám daným rozvojem Internetu 

a digitální sféry potkávají velké výzvy, mezi něž patří: 

1) Deinstitucionalizace masové komunikace – přispívají k ní sociální změny, kdy čím 

dál větší počet lidí mimo instituce masových médií chce společensky 

komunikovat a vlastní k tomu potřebná zařízení. 

2) Dematerializace informací – daná technologickými změnami, kdy se čím dál více 

ustupuje od materiálních forem komunikace (filmový pás, novinový papír, kniha 

atd.) a naopak dochází k digitalizaci, která umožňuje přenositelnost a sdílení 

souborů. 

3) Deintermediace – daná sociálními změnami, kdy došlo k rozvoji blogů, podcastů 

a dalších forem obsahů vytvářených lidmi mimo oficiální instituce. Jedná se 

o schopnost oslovit příjemce bez zprostředkování tradičními médii, tedy 

napřímo.17 

Pro pochopení procesu konvergence jsou podstatná primárně tzv. nová média. Ta 

polský mediolog Karol Jakubowicz definuje jako taková média, „která se od předchozích 

liší změnou v základních vlastnostech svého fungování a v modelech komunikačních 

situací a sociální komunikace, které vytvářejí.“18 Jakubowicz dále upřesňuje, že po druhé 

světové válce se postupně objevily tři generace nových médií, mezi něž patří nová média 

1.0, tedy analogové technologie, které se objevily před samotnou konvergencí, následně 

 
15 Ibid. 
16 Ibid., s. 20. 
17 JAKUBOWICZ, Karol, 2013, s. 56. 
18 Ibid., s. 60. 



10 

nová média 2.0, která zahrnují digitální technologie a jež vznikly právě v důsledku 

konvergence, a jako poslední stupeň můžeme počítat nová média 3.0, která jsou plně 

konvergovaná.19 Konvergence jako taková by nemohla probíhat bez digitalizace, která 

má právě za následek přeměnu všech elektronických médií na nová média, jež disponují 

multimedialitou a jsou vysoce interaktivní. Sledujeme zde také rozvoj nelinearity, která 

se dá ilustrovat na možnosti např. posouvání času (time-shifting) a obecně sledování 

pořadu v libovolném čase, což bylo typické především pro videokazety a další nosiče, až 

po tzv. catch up TV, pro kterou je charakteristická možnost přehrání si pořadu po určité 

době, případně hned po oficiálním vysílání, a to nejenom na televizním přijímači, ale i na 

chytrých telefonech a počítačích. Umožněn je také tzv. place-shifting, tedy možnost 

sledovat pořad prakticky odkudkoliv, pokud je divák vybaven internetovým připojením 

a chytrým telefonem. Není tedy závislý jen na jednom místě. Pro nová média jsou také 

typické služby na vyžádání, tedy VOD - video on demand (Netflix) nebo MOD - music on 

demand (Spotify).20 Uživatel má tak možnost si vytvořit vlastní playlist a sdílet ho 

s přáteli, případně si lze sestavit seznam filmů a seriálů, které si může uložit i k offline 

zhlédnutí. 

Nová média 2.0, která jsou typická pro proces konvergence, mediální teoretik Martin 

Lister definuje jako digitální, interaktivní, síťová, virtuální, hypertextová a simulativní.21 

McQuail poukazuje na rozdíly mezi novými médii 1.0 a 2.0 takto: 

1) Nová média 2.0 přinášejí daleko vyšší stupeň interaktivity vůči vysílateli a vyšší 

míru vlastní iniciativy, co se uživatele týče. Zároveň nelineárnost služeb 

umožňuje to, aby si uživatel sám řídil způsob distribuce obsahů. 

2) Uživatel má vyšší pocit společenské přítomnosti, tedy větší propojenosti s dalšími 

uživateli. Příkladem budiž např. diskuzní fóra a sekce komentářů na sociálních 

sítích. 

3) Uživatel má větší autonomii s ohledem na volné užití obsahů. 

 
19 Ibid. 
20 Ibid., s. 18. 
21 LISTER, Martin et al. New media: a critical introduction. 2nd ed. New York, N.Y.: Routledge, 2009, 
s. 13. ISBN 0415431611. 
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4) Existuje vyšší míra personalizace a možnost kontaktu s jedinečnými obsahy. 

Uživatel také může relativně snadno kontaktovat autora obsahu nebo se sám 

může stát producentem obsahu. 22 

Nová média 3.0 jsou pak pomyslným dosavadním završením procesu konvergence, 

kdy na prvním místě stojí technologický vývoj (nové smartphony, chytré televize nové 

generace, streamování, čistě internetová rádia) a až pak komunikace obsahů.23 

Konvergence médií neboli mediální konvergence, se dá vnímat jako mnohem 

zásadnější proces než pouhá technologická transformace a integrace telekomunikace. 

Představuje totiž globální změnu v mezilidských vztazích, v obchodu a průmyslu. Jelikož 

se jedná o aktuální téma, které se s rozvojem nových technologií neustále posouvá, 

můžeme se setkat s celou řadou definic mediální konvergence. Tim Dwyer například 

mediální konvergenci vnímá jako proces spočívající v tom, že nové technologie jsou 

přijaty a využívány tradičními médii a průmysly zaměřenými na komunikaci a kulturu.24 

Anders Fagerjord a Tanja Storsul zase mediální konvergenci definují prostřednictvím 

několika dominantních interpretací: na konvergenci sítí (networks), služeb (services), 

rétorik (rhetorics), trhů (markets) a regulačních systémů (regulatory regimes).25  

Koncepty zabývající se konvergencí se převážně začaly objevovat v 80. letech 

20. století. Za hlavního průkopníka pojmu mediální konvergence je považován Ithiel de 

Sola Pool, americký vědec známý svým výzkumem vlivu technologií na společnost. Ten 

v roce 1983 popsal konvergenci ve své známé knize Technologies of Freedom jako:  

 
„Proces stírání hranic mezi médii, dokonce i mezi přímými formami komunikace, jako 

je poštovní, telefonní a telegrafická komunikace, s masovou komunikací, jakou je tisk, 

rádio a televize.“26  

 
22 MCQUAIL, Denis, 2000, s. 127-128. 
23 JAKUBOWICZ, Karol, 2013, s. 66. 
24 DWYER, Tim. Media Convergence. London: Open University Press - McGraw-Hill Education, 2010, s. 2. 
ISBN 9780335239429. 
25 FAGERJORD, Anders a Tanja STORSUL. Questioning Convergence. In: Ambivalence towards 
Convergence: Digitalization and Media Change, Goteborg: Nordicom, 2007, s. 20 [cit. 2020-01-30]. 
Dostupné z: 
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37257/Ambivalence%20Fagerjord%20%26%20Storsu
l.pdf?sequence=1  
26 DE SOLA POOL, Ithiel. Technologies of Freedom. Dotisk, přepracované vydání. USA: Harvard University 
Press, 1983, s. 23. ISBN 0674872339. 
 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37257/Ambivalence%20Fagerjord%20%26%20Storsul.pdf?sequence=1
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37257/Ambivalence%20Fagerjord%20%26%20Storsul.pdf?sequence=1
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V 90. letech pak o konceptu konvergence pokračovaly debaty a z mediální 

konvergence se začalo stávat klíčové téma. Pojmu se dokonce věnovala i Evropská 

komise, když v roce 1997 vydala tzv. green paper, v němž se věnovala svému výkladu 

termínu konvergence a k němu se vázajícím regulačním implikacím. Konvergenci 

definovala jako a) schopnost různých sítí a platforem poskytovat podobné služby a za b) 

spojení uživatelských přístrojů jako je mobil, televize a osobní počítač do jednoho.27 

Uživatelé účastnící se komunikace tak mohou používat různé služby ze stejných 

platforem (digitální televize, satelity, kabelové sítě, mobily) či zařízení. Konvergence je 

neustále probíhající proces, který je v současnosti dominantní hlavně v prostředí 

Internetu. Díky Internetu je totiž možné přenášet všechny multimediální prvky jako jsou 

texty, obrázky, videa a zvuky. Internet také umožňuje jak lineární, tak nelineární 

komunikaci, dále komunikaci interpersonální (one to one), jednosměrnou (one to many), 

skupinovou (few to few), distribuční (many to many) a také soukromou (one to a few).28  

Konkrétně interpersonální komunikace jednotlivce vůči široké veřejnosti (blogy, 

sociální sítě) je typickým společenským jevem spojeným s konvergencí médií. Můžeme 

tak pozorovat fenomény jako je masová interpersonální komunikace či masová osobní 

komunikace29 – ta konkrétně široce přispívá k dalšímu fenoménu, kterým je fandom 

neboli fanouškovská komunita, viz příslušná kapitola této práce. Tento typ komunikace 

totiž odstraňuje hranice mezi odesílatelem a příjemcem a umožňuje publikování 

a rozesílání uměleckých obsahů samotných uživatelů. Masová osobní komunikace je 

ukázkou již zmíněné deintermediace, kde mizí rozdíly mezi profesionálním 

a amatérským obsahem. K oslovení fanoušků již nejsou třeba výslovně jen profesionální 

organizace, informace a tvůrčí obsahy je nyní možné šířit bez prostředníka na Internetu. 

Mediální trh tedy ovlivňují a formují i samotní odběratelé. 

 Michael Latzer rozdělil konvergenci hned na několik kategorií, jež jsou 

charakteristické typem procesu, ale zároveň je jejich společným jmenovatelem mediální 

komunikace. Těmito typy jsou: 

 
27 SCHORR, Angela, William CAMPBELL a Michael SCHENK. Communication Research and Media Science 
in Europe: Perspectives for Research and Academic Training in Europe's Changing Media Reality. Berlin: 
DE GRUYTER MOUTON, 2013, s. 11. ISBN 978-3-11-084920-2. 
28 JAKUBOWICZ, Karol, 2013, s. 28-29. 
29 Ibid., s. 29. 
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1) Technologická konvergence – dominantní typ. Zaštiťuje vše, co se týká 

univerzálního digitálního kódu, běžných IP protokolů, které se využívají na 

rozdílných digitálních platformách. Patří sem tedy i technologický pokrok vedoucí 

ke sjednocení různých funkcí do jednoho zařízení, např. chytrého telefonu. 

2) Korporátní konvergence – je rozšiřována právě technologickou konvergencí, kdy 

korporátní společnosti a mediální podniky přijaly roli Internetu a rozšířily 

distribuci svých produktů a programů na různé platformy, jako je internetová 

televize či rozhlas.  

3) Socio-funkční konvergence – pojí se ke korporátní konvergenci. Jde o zjištění, že 

použití telekomunikace v soukromém sektoru, zaměřeném především na 

zábavu, se neustále zvyšuje. Vysílání je také daleko podstatnější pro obchodní 

komunikaci (např. interní korporátní TV). V zábavním průmyslu je tak typické, že 

od první myšlenky na tvorbu nějakého programu či produktu se přemýšlí o tom, 

na jakých všech platformách by dále mohl figurovat a vydělávat peníze. 

Např. televizní pořad je mnohdy přizpůsobován i jinému médiu než jen televizi 

atd.  

4) Receptivní konvergence – aplikaci produktu na vícero platforem rozvíjí právě 

receptivní konvergence, která se zabývá přijetím a případnou změnou přijetí, 

pokud je to nutné. Sleduje také například to, že se uživatelé většinou účastní 

několika aktivit najednou (sledování televize, do toho ve stejném čase psaní na 

mobilu a diskutování o vysílaném pořadu na sociálních sítích nebo fórech). 

5) Prostorová konvergence – zachycuje globalizační efekt neustále se 

prohlubujícího stírání hranic mezi různými službami a uniformitu technologií. 

Popisuje zmasovění, ale zároveň fragmentaci publika, kdy tradiční divák televize 

a posluchač rozhlasu je spíše pasivním uživatelem, kdežto uživatel Internetu je 

považován za aktivního přispěvovatele obsahů. 

6) Regulační konvergence – zabývá se koordinací a integrací regulačních systémů 

médií a telekomunikace, tedy jde o jakýsi legislativní rámec a soubor nařízení či 

doporučení. 30 

 
30 LATZER, Michael. Convergence Revisited: Toward a Modified Pattern of Communications 
Governance. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies [online]. 
SAGE, 2009, 15(4), s. 414-415 [cit. 2020-03-18]. DOI: https://doi.org/10.1177/1354856509342342  

https://doi.org/10.1177/1354856509342342
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Jirák a Köpplová v otázce konvergence médií zase vyzdvihují společenskou důležitost 

výrobní konvergence, uživatelské konvergence a funkční konvergence. Výrobní 

konvergence by se zde dala chápat jako průsečík mezi definicemi technologické, 

korporátní a socio-funkční konvergence Michaela Latzera. Autoři ji definují jako 

„…příznačnou tendenci sbližovat se (konvergovat) v oblasti přípravy, distribuce nebo 

způsobu nabízeného vnímání nabízených obsahů.“31 Konečná podoba jinak stejných 

mediovaných sdělení je tak přizpůsobována různým médiím a jejich formám, které 

vlastníci zakládají pro další profit. Uživatelskou konvergencí pak autoři myslí uspokojení 

určité divácké potřeby tím, že je dnes možné sledovat jeden mediální produkt na vícero 

médiích (např. DVD si můžeme pustit na PC, ale i v televizi). A konečně funkční 

konvergence je typická konvergencí přístrojů, kdy jedním příkladem za všechny je chytrý 

mobilní telefon, který fotí mnohdy lépe než samotný fotoaparát, natáčí v podobné 

kvalitě, ne-li lépe, jako malé kamery, a uživatel na něm může hrát hry, surfovat na 

Internetu a sociálních sítích, volat, psát, využívat rozličné aplikace atd. Dochází tedy ke 

slučování přístrojů, které by ještě před dekádou nebylo myslitelné a které umožňuje 

vysokou interaktivitu sdělení.32 A vysoká interaktivita s sebou nese i vyšší participaci 

a aktivitu publika.  

 

1.2 Participativní kultura a participace publik 
 

Pojem participativní kultura označuje opak vůči představě pasivního publika z první 

poloviny 20. století, kdy publikum stálo na jedné straně v roli konzumentů a pasivně 

přijímalo to, co mu bylo servírováno, a producentů v opačném táboře. Technologický 

vývoj a konvergence přispěly k aktivizaci publika, ale neméně podstatnou roli hrál 

i společenský vývoj. Dnešní publikum umí daleko lépe vyhledávat informace napříč 

mediálními obsahy a stejně tak již není oddělené od producentů, nýbrž se stává aktivními 

participanty a účastníky procesu tvorby mediálních obsahů.33  

 
 
31 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ, 2015, s. 39. 
32 Ibid. 
33 ADLEROVÁ, Vanda, Kultura konvergence – konvergentní kultura. MedKult [online]. 2. 9. 2015 [cit. 
2020-01-30]. Dostupné z: http://medkult.upmedia.cz/Keywords/kultura-konvergence/ 
 

http://medkult.upmedia.cz/Keywords/kultura-konvergence/
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Jenkins hovoří o tom, že jsou to převážně teenageři, kteří se účastní participativní 

kultury. Více než polovina teenagerů s přístupem k Internetu podle projektu Pew 

Internet & American Life Project z roku 2005 vytváří nějaký mediální obsah, a přibližně 

jedna třetina pak svůj obsah (content) sdílí na síti.34 Dnes, tedy o 15 let později, budou 

tato čísla nepochybně vyšší i díky rozmachu sociálních sítí, které ještě v době uvedeného 

projektu nebyly tak rozšířené, a díky již zmíněné mediální a technologické konvergenci, 

která umožnila o mnoho snazší nahrávání tvůrčích obsahů na Internet. Jenkins 

participativní kulturu definuje jako kulturu s nízkými překážkami vůči uměleckému 

projevu a občanské angažovanosti. Participativní kultura je typická silnou podporou ke 

sdílení a vytváření obsahů a také neformálním předáváním znalostí ze strany starších 

a zkušenějších uživatelů k těm mladším. Podstatné je také to, že členové participativní 

kultury věří v užitečnost svých příspěvků a své tvorby a pociťují mezi sebou spojení. 

Záleží jim také na tom, co si ostatní o jejich výtvorech myslí.35  

Rozlišujeme také několik forem participativní kultury, které zahrnují: 

a) Přidruženost – tedy různá formální i neformální členství v tzv. on-line 

komunitách, které se soustřeďují kolem nejrůznějších forem médií – ať už to jsou 

sociální sítě, různé chatovací místnosti, multiplayerové hry a s nimi spojená 

komunikace hráčů v živém čase, nebo například právě fanouškovská fóra. 

b) Vyjádření – spočívající v produkci nových kreativních forem, jako je například 

samplování, tedy práce se zvukovými vzorky, vytváření módů (alternativních 

úprav toho kterého softwaru), fanouškovských videí, psaní fanfikce, vydávání 

fanouškovských periodik, produkce remixů a tzv. mashupů (spojení dvou čí více 

písní, filmů či seriálů dohromady a vytvoření např. krátkého videa, které 

následně fanoušek nahraje na YouTube nebo jiné mediální platformy). 

c) Řešení problému ve spolupráci – zahrnuje formální i neformální práci v týmech 

za účelem vytvoření nějaké nové znalosti, např. hesla na Wikipedii či společně 

vyvíjené nezávislé hry. 

 
34 LENHART, Amanda, Mary MADDEN a Paul HITLIN, Teens and Technology: Youth are leading the 
transition to a fully wired and mobile nation. Pewinternet.org [online]. 27. 7. 2005 [cit. 2020-01-30]. 
Dostupné z: https://www.pewinternet.org/wp-
content/uploads/sites/9/media/Files/Reports/2005/PIP_Teens_Tech_July2005web.pdf.pdf 
35 JENKINS, Henry. Confronting the challenges of participatory culture: media education for the 21st 
century. Cambridge, MA: The MIT Press, 2009, s. 11. ISBN 978-0262513623. 

https://www.pewinternet.org/wp-content/uploads/sites/9/media/Files/Reports/2005/PIP_Teens_Tech_July2005web.pdf.pdf
https://www.pewinternet.org/wp-content/uploads/sites/9/media/Files/Reports/2005/PIP_Teens_Tech_July2005web.pdf.pdf
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d) Cirkulace – utváření proudu médií, například v podobě podcastů nebo 

blogování.36 

Na základě těchto forem můžeme konstatovat, že participativní kultura přináší 

benefity v podobě vzájemného učení založeném na přístupu „rovný s rovným“, 

publikování vlastní tvorby je jednodušší než kdy předtím díky existenci Internetu 

a sociálních sítí a každý má možnost se inspirovat a zlepšovat ve své vlastní tvorbě, 

např. díky tutoriálům (dostupným návodným videím). Podpořeno je občanství, diverzita 

v uměleckém vyjádření a nabývání nových schopností, které se následně mohou hodit 

v zaměstnání. Jenkins ale upozorňuje i na tři nebezpečí, která se k participativní kultuře 

vážou. V první řadě jde o tzv. participativní propast, tedy o nerovný přístup 

k příležitostem a dovednostem. Tuto propast můžeme pozorovat především 

v rozvojových zemích a zemích třetího světa postižených chudobou, kde ne každý 

teenager má přístup k internetovému připojení a jeho či její možnost participace je na 

rozdíl od vrstevníků v Evropě a USA fundamentálně ztížena. Dalším problémem je 

transparentnost, respektive nedostatečné rozpoznání toho, jak média ovlivňují vnímání 

reálného světa. Nebezpečím zde tak mohou být fake news, videa, jejichž protagonisté 

jsou upraveni různými softwarovými programy tak, aby vypadali jako reální státníci nebo 

jiné veřejně známé osobnosti (tzv. deepfake37), či různé konspirace. Poznat, co je 

skutečnost, se tak stává výzvou pro celou společnost v tomto mediálním věku. 

A konečně poslední nebezpečí spočívá v tzv. etické výzvě, kdy se pomalu hroutí tradiční 

profesionalizované vzdělávání a socializace, která by mladé lidi připravila na čím dál 

podstatnější role mediálních tvůrců.38  

Možnost participace na vytváření mediálních obsahů má dnes ve vyspělém světě 

prakticky každý, ale i tato skutečnost se nachází v hledáčku kritiků. V rámci nárůstu 

interaktivity totiž dochází totiž k převaze kvantity nad kvalitou, např. každou minutu na 

YouTube přibudou stovky hodin videí, ale jen zlomek tohoto nahraného materiálu by se 

 
36 Ibid., s. 11-12. 
37 Pozn. autorky: například společnost Facebook na začátku ledna 2020 vydala prohlášení, v němž uvádí, 
že s ohledem na blížící se americké volby na své platformě zakazuje zmanipulovaná videa a fotky, která 
vznikla jako produkt umělé inteligence nebo algoritmů. Viz: 
https://www.theverge.com/2020/1/7/21054504/facebook-instagram-deepfake-ban-videos-nancy-
pelosi-congress 
38 JENKINS, Henry, 2009, s. 12. 

https://www.theverge.com/2020/1/7/21054504/facebook-instagram-deepfake-ban-videos-nancy-pelosi-congress
https://www.theverge.com/2020/1/7/21054504/facebook-instagram-deepfake-ban-videos-nancy-pelosi-congress
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dal považovat za kvalitní.39 S lehkými obavami na tzv. prozumentskou roli členů publika 

hledí i Denis McQuail, který upozorňuje, že se díky Internetu může dnes každý člověk 

podílet na produkci zpravodajských obsahů, a to tak, že natáčí videa, publikuje je na 

sociálních sítích nebo je zasílá do redakcí (tento trend můžeme zajisté pozorovat ve 

zpravodajství, kde se často využívá právě videoklipů a fotek zaslaných diváky pro 

doplnění reportáže), zároveň každý jednotlivec může volně šířit svoje názory a například 

i interní informace. McQuail říká: 

  
„…to sice může být obohacující, zároveň jde ale o druhořadou roli a může také dojít 

ke zneužívání publika. Cestu otevřely již nejrůznější nové formáty televizních dokumentů 

a reality show.“40  

 
Podle autora se sice důležitost obsahu generovaného uživateli (user-generated 

content) zvýšila, ale co se týče seriózního zpravodajství, role tohoto obsahu tak 

podstatná není.41  V otázce vztahu žurnalistiky a publika McQuail tvrdí, že i přes pevnější 

vztahy a vysokou míru interakce jsou vazby mezi žurnalistikou a publikem slabší, protože 

publikum již není tak čitelné a je přelétavější.42 Tento názor se zdá být oprávněný, 

protože publikum si dnes více než kdy v minulosti pečlivě vybírá, čemu bude věnovat 

svůj čas a využívá příležitosti porovnat informace napříč více zdroji.  

Tento fakt je nepochybně typický pro fenomén aktivního publika, které se od 

pasivního publika liší v mnoha směrech. Fenomén aktivního publika se začal objevovat 

v druhé polovině 20. století díky kulturálním studiím, kdy paradigma pasivního diváka, 

který je odevzdaný a závislý na sděleních, jež jsou mu zasílána, aniž by o nich nějak 

hlouběji přemýšlel či je zpochybňoval, vystřídal zájem o individualitu a aktivitu. Od té 

doby je publikum vnímáno jako aktivní aktér v mediální komunikaci, který se sám umí 

rozhodnout, jaká sdělení bude preferovat, z jakých zdrojů je bude čerpat a jak si je ve 

 
39 TRNOBRANSKÁ, Jana, Participativní kultura, participativní společnost a média. Medium [online]. 25. 
12. 2017 [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://medium.com/uisk-library-services-
today/participativn%C3%AD-kultura-participativn%C3%AD-spole%C4%8Dnost-a-m%C3%A9dia-
bd715398819f 
40 MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 

2016, s. 192. ISBN 978-80-246-3093-9. 

41 Ibid. 
42 Ibid., s. 196. 

https://medium.com/uisk-library-services-today/participativn%C3%AD-kultura-participativn%C3%AD-spole%C4%8Dnost-a-m%C3%A9dia-bd715398819f
https://medium.com/uisk-library-services-today/participativn%C3%AD-kultura-participativn%C3%AD-spole%C4%8Dnost-a-m%C3%A9dia-bd715398819f
https://medium.com/uisk-library-services-today/participativn%C3%AD-kultura-participativn%C3%AD-spole%C4%8Dnost-a-m%C3%A9dia-bd715398819f
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výsledku vyloží. Pasivní publikum tedy bylo vnímáno jako pasivní aktér v mediální 

komunikaci, jehož sdělení zasáhne a on na základě toho reaguje. Tento pohled vychází 

z přenosového modelu komunikace.43 O změnu v nazírání role publika se ale zasadili už 

Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson a Hazel Gaudetová ve svém výzkumu The People’s 

Choice (1948). Tento proslulý výzkum se dá charakterizovat jako jedinečný vhled do 

utváření volebních preferencí u amerických voličů během prezidentské volební kampaně 

v období od května do listopadu roku 1940. Autoři výzkumu chtěli zjistit, jak se 

v uvedeném časovém úseku tvoří a vyvíjejí názory a volební preference obyvatel 

sledovaného regionu. Předpokladem bylo, že je může ovlivňovat celá řada faktorů. Za 

takové faktory byla média, lidé v bezprostředním okolí atd.44 Podstatné tedy v celém 

výzkumu bylo zjistit, proč se lidé rozhodli volit toho či onoho kandidáta, a na základě 

jakých myšlenkových pochodů ke své volbě voliči dospěli. Jedním z hlavních výsledků 

studie bylo určení tří hlavních účinků médií: aktivace, posílení a konverze. 45 Na základě 

shromážděných dat se ukázalo, že role médií spočívá spíše v utvrzení již rozhodnutých 

voličů v jejich názoru, než že by média byla schopná zformovat u voliče úplně nový názor. 

Daleko větší roli na utváření rozhodnutí voliče se ukázali mít příbuzní a přátelé 

(tzv. názoroví vůdci – opinion leaders). Mediovaná sdělení tak dle těchto zjištění 

neproudila přímo k adresátovi, ale nejdříve postupovala přes tyto jmenované aktivní 

členy publika, kteří pak informace dále reprodukovali.46  

Další rozvoj zájmu o publikum pak probíhal v 70. a 80. letech, kdy se dokonce začalo 

mluvit o etnografickém obratu, který v mediálních studiích může být chápan jako 

přenesení zájmu o chování nejrůznějších skupin diváků v závislosti na jejich 

společenském postavení a preferencí různých médií a žánrů. Středem zájmu tak byla 

především percepce médií v každodenním životě.47 Tímto tématem se dále zabývali 

badatelé jako James Lull, Dorothy Hobsonová nebo Ien Angová (zásadní studie Watching 

Dallas z roku 1985, v níž došla k závěru, že tento americký seriál nebo spíše soap opera 

 
43 Co je aktivní publikum: „sémantická moc“ publika (volnost vyložit si sdělení po svém), MediaGram 
[online]. [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://mediagram.cz/uzivatele/co-je-aktivni-publikum 
44 HOLÁ, Markéta. Konspekt č. 1. Praha, 2018, s. 1. Seminární práce. Univerzita Karlova, Fakulta 
sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. 
45 LAZARSFELD, Paul, Bernard BERELSON a Hazel GAUDET. The People’s Choice. How the voter makes up 
his mind in a presidential campaign. 2nd ed. New York: Columbia University Press, 1948, 178 s. 
46 Co je aktivní publikum: „sémantická moc“ publika (volnost vyložit si sdělení po svém), MediaGram 
[online]. [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://mediagram.cz/uzivatele/co-je-aktivni-publikum 
47 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ, 2015, s. 216. 

https://mediagram.cz/uzivatele/co-je-aktivni-publikum
https://mediagram.cz/uzivatele/co-je-aktivni-publikum
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divačkám kromě relaxu přináší emocionální identifikaci s hlavními ženskými 

postavami).48 A v neposlední řadě pak koncept aktivního publika metodologicky zasadil 

Stuart Hall se svou teorií kódování a dekódování, v níž prezentoval zjištění, že 

zakódování významu do sdělení může být rozdílné od následného procesu dekódování 

významu sdělení ze strany příjemce.49 Přelomovou skutečností ve vztahu ke konceptu 

aktivního publika se tedy postupem následujících let stalo primárně to, že publikum si 

aktivně vybírá médium, aktivně jedná a interaguje s obsahy, což obrátilo tok pozornosti 

na jednotlivce a uživatele jako takové.  Každý jednotlivý divák či uživatel si také sdělení 

může interpretovat po svém, jak ukázal model kódování a dekódování. 

V dnešní době můžeme publikum označit přívlastkem interaktivní, protože má 

možnost se aktivně podílet na konečném vyznění sdělení. Obsahy také může 

pozměňovat, i proto je interaktivní. Jirák a Köpplová tvrdí, že digitalizace ve spojení 

s médii a interaktivitou přinesla čtyři podstatné změny. První z nich je, že díky rozšíření 

nabídky programů se může rozšiřovat i počet publik, které se soustřeďují okolo daného 

programu. Uživatelé si také mohou vybrat, v jaký čas budou daný program konzumovat 

a jakou platformu ke konzumaci využijí (jestli se na pořad podívají v televizi v určeném 

čase, nebo si ho díky chytré televizi přehrají později, případně využijí streamovacích 

služeb, nebo si ho koupí či stáhnou). S tím souvisí i druhá změna, která spočívá 

v možnosti záznamu a uchovávání obrazových i video nahrávek. Autoři uvádějí možnost 

sestavení libovolného pořadí skladeb formátu .mp3, v dnešní době je ale toto posunuto 

ještě dále právě díky streamovacím službám, kdy si hudební fanoušek může sestavit svůj 

online playlist na Spotify a neustále ho aktualizovat. Toto platí i pro filmové a seriálové 

fanoušky, kdy například diváci Hry o trůny mohou díky streamovací službě HBO GO 

sledovat jednotlivé díly a série v libovolném pořadí, kdekoliv a kdykoliv, pokud mají 

službu předplacenou a mají přístup k Internetu. Třetí změnou je nadnárodní charakter 

nabízených mediálních sdělení, která se mohou šířit napříč celým globálním publikem. 

Tato změna je zásadní i pro lokální tvůrce. Americká streamovací služba Netflix dává 

kromě vlastní originální tvorby prostor i lokální produkci, což představuje skvělou 

příležitost především pro evropské tvůrce, kteří tak mohou představit svoji tvorbu 

 
48 FILKUKOVÁ, Petra, Ang, Ien (1954) | RPM č. 10. Revue pro média [online]. [cit. 2020-01-30]. Dostupné 
z: http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/ang.htm 
49 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ, 2015, s. 216. 

http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/ang.htm
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i mimo hranice svého státu. Jen na konci roku 2019 se ve filmotéce Netflixu nacházelo 

94 celovečerních českých filmů.50 V takovém případě je ale samozřejmě třeba nabízet 

tyto tituly alespoň s anglickými titulky, aby oslovily i zahraniční publikum, což stále 

u řady českých filmových titulů nenastalo. Lokalizace do více jazyků je tak nutností pro 

naplnění tohoto potenciálu, jinak budou stále drtivě dominovat angloamerické tituly. 

A poslední, čtvrtou změnou, je větší fragmentace, tedy rozdrobení publik. Publikum tedy 

není žádným homogenním davem příjemců, ale sestává se z nespočtu skupin.51 

Jakubowicz pak příjemce dělí podle stupně jejich angažovanosti v procesu 

komunikace. Prvním stupněm je samotný příjemce, který obsahy konzumuje na základě 

dané programové nabídky. Druhým stupněm je aktivní příjemce, který si aktivně vybírá 

obsahy (může to ale také v extrémním případě znamenat, že bude aktivně odmítat 

obsahy, s nimiž se názorově neshoduje a uzavírat se ve své názorové bublině). Tito 

příjemci se podle Jakubowicze dají nazvat pojmem participativní konzumenti 

informací.52 Třetím stupněm je uživatel, tedy člověk, který si obsahy vyhledává napříč 

platformami a sám si volí čas a místo, kde je bude přijímat. Účastní se diskuzí a přispívá 

do různých fór. Sem bychom nepochybně mohli zařadit velkou část fanoušků Hry 

o trůny. Čtvrtým stupněm je pak účastník/spolutvůrce, který se podílí na tvorbě obsahů 

(obsah generovaný uživateli). Takový člověk pak může být označen termínem prosumer 

(prozument) či produser (produživatel), kdy diferenciaci těchto pojmů je věnována 

následující krátká sekce práce. Sem bychom mohli zařadit fanoušky Hry o trůny, kteří 

tvoří například reaction videos, recenze, podcasty, v nichž rozebírají dění v seriálu nebo 

hovoří s hosty z řad hereckého obsazení, či různá mashup videa z odvysílaných epizod. 

Jsou tedy jak konzumenty, tak tvůrci. Pátým stupněm je partner, který zastává funkci 

v rámci udělování souhlasu s vysílaným produktem, tzn. patří sem různé rady 

posluchačů a diváků, programové rady atd. Posledním stupněm je pak 

organizátor/tvůrce/správce, kdy tento stupeň angažovanosti je charakteristický pro 

různá občanská a nezávislá média, pro něž je typická tato forma participace.53 I sem 

 
50 SEMECKÝ, Petr, Katalog Netflixu bude mít ke konci roku 2019 přes 100 českých filmů. Filmtoro 
[online]. 2019 [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://filmtoro.cz/blog/katalog-netflixu-bude-mit-ke-
konci-roku-2019-pres-100-ceskych-filmu 
51 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ, 2015, s. 219-220. 
52 JAKUBOWICZ, Karol, 2013, s. 151. 
53 Ibid., s. 151-152. 

https://filmtoro.cz/blog/katalog-netflixu-bude-mit-ke-konci-roku-2019-pres-100-ceskych-filmu
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bychom mohli zařadit fanoušky Hry o trůny, kteří například založili a spravují 

fanouškovské stránky, jež přinášejí nejnovější informace a zprostředkovávají platformu 

k diskuzi pro třetí stupeň, tedy příjemce. 

 

1.3 Prozument vs produživatel 
 

Pojem prosumer (v českém překladu se obvykle používá prozument) přinesl do 

širokého povědomí americký spisovatel a futurolog Alvin Toffler v 80. letech 20. století 

ve své knize Třetí vlna. Pod tímto označením můžeme převážně v ekonomickém smyslu 

chápat spotřebitele jako proaktivního konzumenta, který aktivně vyhledává určité 

produkty a díky zpětné vazbě může ovlivnit jejich vzhled, funkcionalitu, distribuci atd.54 

Myšlenka Třetí vlny spočívá v tom, že zpočátku lidé konzumovali to, co si sami vyrobili. 

Neexistovalo tedy dělení na spotřebitele a výrobce. V druhé vlně typické pro 

průmyslovou revoluci se lidé začali vzdělávat a specializovat, nastal proces 

industrializace, a tudíž nevyhnutelně došlo k rozšíření produktů a inovací. Lidé se nadále 

nemuseli spoléhat jen na to, co si vyrobí. V rámci přerodu společnosti do její 

postindustriální podoby pak přichází další stupeň, pro nějž je dle Tofflera typický pokles 

čistého konzumentství. Konzumenta nahrazuje prozument, kterého můžeme chápat 

jako člověka produkujícího některé své zboží, případně poskytujícího určité služby, které 

slouží i jemu samému.55 Příkladem takového chování může být šití vlastního oblečení 

(dnes tak populární koncept Do It Yourself – Vyrob si sám), vaření jídla, pěstování 

zeleniny a ovoce, různé formy kutilství atd. Prozument tak preferuje tvorbu vlastních 

produktů pro své vlastní použití, ne k masové distribuci. Stručně řečeno by s rozvojem 

prozumentství mělo dojít k demarketizaci a demasifikaci.56 V dnešním světě digitálních 

technologií a v kontextu fanouškovských komunit bychom prozumenta mohli chápat 

jako tvůrce neoficiálního fyzického merchandise, jmenovitě například triček s potiskem 

toho kterého fandomu, figurek, šperků atd.  

 
54 MCQUAIL, Denis, 2016, s. 192.  
55 KOTLER, Philip, The Prosumer Movement: a New Challenge For Marketers. NA - Advances in 
Consumer Research [online]. Association for Consumer Research, 1986, (13), s. 510-513 [cit. 2020-03-
18]. Dostupné z: https://www.acrwebsite.org/volumes/6542 
56 Ibid. 

https://www.acrwebsite.org/volumes/6542
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Komunikační studia spíše pracují s jeho aktualizovaným pojetím, kterým je označení 

produser (českým překladem by mohlo být slovo produživatel). S tímto pojmem přišel 

australský akademik Axel Bruns v roce 2008. Jeho pojetí je vhodnější z toho důvodu, že 

je v tomto kontextu zaměřeno na uživatele nových médií, kteří se podílejí na aktivní 

tvorbě mediálních obsahů.57 Produživatelem je tak producent již zmíněného user-

generated content (obsahu generovaného uživateli) na Internetu, což v kontextu 

fanouškovských komunit znamená celou řadu činností – natáčení videí, psaní recenzí, 

vytváření memů, fan fiction, podcastů a dalších mediálních obsahů. Axel Bruns se 

svým konceptem produživatele vycházel z kulturálních studií a dle jeho definice je 

produživatelství aktivnější a produktivnější rolí konzumenta médií. Bruns tedy také 

odmítá představu publika plného pasivních konzumentů a naopak vyzdvihuje roli publika 

jakožto aktivního producenta i konzumenta mediálních obsahů.58  

Není tedy pochyb, že publikum 21. století je aktivním publikem, které participuje na 

tvorbě obsahů. Obzvlášť v diskurzu médií se pak ukazuje důležitost produživatele pro 

tvorbu mediálních obsahů, byť je otázkou, jestli je každý uživatel Internetu právě 

produživatelem. Pokud bychom přijali myšlenku, že např. i sdílení obsahů tvořených 

médii na naše sociální sítě je znakem participace a produživatelství, pak bychom byli 

produživateli téměř všichni. Tomuto názoru ale oponuje již zmíněná Elizabeth Bird 

v první kapitole práce. Jelikož se ale produživatelství z velké části soustřeďuje kolem 

zábavního průmyslu a populární kultury59, dá se usuzovat, že produživateli budou často 

právě fanoušci. Právě fanoušky a pojmem fandom se zabývá další kapitola této 

diplomové práce. 

 

 

 

 

 
57 MCQUAIL, Denis, 2016, s. 192. 
58 RITZER, George, Paul DEAN a Nathan JURGENSON. The Coming of Age of the Prosumer. American 
Behavioral Scientist. SAGE Publications, 2012, 56(4), s. 379-398. DOI: 
https://doi.org/10.1177/0002764211429368 
59 BIRD, S. Elizabeth, 2011, s. 510.   
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2 Pojem fandom 
 

Fandom se dá definovat jako sdružení fanoušků, pro které je charakteristický pocit 

sounáležitosti, empatie a důvěrná znalost předmětu fandomu sdílené s ostatními členy 

toho daného fandomu. Cambridge Dictionary pojem fandom popisuje jako „skupinu 

fanoušků někoho nebo něčeho vyznačující se velkým entuziasmem“.60 Klíčovým prvkem 

je tedy slovo fan neboli fanoušek, a množinu fanoušků nazýváme fandom. 

Z etymologického hlediska pojem fan vychází ze slova fanatic (lat. fanaticus), tedy 

v češtině fanatický. To podle Jansové odkazuje k „intenzivnímu náboženskému 

následování, excesivnímu citovému vztahu k něčemu/někomu či velmi výraznému 

entuziasmu.“61 62 Mark Duffett fandom popisuje jako sociokulturní fenomén, který se 

z velké části pojí k moderní kapitalistické společnosti, elektronickým médiím, masové 

kultuře a zábavnímu průmyslu, ale zároveň potvrzuje Jenkinsův názor, že fandom vzniká 

jako odpověď na specifické historické podmínky.63 

Před rozvojem Internetu a nástupem sociálních sítí fanoušci četli tzv. fanziny, tedy 

fanouškovské časopisy, ale později se přesměrovali hlavně na diskuzní fóra. Zde často 

komunikují prostřednictvím fanspeaku, tedy fanouškovského jazyka, který je založen na 

složeninách, zkratkách a heslech typických pro daný fandom.64 Fanoušci se soustřeďují 

ve fanklubech zaměřených na danou celebritu, seriál či film. Fandomy tvoří mnoho 

tzv. artefaktů, mezi které patří například fanart (umělecká díla, kresby), fan videa či 

fansub (neoficiální titulky k jejich oblíbenému filmu/seriálu). Běžný je i role-play (hraní 

rolí) a s tím související cosplay (složenina slov costume a play – jde tedy o tvorbu 

kostýmů).65 Fanoušci často zasílají předmětům svého zájmu fanouškovské dopisy (fan 

letters) nebo fotky k podpisům. Ekvivalentem ke slovu fandom je pojem pocházející 

 
60 Fandom, Cambridge Dictionary [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fandom 
61 JANSOVÁ, Iveta. Kategorie fanoušek jako teoretický problém: aktivity, praktiky a kategorizace. 
Olomouc. Dizertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Doc. Mgr. Daniel Bína, 
Ph.D., 2018, s. 31. 
62 Pozn. autorky: Jsem si vědoma toho, že kvalifikační práce nejsou nejlepší zdroj. Jedná se o pouhou 
výjimku. 
63 DUFFETT, Mark. Understanding fandom: an introduction to the study of media fan culture. 1. London: 
Bloomsbury Academic, 2013, s. 4-5. ISBN 978-1-6235-6086-7. 
64 MOUČKOVÁ, Petra, Fandom. MedKult [online]. 6. 1. 2019 [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: 
http://medkult.upmedia.cz/Keywords/fandom/ 
65 Ibid. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fandom
http://medkult.upmedia.cz/Keywords/fandom/
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původně ze Spojených států amerických, kterým je fan base neboli fanouškovská 

základna.66 Už v první polovině 20. století se začala objevovat konkrétní označení zvlášť 

pro ženské a mužské příznivce, kdy fanynka se v angloamerickém světě běžně označuje 

pojmem fangirl (nese v sobě i negativní konotace, neboť dle Oxford English Dictionary 

souvisí s obsesí) a mužský fanoušek zase fanboy (i zde používáno v pozitivním 

i negativním smyslu). Zajímavým trendem posledního desetiletí je pak pojmenovávání 

fanouškovských komunit. Můžeme pozorovat, že buď samotní umělci pojmenovávají 

svoje fanoušky, nebo si fanoušci určují své kolektivní označení sami. Příkladem budiž 

především hudební fandomy popových interpretů. Dnes již rozpadlý britský boyband 

One Direction označoval svoje fanoušky Directioners, Justin Bieber nazývá své fanoušky 

Beliebers, Taylor Swift pro změnu Swifties a fanoušci Jessie J si říkají Heartbeats.67 

Jmenné označení fanoušků Hry o trůny již tak jasné není, ale nejčastěji se fanoušek setká 

s označením Thronies. Fanoušci často na sociálních sítích aktivně participují na výběru 

jména, kterým jsou následně oslovováni a které jejich idolové či filmoví a seriáloví tvůrci 

a producenti respektují. I tento zdánlivě marginální proces je bezpochyby výsledkem 

kulturní a mediální konvergence, která umožnila propojení fanoušků a tvůrců online. 

 Posledním pojmem, souvisejícím s fandomem, je pak fan fiction (ve zkrácené verzi 

fanfic), tedy fiktivní povídka či příběh z pera fanouška založený na již existujících 

postavách převážně ze sci-fi či fantasy seriálu, filmu či knihy.68 

 

2.1 Fenomén fanouškovství 
 

Aspekt fanatičnosti se stal zdrojem mnoha stereotypů o fanoušcích, které shrnul 

Henry Jenkins ve své uznávané knize Textual Poachers: Television Fans & Participatory 

Culture z roku 1992 na příkladu fanoušků sci-fi seriálu Star Trek (NBC, 1966 - 1969) 

následovně: 

 
66 Fan, n.2, Oxford English Dictionary [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: 
https://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/68000 
67 MCGAHAN, Michelle, The Definitive Guide to Fan Base Nicknames: Beliebers, Directioners, Swifties + 
More. PopCrush [online]. 8. 3. 2014 [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: https://popcrush.com/fan-nicknames-
beliebers-directioners-swifties-list/ 
68 Fan, n.2, Oxford English Dictionary [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: 
https://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/68000 

https://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/68000
https://popcrush.com/fan-nicknames-beliebers-directioners-swifties-list/
https://popcrush.com/fan-nicknames-beliebers-directioners-swifties-list/
https://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/68000


25 

1. Jsou to neuvažující konzumenti, kteří si koupí cokoliv, co je nějak spojeno s jejich 

oblíbeným programem a jeho hereckým obsazením. 

2. Zasvěcují svůj život shromažďování bezcenných znalostí. 

3. Dávají přílišnou váhu nedůležitému kulturnímu materiálu. 

4. Jsou to asociálové, kteří žijí pouze televizním pořadem a nemají žádný život. 

5. Jsou společností stigmatizování jako asexuální jedinci, a to proto, že se 

intenzivně zabývají populární kulturou. 

6. Jsou infantilní a nevyspělí. 

7. Nedokážou odlišit fantazii od skutečnosti.69 

Je ale důležité zopakovat, že se jedná o stereotypy, které jsou vysoce selektivní, 

a i když mohou odpovídat mnohým případům pozorování chování fanoušků, podávají 

značně zkreslený pohled na fanouškovské komunity.  

Jak již bylo zmíněno výše, původ slova fan se váže ke slovu fanatický. Tato zkratka 

se začala vyskytovat na konci 19. století v novinářských kruzích, kde se takto označovali 

příznivci profesionálních sportovních týmů (především v baseballu).70 Začalo se tak dít 

v momentě, kdy se ze sportování jakožto kolektivní aktivity všech začaly stávat 

profesionální utkání a show. Velmi brzy poté se označení fanoušek rozšířilo i do dalších 

odvětví, převážně tedy do zábavního průmyslu. Jenkins jako jedno z prvních takových 

použití slova fan uvádí v souvislosti s ženskými návštěvnicemi divadel, které podle 

tehdejších mužských kritiků chodily do divadla obdivovat spíše herce než samotnou 

hru.71 Zdá se, že pojem fanoušek tak byl od počátku posměšně spojován s určitou 

formou nebezpečného obdivu a téměř až náboženské úcty vůči někomu či něčemu.  

Zfilmovaným příkladem takového stereotypního uvažování o fanoušcích by zde mohl být 

např. oceňovaný film Misery (Misery nechce zemřít, USA, 1990), v němž se nadšená 

čtenářka a samotářka Misery stará o svého oblíbeného spisovatele poté, co měl 

autonehodu poblíž jejího obydlí. Divák velmi brzo pochopí, že tato fanynka je šílená 

a nechce spisovatele nechat jít.  

 
69 JENKINS, Henry. Textual poachers: television fans and participatory culture. 1. New York: Routledge, 
1992, s. 10. ISBN 0-203-37449-5. 
70 Ibid., s. 12. 
71 Ibid. 
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Anne Kustritz hovoří o tom, že média i zábavní průmysl trvají na interpretaci 

fanoušků jakožto infantilních, patologických jedinců a kriminalizují fanouškovské 

aktivity.72 Všeobecně mylnou představou tak je, že fanoušci jsou děsiví, jelikož nerozlišují 

ztvárněné fiktivní postavy od skutečných herců, žijí ve svých smyšlených světech a jako 

v případě fiktivní Misery z výše zmíněného filmu by se nebáli unést svého oblíbeného 

herce či ho rovnou zabít, pokud by měli příležitost. Kustritz dále uvádí, že fandom je 

mnohými vnímán jako aktivita sdílená velice mladými lidmi či nějakým způsobem 

zaostalými dospělými jedinci, kteří postrádají sociální dovednosti, a tudíž nemohou vést 

„normální“ život.73 Joli Jenson popisuje veřejnou i akademickou společností přijímané 

dělení na dva patologické fanouškovské typy – obsesivního jedince a hysterický dav. 

Podle této autorky vychází tato kategorizace z kritiky modernity. Jakmile je někdo 

označen jako deviantní, nemusí se s ním zacházet s úctou, protože může být v tomto 

výkladu nebezpečný pro druhé. Jenson tak naráží na elitistický přístup a na hodnotu 

jedince. 74 Nastává totiž společenská diferenciace na „my“ (ti vážení – studenti, 

profesoři, kritikové) versus „oni“ (ti deviantní, obsesivní, hysteričtí). Typickou 

stereotypní kategorií patologického fanouška - jedince je tzv. posedlý samotář (obsessed 

loner), který má s celebritou imaginární vztah a chce se zviditelnit stalkingem, 

výhružkami či v nejextrémnějším případě zabitím svého předmětu zájmu. V kategorii 

hysterického davu pak jde o křičící a plačící fanoušky vyhlížející svůj idol na letišti.75 

Jansová hovoří o dalších stereotypních domněnkách, které se váží k fanouškovství, 

především v otázce zevnějšku. Fanoušek by měl být dle běžných představ a předsudků 

otylý bílý muž, což je ale paradoxem, neboť podle fanouškovských studií je fanouškovství 

dominantním fenoménem u žen.76 Americká profesorka Mel Stanfill označuje fanoušky 

za stigmatizovanou skupinu, kdy negativní přijetí fanouškovství ze strany médií dle jejího 

výkladu vychází z myšlenky, že jde o „nedostatečnou formu bělošství“.77 Mužští fanoušci 

 
72 KUSTRITZ, Anne. Slashing the Romance Narrative. The Journal of American Culture [online]. 
2003, 26(3), s. 371-384 [cit. 2020-03-18]. DOI: https://doi.org/10.1111/1542-734X.00098 
73 Ibid., s. 375. 
74 JENSON, Joli. Fandom as Pathology: The Consequences of Characterization. In: LEWIS, Lisa A. The 
Adoring Audience. 1. New York: Routledge, 1992, s. 9. ISBN 0-203-18153-0. 
75 Ibid., s. 11-12. 
76 JANSOVÁ, Iveta, 2018, s. 32. 
77 STANFILL, Mel, Doing fandom, (mis)doing whiteness: Heteronormativity, racialization, and the 
discursive construction of fandom. Transformative Works and Cultures [online]. 2011, 8(1) [cit. 2020-03-
18]. DOI: https://doi.org/10.3983/twc.2011.0256 
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jsou dle její teorie zženšťováni a vnímání jako neheterosexuální, čímž jejich maskulinita 

a působení v patriarchální společnosti silně trpí.78 Je samozřejmě nesmyslné si myslet, 

že je takto nahlíženo na každého fanouška, a to z prostého důvodu: existuje nepřeberné 

množství fandomů, jejichž členové pocházejí ze všech socio-ekonomických struktur, mají 

rozdílné gendery, různou sexuální orientaci i barvu pleti. Každý fandom je specifický 

v závislosti na svém vybraném objektu či subjektu zájmu a nedá se tímto generalizujícím 

způsobem usuzovat, jaká je či není osobnost fanouška.  

Fanoušky se podrobněji zabývají tzv. fanouškovská studia (fan studies), která se 

vyznačují interdisciplinárním přístupem. V rámci fanouškovských studií rozlišujeme dva 

proudy – první se orientuje především na fanoušky samotné a druhý se zaměřuje 

převážně na výsledky fanouškovské tvorby, na kreativitu fanoušků atd.79 Jelikož se tato 

diplomová práce zaobírá emocionalitou fanouškovské komunity seriálu Hry o trůny, 

důraz je zde kladen primárně na charakteristiku této komunity, takže dominuje první 

přístup. Výzkum fanouškovských komunit je velice široký, multidisciplinární a vychází 

z psychologie, antropologie a sociologie. Mark Duffett fanouškovská studia popisuje jako 

užší oblast zaměřující se na fanouškovské komunity a jejich zvyky, která vzešla 

z kulturálních studií v posledních dvou dekádách, tedy hlavně po roce 1990.80 

Průlomovými díly pro fanouškovská studia byla již zmíněná kniha Textual Poachers: 

Television Fans & Participatory Culture od Henryho Jenkinse z roku 1992 a The Adoring 

Audience: Fan Culture and Popular Media od Lisy Lewis z téhož roku.  

Fandomy bychom dle Duffetta mohli rozdělit na dvě hlavní skupiny – sportovní 

a mediální fandomy. Do mediálních fandomů spadají hudební, filmoví, seriáloví 

fanoušci, dále příznivci jednotlivých mediálních osobností, celebrit, influencerů, 

spisovatelů, moderátorů a dalších tvůrců. V kontextu těch dvou hlavních skupin 

fandomů je třeba podotknout, že mezi sportovními fandomy a mediálními fandomy 

existují velké rozdíly. Sportovní fandomy jsou typické kmenovou mentalitou, která je 

založená na kontrole a soutěživosti (nejextrémnějším případem jsou zde fotbaloví 

hooligans neboli radikální fanoušci, jejichž působení je do velké míry založeno na násilí 

a konzumaci alkoholu).81 Vášeň a instinktivní chování je sportovním fandomům podobně 

 
78 Ibid. 
79 JANSOVÁ, Iveta, 2018, s. 31. 
80 DUFFETT, Mark, 2013, s. 2. 
81 Ibid., s. 3. 
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vlastní jako mediálním fandomům, ale přesto se jedná o diametrálně odlišné předvedení 

v praxi. Příkladem mohou být sportovní utkání a pochody již zmíněných fotbalových 

fanoušků, které často kvůli jejich násilné a výtržnické podstatě vyústí až v nutnost zásahu 

ze strany policie a dalších pořádkových složek. Naproti tomu pokud dojde k shromáždění 

mediálních fandomů, ať už na koncertech, filmových festivalech, fanouškovských 

srazech a autogramiádách, můžeme konstatovat, že tato setkání nejsou asociována 

s atmosférou strachu a násilí a probíhají v klidu. Mediální fandomy můžeme dle Duffetta 

charakterizovat jako „uznání pozitivního, osobního, relativně hlubokého 

a emocionálního spojení s mediovaným elementem populární kultury.“82 Mediální 

fandomy tak fungují na základě jiných souborů vztahů, chování a pocitů. Opět je ale 

třeba i zde vyzdvihnout to, že fanouškovských komunit je nespočet a nedá se tvrdit, že 

všechny mediální fandomy jsou univerzálně stejné. Tuto myšlenku potvrzuje i Henry 

Jenkins, který uvedl:  

 
„Nejsem si jistý, že fanoušci konkrétní konfigurace populárních narativů jsou 

nutně stejní jako další skupiny fanoušků, jako například fanoušci mediálních osobností, 

rockových zpěváků, sportovních týmů či telenovel. Tyto skupiny budou sdílet totožné 

zkušenosti, podobně jako zkušenosti rozdílné, které vyvstávají ze specifického umístění 

v kulturní hierarchii a jejich zájmů v rozdílných formách zábavy.“83  

 
Různé mediální fandomy tak mají různé zkušenosti, ať už uvnitř jejich struktury, 

nebo i navenek vůči nestranným pozorovatelům. Můžeme soudit, že se fanouškovská 

komunita kanadského zpěváka Justina Biebera bude z podstaty svého demografického 

složení (mladé ženy)84 chovat v některých aspektech např. projevů fanouškovství jinak 

než fanouškovská komunita Hry o trůny, kterou tvoří rozmanitější spektrum fanoušků.85 

Charakteristice této komunity je věnována příslušná kapitola. 

 
82 Ibid., s. 2. 
83 JENKINS, Henry, 1992, s. 293. 
84 YANG, Tian, Who Are Beliebers, What Do They Have to Say & Why Do We Care? Brandwatch [online]. 
17. 10. 2013 [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: https://www.brandwatch.com/blog/who-are-beliebers-
what-do-they-have-to-say-and-why-do-we-care/ 
85 SELCKE, Dan, What are Game of Thrones fans like? Check out the results of this demographic 
survey. WinterIsComing [online]. 2017 [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: 
https://winteriscoming.net/2017/01/16/results-song-of-ice-and-fire-game-of-thrones-demographic-
survey/ 
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2.2 Sci-fi a fantasy publikum 
 

 Ve výzkumu fanouškovských komunit seriálů je důležité si stanovit, o jaký žánr se 

jedná. V dnešní široké seriálové tvorbě, která v sobě zahrnuje sci-fi, fantasy, romantické, 

historické, komediální a další žánry, si vybere každý divák. Konkrétně pro všechny sci-fi 

a fantasy seriálové narativy existuje jednotící označení telefantasy.86 Žánr science 

fiction, zkráceně sci-fi, se začal objevovat ve 30. letech 20. století v literatuře a filmu 

a k jeho rozmachu došlo v 50. a 60. letech 20. století díky zájmu o studenou válku, 

závodům ve zbrojení a objevování vesmíru. V tuto dobu se začala v příbězích objevovat 

nepřátelská vesmírná monstra a šílení vědci, kteří nepřestali fascinovat ani následující 

generace a objevují se ve všemožných obměnách ve filmových, seriálových a knižních 

zápletkách dodnes. Už od roku 1939 se pak pro fanoušky sci-fi každoročně koná putovní 

fanouškovský con (můžeme chápat jako sraz, setkání, konferenci) s názvem Worldcon 

(World Science Fiction Convention).87 Podobných conů se každoročně po světě koná 

nepřeberné množství a jejich fanoušky spojuje zájem o komiks, sci-fi a fantasy tvorbu 

a populární kulturu. Pravděpodobně nejvyhlášenější takovou akcí s mezinárodním 

přesahem je Comic Con v San Diegu (SDCC), který je pořádán již od roku 1970.88 Tento 

několikadenní multižánrový festival fanouškům nabízí diskuzní panely s herci a tvůrci 

očekávaných filmů a seriálů, workshopy, setkání se spisovateli žánrů sci-fi a fantasy 

a kreslíři komiksů, dále autogramiády celebrit, focení s herci, přehlídku cosplayů 

a  rozsáhlou prodejní plochu, kde si fanoušci mohou koupit komiksové nebo knižní tituly, 

zařadit do své sbírky nové sběratelské předměty a vybrat si ze široké škály oficiálního 

merchandise jako jsou trička s potisky jejich oblíbeného fandomu, čepice, mikiny, 

kostýmy a další. V českém prostředí se také setkáváme s festivaly zaměřenými na sci-fi 

a fantasy, kdy největší akcí s nejdelší tradicí je Festival fantazie v Chotěboři ze série 

FFestivalů konajících se už od roku 1996.89 V roce 2020 se pak v Praze uskutečnil první 

ročník tzv. Comic Con Prague, který se úspěšně vydal ve stopách kalifornského Comic 

Conu a přilákal do České republiky hned několik známých herců, mezi kterými byli dva 

 
86 DUFFETT, Mark, 2013, s. 3. 
87 Ibid., s. 9. 
88 Comic Con [online], [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: https://www.comic-con.org/ 
89 Festival fantazie [online], [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: http://www.festivalfantazie.cz/ 
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představitelé postav ze Hry o trůny (Ian McElhinney - Ser Barristan Selmy a Vladimír 

Furdík – Noční král).90  

 Pojem telefantasy tedy sjednocuje seriálové sci-fi a fantasy, ale ač jsou tyto dva 

žánry mnohdy propojené a vzájemně se prolínající, je vhodné uvést elementární rozdíly 

mezi nimi. Hlavní kritérium pro rozpoznání science fiction spočívá v tom, že se odehrává 

v blízké či daleké, často dystopické, budoucnosti. Společnost se ocitá buď na pokraji 

nějaké přírodní katastrofy, bojuje s mimozemšťany, nebo díky technologické vyspělosti 

žije ve vesmíru, kolonizuje okolní planety a cestuje napříč galaxiemi. Jeden populární  

sci-fi seriál za všechny je již zmíněný Star Trek. Oproti tomu žánr fantasy se odehrává 

v kompletně smyšlené říši a typické jsou pro něj nadpřirozené bytosti (upíři, vlkodlaci, 

elfové, víly, skřeti atd.), přítomnost magie a postavy obdařené zvláštními kouzelnými 

schopnostmi.91 Pokud se tyto aspekty vyskytují i v seriálové podobě našeho „reálného“ 

světa, stále bychom mohli hovořit o fantasy, viz kultovní fantasy seriály odehrávající se 

v USA – Charmed (Čarodějky, The WB, 1998 - 2006), The Vampire Diaries (Upíří deníky, 

The CW, 2009 - 2017) nebo například Supernatural (Lovci duchů, The CW, 2005 - dosud). 

Odlišně na to ale pohlíží John H. Timmerman, který zastává názor, že fantasy nestojí na 

našem světě, je nadčasová a věčná, a kdyby měla být jen projekcí našeho světa, jako 

v případě science fiction, nefungovalo by to.92 Na základě těchto klasifikací můžeme 

poměrně jednoduše konstatovat, že Hra o trůny, která se odehrává na fiktivním 

kontinentu Westeros a kromě obyčejných smrtelníků se v ní objevují i nemrtví, draci 

a mágové, je fantasy, ne sci-fi seriálem, a její publikum je tvořené příznivci žánru fantasy.  

 Jak ale rozlišit publikum od fandomu? V první řadě je nutné si uvědomit, že mezi 

publikem a fandomem seriálu skutečně existuje rozdíl. Obě tyto skupiny spojuje zájem 

o médium, ale přístup zástupců těchto skupin se znatelně liší. Publikum je velká skupina 

lidí, která seriál sleduje v televizi či prostřednictvím streamovacích platforem, ale přesto 

nemusí být nutně fanouškem. Člen publika by se tak dal charakterizovat jako někdo, kdo 

obecně sleduje určitý typ média. Ve srovnání s fandomem má ale publikum daleko menší 

 
90 Hosté, Comic Con Prague [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: https://www.comiccon.cz/guests 
91 Science Fiction vs. Fantasy: How Are Science Fiction and Fantasy Distinct?, MasterClass [online]. 8. 12. 
2019 [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: https://www.masterclass.com/articles/how-are-science-fiction-and-
fantasy-distinct 
92 TIMMERMAN, John H. Other Worlds: The Fantasy Genre. Wisconsin: Popular Press, 1983, s. 15. ISBN 
9780879722418. 
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míru oddanosti a seriál sleduje spíše nezávazně pro zpestření dne či odpočinek.93 

Fanoušek je emotivnější, daleko více „zapálený“ pro seriál a zároveň sleduje i další 

informace, které se k seriálu vážou. Orientuje se tedy v novinkách a exkluzivitách 

týkajících se seriálu, účastní se např. tematických znalostních pub kvízů, herecké 

obsazení seriálu mu není cizí, profily herců aktivně sleduje na sociálních sítích a dění 

seriálu rozebírá v online fanklubech, jichž je členem. Často tak zastává roli produživatele 

a participuje na komunikaci s tvůrci a tvorbě obsahu. Fanoušek tedy konzumuje své 

oblíbené obsahy úplně jinak – sumarizuje epizody seriálu, hledá skryté zprávy 

v jednotlivých epizodách a snaží se rozklíčovat, co se stane, píše fan fiction, případně 

i vytváří vlastní soundtrack a filmový obsah inspirovaný seriálem. A to vše šíří 

prostřednictvím Internetu.94  

Pro tvůrce seriálů je tak žádoucí budovat nejen publikum, ale i fanouškovskou 

komunitu, a to především z ekonomického hlediska. Jsou to totiž právě fanoušci, kteří 

investují své peníze do merchandise a v případě streamovacích platforem do 

předplatného, čímž zvyšují producentům zisk a celé značce hodnotu a prestiž. Například 

produkce osmi sérií Hry o trůny stála HBO 1,5 miliardy dolarů, ale návratnost byla díky 

předplatnému 3, 1 miliardy dolarů.95 Tato situace by pravděpodobně nenastala, kdyby 

seriál neměl kultovní pověst a širokou diváckou a fanouškovskou základnu. Divák je 

zákazník a ideální zákazník je podle Jenkinse takový, který je aktivní, emocionálně 

zapojený a společensky propojený.96 Nestačí tak jen spoléhat na reklamu, je třeba 

fanoušky zapojit do participace a do aktivní konzumace, což jde bezpochyby lépe 

u fandomů.  

 

 

 

 
93 Difference between audiences and fans. MediaFactory [online]. 30. 4. 2017 [cit. 2020-03-18]. 
Dostupné z: http://www.mediafactory.org.au/chang-chen-tsu/2017/04/30/difference-between-
audiences-and-fans/ 
94 JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York 
University Press, 2006, s. 16. ISBN 978-0-8147-4281-5. 
95 How Much Money Has HBO Made From Game Of Thrones? Finance Monthly [online]. 20. 5. 2019 [cit. 
2020-03-18]. Dostupné z: https://www.finance-monthly.com/2019/05/how-much-money-has-hbo-
made-from-game-of-thrones/ 
96 JENKINS, Henry, 2006, s. 20. 

http://www.mediafactory.org.au/chang-chen-tsu/2017/04/30/difference-between-audiences-and-fans/
http://www.mediafactory.org.au/chang-chen-tsu/2017/04/30/difference-between-audiences-and-fans/
https://www.finance-monthly.com/2019/05/how-much-money-has-hbo-made-from-game-of-thrones/
https://www.finance-monthly.com/2019/05/how-much-money-has-hbo-made-from-game-of-thrones/


32 

2.3 Transmedialita, kolektivní inteligence a vědomostní komunita 
 

U fanoušků je podněcována intertextualita a čím dál rozšířenější je také 

transmediální vyprávění, které Jenkins definuje jako „příběhy, které se rozvíjejí napříč 

několika mediálními platformami, kdy každé z médií přináší významný vklad 

k porozumění daného světa a zároveň integrovanější přístup k vývoji série.“97 Cílem je 

vytvoření unifikovaného zážitku, kdy se každé médium zasadí o rozvinutí příběhu svým 

vlastním způsobem a v rámci kulturní konvergence k tomu samému vybízí i fandom.  

Hra o trůny je v tomto ideálním příkladem. Seriál je založený na knižní sérii Píseň 

ledu a ohně od George R. R. Martina, v rámci seriálu pak vznikla i oficiální počítačová 

hra98 a soundtrack ke každé sérii, který si fanoušek mohl přijít poslechnout i na různé 

koncerty filmové a seriálové hudby.99 Vzniklo i několik stolních her a vyšly oficiální knižní 

encyklopedie. Stranou pak zůstává ještě nepřeberné množství oficiálního i neoficiálního 

merchandise. Carmen Spanò tvrdí, že transmediální vyprávění představuje ideální 

estetickou podobu éry participativní kultury.100 Diváci chtějí debatovat a vzájemně sdílet 

své dojmy, snaží se v předstihu získat informace o jejich oblíbeném seriálu. Fanoušky 

zajímá vše - ať už jde o zápletku, dějové linie, postavy, nebo i kulisy, kostýmy, zákulisní 

informace, fotky a další detaily. Tvůrci fanouškům „servírují“ krátké ukázky z nových dílů 

(tzv. teasery či trailery) a budují u nich napětí a očekávání. Všechny tyto jmenované 

elementy jsou pak šířeny po celém Internetu a umožňují fanouškům prožít širokou škálu 

zážitků a zkušeností. Diváci se aktivně zapojují a vybírají si zdroj, který nejlépe vyhovuje 

jejich požadavkům a preferencím. Roli tak hraje i to, jaké zařízení si ke konzumaci 

mediálního obsahu zvolí, což podporuje rozvoj transmediality. Ve 20. století byla ke 

konzumaci seriálů určena televize, ale doba digitalizace a mediální konvergence s sebou 

přináší tzv. post-broadcast éru. Ta spočívá v tom, že televize již není „samostatné“ 

 
97 Ibid., s. 293. 
98 Game of Thrones: A Telltale Games Series: Game of Thrones Wiki, Game of Thrones Fandom [online]. 
[cit. 2020-03-18]. Dostupné z: 
https://gameofthrones.fandom.com/wiki/Game_of_Thrones:_A_Telltale_Games_Series 
99 Game of Thrones concert experience hits the road in 2017, The Guardian [online]. 9. 8. 2016 [cit. 
2020-03-18]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/music/2016/aug/09/game-of-thrones-concert-
experience-ramin-djawadi-american-tour 
100 SPANÒ, Carmen. Audience engagement with multi-level fictional universes: The case of Game of 
Thrones and its Italian fans. Journal of Audience & Reception Studies. 2016, 13(1), s. 631 [cit. 2020-03-
18]. Dostupné z: https://www.participations.org/Volume%2013/Issue%201/S3/9.pdf 
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médium, ale naopak reaguje na další technologie a je utvářena vlivem diváků.101 Pro 

post-broadcast éru je typické to, že televize již není dominantním médiem v rámci 

masových médií a seriálová tvorba má multimediální přesah. Šíření televizní tvorby 

zároveň nelimitují geografické hranice a klade se větší důraz na komercializaci a ratingy. 

Konkurence je totiž daleko masivnější a je tak daleko náročnější získat zájem diváka, 

udržet jeho oddanost a vybudovat participaci.  

Zajímavými pojmy, které se vážou k fanouškovství, jsou kolektivní inteligence 

(collective intelligence) a vědomostní komunita (knowledge community). S pojmem 

kolektivní inteligence přišel francouzský filozof Pierre Lévy ve svém utopistickém pojetí 

kyberkultury.102 Kolektivní inteligence je dle Macka založená na „decentralizované, 

počítačovými sítěmi umožněné synergii jednotlivých nositelů znalostí.“103 Konzumace 

mediálních obsahů se tak stala kolektivním procesem, který je utvářen v kontextu 

fanouškovství na diskuzních fórech a dalších platformách, kdy příkladem takové 

kolektivní tvorby může být webová stránka Fandom.com104, která umožňuje fandomům 

otevřeně zakládat a spravovat hesla týkající se jejich oblíbeného seriálu, počítačové hry 

či filmu na podobném principu jako Wikipedie. Fanoušci si tak navzájem doplňují znalosti 

a rozšiřují své obzory a můžeme říct, že konvergence tak probíhá i v myslích fanoušků. 

Jedná se tak o přínosný a vědomosti rozšiřující proces, protože kolektivní inteligence dle 

Jenkinse pracuje s paradigmatem, že každý fanoušek má čím přispět.105 Nevýhodou 

tohoto přístupu je avšak neuspořádanost, nedisciplinovanost a neposlušnost fanoušků, 

kdy každý k informacím a jejich zpracovávání přistupuje pouze podle sebe a svých 

vlastních postupů, jelikož neexistují přesně daná pravidla. Nebezpečím je zde 

hierarchizace, které by se kolektivní inteligence ze své podstaty měla vyvarovat, 

a utváření samozvaných expertů na dané téma.106 Kolektivní inteligence ale v principu 

generuje sdílenou vědomost.  

 
101 The Post-Broadcast Era, MediaFactory: Broadcast vs Post-Broadcast [online]. [cit. 2020-03-18]. 
Dostupné z: http://www.mediafactory.org.au/2015-media1-projects-broadcast-vs-post-broadcast/the-
post-broadcast-era/ 
102 LÉVY, Pierre. Kyberkultura: zpráva pro Radu Evropy v rámci projektu "Nové technologie: kulturní 
spolupráce a komunikace". V Praze: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0109-5. 
103 MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. Media. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2013, 
s. 86. ISBN 978-80-210-6477-5. 
104 Fandom [online], [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: https://www.fandom.com/ 
105 JENKINS, Henry, 2006, s. 53. 
106 Ibid., s. 54. 
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Vědomost je pak klíčovým pojmem pro vědomostní komunity. Ty Macek definuje 

jako „komunity spojené zájmem o text, jeho recirkulaci, rekonfigurace a reinterpretace, 

komunity otevřené interpretační synergii svých členů a zesilující uspokojení těchto členů 

ze sdílené kontroly nad textualitou.“107 Vědomostní komunita pevně souvisí 

s participativní a vědomostní kulturou, tedy novými typy komunit, které se dle Jenkinse 

vyznačují dobrovolnými, dočasnými a taktickými afilacemi neboli přidružeností, které 

jsou stvrzovány intelektuální podnikavostí jednotlivců a investováním emocí do daného 

tématu.108 Příkladem jedné z původních a velice hlasitých vědomostních komunit je 

komunita fanoušků světově populární americké reality show Kdo přežije (v originále 

známé pod názvem Survivor), která stála za rozvojem kultury tzv. spoilerů, tedy 

předčasného vyzrazování informací týkajících se nových epizod sledovaného pořadu 

a vývoje jeho děje. Nejzarytějším fanouškům této reality show se přezdívalo „Spoilers“, 

protože používali satelitní fotografie pro lokalizaci sídla kmene soutěžících, opakovaně 

sledovali jednotlivé epizody, snažili se hledat skryté informace a rozluštit vítěze té které 

série Kdo přežije.109 Podobný zápal pro sdílení vědomostí vykazují i další fanouškovské 

komunity, kdy fandom Hry o trůny rozhodně nezůstává pozadu. Příkladem může být 

podobně jako u Kdo přežije hledání lokalit, v nichž se seriál natáčel, monitorování herců, 

kteří se v daných kulisách pohybují a následné kolektivní debaty o tom, co se ve scéně 

bude odehrávat a jaký to bude mít význam pro celkový vývoj příběhu.110 Vzhledem 

k pokročilým technologiím není ze strany fanoušků v těchto situacích výjimečné ani 

použití dronů a fotoaparátů s vysoce profesionálními objektivy. Vědomostní komunita 

tak shromažďuje a zpracovává informace, problematické ale může být, pokud některý 

z členů vědomostní komunity určitého fandomu nechce danou informaci vědět a nechce 

přijít o „překvapení“. V takovém případě se totiž ukazuje, že vyhnout se spoilerům je 

v dnešním propojeném online prostředí, a obzvláště ve vědomostní komunitě, velice 

nesnadné. 

 

 
107 MACEK, Jakub, 2013, s. 145. 
108 JENKINS, Henry, 2006, s. 27. 
109 Ibid., s. 25. 
110 Game of Thrones Spoiler Report: A Surprising Meeting and New Location Details, Watchers on the 
Wall [online]. 13. 10. 2016 [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: https://watchersonthewall.com/game-
thrones-spoiler-report-surprising-meeting-new-location-details/ 
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3 Charakteristika seriálu Hra o trůny 
 

Seriál Hra o trůny (známý také pod svým originálním názvem Game of Thrones 

či zkratkou GoT) je americký fantasy seriál, který vysílala kabelová televize HBO po celém 

světě v letech 2011 až 2019, s roční přestávkou v roce 2018, která nastala proto, aby 

měli tvůrci více času na přípravu závěrečné osmé série.111 Hra o trůny je sice z podstaty 

fantasy seriál, ale je to také drama, které si získalo přízeň diváků díky chytře napsanému 

a uvěřitelnému ději, celé řadě sledovaných komplexních postav, překvapivým zvratům 

a kvalitní výpravě, která by uspěla i na filmovém plátně. Mnohá dnešní seriálová tvorba, 

do níž patří i Hra o trůny, se obecně vyznačuje nebývalou kvalitou, vysokým rozpočtem 

a v mnohém se vyrovná, nebo přímo předčí tvorbu filmovou. Za úspěchem Hry o trůny 

bezpochyby stojí právě to, že byla zadaptována jako seriál a ne film. Díky rozprostření 

děje na epizodní bázi je vyprávění detailnější, rozvíjí se s časem a divák má možnost lépe 

a hlouběji přilnout k postavám.112  

Vzestup kvality seriálové tvorby v posledních dvou dekádách můžeme také 

připisovat mediální konvergenci, jež konkrétně v případě televizní produkce přinesla 

rozvoj streamovacích služeb jako je např. Netflix, Hulu, Amazon Prime či HBO Go. Tyto 

a další tzv. internetově distribuované televize (internet-distributed television) změnily 

náš způsob konzumace mediálních obsahů, která je nyní nelineární.113 To znamená, že 

divák již není závislý na přesných vysílacích časech a na konkrétním programu jako 

v případě klasické televize, ale může si sledování svých oblíbených pořadů 

personalizovat a přizpůsobit svým časovým možnostem. 

Tvůrci Hry o trůny jsou David Benioff a Daniel Brett Weiss, které už v roce 2006 

zaujala úspěšná knižní série Píseň ledu a ohně (A Song of Ice and Fire, zkratka ASOIAF) 

od amerického spisovatele sci-fi a fantasy George R. R. Martina, která je ostatně 

 
111 HIBBERD, James, HBO boss explains why Game of Thrones won't return until 2019. Entertainment 
Weekly [online]. 11. 1. 2018 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://ew.com/tv/2018/01/11/game-of-
thrones-2019/  
112 HERITAGE, Stuart, 10 reasons why today's TV is better than movies. The Guardian [online]. 23. 10. 
2013 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/tv-and-
radio/tvandradioblog/2013/oct/23/10-reasons-tv-better-movies 
113 LOTZ, Amanda. Portals: A Treatise on Internet-Distributed Television [online]. 1. Michigan: Michigan 
Publishing [cit. 2020-05-03], 2017. ISBN 1607854007. Dostupné z: 
https://quod.lib.umich.edu/m/maize/mpub9699689/1:3/--portals-a-treatise-on-internet-distributed-
television?rgn=div1;view=fulltext 

https://ew.com/tv/2018/01/11/game-of-thrones-2019/
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zdrojovým materiálem pro seriál Hra o trůny. Příběh se odehrává na dvou fiktivních 

kontinentech – Západozemí a Essosu. Zde sledujeme mocenské konflikty mezi několika 

šlechtickými rody (primárně očima rodu Starků a Lannisterů), které soupeří o nadvládu 

nad Sedmi královstvími, politickým útvarem vytvořeným na území Západozemí. Zároveň 

se objevuje další hrozba v podobě nemrtvých na Severu, kteří se srocují za severní 

hranicí Západozemí tvořenou mohutnou Zdí. A v neposlední řadě sledujeme také 

vzestup Daenerys Targaryen, dcery svrženého a šíleného vládce Západozemí, která se 

z exilu i pomocí svých draků propracovává zpátky na vrchol, aby se pomstila ostatním 

rodům a vydobyla si zpátky svůj trůn.114 Všechny linie se pak s postupujícím dějem 

proplétají a prolínají a přibývají další klíčové postavy, které usilují o trůn. Sami tvůrci 

seriálu byli fanoušky a čtenáři Martinovy doposud nedokončené sedmidílné ságy, z níž 

první kniha právě s titulem Hra o trůny vyšla už v roce 1996, a zatím poslední, pátá kniha 

s názvem Tanec s draky byla vydána v roce 2011.115 Benioff a Weiss Martina oslovili 

s nabídkou televizní adaptace jeho knih, a poté, co si získali jeho důvěru, jim dal svolení 

k realizaci projektu.116 Na seriálu se následně sám George R. R. Martin několik sérií 

podílel jako scénárista a koproducent.  

Hra o trůny měla za svých osm sérií celkem 73 epizod, kdy se každá z prvních šesti 

sérií skládala z deseti přibližně hodinových epizod. U sedmé série došlo k snížení počtu 

epizod na sedm a posunutí premiéry z obvyklého jara na červenec 2017, což bylo dáno 

snahou o co největší využití zimního počasí pro natáčení některých klíčových scén.117 

Poslední osmá série, složená ze šesti epizod, byla odvysílána na jaře roku 2019 a vyvolala 

velkou rozpolcenost u diváků a fanoušků. Kontroverze ostatně provázely každou sérii 

Hry o trůny, kdy shrnutí těch nejdůležitějších kontroverzních témat obestírajících určité 

epizody obsahuje následující podkapitola. I přes mnohdy kontroverzní a šokující obsah 

se však Hra o trůny stala už během vysílání čtvrté série v roce 2014 nejpopulárnějším 

 
114 A Song of Ice and Fire, A Wiki of Ice and Fire [online]. [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://awoiaf.westeros.org/index.php/A_Song_of_Ice_and_Fire 
115 Ibid. 
116 Pozn. autorky: Autor knižní předlohy, George R. R. Martin, se rozhodl oba producenty doslova 
vyzkoušet, než jim dal svolení. Položil jim otázku, na kterou se knižní fanoušci snažili najít dlouhá léta 
odpověď, a to „Kdo je matka Jona Sněha?“. Tvůrci odpověděli správně a Martin jim tak svěřil svoji 
důvěru. Dostupné z: https://www.businessinsider.com/how-game-of-thrones-showrunners-got-the-job-
2016-4 
117 HIBBERD, James, Game of Thrones: HBO announces summer return, 7 episodes. Entertainment 
Weekly [online]. 18. 7. 2016 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://ew.com/article/2016/07/18/game-
thrones-season-7-2/ 
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pořadem v historii HBO.118 Toto prvenství si Hra o trůny udržela až do svého konce v roce 

2019, kdy její finální epizodu na HBO živě sledovalo přes 13,6 milionů diváků a každou 

epizodu této série průměrně vidělo 44,2 milionů diváků.119 Do těchto čísel pak 

samozřejmě nejsou započítána nelegální stažení a další formy pirátské distribuce 

obsahu.  

Seriál Hra o trůny získal za dobu svého vysílání celou řadu ocenění. Zaměříme-li se 

pouze na ceny Emmy, které jsou televizní obdobou nejprestižnějších amerických 

filmových cen Oscarů, tak Hra o trůny za osm let své existence na televizních 

obrazovkách získala 160 nominací a celkem jich proměnila 59.120 Nejvíce nominací, 

celkem 32, paradoxně Hra o trůny získala za svou poslední sérii, a to i přes 

nejrozporuplnější divácké přijetí. Proměnila jich 12, včetně ocenění za nejlepší 

dramatický seriál.121 Tato čísla jsou impozantní i z toho důvodu, že žádný fantasy či sci-fi 

seriál tolik cen nikdy nezískal a Hra o trůny tak drží nejeden rekord.122 Můžeme tudíž 

konstatovat, že v žánru současné telefantasy nebylo úspěšnějšího seriálu, než je právě 

Hra o trůny, která získala kultovní status.  

Pokud bychom se měli zaměřit na to, čím se kultovní status vyznačuje, setkali 

bychom se s celou řadou definic. Podle Sue Short pojem kult jednoduše označuje 

pořady, které vyvolávají masivní zájem diváků. Objevuje se ale i takový výklad, který 

kultovní seriály odlišuje od jiných pořadů tím, že kultovní seriál má větší procentuální 

podíl oddaných fanoušků oproti příležitostným divákům.123 Ti se odlišují právě svojí 

následnou participací, která spočívá například v ukládání seriálu, další tvorbě 

 
118 'Game Of Thrones' Is Officially The Most Popular Show In HBO History, Business Insider [online]. 6. 6. 
2014 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://www.businessinsider.com/game-of-thrones-is-highest-
rated-hbo-show-2014-6 
119 GARTENBERG, Chaim, The Game of Thrones finale was the most watched HBO show of all time. The 
Verge [online]. 20. 5. 2019 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.theverge.com/2019/5/20/18633136/game-of-thrones-got-season-8-finale-hbo-most-
watched-show-all-time-viewership-numbers-live 
120 WHITTEN, Sarah, ‘Game of Thrones’ ends run with outstanding drama award, 59 total Emmy 
Awards. CNBC [online]. 22. 9. 2019 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.cnbc.com/2019/09/22/game-of-thrones-ends-run-with-best-drama-award-59-total-emmy-
awards.html 
121 Ibid. 
122 SANCHEZ, Chelsey, Every Emmy Award Game of Thrones Has Ever Won. Harper's Bazaar [online]. 22. 
9. 2019 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://www.harpersbazaar.com/culture/film-
tv/a29068578/game-of-thrones-emmys-total-wins/ 
123 SHORT, Sue. Cult Telefantasy Series: A Critical Analysis of the Prisoner, Twin Peaks, the X-files, Buffy 
the Vampire Slayer, Lost, Heroes, Doctor Who and Star Trek. 1. USA: McFarland & Co, 2011, s. 2. ISBN 
978-0786443154. 
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fanouškovských obsahů, jako je již zmíněné psaní fan fiction, tvorba fan videí atd., a dále 

v utváření vědomostních komunit, v rámci kterých probíhá následná diskuze o daných 

epizodách. Stránka Ranker.com ve svém žebříčku nejkultovnějších seriálů uvádí jako 

kritéria pro vybudování kultu to, že seriál musí mít přitažlivé hlavní postavy, 

propracované dialogy a komplexní zápletky, které se rozvíjejí napříč několika epizodami 

či přímo sériemi. Fanoušci takových kultovních seriálů se pak vyznačují zápalem pro děj 

a hlubokým přilnutím k hlavním postavám a jejich životním peripetiím. Pro takové 

fanoušky je dále typická vysoká aktivita na fórech, stránkách či fanklubech a psaní fan 

fiction.124 Dle tohoto žebříčku sestaveného na základě hlasování veřejnosti se Hra 

o trůny umístila na celkovém druhém místě za seriálem Buffy the Vampire Slayer (Buffy, 

přemožitelka upírů) který se vysílal v letech 1997 až 2003 na stanici The WB. Žebříček 

pak doplňují seriály jako Firefly (Firefly, Fox, 2002), Doctor Who (Pán času, BBC, 

1963 - dosud), Sherlock (Sherlock, BBC, 2010 - dosud), The X-Files (Akta X, Fox, 

1993 - dosud) a další.125 

 

 3.1 Fanoušci seriálu Hra o trůny 
 

Jak již bylo naznačeno v předchozích odstavcích, publikum Hry o trůny je rozsáhlé. 

Jen oficiální mezinárodní stránka Hry o trůny na sociální síti Facebook má k 23. březnu 

2020 přes 23 milionů fanoušků126 a na Instagramu ke stejnému dni 9,6 milionu 

sledujících127. Pokud jde o specifické fanouškovské online stránky zaměřené na Hru 

o trůny, které jsou u mezinárodního fandomu Hry o trůny za roky své existence 

etablované, tak můžeme jmenovat stránku Watchers on the Wall.com128, jež vznikla 

v roce 2014 a stará se o ni skupina autorů, autorek a přispěvovatelů, kteří uvádějí jako 

svůj cíl „vytvořit komunitu pro fanoušky Hry o trůny a Písně ledu a ohně, která by je 

 
124 The Best Cult TV Shows of All Time, Ranker [online]. 13. 9. 2019 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.ranker.com/crowdranked-list/tv-guide_s-top-30-cult-shows 
125 Ibid. 
126 Game of Thrones, Facebook [online]. [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/GameOfThrones/ 
127 Game of Thrones, Instagram [online]. [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/gameofthrones/ 
128 Watchers on the Wall [online], [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: http://watchersonthewall.com/ 
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spojovala“.129 Tato stránka je klíčovým zdrojem informací pro praktickou část práce. 

Facebooková stránka této konkrétní komunity má k 23. březnu 2020 již 82 133 

fanoušků.130 Dalším populárním zdrojem novinek ohledně Hry o trůny je i stránka 

Winter-Is-Coming.net, jejíž Facebook má ke stejnému dni dokonce 243 845 fanoušků.131 

Na rozdíl od Watchers on the Wall.com ale v současné době nemá obsah zaměřený 

pouze na Hru o trůny a svůj záběr rozšířila o další aktuálně vysílané seriály. Jelikož se 

nejedná o oficiální kanály, lze návštěvníky těchto webových stránek považovat za 

fanoušky Hry o trůny, jelikož si je museli aktivně vyhledat. 

  Aby mohla být fanouškovská komunita Hry o trůny konkrétněji 

charakterizována, obrátila jsem se na správce stránek Watchers on the Wall.com 

a Winter-Is-Coming.net se sérií dotazů, které jsem zaslala e-mailem. 

 

Obr. 1: Printscreen s originálním zněním mých otázek. 

 

Zdroj: Archiv autorky 

 

1) První otázka se týkala toho, jestli správci disponují číselnými údaji o návštěvnosti 

svých webových stránek z let 2011 až 2019, tedy doby, kdy byla Hra o trůny 

 
129 About Us, Watchers on the Wall [online]. [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
http://watchersonthewall.com/about-us/ 
130 Watchers on the Wall, Facebook [online]. [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/watcherswall/ 
131 Winter-Is-Coming.net, Facebook [online]. [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/WiCnet/ 
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vysílána na televizních obrazovkách a také na streamovacích platformách. Tuto 

otázku jsem považovala za důležitou pro zmapování toho, jak se vyvíjel počet 

návštěvníků, a tedy potenciálních fanoušků Hry o trůny. 

2) Cílem druhé otázky pak bylo zjistit demografické složení 

návštěvníků a prozkoumat, jak by admin na základě své vlastní zkušenosti se 

správou stránky popsal fanoušky Hry o trůny.  

3) Závěrečná třetí otázka pak navazovala taktéž na osobní zkušenost admina, 

tentokrát přímo s emocemi fanoušků. Zajímalo mě, jestli admin na své stránce 

narazil na nějakou obzvlášť emotivní diskuzi a jestli by mohl potvrdit či vyvrátit 

mou domněnku, že fanoušci kritizovali poslední sérii seriálu více než sedm 

předchozích sérií. 

Z Watchers on the Wall.com jsem doposud odpověď neobdržela, ale z Winter-Is-

Coming.net na mé dotazy zareagoval hlavní admin, autor a editor Dan Selcke, jehož 

odpovědi jsou předloženy v následujících řádcích. 

 

Obr. 2: Printscreen s originálním zněním odpovědí Dana Selckeho. 

 

Zdroj: Archiv autorky 

 

Ad 1) V letech 2011 až 2019 byl průměrný počet návštěvníků 1 798 735 za měsíc. 

Selcke uvádí, že nárůst návštěvníků byl patrný především v období vysílání jednotlivých 

sérií, a naopak klesal v mezidobí, kdy se Hra o trůny nevyskytovala na obrazovkách. 
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Největší návštěvnost měl Winter-Is-Coming.net právě během vysílání poslední série Hry 

o trůny. Celkový počet návštěv v celém uvedeném období pak byl 307 583 719. 

Ad 2) V letech 2011 až 2019 bylo 61,5 % uživatelů tvořeno muži a 38,5 % tvořily ženy. 

V otázce pohlaví tak můžeme konstatovat, že minimálně na Winter-Is-Coming.net se 

vyskytovala převaha mužských fanoušků. Zaměříme-li se na věk, tak 39,98 % návštěvníků 

se nacházelo ve věku 25 až 34 let. Fanouškovská komunita Hry o trůny je tak dle 

zjištěných informací tvořena především mladšími lidmi, kteří se orientují na Internetu 

a s počítači a dalšími moderními technologiemi mají zkušenost od dětství (tzv. digital 

natives132). Pokud se podíváme na další věkové kategorie, čísla jsou následující: 

 

Tab. 1: Poměr návštěvníků v ostatních věkových kategoriích. 

věk 35 - 44 22,04 % 

věk 45 - 54 13,23 % 

věk 18 - 24 13,83 % 

věk 55 - 64 7,67 % 

věk 65 let a více 3,24 % 

Zdroj: Archiv autorky, data obdržena prostřednictvím e-mailové konverzace s Danem Selckem 

Je patrné, že návštěvníci Winter-Is-Coming.net pocházeli ze všech věkových 

skupin. Hojně zastoupeni byli i lidé starší 40 let a přes 10 % všech návštěvníků tvořili lidé 

starší 55 let, což ukazuje, že Hra o trůny dokázala oslovit rozdílné věkové kategorie 

a získat fanoušky každého věku. V otázce osobní deskripce fanouškovské komunity Hry 

o trůny Dan Selcke uvedl, že je fandom Hry o trůny „oddanou, vášnivou a kreativní 

skupinou lidí, která miluje probírání seriálu.“133  

Ad 3) Dan Selcke potvrdil, že byl svědkem velice emotivních a vyhrocených 

diskuzí obzvláště ve vztahu k poslední sérii Hry o trůny. Prokázal také mou domněnku, 

že lidé rozhodně kritizovali poslední sérii více než série předchozí. Zároveň dodal, že 

emotivní diskuze o jednotlivých epizodách poslední série probíhají ještě dnes, kdy jako 

 
132 PRENSKY, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon [online]. MCB University Press, 
2001, 9(5), s. 1-6 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf 
133 Pozn. autorky: Originální znění odpovědi č. 2 z osobní e-mailové korespondence: „If I were to 
personally describe the Game of Thrones fandom, I'd say they were a dedicated, passionate, creative 
bunch who definitely loved to talk about the show. There was always a ton of discussion going on.“ 

https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
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příklad uvedl diskuzi několika návštěvníků v jednom z vláken ohledně finálové epizody 

a toho, jestli bylo v pořádku, jak se postava Šedého červa postavila k exilu Jona Sněha na 

Zeď.134  

Na základě posledního bodu, který ukazuje, že i rok po skončení Hry o trůny mezi 

fanoušky probíhají podobné diskuze, v nichž se rozebírá závěr seriálu, se dá pracovat 

s tezí, že fandom Hry o trůny je vysoce emotivní. Konkrétně emocionalitě je pak 

věnována čtvrtá kapitola této práce. 

 

 3.2 Kontroverze spojené se seriálem Hra o trůny a reakce tvůrců 
 

Rozjitřené emoce doprovázely vysílání celého seriálu, jak ukazují i četné 

kontroverze, které Hra o trůny za osm let své existence na obrazovkách diváků vyvolala. 

Ať už se jedná o nečekaná úmrtí hlavních postav (např. poprava Neda Starka, jednoho 

z hlavních protagonistů seriálu, již v první sérii) a názorné záběry těchto scén (viz smrt 

Oberyna Martella), po mučení (např. useknutí ruky Jaimeho Lannistera či kastrace 

Theona Greyjoye), krvavé bitvy a různé šokující momenty, které vedly k živoucím 

debatám, obavám ze spoilerů a strachu o své oblíbené postavy. Hra o trůny tak přinesla 

nebývalou realističnost do žánru fantasy a do určité míry změnila jeho pravidla. Pokud 

bychom pak měli jmenovat nejčastěji se opakující kontroverzi u široké veřejnosti 

i u akademické společnosti, pak by to zajisté bylo násilí na ženách, nahota a s tím spojené 

znásilňování vedlejších i hlavních ženských postav.135  

Celospolečenskou diskuzi například vyvolala v roce 2014 scéna ze 4. série 

z epizody Zbaveni okovů. V této epizodě oplakává jedna z hlavních ženských postav, 

Cersei Lannister, svého zavražděného syna Joffreyho v pohřební komnatě. Její bratr 

Jaime Lannister, který se vrátil z dlouhé cesty a je zároveň v incestním vztahu se Cersei, 

ji nejprve utěšuje, obejme ji, ale po nějaké chvíli se celá situace změní a Jaime i přes 

jasně vyjádřený nesouhlas své partnerky Cersei znásilní přímo u těla jejich společného 

 
134 Pozn. autorky: Originální znění odpovědi č. 3 z osobní e-mailové korespondence: „Yes, I have 100% 
seen heated discussions about the final season of the show, and people DEFINITELY critiqued the final 
season more than the others. There are still discussions about it happening on the site NOW. A couple 
commenters have been at it lately over whether it made sense for Grey Worm to be okay with Jon's 
exile to the Wall in the series finale.“ 
135 FRANKEL, Valerie Estelle. Women in Game of Thrones: Power, Conformity and Resistance. 1. USA: 
McFarland & Company, 2014, s. 1-8. ISBN 978-0786494163. 
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zesnulého syna.136 Tato scéna vyvolala u diváků silné znepokojení a dala vzniknout 

i odborným článkům jako je Game of Thrones, Rape Culture and Feminist Fandom od 

autorky Debry Ferreday.137 Podle této autorky Hra o trůny představuje prostor plný 

střetů, který by měl potenciál otevřít feministickou debatu, ale také otevírá násilí 

a tzv. backlash.138 Tento pojem se mimo jiné váže i k diváckému přijetí a odkazuje na 

vlnu negativních reakcí ze strany velké skupiny lidí.139 S backlashem fanoušků Hry o trůny 

se tak tvůrci museli vypořádávat i v kontextu zmíněné scény, přičemž tato skutečnost je 

zcela jistě umocněna i mediální a s tím spojenou kulturní konvergencí, kdy fanoušci 

mohou své emoce a názory vyjadřovat online a cíleně je adresovat tvůrcům.  

Atmosféru neuklidnil ani komentář režiséra epizody Zbaveni okovů Alexe 

Gravese, který po odvysílání epizody v roce 2014 tvrdil, že se tak úplně nejedná 

o znásilnění a že „ke konci se to změní v konsenzuální sex, protože všechno pro ně 

(Cersei a Jaimeho) skončí jako zdroj vzrušení, obzvlášť souboj o to, kdo bude mít 

převahu.“140 V jiném rozhovoru ale mluvil o tom, že se jednalo o znásilnění a nucený 

sex.141 Vyjádřil se i jeden z hlavních producentů a tvůrců David Benioff. Ten přiznal, že 

se jedná o děsivou scénu a že „Cersei říká ne a on (Jaime) ji do toho nutí. Takže to byla 

velice nepříjemná scéna, která se obtížně natáčela.“142 S touto scénou byl konfrontován 

i autor knižní předlohy George R. R. Martin, jelikož se tato scéna v lehce rozdílné podobě 

odehrála i v knihách, byť tam postava Cersei se sexuálním stykem souhlasila. Podle něj 

s ním tvůrci seriálu tuto scénu nediskutovali, ale zároveň Martin řekl, že i když jsou místo 

a čas sexuální scény vysoce nevhodné a Cersei se bojí, že je někdo přistihne, chce 

Jaimeho stejně jako on chce ji.143 

 
136 GAME OF THRONES- Joffrey Baratheon's Tomb/ Tumba de Joffrey Baratheon (Cersei and Jaime). 
In: YouTube [online]. 21. 4. 2014 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=c_bmU6Trloo 
137 FERREDAY, Debra. Game of Thrones, Rape Culture and Feminist Fandom. Australian Feminist Studies. 
2015, 30(83), s. 21-36. DOI: https://doi.org/10.1080/08164649.2014.998453 
138  Ibid., s. 34.  
139 Backlash, Cambridge Dictionary [online]. [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/backlash 
140 WHITNEY, Erin, 'Game Of Thrones' Director Calls That Controversial Rape Scene 
Consensual. Huffington Post [online]. 22. 4. 2014 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.huffingtonpost.com.au/entry/game-of-thrones-rape_n_5186691 
141 Ibid. 
142 PAHLE, Rebecca, Here’s What the Writer and Director of Game of Thrones‘ Controversial Rape Scene 
(Plus GRRM) Have to Say About It. The Mary Sue [online]. 22. 4. 2014 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.themarysue.com/game-of-thrones-rape-controversy-grrm/ 
143 Ibid. 

https://www.youtube.com/watch?v=c_bmU6Trloo
https://doi.org/10.1080/08164649.2014.998453
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/backlash
https://www.huffingtonpost.com.au/entry/game-of-thrones-rape_n_5186691
https://www.themarysue.com/game-of-thrones-rape-controversy-grrm/
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Někteří fanoušci Hry o trůny scénu obhajovali, jako v případě uživatele 

vystupujícího pod přezdívkou DonalNoyesArm, který se ke kontroverzi vyjádřil 

v diskuzním vláknu pod článkem na Watchers on the Wall.com následovně: 

 
„Překvapilo mě, že lidi ta scéna tak rozčílila. Copak zapomněli, jak zvrácení Jaime 

a Cersei jsou? Podívejte se na 3. epizodu první série, kde se začnou milovat poté, co mu 

Cersei dala facku a on ji chytil do svěráku. Co my víme, tak se v jejich sexuálním životě 

vždy objevovaly záblesky násilí a nikdy to nebylo zdravé.“144 

 
Uživatel s přezdívkou Satele měl ve stejném diskuzním vláknu opačný názor: 

„Nechápu, jak lidé, co tu scénu viděli, mohou říct, že to nebylo znásilnění. Cersei 

se s ním pere a pořád opakuje ne, zatímco Jaime se na ni stále lepí a říká: ‚To mě 

nezajímá.‘ Jak jinak, než jako znásilnění, byste to chtěli nazvat?“145 

Je tedy zajímavé, jak se nejen divácké publikum, ale i samotní fanoušci rozdělili 

na dvě skupiny, kdy jedna odsuzovala tuto scénu jako znásilnění a druhá ji jako znásilnění 

vůbec nevnímala. Celá tato kontroverze ukázala, jak moc v případě takového seriálu 

záleží na vizuální komunikaci, vlastní interpretaci diváka a jak se může lišit tvůrčí záměr 

na jedné straně (kódování) od výsledného přijetí na straně druhé (dekódování).   

Další podobnou kontroverzí bylo v roce 2015 opět znásilnění, tentokrát další 

hlavní ženské postavy Sansy Stark, dědičky Zimohradu a budoucí královny Severu. Ta se 

v páté sérii seriálu musela nedobrovolně provdat za Ramsayho Boltona, sadistického 

bastarda a dědice Hrůzova, aby mohl zpečetit svou nadvládu nad Sansiným rodným 

sídlem Zimohradem a tím i celým Severem. Během svatební noci pak došlo k jejímu 

znásilnění, jež divák sice explicitně neviděl, ale kamera snímala zarmoucený výraz 

Theona Greyjoye, který byl Ramseym donucen se dívat, a publikum dále mohlo slyšet 

 
144 Pozn. autorky: Znění originálního komentáře: „I was surprised people got upset at the sept scene. 
Have people forgotten how messed up Jaime and Cersei were? Just look back at season 1 episode 3 
when they make love after Cersei slapped Jaime and Jaime has her in a bear hug. 
For all we know their sex life has always been one with shadows of violence and never a healthy one.“ 
Dostupné z: http://watchersonthewall.com/george-r-r-martin-addresses-jaime-cersei-sept-scene-
depth/ 
145 Pozn. autorky: Znění originálního komentáře: „I don’t understand how people who have seen the 
scene can call it something other than rape. Cersei is struggling against him and keeps saying “no” while 
Jaime forces himself on her, adding “I don’t care”. What else could you possibly call it?“ Dostupné z: 
http://watchersonthewall.com/george-r-r-martin-addresses-jaime-cersei-sept-scene-depth/ 

http://watchersonthewall.com/george-r-r-martin-addresses-jaime-cersei-sept-scene-depth/
http://watchersonthewall.com/george-r-r-martin-addresses-jaime-cersei-sept-scene-depth/
http://watchersonthewall.com/george-r-r-martin-addresses-jaime-cersei-sept-scene-depth/
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nářek Sansy.146 Zde bychom se mohli domnívat, že se tvůrci „poučili“ z diváckého přijetí 

čtvrté série, konkrétně ze scény mezi Cersei a Jaimem, a rozhodli se tento akt znovu 

nezobrazovat. Rozhořčení ale vyvolalo především to, že je Sansa Stark dospívající dívkou, 

která si napříč celým příběhem prochází trápením v podobě ztráty rodiny, 

nedobrovolnými sňatky a psychickým i fyzickým týráním ze strany skutečně velkého 

množství postav. A co více, svatba Sansy Stark a Ramsayho Boltona se v knižní sérii nikdy 

neudála a tyto dvě postavy se v knihách doposud nesetkaly. V předchozí čtvrté sérii se 

navíc ze Sansy Stark začala stávat vlivná a silná osobnost, proto publikum těžce neslo její 

pád do rukou zloducha Ramsayho Boltona. Tento tvůrci nastolený narativ byl tak 

fanoušky vnímán jako jakási regrese Sansina vývoje a zneuctění této postavy.  

Na toto téma vznikla celá řada publicistických článků, v nichž byli tvůrci Hry 

o trůny obviněni ze snahy za každou cenu šokovat na úkor příběhu (shock value) a dále 

viktimizovat Sansu Stark.147 148 Tato scéna vzbudila rozruch i na americké politické scéně, 

když demokratická senátorka Claire McCaskill z Missouri po odvysílání kontroverzní 

epizody tweetovala:  

 
„OK, se Hrou o trůny jsem skončila… Bezdůvodná scéna znásilnění, odporné 

a nepřijatelné. Tohle byla jedna kamenitá jízda, která teď pro mě skončila.“149  

 
Popkulturní server The Mary Sue zaměřený na ženské publikum se dokonce 

v reakci na tuto epizodu rozhodl o Hře o trůny do budoucna nepsat.150 Představitelka 

Sansy, herečka Sophie Turner, ale tento backlash odsoudila s argumentem, že takové 

věci se bohužel ženám ve středověku děly151 a je faktem, že ač se jedná o fantasy, 

 
146 Game of Thrones S05E06 - Sansa and Ramsay Bolton's wedding night. In: YouTube [online]. 18. 5. 
2015 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://youtu.be/GSrGoaHSNKI 
147 ROBINSON, Joanna, Game of Thrones Absolutely Did Not Need to Go There with Sansa Stark. Vanity 
Fair [online]. 18. 5. 2015 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.vanityfair.com/hollywood/2015/05/game-of-thrones-rape-sansa-stark 
148 LEON, Melissa, The Rape of Sansa Stark: ‘Game of Thrones’ Goes Off-Book and Enrages Its Female 
Fans. The Daily Beast [online]. 19. 5. 2015 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.thedailybeast.com/the-rape-of-sansa-stark-game-of-thrones-goes-off-book-and-enrages-
its-female-fans 
149 MACCASKILL, Claire, "Ok, I'm done Game of Thrones.Water Garden, stupid.Gratuitous rape scene 
disgusting and unacceptable.It was a rocky ride that just ended." In: Twitter [online]. [cit. 2020-04-21]. 
Dostupné z: https://twitter.com/clairecmc/status/600636817239605249 
150 LEON, Melissa, 2015. 
151 LING, Thomas, “I think the backlash was wrong”: Sophie Turner opens up about controversial Game 
of Thrones rape scene. Radio Times [online]. 27. 3. 2019 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.radiotimes.com/news/tv/2019-03-27/sophie-turner-sansa-game-of-thrones-rape-scene/ 

https://youtu.be/GSrGoaHSNKI
https://www.vanityfair.com/hollywood/2015/05/game-of-thrones-rape-sansa-stark
https://www.thedailybeast.com/the-rape-of-sansa-stark-game-of-thrones-goes-off-book-and-enrages-its-female-fans
https://www.thedailybeast.com/the-rape-of-sansa-stark-game-of-thrones-goes-off-book-and-enrages-its-female-fans
https://twitter.com/clairecmc/status/600636817239605249
https://www.radiotimes.com/news/tv/2019-03-27/sophie-turner-sansa-game-of-thrones-rape-scene/
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středověkem se knižní série i seriál také inspiroval. Zajímavý je ale rovněž následný vývoj 

a postoj tvůrců seriálu. Podle režiséra několika epizod Hry o trůny Jeremyho Podeswy 

vzali tvůrci Dan Weiss a David Benioff reakce fanoušků na vědomí a při přípravě šesté 

série změnili několik blíže nejmenovaných věcí. Podeswa dále v rozhovoru uvedl, že 

„producenti zprvu nechtěli být příliš ovlivněni kritikou, ale tuto kritiku přijali, a nakonec 

se částečně ovlivnit nechali.“152 V následující šesté sérii se poté Sansa promění ve 

výrazného hybatele děje. Její vojsko porazí Ramsayho Boltona, kterého následně Sansa 

předhodí jeho psům, a stane se paní Zimohradu a sjednotitelkou Severu. V poslední sérii 

se pak stane přímo královnou Severu. Samotní producenti se ke změnám veřejně nikdy 

nevyjádřili.  

Sama jsem prostřednictvím e-mailu zkontaktovala Todda Feldmana a Briana 

Kenda, agenty tvůrčího a producentského dua Hry o trůny Dana Weisse a Davida 

Benioffa, se sérií otázek, jež zahrnovala i dotaz, jestli by producenti potvrdili či vyvrátili 

to, že přijetí seriálu, pozorování a poznámky fanoušků byly důležité pro směřování 

následujících sérií.153 Tento a další dotazy bohužel k 21. dubnu 2020 nebyly zodpovězeny 

a kontaktní informace odkazující přímo na oba producenty nebyly k sehnání. Pokud ale 

opravdu došlo k přizpůsobení obsahu šesté série na základě emotivních poznámek 

fanoušků, pak můžeme konstatovat, že tvůrci sílu fandomu Hry o trůny respektují 

a registrují. 

Poslední masivní kontroverze se pak týká závěrečné osmé série, jež byla 

odvysílána v květnu 2019. Ta byla sice nejsledovanější, ale od fanoušků i ze strany kritiků 

z uznávaných serverů jako je Forbes nebo The Washington Post sklidila největší množství 

negativních ohlasů za celou historii seriálu. Kritiku si vysloužilo prakticky vše - zkrácená 

stopáž, náhlá změna charakteru původně favorizované Daenerys, uspěchaný děj (s čímž 

souhlasil i jeden z režisérů seriálu, Neil Marshall)154, snížená kvalita dialogů a nelogické 

 
152 NEDEDOG, Jethro, Fans were so outspoken about this disturbing 'Game of Thrones' scene that parts 
of the upcoming season were actually changed. Business Insider [online]. 21. 12. 2015 [cit. 2020-04-21]. 
Dostupné z: https://www.businessinsider.com/game-of-thrones-changes-made-after-sansa-rape-2015-
12 
153 Pozn. autorky: Znění otázky v angličtině: „Would Mr. Weiss/Benioff agree that the fans' reception of 
the show and their comments and observations during the course of it were important for his work on 
the latter seasons? What I mean is, would he say that he took fans' remarks and theories into 
consideration when creating episodes of the show or did it not influence the writing process at all?“ 
154 RICHARDS, Will, ‘Game of Thrones’ finale was “really rushed”, admits director. NME [online]. 14. 10. 
2019 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://www.nme.com/news/game-of-thrones-finale-was-really-
rushed-admits-director-2556942 

https://www.businessinsider.com/game-of-thrones-changes-made-after-sansa-rape-2015-12
https://www.businessinsider.com/game-of-thrones-changes-made-after-sansa-rape-2015-12
https://www.nme.com/news/game-of-thrones-finale-was-really-rushed-admits-director-2556942
https://www.nme.com/news/game-of-thrones-finale-was-really-rushed-admits-director-2556942
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jednání postav, špatná bojová taktika atd.155 156 Fanoušci Hry o trůny dokonce založili na 

webové stránce Change.org petici s názvem Remake Game of Thrones Season 8 with 

competent writers (Předělejte osmou sérii Hry o trůny s kompetentními autory). Její 

zakladatel Dylan D. v popisu této petice uvádí:  

 
„David Benioff a D.B. Weiss ukázali, že jsou zoufale nekompetentními autory, 

když už nemají k dispozici podkladový materiál (knihy), na který by se mohli spolehnout. 

Tenhle seriál si zaslouží poslední sérii, která by dávala smysl. Vyslyšte mě a dejte se v 

HBO do toho!“157  

 
Petici k 21. dubnu 2020 podepsalo přes 1 828 922 lidí z celkového cíle 3 milionů. 

V létě 2019 se k petici vyjádřil i samotný prezident HBO Casey Bloys, který uvedl, že tak 

populární pořad jako je Hra o trůny s sebou nese i nevýhody spočívající v tom, že hodně 

lidí má hodně názorů ohledně toho, jak měl seriál skončit, a že přetáčení seriálu nikdy 

nezvažoval a jsou pro něj směrodatné v tu dobu čerstvě získané nominace Hry o trůny 

na ceny Emmy.158 Ukazuje se tedy možný rozkol zmíněný již v první kapitole této práce, 

kdy kvůli posílené roli uživatelů u některých producentů dochází k vymezování se, 

v tomto konkrétním případě prezidenta HBO vůči fanouškům Hry o trůny, kteří 

podporovali petici. Zároveň je patrné, že ač je divák aktivním participantem, není ani 

v době mediální konvergence vždy všemocným aktérem. 

Tvůrci seriálu se ale v posledním roce stali terčem nenávisti fanoušků. David 

Benioff a D.B. Weiss dokonce po odvysílání poslední série bez vysvětlení zrušili svou 

 
155 KAIN, Erik, The 10 Biggest Problems With Season 8, Episode 4 Of 'Game Of Thrones' Other Than That 
Starbucks Cup. Forbes [online]. 6. 5. 2019 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.forbes.com/sites/erikkain/2019/05/06/the-10-biggest-problems-with-last-nights-game-of-
thrones-other-than-that-starbucks-cup/#41e357ea4b42 
156 IZADI, Elahe, The 12 things that are really bothering us on ‘Game of Thrones’ right now. The 
Washington Post [online]. 7. 5. 2019 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.washingtonpost.com/arts-entertainment/2019/05/07/things-that-are-really-bothering-us-
game-thrones-right-now/ 
157 D., Dylan, Remake Game of Thrones Season 8 with competent writers. Change [online]. [cit. 2020-04-
21]. Dostupné z: https://www.change.org/p/hbo-remake-game-of-thrones-season-8-with-competent-
writers?use_react=false 
158 AUSIELLO, Michael, Game of Thrones Backlash: HBO Boss Says Reshooting Final Season 'Not 
Something We Seriously Considered'. TVLine [online]. 24. 7. 2019 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://tvline.com/2019/07/24/game-of-thrones-season-8-reshot-petition-hbo-backlash/ 

https://www.forbes.com/sites/erikkain/2019/05/06/the-10-biggest-problems-with-last-nights-game-of-thrones-other-than-that-starbucks-cup/#41e357ea4b42
https://www.forbes.com/sites/erikkain/2019/05/06/the-10-biggest-problems-with-last-nights-game-of-thrones-other-than-that-starbucks-cup/#41e357ea4b42
https://www.washingtonpost.com/arts-entertainment/2019/05/07/things-that-are-really-bothering-us-game-thrones-right-now/
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naplánovanou účast na panelu Hry o trůny na Comic Conu v červenci 2019.159 Nabízí se 

tedy otázka, jestli k takovému kroku nepřistoupili právě z obav z konfrontace s fanoušky 

Hry o trůny. Na Comic Conu je totiž běžné, že závěr panelu je věnován otázkám z publika, 

které by pravděpodobně ve světle negativního přijetí poslední série nebyly korektní. 

David Benioff a D.B. Weiss také v říjnu 2019 odstoupili ze smlouvy o natáčení nové 

trilogie Star Wars, přičemž tento náhlý krok se stal předmětem spekulací, zda tvůrce 

nezastrašily komentáře fanoušků plné zpochybňování jejich kompetentnosti.160 Tvůrci 

ale ve stejnou dobu uzavřeli exkluzivní smlouvu s Netflixem161, takže vše nasvědčuje 

tomu, že spíše než o mocný tlak fanoušků šlo při rozhodnutí o opuštění Star Wars trilogie 

o příliš nabitý program tvůrců. 

 

4 Emocionalita 
 

4.1 Vymezení a aplikace pojmu v kontextu fanouškovství 
 

V následující části práce se zabývám emocionalitou fanoušků tak, abych se držela 

tématu a nedocházelo k odbíhání do psychologie jako vědní disciplíny, a představuji 

seznam všeobecně uznávaných základních emocí, z nějž vycházím v praktické části 

práce. Jak již bylo ukázáno v předchozích kapitolách, emoce jsou pevně provázané právě 

s fanouškovstvím. Ať je objektem zájmu fanoušků zpěvák, herec či seriál, vždy budí celou 

řadu emocí, ať už kladných, záporných nebo ambivalentních. Nejen úroveň zapojení, ale 

i intenzita emocí je totiž dle Jenkinse to, co odlišuje obyčejného příležitostného diváka 

od fanouška.162 Sledování televize vyžaduje ze strany fanouška daleko větší úroveň 

 
159 HIBBERD, James, Game of Thrones showrunners are not going to Comic-Con after all. Entertainment 
Weekly [online]. 17. 7. 2019 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://ew.com/comic-
con/2019/07/17/game-of-thrones-showrunners-comic-con/ 
160 BOUCHER, Geoff, ‘Star Wars’ Setback: ‘Game Of Thrones’ Duo David Benioff & D.B. Weiss Exit 
Trilogy. Deadline [online]. 28. 10. 2019 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://deadline.com/2019/10/star-wars-setback-game-of-thrones-duo-david-benioff-d-b-weiss-exit-
trilogy-1202771184/ 
161 FLEMING JR., Mike, Netflix Wins Overall Film, TV Deal For ‘Game Of Thrones’ Creators David Benioff 
& D.B. Weiss. Deadline [online]. 7. 8. 2019 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://deadline.com/2019/08/game-of-thrones-creators-netflix-overall-deal-david-benioff-d-b-weiss-
1202663930/ 
162 JENKINS, Henry, 1992, s. 58. 
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pozornosti a vyšší míru tzv. emotional investment, tedy jakési emocionální investice.163 

Často se tak stává, že např. pravověrný fanoušek některého seriálu svými emocemi tak 

„investuje“ do sledovaného obsahu, že se nechá naprosto pohltit a nevnímá své okolí. 

K takovému stavu se váže pojem transportace, který Green a Brock popisují jako: 

„proces konvergence, kdy se veškerá mentální kapacita diváka kompletně zaměřuje na 

události odehrávající se v narativu příběhu.“164 Toto plné přesměrovávání pozornosti na 

příběh a jeho děj je tudíž charakteristické nejen pro seriálové fanoušky, jakými je fandom 

Hry o trůny, ale jistě i pro filmové a knižní fanoušky.  

Podobně jako fanouškovství vzbuzuje i emocionalita negativní konotace. 

K emocionalitě se váže vášnivost, což jak podotýká britská akademička Sara Ahmed 

slouží jako připomínka toho, jak se na emoce nahlíží. Emoce jsou totiž ve společnosti 

vnímány jako něco podřadného ve vztahu k myšlení a rozumu. Být emotivní znamená 

mít zastřený úsudek, místo aktivity být reaktivní a místo nezávislosti být závislý.165 Na 

emoce se také dle Ahmed nahlíží jako na něco ženského, kdy ženy jsou často 

charakterizovány jako ty bližší přírodě, ty, které jsou poháněné chtíčem a kterým se jen 

těžko daří vycházet ve svých rozhodnutích z myšlení, vůle a soudnosti.166 Emoce jsou 

v očích kritiků brány za prehistorický znak a za ukázku primitivnosti v dnešní vyspělé 

společnosti. Ahmed také upozorňuje na hierarchizaci emocí a podotýká, že některé 

emoce jsou vyzdvihovány jako znak kultivovanosti, zatímco jiné jsou vykládané jako znak 

slabosti.167 Emoce rovněž mají politický přesah. Jenkins upozorňuje na názor, že ten, kdo 

se nechá emocionálně strhnout například při konzumaci takových obsahů, jako jsou 

seriály, je vnímán jako naivní divák, který automaticky nemá schopnost odolávat 

ideologickým konstrukcím a kritizovat je.168 Podle Jonathana Graye jsou ale emoce právě 

tím, co nás vede k tomu, se v první řadě starat o to, abychom uvažovali racionálně, 

a právě emoce nás podněcují ke snaze o změnu nebo naopak o zachování určitého 

 
163 Ibid. 
164 GREEN, Melanie C. a Timothy C. BROCK. The role of transportation in the persuasiveness of public 
narratives. Journal of Personality and Social Psychology [online]. 2000, 79(5), s. 701 [cit. 2020-04-15]. 
DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.5.701 
165 AHMED, Sara. The Cultural Politics of Emotion. 2. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014, s. 3. 
ISBN 0748691138. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 JENKINS, Henry, 1992, s. 62. 
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stavu.169 Gray také zmiňuje názor amerického profesora a antropologa George Marcuse, 

který se vymezuje proti přílišné racionalitě a volá po „sentimentálním občanovi“ 

obdařeném emoční inteligencí, který může lépe rozhodovat o věcech veřejných.170 

Zaměříme-li se na samotnou definici pojmu, pak emocionalitou můžeme chápat 

citové naladění či citové pohnutí, jehož základem jsou právě emoce. Emoce jsou pak 

psychické a sociální procesy, které vyvstávají z prožívání kladného či záporného prožitku. 

Doprovází je fyziologické změny a motorické či gestikulační projevy.171 Mezi rysy typické 

pro emoce podle Milana Nakonečného patří: 

1) Subjektivita – jedna stejná situace může u každého z lidí, kteří jsou jí svědky, 

vyvolat odlišnou, a tedy subjektivní reakci. Tato reakce může mít i odlišnou 

intenzitu a existují i jedinci, kteří se dají označit za apatické, tzn. nedostavují 

se u nich emoce.  

2) Spontánnost – emoce se aktivují samovolně a jen těžko je člověk 

prostřednictvím svého ratia, tzn. rozumu, ovlivňuje.  

3) Aktuálnost – emoce se dostavují bezprostředně v rámci probíhající události 

či během vybavování vzpomínek na tuto událost. 

4) Předmětnost – emoce se vždy vážou ke konkrétní události, zážitku 

či vzpomínce a vycházejí z reakce na konkrétní podnět, jsou tedy předmětné. 

5) Polarita – emoce se obvykle dají rozdělit na škále libost – nelibost, ale 

s ohledem na sociální kontext situace se dají mnohdy označit za ambivalentní 

(např. ambivalentní emoce, které zažíváme při loučení). 

6) Vliv na paměť – stavy, které nastávají působením emocí, ovlivňují paměťové 

procesy, a tudíž si snáze pamatujeme informace spojené s určitou emocí. 

Pokud ale dojde k silné negativní emoci, paměť tím naopak může utrpět 

a člověk si daný moment příliš jasně nevybavuje.172 

 
169 GRAY, Jonathan, Cornel SANDVOSS a C. Lee HARRINGTON. Fandom: Identities and Communities in a 
Mediated World. 2. New York: New York University Press, 2017, s. 259. ISBN 978-1479812769. 
170 Ibid. 
171 Emotivita - emoce, afekty, nálady, citové vztahy, Studium Psychologie [online]. [cit. 2020-04-21]. 
Dostupné z: https://www.studium-psychologie.cz/obecna-psychologie/13-emotivita-emoce-afekty-
nalady.html 
172 NAKONEČNÝ, Milan. Lidské emoce. 1. Praha: Academia, 2000, s. 23. ISBN 80-200-0763-6. 
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Američtí psychologové Paul Ekman a Wallace V. Friesen ve 20. století pak na 

základě pozorování příslušníků kmene Fori v Papui Nové Guineji a následné celosvětové 

analýze fotografií výrazů členů tohoto kmene klasifikovali šest, posléze sedm 

uznávaných základních emocí. Těmi jsou: smutek, hněv, překvapení, strach, odpor, 

opovržení a radost.173  Tyto termíny jsou všeříkající a zároveň zastupují celou škálu 

příbuzných emocí, kdy se dle Ekmana může např. hněv může měnit v závislosti na 

intenzitě od mrzutosti po zuřivost. Hněv, strach, smutek a odpor jsou obecně vnímány 

jako negativní emoce, s čímž Ekman polemizuje, neboť u každé této „negativní“ emoce 

je nejdříve třeba hledat příčinu a spouštěč, a ne vždy musejí být nepříjemné. Jako příklad 

Ekman uvádí sledování dojemného filmu, který diváka rozpláče, nebo vyžívání se 

v dramatických hádkách plných zlosti, které účastníka takové hádky naplňují a baví.174 

Překvapení je pak přesně onou ambivalentní emocí, protože dokáže být příjemné 

i nepříjemné – opět tak vše závisí na kontextu.  

 Je důležité podotknout, že Ekman při sestavování této klasifikace emocí vycházel 

z mimických projevů a dlouholetého pozorování řeči těla. Jelikož je ale nemožné 

popisovat emoce v online komunitách na základě pozorování fyzických projevů 

jednotlivých diskutérů, vycházím v následující praktické části této práce sice z Ekmanovy 

škály základních emocí, ale tuto kategorizaci aplikuji na diskuzní vlákna, konkrétně na 

jednotlivé komentáře a jejich vyznění, a to pro základní popis emocionality fanouškovské 

komunity Hry o trůny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
173 EKMAN, Paul. Odhalené emoce: Naučte se rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých. 2. Brno: Jan 
Melvil Publishing, 2015, s. 75. ISBN 978-80-87270-80-6. 
174 Ibid. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

5 Netnografická metoda a její aplikace ve výzkumu 
 

Netnografie, známá také jako virtuální etnografie, webnografie, digitální 

etnografie nebo kyberantropologie175, je metoda získávání dat v kvalitativním výzkumu. 

Na rozdíl od klasické etnografie je typická pro online prostředí, v němž se zaměřuje 

mimo jiné na online kulturu, sociální interakce na sociálních sítích, aktivitu ve 

fanouškovských komunitách atd. Podle Roberta Kozinetse, který je uznávaným 

expertem na netnografii, byla netnografie vyvinuta za účelem hlubšího porozumění 

fungování lidí ve virtuálním světě a také pro marketingové účely, k čemuž se vážou 

i výzkumy chování spotřebitele.176 Díky pokroku a rozvoji digitálních technologií se 

v případě netnografie jedná o neustále se vyvíjející přístup, jímž je možné zkoumat nejen 

diskuzní fóra, jako v případě této diplomové práce, ale také chatovací místnosti, blogy, 

audiovizuální obsah jako jsou fotografie a videa, podcasty, počítačové hry a další.177  

Podobně jako v případě klasické etnografie je netnografie typická tím, že se nedá 

jednoduše „zaprotokolovat“ a oddělit od osobnosti výzkumníka. Metoda je 

neoddělitelně spojena s kontexty, v nichž je použita, a s vlastní subjektivní interpretací 

výzkumníka. Je tedy vysoce otevřená (nedrží se striktních pravidel a umožňuje 

improvizaci), adaptivní, komplexní a dynamická.178 Ostatně charakteristickou vlastností 

kvalitativního výzkumu je právě to, že je tzv. emergentní (pružný) a že umožňuje 

modifikaci výzkumného plánu, induktivní analýzu a postupnou interpretaci předem 

nestrukturovaných dat tak, aby mohl výzkumník získat podrobný vhled do daného 

prostředí a pochopit jej.179 Cílem etnografického výzkumu je pak dle Hendla „získat 

holistický obraz určité skupiny, instituce nebo společnosti.“180 Holismus zde 

reprezentuje myšlenku, že celek je více než součet jeho částí a základním prvkem je pak 

 
175 KOZINETS, Robert V. Netnography: Doing Ethnographic Research Online. 1. London: SAGE 
Publications, 2010, s. 5. ISBN 978-1-84860-644-9. 
176 Ibid., s. 2. 
177 Ibid., s. 3. 
178 HINE, Christine. Virtual Ethnography. 1. London: SAGE Publications, 2000, s. 13. ISBN 0-7619-5895-9. 
179 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 
vydání. Praha: Portál, 2016, s. 46-48. ISBN 978-80-262-0982-9. 
180 Ibid., s. 118. 
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popis vybrané skupiny a vztahů, jež v ní panují, jako celku.181 Jak ale upozorňuje Christine 

Hine, virtuální etnografie nemůže nikdy ze svého principu spočívajícím v částečnosti 

dosáhnout holistického popisu, už jen kvůli anonymitě, nemožnosti komunikace z očí do 

očí a lokalitě omezené na online prostředí.182 Nespornou výhodou netnografie ale 

zároveň může být již zmíněná anonymita participantů, dále adaptabilita na různá 

technologická prostředí, rozšířená kulturní přístupnost a v neposlední řadě automatická 

archivace různých diskuzí a vláken, k nimž se výzkumník může kdykoliv vracet.183  

Etnografický výzkum je dále typický delším pobytem v terénu, kdy se výzkumník 

buď otevřeně, nebo skrytě účastní každodenních aktivit své zkoumané skupiny lidí 

(v netnografii se toto přenáší do virtuálního prostředí a výzkumník např. zkoumá 

působení komentujících na diskuzních fórech nebo sociálních sítích), dále výzkumník 

pružně přizpůsobuje svůj plán výzkumu situacím, které vyvstávají při pozorování dané 

kultury, a v neposlední řadě výzkumník pečlivě (i zpětně) zaznamenává to, co pozoruje, 

aby výsledkem byla přesvědčivá zpráva ve formě autorského textu.184 

Jak je patrné z předchozích řádků, k etnografickému i z něj vycházejícímu 

netnografickému výzkumu se váže pozorování, jež je zároveň jednou z metod získávání 

dat a jeho hlavní technikou. Pozorování je prostředkem k tomu, aby výzkumník mohl 

zjistit, co se v pozorovaném prostředí děje, vše zaznamenat např. prostřednictvím 

terénních poznámek a následně své záznamy třídit, komentovat a kódovat tak, aby 

mohly posloužit jako základ finální výzkumné zprávy. 

Pozorování můžeme podle Hendla klasifikovat do následujících kategorií: 

1) Skryté či otevřené pozorování – pokud výzkumník informuje o své činnosti 

pozorované účastníky, pak se jedná o otevřené pozorování. Pokud je 

neinformuje, jde o skryté pozorování. 

2) Zúčastněné (participativní) či nezúčastněné (neparticipativní) pozorování –

liší se podle toho, jak a jestli výzkumník participuje na dění. 

3) Strukturované či nestrukturované pozorování – pokud je pozorování 

prováděno na bázi předem určeného předpisu. 

 
181 Ibid. s. 119. 
182 HINE, Christine, 2000, s. 65. 
183 KOZINETS, Robert V., 2010, s. 72. 
184 HENDL, Jan, 2016, s. 121. 
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4) Pozorování v přirozené či umělé situaci 

5) Pozorování sebe sama či jiné osoby185 

Konkrétně v netnografickém výzkumu je dle Kozinetse preferované zúčastněné 

pozorování, ale není to podmínka.186 Jelikož je etnografický výzkum exploratorní, 

popisný a otevřený, analýza dat neprobíhá na základě přesně daného algoritmického 

přístupu, ale je třeba postupovat pomocí induktivní analýzy dat a v závěru sestavit 

narativní výzkumnou zprávu.187 Při zpracování etnografických dat je třeba vytvořit popis 

kultury sledované skupiny, dále provést analýzu témat, jež se ve zkoumané skupině 

vyskytují, a na základě dat tato zjištění výsledně interpretovat.188  

Je také důležité, aby se výzkumník věnoval etickým otázkám, což ale může být 

v případě etnografického, a obzvlášť netnografického pozorování problematické. 

Jedním ze základních pravidel kvalitativního výzkumu je získání informovaného 

souhlasu, což v online prostředí představuje podle Hine etický problém, protože 

nepanuje shoda ohledně toho, jestli je veřejný komentář, jenž není schován pod 

přezdívkou, volně k dispozici pro účely výzkumníka, nebo jde stále o majetek autora, 

který nesmí být použit pro akademické účely bez svolení jeho autora či autorky.189 

V etnografickém i netnografickém výzkumu je tak nakládání s informacemi založeno na 

osobním přístupu výzkumníka, který by s nimi měl zacházet citlivě a uvědoměle.  

 

5.1 Metodologická technika zúčastněného pozorování ve fanouškovské 

komunitě seriálu Hra o trůny 
 

V případě této diplomové práce je předmětem zájmu fanouškovská komunita 

Hry o trůny a popis emocí členů komunity. Jak již bylo zmíněno v třetí kapitole, existuje 

celá řada fanouškovských stránek ke Hře o trůny, přičemž já jsem se rozhodla pro svůj 

výzkum zvolit americkou stránku Watchers On The Wall.com (dále jako WOTW), jíž sama 

z pozice fanynky již mnoho let navštěvuji. Stránka je vedena v angličtině a setkávají se 

na ní fanoušci z celého světa, kteří zde pod zvolenými přezdívkami diskutují o novinkách 

 
185 Ibid., s. 195. 
186 KOZINETS, Robert V., 2010, s. 74. 
187 HENDL, Jan, 2016, s. 243. 
188 Ibid., s. 244. 
189 HINE, Christine, 2000, s. 24. 
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týkajících se Hry o trůny. Jelikož je mi toto prostředí a tato konkrétní webová stránka 

blízká, rozhodla jsem se pro svůj výzkum zaměřit na projevy emocionality v komentářích 

uživatelů v diskuzních vláknech k jednotlivým epizodám poslední, osmé série Hry 

o trůny, jež byla odvysílána na přelomu dubna a května roku 2019. Zajímalo mě, jak na 

sebe diskutující reagují a jak se vyvíjely emoce a názory na seriál v průběhu jeho 

aktivního vysílání v jednotlivých komentářích. Pro lepší představu o lidské škále emocí 

mi jako podklad posloužilo již zmíněné Ekmanovo dělení základních emocí na smutek, 

hněv, překvapení, strach, odpor, opovržení a radost. Dá se konstatovat, že jsem do 

výzkumu vstupovala již s touto základní, orientační typologií jevů. Jelikož je ale lidská 

emocionalita daleko pestřejší, zajímaly mě i jiné emotivní projevy a jejich atributy, které 

jsem také zaznamenávala, abych dokreslila plnohodnotný obraz tohoto online fandomu 

v otázce emocí.  

Hlavní výzkumná otázka (HVO), která se zformovala v průběhu sběru dat, zněla 

následovně: „Jaké emoce měla fanouškovská komunita seriálu Hry o trůny v průběhu 

vysílaní poslední série seriálu?“ HVO jsem doplnila několika vedlejšími výzkumnými 

otázkami (VVO), které zněly: „Jaká je emocionalita fandomu Hry o trůny?“ (VVO 1), 

„Jakým způsobem spolu fanoušci Hry o trůny interagují?“ (VVO 2) a „Jaký vztah mají 

členové komunity k tvůrcům Hry o trůny a jak jej vyjadřují?“ (VVO 3). Tyto výzkumné 

otázky mě vedly celým procesem sběru dat. Aby bylo možné zmapovat tak málo 

prozkoumaný jev, jakým je emocionalita ve specifické skupině online fandomu, rozhodla 

jsem se zúčastnit dění v této sociální situaci prostřednictvím zúčastněného pozorování 

(tzv. dvojí účel). Pečlivě jsem tedy pozorovala diskuzní vlákna pod rekapitulacemi 

jednotlivých dílů, kterých bylo šest, a pod přezdívkou WhiteSparkle jsem komentovala 

své postřehy z epizod, jako bych byla běžným uživatelem. O své aktivitě jsem 

neinformovala správce stránky, neboť jednotlivé příspěvky podléhaly před publikací 

schválení ze strany adminů, a existovala obava, že bych mohla dostat tzv. ban. Ani 

ostatní uživatelé nevěděli, že jsou předmětem mého zájmu, tudíž se jednalo o skryté 

pozorování. Snažila jsem se svými komentáři, které většinou končily otázkou: „A co si 

o tom myslíte vy?“, slušně a citlivě podnítit diskuzi, což se mi povedlo pouze u jednoho 

mého komentáře ke čtvrté epizodě (S08E04), který následně získal 17 reakcí. V ostatních 

případech se mi reakce získat nepodařilo, což mohlo být důsledkem časového posunu, 

kdy největší aktivita panovala v momentě, když v Evropě byla noc. Dalším důvodem 
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mohl být celkový počet komentářů, kterých se vždy sešlo velké množství. Nejmenší 

počet komentářů sklidila finálová epizoda (celkem 461) a největší počet 754 komentářů 

se sešel v diskuzi k páté epizodě 8. série.  

Výzkum jsem tedy zahájila popisným pozorováním. Abych se mohla lépe 

zorientovat v množství komentářů, pročetla jsem si je všechny a vytyčila jsem si 

nejfrekventovanější hodinu v každém z šesti diskuzních vláken, z níž jsem si komentáře 

uložila pro potřeby následné analýzy (celkem 159 komentářů).  V rámci další fáze 

fokusovaného pozorování jsem si ale vytyčila i další komentáře mimo 

nejfrekventovanější hodiny, které nějakým způsobem vybočovaly ze všech ostatních, ať 

už šlo o dosud neviděnou emoční reakci, nebo něčím zajímavý obsah komentáře. Dané 

komentáře jsem zprvu zanesla do textového procesoru Microsoft Word, kde jsem je 

následně podrobila prvotní analýze. V rámci této analýzy a dalšího selektivního 

pozorování došlo k výsledné selekci na komentáře, které se vztahovaly k tématu epizody 

a měly nějaké emocionální zabarvení, případně na ty, které byly svým obsahem 

jedinečné a mohly posloužit k dokreslení obrazu fanouškovské komunity vyskytující se 

na WOTW.  

Komentáře jsem následně zanesla do softwaru NVivo vhodného pro kvalitativní 

výzkum, kde jsem začala s kódováním emocí a jejich atributů tak, že jsem analyzovala 

specifická citově zabarvená slova pojící se k emocím (např. 

disappointed/dissapointing/disappoinment pro zklamání, excited/exciting/excitement 

pro vzrušení atd.), případně jsem se zaměřila na celkové vyznění komentáře. Sekci 

komentáře, jež obsahovala nějaké emotivní vyjádření autora komentáře k odvysílané 

epizodě, jsem si následně vizuálně zvýraznila a označila ji vhodným kódem. Z rozličných 

komentářů fanoušků mi vzešly zastřešující kategorie emocionálních projevů a jednotlivé 

emoce a jejich atributy, které jsou uvedeny ve formě myšlenkových map v následující 

kapitole. K saturaci výzkumu došlo v momentě, kdy se neobjevovaly již žádné jedinečné 

emotivní reakce a všechny emoce se opakovaly. Zaznamenala jsem si taktéž další 

specifická témata jako rasismus, feminismus atd., jež v diskuzi vyvstala a která mohla 

posloužit k dotvoření obrazu fanoušků Hry o trůny vyskytujících se na WOTW. Popsáno 

je zde přijetí poslední série fanoušky, proměna fanouškovských emocí s blížícím se 

koncem seriálu a vystižena je celková dynamika komentářů v šesti sledovaných 

diskuzních vláknech. 
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5.1.1 Výsledky netnografického pozorování  
 

Při pozorování vznikly tři hlavní kategorie, jež zaštiťovaly celou řadu emocí. První 

z nich je kategorie Ambivalentní emoce (Obrázek 2). Ta je specifická tím, že obsahuje 

emoce, které se nedaly označit za jednoduše kladné či záporné a velice zde záleželo na 

kontextu komentáře. Příkladem budiž emoce, již jsem označila jako dojetí, která v sobě 

nese jak štěstí a spokojenost, tak smutek a pláč. Ukázkou může být následující 

okódovaná část jednoho komentáře, v níž fanoušek shrnuje své pocity z finálové 

epizody. 

Obr. 3: Část komentáře dojatého fanouška s přezdívkou Frostball (S08E06). 

. 

Zdroj: Archiv autorky 

 

Obr. 4: Ambivalentní emoce 

 

Zdroj: Autorka práce 
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 Druhou kategorií jsou Kladné emoce. Těch se v komentářích vyskytla celá řada, 

v čele se spokojeností, kterou fanoušci vyjadřovali povětšinou buď na adresu celé 

epizody, nebo vůči některé oblíbené scéně. Naděje a láska byly dalšími emocemi, jež 

fanoušci rádi vyjadřovali a které se prolínaly komentáři napříč diskuzními vlákny. 

Obr. 5: Komentář uživatele Enharmony1625 vyjadřující spokojenost (S08E01). 

 

Zdroj: Archiv autorky 

 

Obr. 6: Kladné emoce 

 

Zdroj: Autorka práce 

 

Poslední, ale hojně zastoupenou kategorii jsem označila jako Záporné emoce. 

Obzvlášť emoce jako hněv, smutek a zklamání nabývaly s každou novou epizodou na síle, 

kdy například scénář páté, tedy předposlední epizody si uživatel vystupující pod 

přezdívkou Ser Pounce vzal velmi osobně a označil ho za urážku svojí inteligence. 
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Obr. 7: Komentář uživatele Ser Pounce vyjadřující hněv (S08E05). 

 

Zdroj: Archiv autorky 

 

Obr. 8: Záporné emoce 

 

Zdroj: Autorka práce 
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 Podíváme-li se na vývoj emocí fanoušků a oblíbená témata po jednotlivých 

epizodách, pak první epizoda osmé série se nesla převážně v duchu nadšení a pozitivního 

očekávání toho, co přijde. Uživatel vystupující pod přezdívkou ThisGirlHasNoName to 

shrnul komentářem: „Pořád je zábavné hádat      .“190 V epizodě se na jednom místě 

sešly téměř všechny hlavní postavy, které se buď dlouho neviděly, nebo se dosud nikdy 

nesetkaly, což u fanoušků jako je uživatel vystupující pod přezdívkou RG vyvolalo velkou 

radost a spokojenost. 

Obr. 9: Komentář uživatele RG k první epizodě (S08E01). 

  

Zdroj: Archiv autorky 

Z komentáře uživatele RG, který odpovídal na komentář uživatele Tyrion 

Pimpslap, je také patrný další trend, který se od první epizody v komentářích objevoval, 

a to reakce uživatelů na komentáře ostatních a vzájemné debaty v komentářích. 

Komentující uživatelé v rámci svých komentářů rádi vyjadřovali souhlas i nesouhlas 

s názory ostatních komentujících, kdy souhlas byl převažujícím jevem. Pokud se ale 

objevil nesouhlas, téměř vždy byl vyjádřen v rámci možností slušně a konstruktivně, 

takže můžeme konstatovat zjištění, že fanouškovská komunita Hry o trůny, jež byla 

přítomna na WOTW, se ve většině případů neprojevovala nenávistně a útočně v rámci 

své komunity. Pospolitost podporuje i fakt, že si fanoušci v komentářích navzájem sdíleli 

rozhovory s herci a články o kostýmech a zbraních. Fanoušci dále ukázali, že rádi 

teoretizují nad děním minulých sérií a své teorie aplikují na budoucí vývoj seriálu. 

Zajímavým zjištěním bylo i to, že fanoušci o fiktivních postavách rádi hovoří tak, jako by 

to byli reální lidé, a mají tendenci popisovat jejich emoce. Například uživatel Tron79 ve 

 
190 Pozn. autorky: Originální znění komentáře: „Still fun to guess :)“. Dostupné z: 

http://watchersonthewall.com/game-thrones-season-8-premiere-winterfell-recap/ 

http://watchersonthewall.com/game-thrones-season-8-premiere-winterfell-recap/
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svém komentáři přesvědčeně popisoval, že Jon Sníh byl dojatý přístupem postavy 

Daenerys a že se do ní Jon stále více zamilovává.191 V otázce oblíbenosti postav se dále 

objevila averze vůči některým postavám, v prvním díle nejvíce vůči Sanse Stark. Poslední 

specifickou výměnou, která mě v diskuzním vláknu k první epizodě 8. série upoutala, 

byla debata dvou uživatelů týkající se pití alkoholu v těhotenství Cersei Lannister a jeho 

škodlivosti. Tato debata totiž měla přesah do naší reality, když uživatelé konkrétně řešili 

Fetální alkoholový syndrom. Srovnávání fikce s realitou a historickým vývojem se 

ostatně ukázalo být rozšířené i v následujících diskuzních vláknech. 

 Druhá epizoda se nesla v duchu dojetí ze setkání dalších hlavních postav a byla 

charakteristická vzrušením z chystané bitvy hlavních postav s Nemrtvými, radostí, 

zvědavostí a očekáváním. Napříč diskuzním vláknem epizoda a práce tvůrců sklidila 

velkou chválu a spokojenost. U některých uživatelů jsem ale zaznamenala i emoci studu, 

protože jedna z hlavních protagonistek, Arya Stark, v této epizodě měla svou první 

milostnou scénu. Stud byl podnícen i tím, že postavu Aryi diváci znají jako dítě, které 

v průběhu plynoucích sérií dospívalo v ženu, a proto se někteří téměř styděli na 

obrazovku dívat. Věcně to vystihl komentář uživatele KG. 

 

Obr. 10: Komentář uživatele KG k druhé epizodě (S08E02). 

 

 

 
191 Pozn. autorky: Originální znění komentáře: „…This was a tough episode for Dany, but Jon was forced 
to open his eyes on many fronts. He was moved by Dany risking everything to rescue the team beyond 
the wall (and him) and losing her dragon, but he is falling in love and that had to have a little to do with 
it too….“ Dostupné z: http://watchersonthewall.com/game-thrones-season-8-premiere-winterfell-
recap/ 

http://watchersonthewall.com/game-thrones-season-8-premiere-winterfell-recap/
http://watchersonthewall.com/game-thrones-season-8-premiere-winterfell-recap/


62 

Zdroj: Archiv autorky 

Objevila se ale i první kritika a s tím spojené opovržení z rozhodnutí tvůrců 

umístit několik hlavních postav během bitvy do krypt Zimohradu, v nichž jsou pohřbené 

předchozí generace Starků. Vůdce Nemrtvých, Noční král, by přece mohl pozůstatky 

oživit, což v uživateli s přezdívkou Adam vyvolalo čiré zoufalství. 

 
 Obr. 11: Komentář uživatele Adam k druhé epizodě (S08E02). 

 

Zdroj: Archiv autorky 

Překvapivé bylo, že se v komentářích rozběhla i debata o rasismu, protože podle 

některých fanoušků nedostaly postavy Missandei a Šedého červa v epizodě dostatek 

prostoru. I tato debata ale probíhala slušně a bez rozjitřených emocí. Patrný byl dále 

smutek a strach z toho, kolik oblíbenců fanouškům padne v blížící se bitvě. Kromě 

teoretizování nad tím, co se během bitvy asi stane a kam se ubírá postava matky draků 

Daenerys, se v diskuzi k druhé epizodě objevovaly i komentáře s přímými citacemi 

z knih, což ukazuje, že se na WOTW kromě „obyčejných“ diváků seriálu soustřeďují 

i čtenáři knižní předlohy (byť vývoj osmé série z ní vůbec nevychází, neboť jak již bylo 

zmíněno, rozsáhlou knižní ságu její autor George R. R. Martin ještě nedopsal) a že jsou 

fanoušci značně sečtělí a rádi pomáhají právě citacemi z knih rozšířit znalost Hry o trůny 

i nečtenářům, a podněcují tak kolektivní inteligenci. Dojetí panovalo především 

z pasování bojovné Brienne z Tarthu na rytíře a taky z tklivého soundtracku od Florence 

+ the Machine. To, jak epizoda rezonovala u fanoušků a jak hluboce Hru o trůny milují, 

shrnul komentář uživatele Tyjon, který své emoce z epizody přirovnal ke vzpomínkám 
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na to, jak ho zasáhla smrt jeho matky. Tento komentář mě obzvlášť zaujal, protože 

ukazuje, jak pevný vztah si k seriálu za 9 let jeho vysílání pravověrní fanoušci vybudovali 

a jak zásadní roli v jejich životech hrál.  

 

Obr. 12: Dojatý komentář uživatele Tyjon k druhé epizodě (S08E02). 

 

Zdroj: Archiv autorky 

Třetí epizoda znamenala u mnohých fanoušků obrat z dosud převažující 

spokojenosti ke zklamání, rozčarování a celkové nespokojenosti s vývojem, ale objevila 

se i chvála. Celá epizoda byla zaměřená na velkolepou bitvu, na jejímž konci překvapivě 

jednoduše zemřel hlavní padouch Noční král, k rozhořčení některých fanoušků rukou 

Aryi Stark, a ne očekávaným Jonem Sněhem. Toto rozhodnutí tvůrců vedlo i k diskuzi 

o feminismu a k názoru některých uživatelů, že seriál teď protežuje ženské hrdinky na 

úkor mužů a že daleko více sází na fan service (jít na ruku fanouškům), shock value (za 

každou cenu šokovat, i na úkor kvality vyprávění) a plot armor (nerealističnost v podobě 

jakéhosi Deus ex machina zásahu shůry).  

 

Obr. 13: Komentář uživatele Seth ohledně feminismu (S08E03). 

 

Zdroj: Archiv autorky 
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To vedlo k lavině komentářů o šovinismu a poprvé se objevily i urážky a vzájemné 

opovržení v rámci fandomu, když uživatel pod přezdívkou Ant vyzval uživatele Seth 

k tomu „ať si najde cvokaře, protože má evidentně problém se ženami“.192 Objevilo se 

zklamání z toho, že Noční král zemřel tak brzy a že se pozornost zaměří na Cersei 

Lannister, která je podle uživatele Jack Bauer 24 „jedna velká nuda“.193 Přítomna tak byla 

velká rozpolcenost z toho, jak byla bitva na jednu stranu velkolepá, ale na druhou stranu 

scénář svou kvalitou pokulhával.  

V následujících třech epizodách se polarizace fandomu dále prohloubila. 

Polarizace je ostatně procesem, který se vyskytuje v anonymních diskuzích i u jiných 

témat a skupin lidí. Polarizace by tak díky anonymitě, již stránka umožňuje, mohla být 

jednou z tzv. afordancí (affordance) v online prostředí, tedy vnímaným potenciálem, 

který je vlastní všem webovým stránkám, jež svou strukturou a funkcemi umožňují 

uživatelům reagovat na komentáře ostatních.194 Polarizaci a rozboru jejích příčin je 

věnována podkapitola s názvem Interpretace výsledků. 

Ve čtvrté epizodě k polarizaci přispěla ztráta několika dalších postav a začaly se 

intenzivněji objevovat komentáře o uspěchanosti a nekonzistentnosti, především ve 

vztahu k náhlému přerodu hrdinky Daenerys v zápornou postavu. I přes to se našla 

početná skupina fanoušků, která scénář chválila a která se stále držela naděje, že příběh 

dopadne tak, jak si přejí. V diskuzi ke čtvrtému dílu fanoušci navzájem ještě častěji 

interagovali a vyjadřovali primárně souhlas (místy i nesouhlas) s názory ostatních, ale 

proběhla i debata o toxicitě fandomu Hry o trůny, v níž někteří upozornili na tendenci 

zklamaných fanoušků hromadně hodnotit epizody na IMDb nízkým hodnocením.195 Toto 

jednání mohlo ovlivnit i to, že během vysílání osmé série unikl scénář, a tudíž si početná 

skupina netrpělivých fanoušků mohla předem přečíst, jak příběh dopadne. Zajímavé bylo 

 
192 Pozn. autorky: Originální znění komentáře: „Ugh. See a shrink about your issues with women. Or go 
back to polluting the Star Wars fandom. Basement dwelling misogynists like you don’t have any 
ownership over Game of Thrones.“ Dostupné z: http://watchersonthewall.com/game-thrones-season-8-
episode-3-recap/ 
193 Pozn. autorky: Originální znění komentáře: „…Now we transition back to Cersei and KL and honestly 
Cersei is a snoozefest right now for me.“ Dostupné z: http://watchersonthewall.com/game-thrones-
season-8-episode-3-recap/ 
194 ŠVELCH, Jaroslav a Lenka VOCHOCOVÁ, Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické 
participace. Sociologický Časopis / Czech Sociological Review [online]. Institute of Sociology of the Czech 
Academy of Sciences, 2015, 51(1), s. 69 [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/24642779  
195 Pozn. autorky: Např. S08E01 má k 7. květnu 2020 rating 7,6/10, čtvrtá epizoda už ale zaznamenala 
signifikantní propad na 5,5/10 a finále seriálu má rating dokonce na 4,1/10 (a přitom nejvíce hodnocení). 
Dostupné z: https://www.imdb.com/title/tt0944947/episodes?season=8&ref_=tt_eps_sn_8 

http://watchersonthewall.com/game-thrones-season-8-episode-3-recap/
http://watchersonthewall.com/game-thrones-season-8-episode-3-recap/
http://watchersonthewall.com/game-thrones-season-8-episode-3-recap/
http://watchersonthewall.com/game-thrones-season-8-episode-3-recap/
http://www.jstor.org/stable/24642779
https://www.imdb.com/title/tt0944947/episodes?season=8&ref_=tt_eps_sn_8
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i zjištění, že někteří fanoušci jako například Hanni volali po tom, ať hlavně komunita 

nepřestává psát fan fiction, protože si chtějí spravit chuť po skončení seriálu.196 Je tedy 

patrné, že produživatelství a s tím spojený obsah generovaný uživateli je v komunitě 

žádaný a oblíbený. Právě v komentářích ke čtvrté epizodě získal můj komentář, který 

vyjadřoval silné zklamání z vývoje příběhu v této epizodě, 17 reakcí. 

 

Obr. 14: Můj komentář ke čtvrté epizodě, jenž vyjadřoval zklamání (S08E04). 

 

Zdroj: Archiv autorky 

  

 

 

 
196 Pozn. autorky: Originální znění komentáře: „…So, yes. Please. Write fanfiction. There are already 
some really amazing ones out there, but I fear I will need all I can get to recharge my belief that love can 
be true, that honesty and honour are actually good things, that fate is not carved in stone and that 
coming together to fight a common enemy can actually lead into something new and good for 
everyone.“ Dostupné z: http://watchersonthewall.com/game-thrones-season-8-episode-4-last-starks-
recap/ 

http://watchersonthewall.com/game-thrones-season-8-episode-4-last-starks-recap/
http://watchersonthewall.com/game-thrones-season-8-episode-4-last-starks-recap/
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Z mého komentáře je záměrně patrná především emoce zklamání, dále 

rozčarování a celková nespokojenost. Všechny tři odstavce v sobě kumulují výtky, které 

se během této i třetí epizody začaly mezi fanoušky stále více objevovat, tzn. kritika 

uspěchanosti, mezery ve scénáři, a tudíž hloupé chování postav, snaha tvůrců 

o fan service a obava z toho, jak tato série a s tím i celý seriál skončí. Usoudila jsem, že 

takové záporné emoce a negativní ladění celého komentáře mají větší šanci na vyvolání 

reakce než komentáře pochvalné, a navíc se mi poprvé podařilo mít jeden z prvních 

komentářů v celém diskuzním vláknu, takže reakce se začaly dostavovat záhy. Jelikož 

byly části mého příspěvku a spolu s tím moje přezdívka zmíněna tolikrát v komentářích 

v celém diskuzním vláknu, nepochybně si i tato skutečnost získala pozornost dalších 

fanoušků. Poslední částí příspěvku byla tázací věta „A co si o tom myslíte vy?“, která 

evokovala otevřenost a byla cíleně mířena k vyvolání diskuze. 

Reakce byly různorodé, z nichž nejzajímavější jsou zaneseny do koláže níže. 

Většina uživatelů se mnou souhlasila a přidala svoje zklamání z vývoje. Uživatel Reek se 

mnou ale například nesouhlasil a kousavě konstatoval, že nevěděl, že v diskuzním vláknu 

mluvím za všechny. Pár uživatelů se snažilo opravit některé moje myšlenky obsažené 

v komentáři a uživatel Tryptych přišel v reakci na můj komentář se zajímavým názorem, 

že se ze Hry o trůny stal Dallas v kroužkovém brnění (na obrázku vpravo dole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

Obr. 15: Reakce uživatelů na můj komentář (S08E04). 

 

Zdroj: Archiv autorky 

 

Pátá epizoda se i přes několik spokojených komentářů nesla ve 

všeobecném duchu zklamání, znechucení a hněvu z toho, že z favorizované Daenerys 

Targaryen tvůrci udělali během pár epizod zloducha, který na svém drakovi z frustrace, 

zármutku a touhy po moci spálil celé Královo přístaviště a jeho obyvatele. I nejkritičtější 

fanoušci ale stále dokázali uznat vizuální kvality seriálu. Svůj údiv a znechucení vyjádřil 

například uživatel Adam prostřednictvím zajímavé metafory k Adolfu Hitlerovi. 
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Obr. 16: Komentář uživatele Adam k páté epizodě (S08E05). 

 

Zdroj: Archiv autorky 

Závěrečná šestá epizoda by se dala charakterizovat hněvem, pocitem prázdnoty, 

zklamáním, opovržením (nad dějem i nad producenty Benioffem a Weissem) a silnou 

rozpolceností, kdy o komentář s pravděpodobně nejvíc nenávistným obsahem se 

postaral uživatel vystupující pod přezdívkou rizwan, který uvedl, že „to, co měl být ten 

nejlepší seriál na světě, jeho tvůrci zradili a znásilnili.“197 Mnozí fanoušci se ale i přes 

nelibost vůči směřování seriálu snažili najít i něco pozitivního, co se jim na epizodě líbilo. 

Všudypřítomná byla v diskuzi k závěrečné epizodě vděčnost vůči celé redakci, obzvláště 

administrátorce Sue the Fury a jejím rekapitulacím děje, a celkové práci na WOTW. I přes 

nespokojenost ohledně finálové série si ale fanoušci poděkovali navzájem a vyjádřili 

radost a štěstí, že mohli být součástí právě fandomu Hry o trůny. 

 

 

  

 
197 Pozn. autorky: Originální znění komentáře: „And thus ends what promised to be the greatest TV show 
of all time, betrayed and raped by the very creators who started it. Good luck for HBO with its spin-offs 
after what they did here. And long may WoTW reign with the spin-offs. I am done with GoT forever. My 
watch has ended.“ Dostupné z: http://watchersonthewall.com/game-thrones-series-finale-recap/  

http://watchersonthewall.com/game-thrones-series-finale-recap/
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Obr. 17: Komentář uživatele Tyrion Pimpslap k finální epizodě (S08E06). 

 

Zdroj: Archiv autorky 

Mnozí z pravidelných účastníků diskuzí, jako například uživatelé vystupující pod 

přezdívkami Tyrion Pimpslap, Sean C. nebo Wimsey, se také v komunitě za léta vysílání 

seriálu etablovali a jejich názory plné detailních rozborů epizod, které rozšiřovaly 

kolektivní inteligenci a vědomost celé místní komunity, se staly předmětem respektu 

a očekávání ze strany ostatních účastníků diskuzí v diskuzních vláknech pod příspěvky. 

 
Obr. 18: Komentář uživatele Che k třetí epizodě, v němž vyjadřuje zájem o postřehy 

komunitou uznávaného uživatele Wimseyho (S08E03). 

 

Zdroj: Archiv autorky 

U Hry o trůny byl dlouhé roky samotnými tvůrci včetně George R.R. Martina 

avizován „hořkosladký konec“198, ale podle většinových reakcí fanoušků na seriálové 

 
198 ROSS, Ashley, George R. R. Martin Tells Fans To Expect 'Bittersweet' Ending to Game of Thrones. 
TIME [online]. 5. 11. 2015 [cit. 2020-05-07]. Dostupné z: https://time.com/4101276/game-of-thrones-
ending-george-r-r-martin/ 

https://time.com/4101276/game-of-thrones-ending-george-r-r-martin/
https://time.com/4101276/game-of-thrones-ending-george-r-r-martin/
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uchopení tohoto konce můžeme soudit, že nastal spíše „hořký konec“, jak to ostatně 

nazývali i samotní fanoušci v posledním diskuzním vláknu. 

 

5.1.2 Interpretace výsledků 
 

Na základě získaných poznatků je možné konstatovat, že první dvě až tři epizody 

získaly kladnější reakce a dominantními emocemi v komentářích byly radost 

z navrátivšího se seriálu, vzrušení, dojetí ze shledání hlavních postav, naděje a láska. 

Atmosféra se začala zásadně měnit po odvysílání třetí epizody. Během třetí a čtvrté 

epizody poslední série se začala objevovat stále větší polarizace uvnitř fanouškovské 

komunity. Vzhledem k rozmanitosti diskuze bylo center polarizace hned několik.  

1) Děj seriálu, ztvárnění a další prvky fikce – fanoušci se rozcházeli v názorech 

na narativ seriálu, kdy spokojenost převažovala u prvních dvou epizod, které 

se nesly v pomalém tempu a shledání s oblíbenými postavami. Kladné emoce 

od třetí epizody zastoupila nespokojenost s vývojem děje. Fanoušci 

v průběhu celé série tíhli k aktivitě, kterou jsem označila jako teoretizování. 

To se vyznačovalo tím, že část fanoušků se snažila momenty z daného dílu 

sobě i ostatním racionálně vysvětlit, např. i v kontextu dění minulých sérií, 

a ospravedlnit je s nadějí na finální „happy end“, zatímco druhá část fanoušků 

už jen s opovržením popisovala jednotlivé scény, očekávala to nejhorší 

a ztratila víru v uspokojivý konec. Několik fanoušků ve vybraném vzorku 

komentářů vytýkalo nepřehlednost scén (mimo jiné také to, že některé scény 

byly příliš tmavé), uspěchanost, předvídatelnost, nekonzistentnost 

a nerealističnost. V rámci teoretizování se objevovalo i důkladné rozebírání 

symbolů a srovnávání seriálového pojetí vyskytujících se proroctví s knižní 

předlohou, kdy právě nenaplnění proroctví bylo taktéž předmětem zklamání 

z vývoje děje, viz komentář níže. 
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Obr. 19: Zklamání uživatele Steel_Wind z nenaplněných proroctví (S08E03). 

 

Zdroj: Archiv autorky 

2) Tvůrci – velkým zdrojem polarizace bylo právě producentské duo David 

Benioff a D. B. Weiss. Přímo na jejich adresu byla vyjádřena jak chvála, a to 

především v úvodních epizodách série, tak hněv a opovržení. Po odvysílání 

závěrečné epizody se právě Benioff a Weiss stali terčem pro uvolnění 

nakumulované frustrace fanoušků, podle nichž producenti tuto sérii nezvládli 

uchopit kvalitně. V diskuzi bylo viditelné to, že pokud už fanoušci po 

závěrečné epizodě někoho z tvůrců chválili, tak to byli buď režiséři 

jednotlivých epizod (opakovala se chvála jmenovitě na Bryana Cogmana 

a Miguela Sapochnika), nebo autor knižní předlohy George R. R. Martin, který 

se na seriálu několik předchozích sérií podílel v roli producenta. 

 

Obr. 20: Reakce fanouška s přezdívkou Onedon na adresu Dana Weisse a Davida 

Benioffa (S08E05). 

  

Zdroj: Autorka práce 

3) Obecné ideologické rámce – centrem další rozpolcenosti a polarizace byla 

ideologie. V reakci na vývoj děje se v diskuzních vláknech se objevily debaty 

na téma feminismu a s tím související kritika šovinismu (viz již zmíněná 
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debata z třetího dílu o tom, že Nočního krále měl zabít Jon Sníh, a ne Arya 

Stark. Předmětem zájmu byl i rasismus ve vztahu k postavám Missandei 

a Šedého červa, pro které podle některých diskutujících nebyl v seriálu 

vyhrazen dostatečný prostor. Takovým komentářům pak následně další 

uživatelé, jako např. The Bastard, oponovali. Pokud se tedy v diskuzi střetly 

dva různé pohledy na svět, většinou je doprovázel hněv, opovržení, ale 

i ironické poznámky a údiv.  

 

Obr. 21: Reakce fanouška s přezdívkou The Bastard na téma nedostatečné diverzity 

(S08E02). 

 

Zdroj: Autorka práce 

4) Ostatní účastníci diskuze – i na základě předchozího centra polarizace 

v podobě ideologie můžeme konstatovat, že se komentující fanoušci během 

výměny názorů občas střetávali mezi sebou, povětšinou ale slušně. Byl tedy 

patrný nesouhlas, k němuž se vázaly emoce jako hněv, ironie a zmatenost 

z názoru toho druhého, kdy právě zmatenost z děje i z názorů ostatních 

následně příspívala k rozpolcenosti v diskuzi. Sami fanoušci ale mezi sebou 

debatovali o toxicitě fandomu, což představovalo zajímavý způsob reflexe 

a celkového přijetí. 

Obr. 22: Komentář uživatele s přezdívkou GeekFurious ohledně kritiky (S08E04). 
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Zdroj: Autorka práce 

Během výzkumu jsem identifikovala celou řadu negativních emocí a jejich 

atributů jako například smutek, zklamání, strach, znechucení, rozčarování z vývoje, 

zoufalství a opovržení. V diskuzních vláknech byla přibližně od třetí epizody patrná 

celková nespokojenost a rozpolcenost fanoušků. Nepřehlédnutelný byl v komunitě 

i hněv, který fanoušci primárně směřovali na seriálový příběh, případně na tvůrce 

a producenty seriálu. Samotná atmosféra mezi diskutujícími byla místy vyhrocená, 

skutečně útočné výměny názorů se ale vyskytovaly jen v minimu případů. Nesouhlas byl 

většinou řešen slušně a bez urážek, takže můžeme soudit, že fanouškovská komunita 

vyskytující se na WOTW je uctivá. Obecně ale mezi diskutujícími fanoušky vládla 

přátelská atmosféra plná vzájemného respektu a radosti z diskutování, jak ostatně 

ukázaly komentáře z poslední epizody, v nichž bylo častým motivem právě poděkování 

ostatním diskutujícím za příjemně strávené chvíle. 
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Závěr 
 

Tato diplomová práce se zabývala emocionalitou fanouškovské komunity Hry 

o trůny v éře konvergentní kultury. Aby bylo možné lépe popsat dnešní roli fandomu 

v kultuře, byla první kapitola věnována právě definici konvergentní kultury a s tím 

spojenému procesu konvergence médií, dále participativní kultuře a historické proměně 

pasivního publika v aktivní publikum. Ukázalo se, že dnešní publikum je díky 

technologickému pokroku a rozvoji médií interaktivní a není vždy jen pouhým 

konzumentem, nýbrž se samo podílí na vytváření obsahů, např. v roli produživatele. 

Druhá kapitola se pak věnovala fenoménu fanouškovství a třetí kapitola již seriálovému 

hitu Hra o trůny. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak se vyvíjela emocionalita 

fanoušků Hry o trůny během vysílání poslední, osmé série v roce 2019. Jelikož byla 

poslední série Hry o trůny širokou veřejností přijata velice rozporuplně, zajímalo mě, jaké 

bylo emocionální přijetí přímo ve fanouškovské komunitě Hry o trůny, a to konkrétně na 

stránce Watchers on the Wall.com.  

Hlavní výzkumná otázka zněla: „Jaké emoce měla fanouškovská komunita seriálu 

Hry o trůny v průběhu vysílaní poslední série seriálu?“ Aby bylo možné otázku 

zodpovědět, sledovala jsem formou zúčastněného pozorování, které je základní 

metodologickou technikou netnografické metody, diskuzní vlákna ke všem šesti 

epizodám poslední série. Mohli bychom se domnívat, že pravověrní fanoušci budou svůj 

seriál za každou cenu bránit a vnímat v pozitivním světle, ale díky pozorování, následné 

analýze komentářů, kódování v softwaru NVivo a interpretaci výsledků se ukázalo, že 

i mezi oddanými fanoušky došlo k polarizaci, protože celkové přijetí seriálu rozhodně 

nebylo pozitivní. Odpovědí na hlavní výzkumnou otázku tak je, že přijetí poslední série 

bylo rozporuplné i zde ve fandomu, přičemž záporné emoce jako zklamání, smutek, 

strach a nespokojenost byly obzvláště viditelné. 

Pokud se podíváme na druhou výzkumnou otázku zaměřenou na to, jaká je 

emocionalita fandomu Hry o trůny, pak nám obrázek částečně předestřel již popis emocí 

v předchozím odstavci a k bližší charakteristice pomohly i odpovědi získané od Dana 

Selckeho, správce další populární fanouškovské stránky Winter-is-Coming.net. Mohu 

potvrdit, že informace Dana Selckeho ze třetí kapitoly této práce o vášnivé, kreativní 

a oddané komunitě, která miluje probírání seriálu, odpovídají i mým poznatkům. Díky 
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získaným demografickým údajům také nyní víme, že přes 60 % návštěvníků stránky 

Winter-is-Coming.net bylo mužského pohlaví a téměř 40 % návštěvníků bylo ve věku 

25 až 34 let, přičemž podobné publikum můžeme očekávat i na WOTW, protože se tyto 

dvě stránky návštěvnicky prolínají. Typický oddaný fanoušek Hry o trůny, na nějž lze 

narazit v diskuzních vláknech na WOTW či Winter-is-Coming.net, je tak pravděpodobněji 

mladý muž, který rád diskutuje s ostatními, je sečtělý a disponuje tak širokou znalostí 

tématu. Právě záliba v diskutování a radost z kontaktu s ostatními v diskuzích zároveň 

odpovídá na třetí výzkumnou otázku o tom, jak spolu fanoušci interagují. Fandom Hry 

o trůny je dále pevně propojenou vědomostní komunitou, která svoji kreativitu 

zužitkovává i v mnoha produživatelských aktivitách jako je právě vedení fanouškovských 

stránek typu WOTW, psaní rekapitulací epizod, fan fiction a tvorba videí.  

Na poslední, čtvrtou otázku „Jaký vztah mají členové komunity k tvůrcům Hry 

o trůny a jak jej vyjadřují?“ není jednoznačná odpověď. Jak je vidět na příkladu 

kontroverzí spojených se scénami znásilnění ze čtvrté a páté série, nejen široká 

veřejnost, ale i fanoušci už tehdy nešetřili kritikou. Pokud ale můžeme věřit komentáři 

režiséra Hry o trůny Jeremyho Podeswy, prezentovaném ve třetí kapitole, pak tvůrci vzali 

na vědomí backlash způsobený znásilněním hrdinky Sansy Stark v páté sérii 

a přizpůsobili mu průběh další série. Přesto se v té době dalo obecně konstatovat, že 

fanoušci tvůrce respektují a podporují jejich práci. V kontextu osmé série se ovšem 

základna odpůrců producentského dua Benioffa a Weisse začala rozšiřovat, jak ukazuje 

množství negativních reakcí v čele s nenávistným komentářem uživatele s přezdívkou 

rizwan v páté kapitole. Důkazem je i volání po přetočení poslední série a k tomuto účelu 

založená petice, která se počtem podpisů již brzy přiblíží dvěma milionům. Opět je ale 

třeba konstatovat, že ač v osmé sérii převažoval v přijetí fanoušků negativní přístup vůči 

Benioffovi a Weissovi, objevily se místy i pochvalné komentáře a vyjádření díků za 

kvalitní uchopení série jako celku. Ovšem masivní vyjádření nespokojenosti ze strany 

fanoušků neuniklo ani zmíněným tvůrcům, kteří po odvysílání poslední série náhle 

odvolali svou účast na Comic Conu v roce 2019, a je tak nasnadě otázka, jestli tak učinili 

proto, že vnímali rozhořčené fanoušky jako hrozbu. Na závěr tak můžeme konstatovat, 

že vliv fanoušků je značný a společně s nezadržitelným technologickým rozvojem, 

mediální konvergencí a prohlubující se participací publik bude do budoucna 

pravděpodobně stále sílit.  
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Summary 
 

 The introduction of this master’s thesis presented the aim to describe the 

emotionality of the Game of Thrones fandom in the era of convergence culture. In order 

to do that, reasearch was carried out online via the method of participant observation 

in six comments sections on the fan website Watchers on the Wall.com. It was found 

out that not only the general audience and critics were torn about the final season, but 

also the fandom itself was divided in its opinions. The main research question was: 

„What emotions were present in the Game of Thrones fandom during the course of the 

final season?“ The answer is that in the first two episodes the emotions were mostly 

positive, however after the third episode was aired, the mood changed and negative 

emotions such as sadness, fear, anger, disappointment, contempt, disgust and 

desperation started to be more visible in the comments. The second research question 

was further focused on the emotions of the Game of Thrones fandom and as it turned 

out, the fans could be described as passionate, creative and devoted to the series. 

Thanks to demographic data provided by the admin of one of the most prominent Game 

of Thrones fansites, it was found out that more than 60 % of all visitors were male and 

almost 40 % visitors were aged between 25 and 34 years. Third research question was: 

„How do the fans of Game of Thrones interact with each other?“ and it turns out that 

they like having friendly and deep discussions and gather knowledge and information as 

a knowledge community. „How do the fans perceive the creators of Game of Thrones 

and how do they express their feelings?“ was the final research question. The answer 

here is not clear, but the creators had met huge fan backlash back in seasons 4 and 

5 after rape scenes which included two main female characters. Based on the answer of 

Jeremy Podeswa, one of the directors of Game of Thrones, the producers David Benioff 

and D. B. Weiss acknowledged the backlash and took into account fans‘ opinions when 

creating the next season. Hovewer, during the final season the creators became a target 

of hate for many fans and one of them even started a petition online calling on HBO to 

reshoot the entire final season. The creators then even dropped out of their scheduled 

appearance at San Diego Comic Con 2019. To sum up, it can be stated that the influence 

of fans is significant and that thanks to technology, media convergence and the 

deepening of audience participation, it will probably grow even more.  
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