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zařazení do kategorie hrdinů nebo padouchů dle typologie postav Briana McNaira. Je také 

užita typologie postav dle E.M. Forstera a Seymoura Chatmana. Mediální obraz soudců 

ve vybraných  seriálech  je  pozitivní.  Na  úrovni  reprezentativnosti,  ovlivňuje  vnímání 

instituce soudů, které jsou zobrazováním soudcovské profese formovány.
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on the basis  of  their  physical  description,  roles  in  society,  behaviour  and  relationships 

by which their character is co-created. The author focused mainly on stereotypes, which 

were  used  to  depict  the  figures.  Part  of  the  analysis  of  the  figures  of  judge  is  their 

classification into the category of heroes or villains according to the typology of figures 

by Brian McNair. Also utilized are the typology of figures by E.M. Forster and Seymour 

Chatman. The media’s depiction of the judges in selected series is positive. At the level 

of representativeness,  it  influences  the  perception  of  the  institution  of  courts,  which 

are shaped by the depiction of the judicial profession.
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Úvod 

V roce  1826 byl  obraz  reality  zachycen  na  fotografii.1 Od spuštění  televizního 

vysílání  uplynulo  84 let2 a  první  československý seriál3 byl  odvysílán  na  obrazovkách 

Československé  televize  9.  prosince  1959.4  Nyní,  v  druhé  dekádě  dvacátého  prvního 

století,  čelí  etablované  vzorce  chování  společnosti  tlaku  mediálního  světa,  zejména 

enormního  vlivu  sociálních  sítí,  které  udávají  směr  nově vznikajících  rutin  jedinců  ve 

společnosti. 

Walter Lippmann označuje prostor, který se utváří mezi jedinci a mediální realitou 

termínem  „pseudoprostředí“.5 Toto  prostředí  je  spoluutvářeno  stereotypy,  které  jsou 

společností  odmítány.6 Daniel  Boorstin považuje dokonce obraz reality,  vyprodukovaný 

médii,  za  „ne-realitu“.7 Tímto  termínem označuje  svět,  který  je  společností  preferován 

před světem reálným, ale ve skutečnosti je světem umělým. Tvoří ho pouze zinscenované 

pseudoudálosti,  jako  jsou  například  oslavy  a  pracovní  schůze,  což  má  za  následek, 

že příjemci  ztrácí  schopnost  rozeznat  pseudoudálosti  od  těch  skutečných.8 „Dochází 

ke spletitému  promísení  reálné  a  fiktivní  reality,  jež  jsou  reflektovány  jako  zábava, 

zakoušeny jako epizoda a zůstávají bez následků.“9 

Ucelený  systém  fungování  naší  společnosti  je  výsledkem  jejího  uspořádání. 

Na etablovaní morálky i nabytí legitimity zákonů má vliv působení médií. Média mají sílu 

ovlivňovat  podobu společnosti  a  její  status  quo.10 Ačkoliv  jejich  vliv  a  působení  není 

jedinci  často  rozpoznán,  jsou  to  právě  média,  která  také  na  nevědomé  úrovni  vědomí 

1 Fotografie. V: REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071789267.

2 Televize. V: Ottova všeobecná encyklopedie A-Ž. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. ISBN 8073600145.

3 Seriál se jmenoval rodina Bláhova a měl devět dílů.  

4 RAJLICHOVÁ, Eva. Před 56 lety začala televize vysílat první československý seriál. [online]. © 2013 
www.rozhlas.cz [cit. 2020-05-12]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/kultura_film/pred-56-lety-zacala-
televize-vysilat-prvni-ceskoslovensky-serial_201512090442_jpiroch

5 LIPPMANN, Walter. Public Opinion. 1. vyd. Dover: Dover Publications Inc., 2004. ISBN: 
139780486437033. s. 13-17

6 Tamtéž, s. 13-17

7 BOORSTIN, Daniel J. The image: a guide to pseudo-events in America. 1st Vintage Books vyd. New York: 
Vintage Books, 1992. ISBN 0679741801. s. 36-37
8 Tamtéž, s. 36-37

9 LUHMANN, Niklas. Realita masmédií. Praha: Academia, 2014. ISBN 9788020023339. s. 99
10 FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění. 2. rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 
ISBN 8024726785. s. 122
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ovlivňují  motivy  chování  jedinců  ve  společnosti.  „Koncept  re-prezentace 

a reprezentativnosti naznačuje, že to, co je předváděno, není zpřítomnění určité sociální 

skupiny, nýbrž reprezentace předvádění určitých pohledů na sociální skupiny. A právě tyto 

pohledy se příjemce pravděpodobně učí přijímat jako normální – jako přirozenou vlastnost 

těchto  skupin.  Takže  jiné  pohledy  se  tím  vylučují  jako  nenormální.“11 Tempo,  jakým 

digitální svět udává trendy současné doby, představuje výzvu nejen pro mediální magnáty, 

ale zejména pro společnost a její jedince. 

Příběhy ze soudních síní přitahují zájem veřejnosti. Její pozornost si získávají nejen 

spory, které před soudními lavicemi vychází napovrch, ale také postava soudce. Formy 

řešení  sporů se historicky vyvíjely.  Jejich  podoba se lišila  ve  způsobu vyřešení  sporu, 

ale také  nabývala  odlišných  procesních  postupů  napříč  kulturami.  S  řeckým  polis  byl 

například spojen  „ostrakismus“12 neboli  střepinový soud.13 V rámci  společnosti  došlo k 

postupnému vytvoření uceleného systému řešení sporů do podoby, jaká je dnes společností 

považována  za  legitimní.  Ve  sporech  národních,  ale  i  nadnárodních,  týkajících  se 

mezinárodního  práva  soukromého  i  veřejného  je  nejznámější,  metoda  soudního  řešení 

sporů. Instituce nezávislého soudu je v právních státech symbolem dodržování zákonů a 

lidských práv.14 

Způsob, jakým jsou soudci v médiích reprezentováni,  vede ke vzniku stereotypů 

na úrovni  reprezentativnosti  v mediálním  zobrazení.  Tyto  stereotypy  se  stávají  nositeli 

hodnotových soudů pro celé sociální skupiny.15 Autorka si klade za cíl zodpovědět otázku, 

jak  je  utvářena  postava  soudce  ve  vybraných  českých  seriálech  a  jaké  stereotypy 

se v souvislosti se zobrazováním soudců ve vybraných seriálech objevují. Autorka popíše, 

jak  je  postava  soudce  v jednotlivých  seriálech  zobrazena.  Zobrazení  bude  popsáno 

11 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. s. 192

12 Termínem ostrakismus je označován proces odsouzení osoby kolektivním soudem. Byl využíván jako 
kolektivní nástroj uplatnění demokracie v Athénách v 6. – 5. stol. př. n. l. Ostrakismus. V: Ottova všeobecná 
encyklopedie A-Ž. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. ISBN 8073600145.
13 Ostrakismus. V: Ottova všeobecná encyklopedie A-Ž. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. ISBN 
8073600145.
14 Přelom osmnáctého a devatenáctého století souvisí s institucionálním zakotvením termínu základních 
lidských práv a svobod v rámci práva. KNAPP, Viktor. Teorie práva. Plzeň: Západočeská univerzita, 1994. 
ISBN 807082140x. s. 9

15 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. s. 186
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na základě elementů, kterými je reprezentace utvářena. Jedná se o fyzickou podobu, věk, 

rod, povolání, způsob chování, jednání i vztahů16, ve kterých postava soudce vystupuje.

V diplomové  práci  se  autorka  odchýlila  od  znění  původních  tezí  ve  struktuře 

kapitol  a  výběru  výzkumného  souboru.  Hlavním  účelem  práce  bylo  zjistit,  jak  je 

zobrazována postava soudce a jaké stereotypy se v tomto zobrazování projevují. Z tohoto 

důvodu  zvolila  autorka  za  výchozí  teoretický  rámec  koncept  mediální  reprezentace  a 

typologie  postav  dle vybraných  autorů,  zejména  Briana  McNaira.  Při  konstrukci 

výzkumného souboru vycházela autorka z metody záměrného výběru, kde jako kritérium 

stanovila  české  seriály,  které  byly  odvysílány  médiem  veřejnoprávní  služby.  Struktura 

kapitol odpovídá logickému členění práce, kdy v druhé části práce je popsána metodologie 

a v části poslední jsou uvedeny závěry výzkumu. Podrobnější důvody, proč se autorka od 

původních tezí odchýlila, vyplývají ze znění příslušných kapitol práce.

První kapitolu této práce tvoří teoretická část. Autorka z ní vychází při zpracování 

analytické  části  práce.  Základním  rámcem  pro  zpracování  tématu  práce  je  koncept 

mediální reprezentace. Ta je vysvětlena nejprve v obecnější rovině, pomocí přístupu, který 

definoval Richard Dyer. Na jeho pojmy „re-prezentace“17 a „reprezentativnosti“18 navazují 

úrovně  reprezentace  a  pojetí  reprezentace  dle  Briana  McNaira.  V kapitole  mediální 

konstrukce reality  je zmíněno nejen klasické dílo  Sociální  konstrukce reality od autorů 

Petera Bergera a Thomase Luckmanna, ale také aktuální kniha The Mediated Construction 

of Reality od Nicka Couldryho a Andrease Heppa.  „Současný svět je až téměř nemožné 

pochopit.  Neměli  bychom se vzdát.  Musíme usilovat  o komplexní  porozumění  tendencí, 

kterými společně utváříme realitu, ve které žijeme. Aplikujme dosavadní stupeň poznání, 

světu potřebujeme rozumět.“19 V dalších odstavcích teoretické části  práce jsou uvedeny 

přístupy, pomocí kterých je vymezována typologie postav. 

V druhé  kapitole  práce  popisuje  autorka  metodologický  přístup,  který  použila 

pro výzkum v analytické části práce. Metodologická kapitola je rozčleněna na části, které 

16 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. ISBN 80-85947-67-6.s. 192

17 DYER, Richard. The matter of images: essays on representation. 2. vyd. London: Routledge, 2002. ISBN 
0415254957. s. 1-5

18 Tamtéž, s. 1-5

19 COULDRY, Nick. Online Gods – A Podcast About Digital Cultures In India And Beyond. [online]. © 2020 
ForDigitalDignity [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: http://www.fordigitaldignity.com/the-mediated-
construction-of-reality-and-change-org-india/ 
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odpovídají  zpracování  výzkumného  projektu.  Je  zde  uveden  výzkumný  problém,  cíl 

výzkumu,  konstrukce  výzkumného  souboru,  výzkumné  otázky  a  je  také  specifikována 

metoda výzkumu. 

Poslední  kapitolou  diplomové  práce  je  analytická  část.  V  ní  je  zaznamenán 

provedený výzkum a poznatky, ke kterým autorka došla.  Ve výzkumu vychází  autorka 

z definovaného  teoretického  rámce.  Aplikovanou  metodou,  která  je  v práci  využita, 

je kvalitativní analýza obsahu. Jejími využitými technikami jsou kombinace naratologické 

analýzy a sémioticko – strukturální a vizuální analýzy. 

1. Teoretická část práce

Z důvodu  naplnění  cíle  práce  je  nejprve  nutné  zmínit  základní  termíny  oborů, 

z jejichž principů práce vychází. Účelem této kapitoly je vymezení teoretických konceptů. 

V následujících  částech  práce  je  od  nich  abstrahováno  a  v jejich  rámci  je  popsán 

metodologický přístup a provedený výzkum. Jonathan Culler uvádí, že musíme porozumět 

samotnému pojmu teorie, abychom mohli porozumět, co jednotlivé teorie označují. Teorie 

zahrnuje  „komplexní vztahy systematické povahy, které se uplatňují mezi řadou faktorů, 

a nedá se jednoduše potvrdit nebo vyvrátit.“20

Základní  teoretický  rámec  pro  tuto  práci  představuje  koncept  mediální 

reprezentace.  Mediální  reprezentace  je  vysvětlena  nejprve  obecně,  charakterizováním 

jejího  významu.  Díky  aplikaci  dané  teorie  může  být  zpochybňována  koncepce,  idea  i 

představa o realitě.21  Kategorie mediální reprezentace jsou rozvedeny a její úrovně jsou 

demonstrovány na příkladech typu,  stereotypu a archetypu.  Dále  je  definován mediální 

obraz a mediální realita, jako specifická forma sociální konstrukce reality. Teorie sociální 

konstrukce  reality  je  přiblížena  pomocí  teorie  Petera  Bergera  a  Thomase  Luckmanna. 

V kapitole  mediální  konstrukce reality  jsou jejich myšlenky konfrontovány s aktuálními 

názory  profesorů,  z oboru  mediálních  komunikací,  Nickem  Couldrym  a  Andreasem 

Heppem.  Poslední  část  teoretické  kapitoly  práce  je  věnována  postavám.  Stejně  jako 

kapitola mediální reprezentace, je kapitola o postavách stěžejní pro vypracování této práce. 

Použití techniky naratologické analýzy umožňuje nahlížet na postavu ve vztahu k ději. 

20 CULLER, Jonathan D. Krátký úvod do literární teorie. Přeložil Jiří Bareš. Druhé rozš. vyd. Brno: Host, 
2015. ISBN 9788074912337. s. 13

21 Tamtéž, s. 14
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1.1 Mediální reprezentace

Význam slova reprezentace pochází z latinského slova  „representationem“, které 

je v prvním  pádě  skloňováno  jako  „representatio“.22 Ve  slovníku  synonym  je  slovo 

reprezentace  zastupováno  slovem  „image“  (obraz)23 a  je  popisováno  v  souvislosti  se 

slovem realita.  V širším významu mu lze  porozumět  jako procesu  zastupování  někoho 

nebo  něčeho.  Na  úrovni  zpracování  filmového  díla  lze  reprezentaci  spatřovat  také  ve 

ztvárnění  postav,  jejichž  jednání  se  jeví,  jako  by  bylo  jednáním skutečné  osoby  nebo 

skupiny takových osob. Například ztvárnění ženské postavy ve filmu reprezentuje,  tedy 

zastupuje u publika ženy všeobecně.24 Při abstrahování od tohoto konkrétního příkladu lze 

konstatovat,  že  svět,  ve kterém  žijeme  a  který  si  ve  svých  myslích  představujeme  a 

konstruujeme, bude odlišný od ztvárnění světa, jehož hodnoty a ideje jsou prezentovány ve 

ztvárnění  filmových příběhů. Postavy v nich vystupující mohou odpovídat svým vzhledem 

i označením reálným osobám, jejich vlastnosti ani chování nemusí být totožné s reálnými 

osobami. 

Ani  akademici  nezastávají  jednotný  názor  v otázce,  do  jaké  míry  je  realita 

objektivně poznatelná bez její reprezentace. Zejména v druhé polovině dvacátého století 

převládal názor, že lidé ve skutečnosti nemají opravdový přístup k poznatelnosti světa jako 

takového. Ten je jim umožněn pouze díky zprostředkování znaků v procesu reprezentace.25 

S reprezentací  v kontextu,  kdy  je  pomocí  ní  něco  znázorňováno,  se  setkáváme  denně. 

Ondřej Moravec považuje například média za předmět veřejného diskurzu, které informace 

šíří „o okolním světě“ a pro „okolní svět“. 26

Reprezentace je využíváno k tvorbě mediálních sdělení a její uplatnění v seriálové 

tvorbě není výjimkou. Jan Jirák a Barbora Köpplová hovoří o působení médií na chování 

osob,  které  může  být  způsobeno  nápodobou  chování  postav,  které  je  v médiu 

22 Representation. V: Online Etymology Dictionary. [online]. © 2001 [cit. 24.04.2020]. Dostupné z: 
https://www.etymonline.com
23 Image (functions). V: The Free Dictionary. [online]. © 2003 [cit. 10.04.2020]. Dostupné z: 
https://www.thefreedictionary.com
24 WEBB, Jen. Understanding Representation. University of Canberra, Australia: SAGE Publications, 2008 
ISBN: 9781412919197. [cit. 19.01.2020]. Dostupné z: 
https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/23524_book_item_23524.pdf

25 Tamtéž.

26 MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. ISBN 
9788087576526. s. 23
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zobrazováno.27 Například Ivan Hubač28 uvedl,  že  diváky druhé řady seriálu Sanitky by 

mohl upoutat znak houkající sanitky, který byl již úspěšně využíván v první seriálové řadě. 

Tento znak – zvuk houkající sanitky, nemá dopad pouze na vnímání příběhu, ale také na 

chování publika v reálných situacích.  „Když zní ulicemi siréna záchranné služby, spojuje 

nás všechny pocit, že tady jde o něco zásadního. Disciplinovaně se snažíme uhnout z cesty 

vozu,  který  se  řítí  ulicemi,  protože  náš  spěch  a  starosti  se  nám  na  pár  vteřin  zdají 

nicotné.“29 

Mediální  reprezentace  je popisována v mnoha souvislostech a  vychází  z četných 

teoretických konceptů.  Jedním z nich je také její  chápání  na úrovni sémantiky.  V jejím 

kontextu je reprezentace založena na sdělení jazykového znaku.30 Znak má schopnost nést 

specifický význam. Podoba scény v něm obsažena není.31 Podrobnější popis teoretických 

východisek  pro  porozumění  mediální  reprezentace  je  zpracován  v následujících 

podkapitolách.  V  nich  je  vysvětlena  mediální  reprezentace  a  její  kategorie  dle  teorie 

Richarda  Dyera.  Dále  jsou  v podkapitolách  rozvedeny  úrovně  reprezentace  dle  typu, 

stereotypu a archetypu. 

1.1.1 Kategorie mediální reprezentace 

Na reprezentaci je v teorii masové komunikace nahlíženo mnoha dílčími pohledy, 

kterých je v reprezentaci užíváno, či kterými je reprezentace samotná utvářena. Richard 

Dyer  shrnuje  termín  reprezentace  do  4  kategorií.32 Tyto  čtyři  kategorie  vztahuje 
27 JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2. přepracované vyd. Praha: Portál, 2015. ISBN 
9788026207436. s. 338

28 Ivan Hubač je scénárista seriálu Sanitka 2. Při její tvorbě navázal na autora první řady. v rozhovoru pro 
Českou televizi uvedl, že k získání pozornosti diváků při tvorbě druhé řady seriálu navázal na autora první 
řady pomocí využití znaku houkající sanitky. Rozhovory s tvůrci: Scenárista Ivan Hubač — Sanitka 2. 
[online]. © 2020 Česká televize. [cit. 10.04.2020]. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10361564316-sanitka-2/6861-scenarista-ivan-hubac/

29 Rozhovory s tvůrci: Scenárista Ivan Hubač — Sanitka 2. [online]. © 2020 Česká televize. [cit. 
10.04.2020]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10361564316-sanitka-2/6861-scenarista-ivan-
hubac/
30 Tohoto konceptu je využíváno v takzvaném konceptuálním umění. To využívá také principu 
opakovatelnosti díky zachování formy reprezentace. GLENN, Martina. Konceptuální umění. [online]. © 
1999 ARTMUSEUM.CZ. [cit. 10.04.2020]. Dostupné z: http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?
smer_id=75
31 SCHELLEKENS, Elisabeth. Conceptual Art. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019. [cit. 
28.04.2020]. Dostupné z: https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/conceptual-art/

32 DYER, Richard. The matter of images: essays on representation. 2. vyd. London: Routledge, 2002. ISBN 
0415254957. s. 1-5
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k mediálním  produktům  a  jejich  obsahům,  které  jsou  v rámci  mediální  reprezentace 

využívány následovně: 

(i) První  kategorií  je  „re-prezentace“ neboli  „znovu-zpřítomnění“.  Váže 

se na využití rozmanitých výrazových prostředků, které se objevují v tvorbě 

mediálních obsahů. Užití  těchto prostředků se děje v rámci  dané kultury, 

na základě  zvyklostí  i  kontextu  příležitostí.33 Graeme Burton a  Jan  Jirák 

také  uvádí,  že  takto  užité  prostředky  publikum  považuje  za  platné.34 

Příkladem  vztahujícím  se  k tématu  práce  může  být  například  sdělení  o 

jmenování nových soudců prezidentem republiky. Tato událost je typicky 

spojena  se symbolickými  záznamy  z Hradu  a  složením  přísahy 

nastupujících  soudců.  Naopak  není  sdělena  formou  sloupku  v novinách. 

Takto  odprezentovaná  ceremoniální  příležitost  posiluje  validitu  postupu 

jmenování  soudců.   Publikum ji  s  reprezentovanou symbolikou následně 

automaticky spojuje.

(ii) „Reprezentativnost“ („being representative  of“ – tedy typizace)  tvoří  dle 

Richarda Dyera druhou z kategorií. Vztahuje se k jedinci. Znamená u něho 

zobrazení  charakteristických  vlastností  i  jeho  image.  Tyto  vlastnosti 

a vykreslená  image  jsou  současně  typické  pro  určité  sociální  skupiny.35 

V diplomové  práci  se  autorka  zabývá  zobrazením  postavy  soudce 

v médiích.  Reprezentativnost  dle  Richarda  Dyera  je  v tomto  případě 

aplikovatelná  nejen  na  postavu  soudce,  ale  také  na  skupinu  soudců  či 

instituci  soudu  jako  takovou.  O  ní  jsou  představy  publika  utvářeny  na 

základě jejích zástupců. V médiích kontinentální právní kultury je soudce 

nejčastěji  zobrazován  v taláru.  Naopak  v médiích,  v zemích  s 

angloamerickou  právní  tradicí,  vystupuje  postava  soudce  s typickou 

parukou na hlavě. Na tomto případě je patrné, že reprezentativnost souvisí 

s kulturním prostředí, tradicemi i systémem uspořádání státní moci. 

33 DYER, Richard. The matter of images: essays on representation. 2. vyd. London: Routledge, 2002. ISBN 
0415254957. s. 1-5
34 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. s. 124

35 DYER, Richard. The matter of images: essays on representation. 2. vyd. London: Routledge, 2002. ISBN 
0415254957. s. 1-5
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(iii) „Předvedení“ tvoří  třetí  z kategorií  mediální  reprezentace.  Richard  Dyer 

poukazuje na média jako instituce, které jsou řízeny v závislosti na jejich 

orientaci  a  vlastnické  struktuře.  Podobu mediálních  obsahů ovlivňuje  trh 

i ekonomická  konvergence.  V  čele  těchto  institucí,  na  počátku 

publikovaného  obsahu,  stojí  ředitel,  který  má  pravomoc  zasahovat  do 

podoby mediálních výstupů. Rozhodnutí, která činí, jsou ovlivněna mnoha 

faktory.  Ty se promítají  do  výsledné podoby výše  uvedených mediálních 

obsahů. Faktory, které ovlivňují podobu mediálních obsahů jsou dány nejen 

objektivně  (ekonomicky),  ale  také  subjektivně  (osobou jejich  výkonného 

představitele).  Subjektivní  faktory představují  například  osobnost,  gender 

či věk.36 Institucionalizaci  médií  považuje  za  jejich  charakteristický  znak 

také Ondřej Moravec. Dle něho jsou informace v médiích šířeny „záměrně, 

cílevědomě  a  soustavně.“37 Na  konkrétním  případu,  relevantním 

pro diplomovou  práci,  lze  předvedení  uvést  na  příkladu  rozhodování 

v redakci,  například,  který  seriál,  v jakém  vysílacím  čase  a  umístění 

v programové  skladbě,  bude  do  konkrétního  vysílacího  pořadu  zařazen. 

Kritérium pro zvolení daného typu pořadu bude ovlivněno také definováním 

České televize, jako veřejnoprávního média a zohledněním jiných pořadů, 

které  budou vysílány v totožném čase.  I  osobní  preference  ředitele,  jeho 

genderu a vzdělání, mohou tato rozhodnutí ovlivnit.

(iv) Poslední,  čtvrtou  kategorií  v rámci  reprezentace  mediální  reality, 

je „pochopení“.  Pochopením  Richard  Dyer  poukazuje  na  skutečnost, 

že reprezentace je utvářena nejen ze strany zadavatelů mediálních obsahů, 

ale také  myšlením  jeho  příjemců.  Ti  přijímají  sdělení  na  základě  jejich 

vnímání,  vzdělání,  genderu,  a  dalších  faktorů.  Dekódování  informací 

z jejich  strany  může  být  v kontrastu  se  zamýšleným  obsahem  tvůrců 

mediálních  příspěvků.38 Z toho  vyplývá,  že  mediální  reprezentace  není 

jednosměrný  proces.   Jeho  podoba  není  utvářena  pouze  na  základě 

preferencí mediálních zadavatelů, ale je spoluutvářena i publikem. 

36 DYER, Richard. The matter of images: essays on representation. 2. vyd. London: Routledge, 2002. ISBN 
0415254957. s. 1-5

37 MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. ISBN 
9788087576526. s. 23

38 DYER, Richard. The matter of images: essays on representation. 2. vyd. London: Routledge, 2002. ISBN 
0415254957. s. 1-5
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V analyzovaných seriálech jejich autoři vytvářely dané postavy s určitým záměrem, 

úspěšnost  preferovaného  čtení  záleží  také  na  způsobu dekódování  informací  publikem. 

Postava soudce mohla být vykreslována na základě relevantní kultury, právních předpisů 

nebo představách o soudcích. Na straně druhé stojí publikum, které při sledování seriálu, 

kde je  vystupuje  postava  soudce,  bude  ovlivněno  mnoha  faktory.  Těmito  faktory  jsou 

zkušenosti, představy o soudcích, gender, národnost i vzdělání. 

Čtvrté zařazení kategorie dle Richarda Dyera popisují i Graeme Burton a Jan Jirák. 

Zdůrazňují  dvě  roviny reprezentace,  v závislosti  na  tvůrcích  mediálního  obsahu a jeho 

recipientech. Termín reprezentace představuje principy, pomocí kterých je publiku realita 

nejen prezentována, ale která také podmiňuje, jak ji bude publikum chápat. Nacházíme zde 

podobnost ve vyobrazování témat v odlišných médiích, což souvisí s dominantní ideologií 

dané  společnosti.  Dochází  tak  k posilování  sdílených  hodnotových  struktur 

ve společnosti.39 

Tomáš  Trampota  zmiňuje  význam  ustálené  reprezentace  ve  vztahu  k prostoru. 

Média se s ním při prezentování mediálního obsahu publiku musí vypořádat. „Ustálené 

formy reprezentace médiím umožňují kratší popis událostí a vyrovnání se s nedostatkem 

prostoru.“40 Reprezentace v médiích představuje dva základní významy, které se navzájem 

ovlivňují a doplňují. Jedním z nich je, že média publiku odráží podobu světa tak, jak jsou 

s ním seznámena a takto ho akceptují. Druhým z nich je skutečnost, že abstraktní pojmy 

pomocí  reprezentace  nabývají  reálné  a  konkrétní  významy.41 Reprezentace  je 

všudypřítomná  v každém mediálním  sdělení.  Sdělení,  která  jsou  prostřednictvím  médií 

masově šířena, jsou převzata a prezentována v novém kontextu. Tento kontext je utvářen 

mediální reprezentací. Mediální sdělení nepředstavují pouhý čirý odraz v zrcadle, stávají se 

symbolem  porozumění,  jehož  zasazením  do  kontextu  může  zadavatel  ovlivnit  i  jeho 

výsledný význam. 

39 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. s. 186-188
40 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 8073670968. s. 92

41 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. s. 186-188
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1.1.2 Úrovně mediální reprezentace

Teoretické rámce v kategoriích mediální reprezentace dle Richarda Dyera a níže 

definovaných  konceptů  na úrovních  reprezentace  jsou  odlišné,  jejich  problematika 

se ale prolíná. Na mediální reprezentaci lze nahlížet optikou mnoha teoretických rámců. 

Prostřednictvím obsahu v médiích jsou zobrazovány názory, postoje i ideje, které 

odkazují k obrazu společnosti. Jsou prezentovány v rámci dané kultury a v jejím prostředí 

jsou publikem dekódovány a sdíleny.  „Reprezentace se vztahuje jak k médiím (způsobu 

předvedení),  tak  k publiku  (způsobu  přijetí).“42 Toto  koresponduje  se  čtvrtou  kategorií 

mediální  reprezentace,  takzvaným „předvedením“ dle  Richarda  Dyera.43 To neznamená 

jednostranný proces, ale proces, kde se do čtení (přijmutí) sdělení promítá také osobnost 

příjemce,  s jeho  kulturní  i  osobní  zkušeností.  Hodnoty  dané  kultury  jsou  obsaženy 

v zobrazení  postav  v seriálu  a  ve  vykreslení  příběhu.  Tímto  dochází  k sebepotvrzování 

těchto hodnot. Čím více se jejich zobrazení opakuje, tím více jsou považovány za platné. 

Trampota  upozorňuje,  že reprezentace  není  založena  na pouhém vyzdvihování  určitých 

aspektů,  ale zároveň  na  jejich  záměrném  vynechávání.44 I  tyto  hodnoty  jsou 

reprezentacemi. Média kromě známých podob světa zprostředkovávají publiku informace 

o fenoménech, které jsou mu neznámé. Média jsou tímto v roli jedinečného poskytovatele 

takovýchto  sdělení.45 Jeden  z hlavních  znaků  reprezentace  je  opakování,  které  vede 

k legitimizaci reprezentace.  Na základě její úrovně etablování do společnosti lze rozlišit 

úrovně reprezentace. 

42 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. s. 187

43 Tamtéž, s. 187

44 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 8073670968. s. 233
45 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 
9788073675745.
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Graeme Burton a Jan Jirák uvádí tři úrovně reprezentace: typ, stereotyp a archetyp. 

V teorii  médií  jsou  typ,  stereotyp  a  archetyp  v tomto  pořadí  uváděny,  jako  roviny 

reprezentace  zachycení  společnosti  v reálném světě.   Pořadí  odráží  jejich  zjednodušení 

vůči  mediální  reprezentaci.  Stereotyp  je  více  zjednodušený  než  typ.46 „V každém 

následujícím je reprezentace o něco zjednodušenější, hrubší, obecnější (snad i klišovitější) 

a více orientovaná na hodnotové poselství stojící v druhém plánu mediovaného textu.“47 

Na výše uvedené podobnosti  v prezentování  daných sdělení  médii  lze  nahlížet  jako na 

odlišné  úrovně reprezentace  v médiích.  Typ,  stereotyp a  archetyp  se  navzájem odlišují 

intenzitou i koherentností vazby mezi reprezentovaným a popisovaným, a také rozdílnou 

charakteristikou vztahu mezi popisovaným a reálným.48

1.1.2.1 Typ 

Slovo  typ  pochází  z řeckého  slova  „τύπος“ (typos:  „podoba,  forma,  charakter, 

vzor“).49 Význam slova typ znamená „reprezentant společných vlastností, také vzor, znak 

či představitel“.50 Slovo znak uvádí prvek množiny, pro který je něco společného s dalšími 

prvky množiny. Typ představuje jejich znak. V teorii médií je pojem typ uváděn ve vztahu 

ke stereotypu a archetypu, které také představují jednu z úrovní mediální reprezentace. Typ 

je  považován  za  nejjednodušší  úroveň  mediální  reprezentace  z této  škály.51 Na  rozdíl 

od archetypu,  který je  složitější  a  odkazuje  až  na komplexnější  porozumění  ideologie  i 

mýtů, je typ lehčeji rozpoznatelnější v mediálním sdělení. Reprezentace na úrovni typu je 

založena na zdůrazňování vlastnosti, která je vnímána jako charakteristická pro daný jev. 

Dochází  k potlačování  individuality.  Ta  je nahrazena  zdůrazněním příznačné  vlastnosti, 

která je mnohdy opakující  se. Trampota uvádí, že k typizaci nedochází pouze na úrovni 

jednotlivých  jevů,  ale  také  celých  situací,  které  jsou  v médiích  prezentovány.  Uvádí 

46 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. s. 188-191

47 Tamtéž, s. 188

48 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 8073670968. s. 236

49 GOODING, David. The Riches of Divine Wisdom: The New Testament’s Use of the Old Testament. 
Coleraine: Myrtlefield House, 2013. ISBN: 9781874584223. s. 116-117. 

50 Slovník cizích slov. [online]. © 2020 [cit. 20.04.2020]. Dostupné z: 
http://www.slovnik-cizich-slov.cz/typ.html

51 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. s. 188
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příklady aktérů  jako politik,  zločinec  či  nezávislý  odborník.52 „Typy jako postavy jsou 

prezentovány  jako  jedinečné  lidské  bytosti,  ale  charakteristické  jsou  více  tím,  co 

reprezentují („typizují“), než tím, že by to byly jedinečné lidské bytosti.“53

Typ postavy nelze zaměňovat za její podobnost či stereotyp. Typ postavy vyjadřuje 

charakteristický jev,  chování  i  vlastnosti,  ale  stále  si  zachovává svou individualitu.  Na 

rozdíl  od  stereotypu  je  typ  příznačný  tím,  že  charakterizuje,  nikoli  hodnotí.  Typem 

seriálové  postavy  je  například  detektiv  Colombo.  Na  základě  typu  detektiva  Colomba 

může být vytvořena podobná postava. Ta bude vycházet z jeho typu, ale bude mít naprosto 

odlišnou  individualitu.  Typ  se  dá  představit  jako  něco  základního.  Jako  prvek,  který 

je charakteristický pro danou postavu. Na základě jeho zobecnění může dojít ke ztvárnění 

jiné  postavy stejného typu.  Typ postavy ve ztvárnění  filmové produkce může dokonce 

nabývat i dalšího rozměru, a to při hereckém obsazením. Ke ztvárněnému typu postavy 

může režisér hledat  herce,  který bude typově odpovídat  postavě ve scénáři.  Tím dojde 

k umocnění atributů, které budou daný typ postavy představovat. 

Typizace postavy znamená, že zastupuje množinu dalších. Například typ postavy 

váženého soudce zastupuje  i  další  soudce.  Z dané množiny se nevyčleňuje,  ale  naopak 

představuje  souhrn  stejných  znaků  dané  množiny,  je  jejich  zástupcem.  Typizací  lze 

rozumět  nejen  zobecnění  kategorie  prvků,  ale  také  zástupců  postav.  V pojetí  Petera 

Bergera a Thomase Luckmanna je možné na typy nahlížet  jako na rozdíl  mezi znakem 

individuality a typem. Typ je v jejich pojetí chápan jako zaměnitelný. V rámci těchto typů 

mohou být dále rozvinuty znaky individuality. Charakteristické chování, výkon činnosti či 

prvek ve vizáži zůstává typem.54 

1.1.2.2 Stereotyp

Stereotyp  v kontextu  mediálních  studií  použil  v roce  1922  Walter  Lippmann 

v knize  Public  opinion.55  Jeho práce ovlivnila  sociální  vědy dvacátého století  a v roce 

52 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 8073670968. s. 231-239

53 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. s. 188
54 BERGER, Peter L. a LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 8085959461.

55 LIPPMANN, Walter. Public Opinion. 1. vyd. Dover: Dover Publications Inc., 2004. ISBN: 
139780486437033.
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2015 byla přeložena Ladislavem Köpplem do českého jazyka.56 Slovo pochází z řeckého 

slova „stereos“, které lze přeložit jako pevný a slova „typtein“,57 jehož překlad je tisknout 

či  razit.  Walter  Lipmann  pojem  stereotyp  doslova  uvedl  jako  „předvídanou  a 

zjednodušenou  představu  charakteristik,  příznačných  pro  osobu  nebo  skupinu“.58 

Stereotyp je na úrovni reprezentace v médiích jejím nejčastějších projevem.  Stereotyp je, 

také  jako  typ,  založen  na simplifikaci  a  dezinterpretaci.  Na  rozdíl  od  typu  vyjadřuje 

hodnotové  stanovisko.  „V kognitivně  lingvistické  rovině  vyjadřuje  ústředí  pojem 

kategorizace,  ale  kromě  funkce  kategorizační  má  také  funkci  hodnotící  či  sociálně-

integrativní“.59 Simplifikací, která je kontinuálním dějem, dochází k dezinterpretaci, která 

bývá  také  umocněna  použitím  nadsázky.  „Stereotyp  může  být  přehnanou  představou, 

spojovanou  s určitou  kategorií.“60 Stereotyp  je  spojen  s hodnotovým  soudem,  který 

příjemci sdílejí.  „Stereotypy jsou konstitutivním prvkem sociální konstrukce reality – jsou 

především typizovanými nositeli soudů, postojů, názorů, případně předsudků.“61

Stereotypní  zobrazení  patří  mezi  jedny  z nejčastějších  rovin  reprezentace,  stává 

se mocným  nástrojem  médií.  Je  využíváno  také  z důvodu  časového  limitu  a  prostoru 

v mediálním  obsahu.  Představuje  jakousi  zkratku,  kterou  není  nutné  více  rozvádět 

či popisovat.62 Jak bylo uvedeno výše, jednou z funkcí stereotypů je opakování. Formou 

opakování  stereotypy  utváří  část  své  podstaty.  Tím,  jak  stereotypy  obsahují  hodnotící 

stanovisko a jsou opakující  se, posilují  ustálený pohled na daný jev, chování či názory 

ve společnosti.63 Spoluutváří tak status quo ve společnosti, kdy se podílejí na legitimizaci 

panující  ideologie.  Dalo by se říci,  že stereotypy pomáhají  rozpoznávat charakteristické 

56 LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Přeložil Ladislav Köppl. Praha: Portál, 2015. ISBN 9788026209393. 
57 Stereotype. V: Online Etymology Dictionary. [online]. © 2001 [cit. 24.04.2020]. Dostupné z: 
https://www.etymonline.com
58 Tamtéž.

59 Stereotyp. V: Nový encyklopedický slovník češtiny. [online]. © 2012 Masarykova univerzita [cit. 
24.04.2020]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik

60 ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. Přeložil Eduard Geissler. Praha: Prostor, 2004. ISBN 
8072601253. s. 54 Citace podle TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 
8073670968. s. 238-241

61 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. s. 189

62 Tamtéž, s. 188–190

63 Tamtéž, s. 188–190
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vlastnosti jedinců. Pomocí nich lze jejich osobnost vidět jako množinu identifikovatelných 

vlastností, na základě kterých je jedinec vyčleněn z normálního řádu věcí.64 

Graeme Burton a Jan Jirák poukazují také na rozdíl mezi realitou a zobrazovaným. 

To,  co  je  předváděno,  není  zpřítomnění  určité  sociální  skupiny,  nýbrž  reprezentace 

(předvádění)  určitých  pohledů  na  sociální  skupiny.65 „Zakořeněné  a  médii  sdílené 

stereotypy jsou zdrojem informací o společnosti, v níž média působí.“66 Je pravděpodobné, 

že většina publika dekóduje mediální sdělení s cílem toho, jak bylo utvořeno a vyznělo 

v rámci  reprezentace  dle  zadavatele.  Tím  není  vyloučena  možnost,  že  sdělení  bude 

dekódováno v jiném, či opačném významu, než bylo zamýšleno. Důležitým faktorem je, 

jak je stereotyp utvořen a s jakou důvěřivostí je přijímán.67 

1.1.2.3 Archetyp 

Původní  význam  slova  archetyp  pochází  z řeckého  podstatného  jména  slova 

„ἀρχέτυπον“ (archétypon),  od  něhož  bylo  odvozeno  přídavné  jméno 

„ἀρχέτυπος“ (archétypos).68 Slovo archetyp tedy pochází z řeckého „archetypos“, které lze 

definovat pomocí pojmenování  „arché“ a  „typos“. Řečtí filosofové se zabývali podstatou 

bytí  a  slovo  „arché“ znamenalo  tzv.  „pralátku“.  Samotný  význam  slova  je  překládán 

doslovně také jako „první“ nebo „původní“.69   Obměny této pralátky umožňovaly vznik 

nových substancí bytí. Typos představovalo formu pro obsah arché. V doslovném překladu 

je  uváděno  „model“ či  „typ  ražení“.70 Archetyp  se  dá  přeložit  jako  „praobraz“ či 

„pravzor“.71

64 BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006. ISBN 8073670992. s. 180

65 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. s. 194
66 Tamtéž, s. 194 

67 LIPPMANN, Walter. Public Opinion. 1. vyd. Dover: Dover Publications Inc., 2004. ISBN: 
139780486437033.

68 Archetype. V: Online Etymology Dictionary. [online]. © 2001 [cit. 24.04.2020]. Dostupné z: 
https://www.etymonline.com

69 DUROZOI, Gérard a ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA, 1994. ISBN 8085764075.

70 Tamtéž.

71 Archetype. V: Online Etymology Dictionary. [online]. © 2001 [cit. 24.04.2020]. Dostupné z: 
https://www.etymonline.com
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Termínem archetyp se zabývali již řečtí filosofové. Platón a Sókratés tento pojem 

rozpracovali  podrobněji.  Například  Platónovo  pojetí  pojmu  idea  je  obsahově  velice 

podobné pojmu archetyp. Archetypem se zabývali nejen filosofové, jeho problematika se 

vyskytuje napříč vědními obory. V psychologii byl tento pojem spojován se jménem Carla 

Gustava  Junga,  který  ho  v rámci  vědního  oboru  analytické  psychologie  zařadil 

do kolektivního nevědomí. Carl Gustav Jung se domníval, že na úrovni nevědomé složky 

osobnosti  mají  archetypy vliv na lidské vnímání  a chování.  Jejich účinnost přirovnával 

k pudům.72 Archetypy se nedají jednoznačně definovat a v konkrétním sdělení představují 

sofistikovanější smysl. 

Mediální  studia spojují  pojem archetyp se zobrazováním postav.  K archetypu se 

váže mnoho přístupů. Pro potřeby práce je také nezbytné vymezit z jakého teoretického 

východiska  bude  vycházeno  při  zpracování  analytické  části  práce.  Pro  tuto  práci  je 

relevantní  vztah  archetypu  k postavám.  I  v rámci  teorie  mediálních  studií  je  archetyp 

chápán jako pradávný vzorec reprezentace, který se etabluje do pozadí mediálního sdělení. 

Souvisí  s idejemi  a  se  stěžejními  principy,  které  jsou  součástí  kultury.  Odráží  se  také 

v hodnotovém  uspořádání  společnosti.  Tímto  zobrazením  ji  ovlivňují  a  nadále  jsou 

archetypální  reprezentace  jejich  užíváním  nejen  uchovávány,  ale  i  posilovány.  Tomáš 

Trampota uvádí archetypální reprezentaci na příkladu zobrazení dobra se zlem a tradičního 

zobrazení  příběhu,  kde je  dosaženo úspěchu pomocí  píle.73 Narace napomáhá odkrývat 

konkrétní smysl daného mýtu a napomáhá jejich zesílení. 

Archetyp je dle Graema Burtona a Jana Jiráka definován jako „velmi vyhraněný typ 

(...)  velmi  hluboko  zakořeněn  v jednotlivých  kulturách.“74 Za  archetypální  postavy 

je považována například Popelka či Faust. V rámci archetypu ve vztahu k postavám lze 

rozlišit  také takzvané komplementární  archetypy.  Mezi ně lze zařadit  Romea a Julii  či 

Dona Quijota a Sancho Panzu. Řecká mytologie je dodnes zdrojem zkoumání archetypů. 

Archetyp není synonymem stereotypizace postavy. Archetypní postava může být 

odlišná od stereotypizace.  Archetyp je založen na principu opakujících se reprezentací, 

které jsou v rámci dané kultury etablované a skrze ni ovlivňují společenské hodnoty. Díky 

72 JUNG, Carl Gustav. Analytická psychologie: Její teorie a praxe: Tavistocké přednášky. 2. vyd. Praha: 
Academia, 1993. ISBN 8020004807. s. 45

73 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 8073670968. s. 238-241

74 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. s. 190
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archetypu  můžeme  docházet  ke  znovupoznání  něčeho  známého,  jehož  přítomnost 

si nemusíme uvědomovat. Je hluboce etablovaná v kultuře a prostředí, ve kterém žijeme 

a nevědomě působí na lidské myšlení. 

1.1.3 Mediální reprezentace dle Briana McNaira 

V knize Journalists in Film: Heroes and Villains se zabývá mediální reprezentací 

Brian McNair. Jedním z prvních dělení, které je v knize uvedeno, je dělení reprezentace 

postav na „primární“ a „sekundární“. Primární reprezentace postavy představuje takzvané 

„kulturní produkty“. V primární reprezentaci jsou obsažené tyto „kulturní produkty“, které 

odpovídají  hodnotám dané profese v konkrétní době.75 Sekundární reprezentace vychází 

z profese,  která  utváří  prostor  pro  rozvinutí  dalšího  tématu.76 Reprezentace  profesních 

hodnot i zvyklostí je ztvárňována také v seriálech, které přináší příběhy ze soudních síní. 

Reprezentované  postavy,  děj  ze  soudních  síní  a  rozhodování  soudce  odráží  problémy 

jedinců ve společnosti. Reprezentace má touto formou potenciál vyjadřovat a deklarovat 

respektované hodnoty společnosti. 

McNair  v tomto  kontextu  zmiňuje  funkce,  které  filmy  zastávají.  Nazývá 

je „kulturními  rolemi“77,  které  jsou  rozděleny  do  čtyř  kategorií,  na  kterých  se  podílí 

výrobci filmu. 

(i) První  z nich  je  kategorie  „výchovná“ neboli  „normativní“.  Filmy 

představovaly  v té  době  hlavní  médium,  které  utvářelo  mýty  ve 

společnosti.78 Výchovná  kulturní  role  je  uvedena  na  příkladu  předávání 

vědomostí  o  funkci  novinářů  v demokratické  společnosti.  Na  příkladu 

postavy soudce může být výchovná kulturní role chápána jako předávání 

vědomostí  o roli  soudců ve společnosti  a jejich  uplatnění,  jako ochránců 

principů demokratického a právního státu. 

75 MCNAIR, Brian. Journalists in Film: Heroes and Villains. Edinburgh University Press, 2010. [cit. 
24.04.2020]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1r210w s. 28

76 Tamtéž, s. 28

77 Tamtéž, s. 16

78 Tamtéž, s. 16
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(ii) Druhou kulturní  rolí  je  role  „mytologická“ a  „slavnostní“.  Jejím účelem 

je zaměření pozornosti diváků na podstatu a ocenění žurnalistiky.79 I druhou 

kulturní  roli  lze  uvést  na  příkladu  reprezentace  postavy  soudce.  Média 

přináší do centra pozornosti funkci soudů a jejich zobrazením vyzdvihují 

úspěšné činy soudce jako subjektu,  který rozhoduje spory a podílí  se na 

nastolování spravedlnosti. 

(iii) Třetí  kulturní  rolí  je  „regulatorní“.  Regulatorní  role  napomáhá  kontrole 

demokratického řádu, kde novináři vystupují jako hlídací psi demokracie.80 

Regulatorní roli kontroly lze aplikovat na kontrolní funkci, kterou soudci 

plní při výkonu své profese. Soudce spory nejen rozhoduje, ale také může 

plnit funkci kontrolního subjektu, který dohlíží nad dodržováním ústavních 

práv a svobod ve státě. 

(iv) Poslední  kulturní  rolí  je  role  „defenzivní“.  Uplatní  se  pro  potlačování 

demokratických tendencí v liberálních médiích.81 

1.2 Mediální obraz 

„Komunikace je přísně svázána s určitými způsoby vyjádření, které jsou při jejím 

dalším přenosu omezena. V případech, kdy je vyjádření přenášeno přes konkrétní médium, 

možnost, že i ta nejjednodušší vyjádření budou přesná či autentická, je i v tom nejlepším 

případě minimální.”82 Termínu mediální obraz využívají za účelem vytváření mediálního 

sdělení  nejen autoři  v mediální  produkci,  ale také je skloňován v souvislosti  s analýzou 

těchto sdělení. Akademici, kteří se zabývají teorií masové komunikace, i zmínění autoři 

mediálních výstupů, využívají termínu mediální obraz ke zhodnocení vlivu odvysílaných 

televizních příspěvků. „O co méně odpovídají mediální obrazy realitě, o to významněji ji 

vytvářejí.”83 Při  analýze  mediálního  obrazu se lze  zabývat  otázkami,  zda  byl  výsledný 

mediální  obraz  mediálního  příspěvku  pozitivní  nebo  negativní  nebo  zda  při  vysílání 

nedošlo k porušení zákonů, které upravují pravidla pro rozhlasová a televizní vysílání. 

79 MCNAIR, Brian. Journalists in Film: Heroes and Villains. Edinburgh University Press, 2010. [cit. 
24.04.2020]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1r210w s. 16

80 Tamtéž, s. 16

81 Tamtéž, s. 16

82 CARILLI, Theresa. Queer Media Images: LGBT Perspectives. Lanham: Lexington Books, 2015. ISBN: 
9781498516105. s. 166
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Mediální  obraz  je  uváděn  v  kontextu  teoretického  přístupu  ke  studiu  masové 

komunikace  a  je  využíván v  praxi.  Doposud  nenabízí  teorie  masové  komunikace  pro 

termín mediální obraz jednoznačnou definici.  V praxi je běžně používaným synonymem 

termín  anglického  výrazu  image.  Toto  označení  představuje  jeho  užití  v pejorativním 

kontextu.  Například  u  ustáleného  slovního  spojení  „budování  image“  je  využíván 

k realizaci  představ  produkce  o  podobě  mediálních  výstupů.  Pomocí  image  je  možné 

ovlivňovat,  do  jisté  míry  současně  utvářet  názor  publika.  Pojem  image  je  v těchto 

případech chápán jako synonymum slova manipulace. V této perspektivě lze nahlížet na 

mediální  obraz jako na nástroj,  díky kterému je  možné na úrovni  vědomé i  nevědomé 

složky  vnímání  publika,  pozměňovat  a utvářet  pohled  na  svět  reálný.  „Téměř  vše  je 

masově  vizualizovatelné.  Hranice  mezi  podívanou  a  každodenním  životem  je  v pozdně 

moderní společnosti neostrá a prostupná.”84

S ukončením druhé světové  války a  se  vznikem  „postmoderní  společnosti“85 se 

hovoří  o vzrůstajícím  vlivu  mediálního  obrazu  na  chování  publika.  Dochází  ke  stírání 

rozdílů  mezi  tabuizovanými  tématy  a  obsahem  mediálních  sdělení.  „Média  se  stala 

tkanivem našeho života. Před dávnými a dávnými časy byly jeho tkanivem rodina a jiné 

společenské vazby, nebo se to tak alespoň traduje. V dnešní postmoderní době však není 

skutečné nic, dokud se to neobjeví na nějaké významnější televizní stanici, zpravodajském 

kanále,  internetu  nebo  jiném  mediálním  zdroji.  Blízkost  neznamená  nic;  konektivita 

znamená všechno. Všichni víme, že to tak je. Stačí se podívat na skupinku přátel, kteří jdou 

„společně“ po ulici: každý z nich je pomocí mobilu ve spojení s někým dalším. Nebo se 

podívat na jiného, jak osaměle kráčí připoutaný k iPodu.“86

Mnohost  významů,  které  mediální  obraz  může  nabývat,  zapříčinila,  že  je  tento 

termín  na  úrovni  produkce  mediálních  sdělení,  i  jejich  konzumace,  na  kterou  je  často 

zacílen,  používán  v  intuitivní  rovině.  „Mediální  obraz  tak  z pohledu  studia  masových 

83 VOLEK, Jaromír. Mediální obraz ve volební kampani. Prezidentská volba v médiích jako ritualizované 
(melo)drama o hledání aristokrat a plebejce. Média a společnost. Praha: Fokoláre, Pontes, 2013. [cit. 
26.02.2020]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/286458644_Medialni_obraz_ve_volebni_kampa 
ni_Prezidentska_volba_v_mediich_jako_ritualizovane_melodrama_o_hledani_aristokrata_ plebejce

84 Tamtéž.

85 Postmoderní společnost se vyznačuje „alternativním přístupem ke světu, pluralismem kultur, tradic, 
ideologií a forem života.“ V: Ottova všeobecná encyklopedie A-Ž. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. ISBN 
8073600145.
86 SPAETH, Jim. Media Metrics: A Day in the Media Life. Přeložil Petra Izdná. Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, 2015. ISBN 9788024628158. s. 26
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komunikačních  prostředků  zahrnuje,  jak  pokus  zachytit  materializovaný  a  zároveň 

uchopitelný  otisk  reality,  tak  velmi  individualizovanou  zkušenost  skládanou  z dílčích 

atributů,  které  mohou být  opakovaně refigurovány,  remediovány,  respektive  opakovaně 

vkládány  do  různých  mediálních  rámců  a  více  méně  svévolně  rekombinovány  s jinými 

prvky jiných mediálních obrazů.“87

1.2.1 Spektakularizace a narcizace

 „Spektakularizace“ a „narcizace“ jsou pojmy, které jsou úzce spjaté s termínem 

„mediální  obraz“.  Latinský  výraz  „spectare“  znamená  vidět.88 V českém  jazyce  se 

„spektákl“ používá se významu lákavé, ale prázdné podívané. Oba termíny poukazují na 

skrytý význam za hranici samotného vidění.  „Spektákl“89 je považován za důležitý prvek 

v kritické teorii médií. 

V díle  Společnost  spektáklu filosof  a  sociolog  Guy  Debord  definuje  pojem 

„spektákl“ následovně:  „Spektákl je potvrzením sociálního života jako pouhého vnějšího 

vzhledu, (....) je to neodmyslitelná́ příkrasa předmětů“.90 Pojmu „spektákl“ tak, jak jej Guy 

Debord vysvětluje, lze porozumět jako procesu vykládání reality, která se zobjektivizovala. 

Zároveň jako pochopení pomyslného obrazu podoby světa a uspořádání společnosti v něm. 

Když  Guy  Debord  píše  o  „společnosti  spektáklu“,  mluví  optikou  tohoto  výkladu  o 

společnosti  jako takové.91 Spektákl je pro diváky tak atraktivní.  Stává se preferovaným 

významem v konfliktu reálné skutečnosti a mediovaného sdělení. Spektákl rozlišuje mezi 

„existencí  jevu“  a  „procesem  jevit  se“.92 Ve  spektáklu  jsou  nejvíce  viděny  známé 

osobnosti, které se v něm zobrazují, nereprezentují se jako individuální jedinci, ale pomocí 

87 VOLEK, Jaromír. Mediální obraz ve volební kampani. Prezidentská volba v médiích jako ritualizované 
(melo)drama o hledání aristokrat a plebejce. Média a společnost. Praha: Fokoláre, Pontes, 2013. [cit. 
26.02.2020]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/286458644_Medialni_obraz_ve_volebni_kampa 
ni_Prezidentska_volba_v_mediich_jako_ritualizovane_melodrama_o_hledani_aristokrata_ plebejce
88 Spectacle. V: The Cambridge English Dictionary. [online]. © 2020 Cambridge University Press [cit. 
13.05.2020]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
89 Spektákl. V: REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071789267.

90 DEBORD, Guy. Společnost spektáklu. Praha: Intu, 2007. ISBN 9788090335554. s. 5-6

91 Tamtéž, s. 4

92 Tamtéž.
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představy ideálního  typu.  Spektáklem může být  vyjádřeno  mnoho významů,  v širokém 

výkladu dle Deborda je spektáklem především stav společnosti.93 

Spektáklem se zabýval také Douglas Kellner,  teoretik v oblasti kritické mediální 

gramotnosti a mediální kultury. Douglas Kellner je řazen k tzv. třetí generaci frankfurtské 

školy.94 Zabýval  se  alternativními  projevy  kultury,  uplatňovaných  s cílem  prosazení 

radikálnější  demokratické  společnosti.  Argumentoval,  že  formou  mediální  kultury 

je spektákl.  Mediální  kulturu  považoval  za  synonymum  „kultury  spektakulární“.95 Už 

v roce 1995 napsal, že vliv mediální kultury na proces socializace neustále roste a hraje 

v jejím  utváření  důležitou  roli.  Mediální  kultura  je  zdrojem  „modelů  maskulinních  i 

feminních znaků, sociálně schváleného a neschváleného chování,  trendů a módy, jako i 

žádoucích  modelů  rolí  jedinců  ve  společnosti.“96 Douglas  Kellner aplikoval  pojem 

spektáklu dle Guy Deborda na konkrétní případy z médií, na čemž uvedl, jak se spektákl 

v rovině mediální kultury projevuje. 

Spektakularizace se podílí na utváření mediálního obrazu. Optikou spektakularizace 

je nahlíženo na reálný svět, na ucelenou společnost i jedince v ní, kteří se zobrazují jako 

potenciální obraz dalšího pozorování – mediální obraz. V této souvislosti Debord hovoří 

o spektáklu  jako  o  komoditě,  kde  se  mediální  obraz  stává  zbožím.  „Společenská 

významnost je připisována pouze tomu, co je bezprostřední, a tomu, co bude bezprostřední 

bezprostředně  poté,  vždy  nahrazující  další,  identickou,  bezprostřednost.  Což  může  být 

viděno jako fakt,  že užití  médií  zaručuje určitou věčnost významné hodnoty.“97 Douglas 

Kellner považuje obsah prezentovaný v médiích za spektakulární. Příjemcům mediálních 

sdělení  jsou  nabízeny  mediální  obrazy  jako  zboží.  To  je  navíc  prezentováno  jako 

výjimečné a tuto výjimečnost nabývá právě díky jeho zobrazení ve spektáklu. Příjemci se 

stávají  pouhými  diváky,  kteří  nekriticky  konzumují  a  přejímají  prezentované  mediální 

obrazy.  Aspektem  spektáklu  v pojetí  Guy  Deborda  i  Douglase  Kellnera  je  tedy  také 

publikum.  Spektakularizaci  lze  přirovnat  ke  starověkému  zobrazení  divadla,  které 

93 DEBORD, Guy. Společnost spektáklu. Praha: Intu, 2007. ISBN 9788090335554. s. 24

94 Frankfurtská škola je spojena se jmény Theodore W. Adorna, Ericha Fromma  i Waltera Benjamina. 
Z počátku teoretici navazovali na neomarxistické ideje od kterých odvýjeli přístupy k masovým médiím. 
Kultura je v jejich pojetí chápána jako součást společnosti. Škola Frankfurtská. V: REIFOVÁ, Irena. Slovník 
mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071789267.

95 KELLNER, Douglas. Media Spectacle. London: Routledge, 2003.

96 KELLNER, Douglas. Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the 
Postmodern. London: Routledge, 1995. ISBN 9780415105699.

97 DEBORD, Guy. Společnost spektáklu. Praha: Intu, 2007. ISBN 9788090335554. s. 15
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představovalo emblém tehdejší kultury. Také sehrávalo důležitou roli v uspořádání tehdejší 

společnosti.98 Také v překladu z ruského jazyka znamená slovo spektákl divadelní hru. 

Jedinci  se  ve  společnosti  v  rámci  svého  vnitřního  psychologického  prožívání 

orientují  stále  více  na  sebe.  Pocit,  image  a  jejich  sdílení  s  vnějším  světem,  souvisí 

s narůstající  potřebou verifikovat jejich individualitu.  Tím zároveň dochází k posilování 

narcizace.  Robert  Raskin  a  Howard  Terry  hovoří  o  takzvané  „grandiózní  narcizaci“.99 

Považují ji za nejvyskytovanější formu narcizace. Vyznačuje se exhibicionismem, pocitem 

exkluzivity či personální marností.100 Dle výzkumu McCaina a Cambella, který uskutečnily 

v roce 2016, bylo zjištěno, že mezi grandiózní narcizací a chováním v prostředí sociálních 

médií je konsistentní spojitost.101 

Jaromír  Volek  hovoří  o  kulturním  tlaku  v kontextu  diference  reálného  a 

imaginárního publika.102 Ten nutí sociální aktéry k neustálé sebekontrole a nepřirozenému 

vystupování  ve společnosti.  Jeho aktéři  mají  dojem,  že  se  musí  chovat  tak,  jako by je 

někdo neustále sledoval. Má za to, že toto umocňuje „narcistní komponent postmoderních 

společností“.103 Dle Jaromíra Volka sehrává také mediální obraz v procesu narcizace dvě 

důležité funkce. Stimuluje touhu po získání obdivu a současně je spouštěčem zpětné vazby. 

Pomocí zpětné vazby druhých dochází k sebepotvrzení a umocnění sklonů k narcistickému 

chování.104 Vyjádření pocitů formou metafory vyjadřuje vlastnosti postavy exaktněji než 

jejich  přímé  popsání  v narativu  příběhu.  Nechat  diváky  zažít  mediální  sdělení 

prostřednictvím vlastních emocí a prožívání, úhlem jejich vlastního pohledu, považuje za 

98 KELLNER, Douglas. Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the 
Postmodern. London: Routledge, 1995. ISBN 9780415105699.

99 RASKIN, Robert a TERRY, Howard. A principal-components analysis of the Narcissistic Personality 
Inventory and further evidence of its construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 
54, no. 5, 1988. s. 890–902. [cit. 10.03.2020]. Dostupné z: https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.5.890

100 Tamtéž

101 MCCAIN, Jessica L., ed. Personality and selfies: Narcissism and the Dark Triad. Computers in Human 
Behavior, vol. 64, 2015. s. 126–133. [cit. 26.04.2020]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/
320839611_Shameless_Selfie_Promotion_Narcissism_and_Its_Association_with_Selfie-Posting_Behavior

102 VOLEK, Jaromír. Mediální obraz ve volební kampani. Prezidentská volba v médiích jako ritualizované 
(melo)drama o hledání aristokrat a plebejce. Média a společnost. Praha: Fokoláre, Pontes, 2013. [cit. 
26.02.2020]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/286458644_Medialni_obraz_ve_volebni_kampa 
ni_Prezidentska_volba_v_mediich_jako_ritualizovane_melodrama_o_hledani_aristokrata_ plebejce

103 Tamtéž.

104 Tamtéž.

22



účinný způsob vyjádření složitých představ o identitě.105 V návaznosti na zmínění publika, 

v pozici subjektu i objektu, kterým se v kontextu konzumace i účasti na mediálním sdělení 

stává, lze publikum charakterizovat také jaké „publikum difuzní“.106 Difuzní publikum je 

určeno dvěma základními veličinami – „spektáklem“ a „narcizací“.107 Pro difuzní publikum 

je typické stírání hranic mezi realitou a světem, který utváří média. Média se díky tomu 

významně  podílejí  na  vnímání  života  jedince  ve  společnosti.  Pozornost  publika  je  tak 

nízká,  že  splývá  s nevšímavostí  vůči  mediálním  událostem,  ruší  se  hranice  mezi 

producenty a konzumenty sdělení.108 

1.3 Mediální realita jako specifická forma sociální konstrukce reality 

Autorka  ve  výzkumu  vychází  zejména  z konceptu  mediální  reprezentace 

a zobrazování  postav.  Analyzované  postavy  v seriálech  vystupují  v kontextu  uceleného 

textu,109 který je propojován významy. Ty tvoří základní prvek mediální konstrukce reality. 

Denis McQuail považuje text za vlivný prvek mediálního sdělení.110 Z důvodu provázání 

a ucelenosti kapitol teoretické části práce, je tato kapitola stručně věnována problematice 

sociální konstrukce reality a její specifické formě v mediální produkci. 

1.3.1 Sociální konstrukce reality 

Sociální konstrukce reality je zde uvedena v návaznosti na mediální reprezentaci 

a její  projevy  na  úrovni  stereotypů.  „Stereotypy  jsou  konstitutivním  prvkem  sociální 

105 VOLEK, Jaromír. Mediální obraz ve volební kampani. Prezidentská volba v médiích jako ritualizované 
(melo)drama o hledání aristokrat a plebejce. Média a společnost. Praha: Fokoláre, Pontes, 2013. [cit. 
26.02.2020]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/286458644_Medialni_obraz_ve_volebni_kampa 
ni_Prezidentska_volba_v_mediich_jako_ritualizovane_melodrama_o_hledani_aristokrata_ plebejce

106 ABERCROMBIE, Nicholas a LONGHURST Brian J. Audiences: A Sociological Theory of Performance 
and Imagination. London: Sage, 1998. ISBN 1446264556. s. 68-78

107 Tamtéž, s. 68-78
108 Tamtéž.

109 Pokud autorka v práci hovoří o „textu“, rozumí se jím analyzovaný mediální obsah. Text je obecně 
užívaným abstraktním pojmem v rámci využití analýzy mediálních sdělení. SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum 
médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024735689.

110 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 
ISBN 9788073675745. s. 410
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konstrukce reality – jsou především typizovanými nositeli soudů, postojů, názorů, případně 

předsudků.“111 Termín  sociální  konstrukce  reality  je  i  v  dnešní  společnosti  spojována 

s klasickým  dílem  autorů  Peterka  Bergera  a  Thomase  Luckmanna,  knihou  Sociální 

konstrukce reality, která byla vydána v roce 1996.112 „Svět každodenního života není totiž 

pouze  světem,  který  obyčejní  členové  společnosti  pokládají  za  danou  realitu  při  svém 

subjektivním a cílevědomém každodenním jednání.  Je to také svět, který má svůj původ 

v jejich  myšlenkách a činnostech  a který  je  právě  těmito myšlenkami  a činnostmi jako 

reálný udržován.“113

Objektivitu  sociálního  světa  autoři  definují  jako  realitu,  která  je  utvářena 

individuálním  subjektivním  vnímáním  jejich  členů  a  skupin.  Společnost  je  výtvorem 

člověka a  její  nedílnou součástí  jsou procesy externalizace  i  internalizace,  zvnitřnění  a 

habitualizace každodenních vzorců chování. Díky interakcím, do nichž člověk opakovaně 

vstupuje, se tak podílí na spoluutváření sociálního světa. Tento proces je autory nazýván 

externalizací, v rámci které se člověk podílí na utváření sociálního řádu. Tento řád se stává 

platným  a jedinci  mu  uzpůsobují  své  chování.  Dochází  k  objektivizaci  a  následnému 

mezigeneračnímu předávání pravidel, která jsou jedinci považována za platná v rámci jimi 

utvořeného sociálního řádu. Tyto procesy autoři  popisují jako habitualizaci a následnou 

legitimizaci a rozumí tím akceptaci daných pravidel dalšími generacemi. 

Berger  a  Luckmann opakovaně zmiňují  termíny  „realita“ a  „vědění“,  s  těmito 

pojmy dále pracují. „Realitu“ popisují jako vlastnost náležející jevům, kterým přisuzujeme 

existenci nezávislou na naší vůli.114 „Vědění“ je definováno jako jistota, že tyto jevy jsou 

skutečné  a  jsou  nositeli  určitých  vlastností.115 Na  základě  těchto  definic  docházíme 

k poznání, že není jedna platná realita, ale že realit může být nekonečně mnoho, a přitom 

každá z  nich  bude jiná.  Pro dílčí  seskupení  jedinců či  každou společnost  bude přitom 

představa sdílené reality podobná. „Je důležité mít na paměti, že objektivita světa institucí, 

111 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. s. 189

112 BERGER, Peter L. a LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 8085959461.

113 Tamtéž, s.25

114 Tamtéž.

115 Tamtéž.
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jakkoliv  přesvědčivě  se  tento  svět  může  jedinci  jevit,  je  objektivitou,  kterou  vytvořil 

a vymyslel člověk.“116

Střetáváním realit v prostoru a čase dochází také k interakci jedinců, kteří sdílejí 

informace pomocí  verbálních i  neverbálních komunikačních prostředků,  v koherentních 

či odlišných kulturách.  Čím více  je  pro jedince  daná  realita  odlišná  od představy jeho 

reality, tím více je mu vzdálenější a tím obtížnější je její akceptace. Mediální realita se 

stále více v postmoderní společnosti podílí na utváření obrazu reality, kterou považujeme 

za reálnou, za tu, ve které žijeme.  „Zejména úspěch jednotlivých pojmových aparátů je 

svázán s mocí, kterou vlastní ti, kdož těmito aparáty vládnou. Každá ze společností, jež 

stojí proti sobě s odlišnými symbolickými světy, si vytvoří pojmové aparáty s cílem tyto své 

zájmy  hájit  a udržet.“117 To,  jaký  obsah  média  předkládají  a  jakým  způsobem  sdílí 

informace, ovlivňuje vnímání reality, kterou jedinci považují za platnou.

1.3.2 Mediální konstrukce reality

Média sehrávají významnou roli při utváření sociální konstrukce reality. Mediálním 

sdělením  jsou  připisovány  významy,  které  jsou  následně  objektivizovány  také 

prostřednictvím  mediální  produkce. „Média  nám  konstruují  svět,  který  existuje  za 

hranicemi  naší  přímé,  žité  zkušenosti.“118 Jedinci  jsou  tvůrci  realit.  Vlastním  realitám 

připisují charakteristické rysy, které utváří významy, s nimiž se jedinci ztotožňují. Taktéž 

média  vstupují  do interakce  s  těmito  vytvořenými realitami,  a  to  formou své  mediální 

produkce.  Média  představují  další  subjekt  na  poli,  kde  se  reality  střetávají.  Pomocí 

komunikačních prostředků, které jsou pro média příznačná, vytváří média sdělení, která se 

podílí na utváření mediální reality. 

Na  vztah  mezi  médii  a  realitou  nahlíží  David  L.  Altheide  termínem  „media 

logic“,119 který odkazuje na obecný rámec, díky kterému je možné porozumět příčinám i 

důsledkům,  která  média  představují  pro  sociální  život.  Autor  se  domnívá,  že 

116 BERGER, Peter L. a LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 8085959461. s. 63

117 Tamtéž. s. 109

118 MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 
9788074640254. s. 19
119 Media logic. V: MAZZOLENI, Gianpietro, ed. The International Encyclopedia of Political 
Communication. New York: John Wiley & Sons Inc, 2015. ISBN 9781118290750.
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institucionalizovaná média nejen formují, ale také ovlivňují každodenní aktivity jedince. 

Publikum se pak stává herci, kteří přebírají dané vzorce a jejich užití přináší do reality jako 

nástroje.120 Téměř veškeré informace, které jsou dnes jedinci přijímány, pochází z médií. 

Vzniká  zde  jakýsi  monopol  jejich  působnosti.  Média  jedincům  zprostředkovávají  tzv. 

mediálně vykonstruovaný obraz reality, který není totožný s realitou samotnou. Jedinci si 

tohoto  rozporu  nejsou vědomi a mediální  obraz reality  akceptují  jako zrcadlo  skutečné 

reality.121 „Opakovaně jmenovaná hodnota objektivity zpravodajství nabývá nových hodnot 

a rozměrů. Veřejný prostor se stal komplexním prostorem informací, kde slova, obrazy i 

symboly bojují o pozornost jedinců i mediálních magnátů, kteří hledají způsoby, jak být 

viděni.“122

Peter Berger a Thomas Luckmann se zabývali otázkou sociální konstrukce reality 

před  více  než  padesáti  lety.  Za  její  konstitutivní  prvek  považovali  zejména  odlišné 

porozumění  světa,  které  je  dle  jejich  teorie  jedinci  utvářeno  na  základě  jejich  jazyka, 

kultury i působení institucí. Otázky, které se vázaly k sociální konstrukci reality považovali 

za vysvětlitelné.  Realita  byla  komplexní,  ale  pochopitelná  skrze  možnost  nalezení 

relevantních  odpovědí.123 Ačkoliv  se  jejich  kniha  Sociální  konstrukce  reality stala 

skloňovaným dílem v souvislosti s mediálními studii, důležitost jejich role v procesu jejím 

utváření je opomíjena. 

Tak,  jak  si  Berger  a  Luckmann  kladli  za  cíl  poskytnout  pohled  na  to,  jakými 

procesy a schématy je konstruována realita, odpovědi na tytéž otázky nabízejí autoři Nick 

Couldry  a Andreas  Hepp  v knize  The  Mediated  Construction  of  Reality.  Kniha  byla 

publikována  v roce  2016  a  nabízí  fenomenologický  přístup  ke  zkoumání  mediální 

konstrukce reality.124 V knižní recenzi  od Jany Bacevic je uvedeno, že ačkoliv je kniha 

obsáhlá,  poskytuje  „impresivní“ náhled  na  utváření  vztahu  mezi  médii  a  společností 

120 Media logic. V: MAZZOLENI, Gianpietro, ed. The International Encyclopedia of Political 
Communication. New York: John Wiley & Sons Inc, 2015. ISBN 9781118290750.
121 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 
ISBN 9788073675745.
122 THOMPSON, John B. Média a modernita: sociální teorie médií. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 
8024606526. s. 49
123 BERGER, Peter L. a LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 8085959461.
124 COULDRY, Nick a HEPP, Andreas. The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity Press, 
2016. ISBN: 9780745681306.
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v posledních desetiletích dvacátého a prvních desetiletí jednadvacátého století.125 V úvodu 

knihy  vymezují  cíl  práce,  jako  výzvu  k porozumění  „vzájemné  transformaci  médií  a 

společenského  světa“,126 kdy méně  prostoru  je  věnováno  konceptům  jako  je  mediální 

reprezentace a obsah mediálních sdělení. Ve společenském světě na jedince působí také 

technologie.  Digitalizaci  a  vlivu  technologiím  je  v knize  věnován  značný  prostor. 

Uvědomění si „kdo jsme“ se neustále mění a je ovlivňováno sociálním tlakem na sdílení 

našeho života  optikou nejmodernějších  dostupných technologií.127 „Čím intenzivnější  je 

náš  společenský  život,  tím  větší  je  jeho  rekurzivní  závislost  na  technologických 

komunikačních médiích.“128 Tento svět definují jako „mediatizovaný“.129 

Nick Couldry a Andreas Hepp spatřují  komplexnost současného světa  v aktivitě 

jedinců společnosti a v komentářích, které publikují. Komplexitu světa, kterou popisovali 

Peter Berger a Thomas Luckmann, považují až za naivní. V historii nelze nalézt paralelu 

k světu současnému,  který  je  doslova  saturován  médii.130 Jedním  z největších  rozdílů 

současného světa je, že mediální obsahy nevznikají pouze na úrovni mediálních institucí. 

Příjemci mediálních sdělení se současně stávají jejich tvůrci. Díky digitalizaci mohou být 

informace předávány velice rychle. Autoři poukazují na paradox šíření těchto informací. 

Mohou  být  šířeny  ve  zlomku  sekundy  jedním  kliknutím,  ale  mnohdy  se  tak  děje 

v závislosti na selekci, kterou provádí sami jedinci v rámci tzv. „network“.131 Následkem je 

šíření  těchto  obsahů  do  celého  světa,  kultur,  které  jejich  významy  nesdílí.  Termín 

„network“ definují jako „strukturální metaforu popisující vztahy lidských aktérů v určité 

sociální entitě (skupině, rodině) a mezi těmito entitami“.132 Network ovlivňuje sociální svět 

tím, že ho redukuje na aktéry v něm vystupující. Dle autorů je jeho vliv nutné zohledňovat. 

Významně ovlivňuje konstruování významů ve společnosti, čímž působí na lidské jednání. 

125 BACEVIC, Jana. Couldry, N. and Hepp, A.: The mediated construction of reality. Communications, vol. 
43, no. 2, 2018. s. 286-288. [cit. 15.05.2020]. Dostupné z:  https://doi.org/10.1515/commun-2018-0007
126 COULDRY, Nick a HEPP, Andreas. The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity Press, 
2016. ISBN: 9780745681306. s. 3

127 Tamtéž, s. 4

128 Tamtéž, s. 4

129 Tamtéž, s. 138

130 Tamtéž, s. 214

131 Tamtéž, s. 61

132 Tamtéž, s. 60
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V podcastu pro Digital Dignity uvádí Nick Couldry, že svět, který byl vysvětlován 

na základě díla  sociální  konstrukce reality,  nelze  na jeho dnešní  podobu aplikovat.  Na 

rozdíl od světa popisovaného Peterem Bergerem a Thomasem Luckmannem, kde se jevy 

daly vysvětlit, pochybuje, zda je vůbec dnešnímu světu možné porozumět. „Svět, ve kterém 

dnes žijeme je saturován mediálními zprávami, které si navzájem posíláme. Nic takového 

dříve neexistovalo.“133 Upozorňuje také na skutečnost, že dřívější svět byl utvářen lidmi. 

Na utváření  dnešního světa  se podílí  umělá inteligence.  Domnívají  se,  že propracované 

technologické nástroje zasahují do svobody jedinců společnosti, kteří nemají kontrolu nad 

informacemi, které vyhledávají i sdílejí v digitální podobě.134

1.4 Teorie postav

Kapitola zabývající  se zobrazením postav a atributů, které jim jsou v mediálním 

obsahu připisovány, je pro naplnění účelu této diplomové práce stěžejní. Pro zodpovězení 

otázky, jakých hodnot postava soudce ve vybraných českých seriálech nabývá, je nezbytné 

nejprve  vymezit  teoretický  rámec,  ze  kterého  bude autorka  vycházet  v analytické  části 

práce. Postava představuje stěžejní prvek ve struktuře příběhu, a to od příběhu ztvárněného 

v  literární,  filmové  až  po  divadelní  podobu.  V teoretickém rámci  se  dílčí  pohledy  na 

analýzu  postav  řadí  souhrnně  pod  naratologickou  (narativní)  analýzu.  Pro  logické 

rozčlenění  této  kapitoly  bude  nejprve  stručně  vysvětlena  naratologická  analýza 

a dále definovány přístupy, díky kterým je možné zabývat se odlišnými polohami postavy, 

které ve filmu může nabývat. 

1.4.1 Naratologická analýza 

Prvky úspěšného filmu nevychází pouze z jeho zpracování a hereckého obsazení, 

ale jeho úspěch vychází z popularity,  kterou si získává u svých diváků. Narace pochází 

z latinského  slova  „narrationem“135,  což  znamená  vyprávění.  Původní  význam  slova 

133 COULDRY, Nick. Online Gods – A Podcast About Digital Cultures In India And Beyond. [online]. © 
2020 ForDigitalDignity [cit. 14.05.2020]. Dostupné z: http://www.fordigitaldignity.com/the-mediated-
construction-of-reality-and-change-org-india/

134 Tamtéž.

135 Narration. V: Online Etymology Dictionary. [online]. © 2001 [cit. 24.04.2020]. Dostupné z: 
https://www.etymonline.com 
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se používal v oblasti diplomacie. Narace byla částí listiny, která osvětlovala důvody jejího 

vydání.136 „Filmovou  naraci  chápu  jako  rozvíjení  a organizování  informací  týkajících 

se příběhu tak, jak se s nimi setkává divák, vteřinu po vteřině. Narace má sloužit jako náš 

cestovní průvodce celým filmem. Je to složitá řada náznaků, které sledujeme při konstrukci 

příběhu.“137 Předmětem  zkoumání  naratologické  analýzy  je  analýza  narativu.  Alice 

Jedličková uvádí, že v souvislosti s rostoucím uplatňováním naratologické analýzy ztrácí 

narativ své „privilegované postavení.“138 

Naratologická  analýza  jako teorie  vyprávění  byla do osmdesátých let  dvacátého 

století  spojena  výhradně  se  sémiotikou.  Základy  tradiční  naratologie  lze  spatřovat  již 

dávno,  například  v  díle  Aristotelovy  Poetiky.139 K  jejímu  rozvoji  přispěly  významnou 

měrou  také  výzkumy Clauda  Lévi-Strausse  a  Vladimira  Proppa.  Za  přechod od pojetí 

naratologie  v  kontextu  sémiotiky  se  zasloužil  Roland  Barthess.  Naratologie  byla 

představena  jako  teorie  vyprávění.140 „Skutečnost,  že  člověk  žije  v  narativním 

či narativizovaném světě, na jehož koprodukci se podílí obrovské množství médií – tedy 

nejenom literatura, ale i televize, film, rozhlas, zpravodajství, internet atd., jako by ostatně 

sama  přispěla  k  tomu,  že  disciplína,  která  se  věnuje  právě  analýze  narativů,  získá 

tak obrovskou pozornost badatelů z různých vědních oblastí.“141 Kromě postav se zaměřuje 

také na naraci a její podobu. Narace může být chápána jako „izotopie“, která značí „stálost 

hierarchizovaného  sémantického  základu“.142 Ta  vychází  ze  sémiologické  roviny, 

je jí rozuměna významová homogennost či oblast. V textu se může vyskytovat pouze jedna 

nebo více izotopií. 

Příběhy jsou složeny z událostí, u kterých se můžeme dále v rámci narativu zabývat 

136 ŠEBÁNEK, Jindřich a DUŠKOVÁ, Sáša. Česká listina v době Přemyslovské. Brno: Masarykova 
univerzita, 1964. ISSN 02317710. [cit. 24.04.2020]. Dostupné z: 
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/102749/C_Historica_11-1964-1_4.pdf?
sequence=1
137 BORDWELL, David. Jak rozumět filmovému vyprávění. [online]. © 2005 A2 [cit. 20.04.2020]. Dostupné 
z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/15/jak-rozumet-filmovemu-vypraveni

138 JEDLIČKOVÁ, Alice. O předmětu, metodě a zájmech naratologie (a identitě literární vědy): nad statí 
mariny grišakové. Česká Literatura, vol. 60, no. 6, 2012. [cit. 22.04.2020]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/
42687926
139 ARISTOTELÉS. Poetika: řecko-česky. Praha: Oikoymenh, 2008. ISBN 9788072981311.

140 BÍLEK, Peter A., KUBÍČEK Tomáš a HRABAL Jiří. Naratologie: Strukturální analýza vyprávění. Praha: 
Dauphin, 2013. ISBN 9788072725922. s. 7-15

141 Tamtéž, s. 8

142 GREIMAS, Julien Algirdas a COURTÉS, Joseph. Sémiotique: dictionnaire raisonné de la théorie du 
langage. Paris: Hachette, 1979. ISBN 2010113632. s. 197-198
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jejich povrchovou a hloubkovou strukturou. Prvky, které se významnou měrou podílejí 

na utváření  hloubkové  struktury  narativu,  uvedl  Vladimir  Propp  v  díle  Morfologie 

pohádky. Vladimir Propp se zabýval analýzou pohádkových vyprávění, u nichž definoval 

základní prvky, které utváří podstatu všech vyprávění. Jako určující podstatu pro utváření 

významu děje pohádek definoval pojem „funkce“, pod níž rozumí „akci jednající osoby, 

která je určena jejím významem pro rozvíjení děje“.143 Na základě definování funkce dle 

Proppa  lze  na  postavu  v  příběhu,  tedy  v narativu,  nahlížet  jako  na  jeden  z  klíčových 

elementů. Od jeho podob, ztvárnění i jednání se odvíjí děj samotný. Z toho vyplývá, že 

výzkum postavy v  rámci  naratologické  analýzy představuje  významný posun v  oblasti 

jejího zkoumání. 

Postavy  tvoří  ve  filmu  základní  prvek,  který  utváří  děj  i  nejdůležitější  zvraty 

v seriálu. Jsou středem pozornosti a jejich vykreslení je jedním z kritérií úspěšnosti filmu. 

Nejen  ztvárnění  postav,  ale  také  jejich  herecké  obsazení  je  nedílnou  součástí  seriálu. 

Události  příběhu stály  v  popředí  předmětu  zkoumání  v procesu  naratologické  analýzy, 

u postav  tomu tak  nebylo.144 Shlomith  Rimmon-Kenanová se  zabývala  vztahem postav 

a děje.  Došla  k závěrům,  že  postava  by  neměla  být  zkoumána  jako  podřízená  ději, 

ale naopak, jako jeho rovnocenný prvek, obě kategorie by se měly zkoumat jako na sobě 

nezávislé  jednotky.  „Ve fikci  je postavy používáno jako strukturujícího prvku předmětu 

a události fikce existují – ať tak či tak – kvůli postavě a vlastně jedině. Vztahu k ní jsou 

koherentní  a  věrohodné,  kteréžto  vlastnosti  je  činí  smysluplnými  a  srozumitelnými.“145 

Dalším argumentem pro nahlížení na postavu a děj, jako na odlišné prvky, je skutečnost, 

že pokud jsou zkoumány ve vzájemné závislosti – děj postavě či postava ději, neshodují 

se ve  své  dominantnosti  pro  jednotlivé  narativy.  Jedna  dominantnost  může  převládat, 

mohou se i střídat. 

Z hlediska vztahu vůči ději je možné rozdělit postavy na hlavní a vedlejší. Každá 

z postav  má na utváření  průběhů děje  odlišný vliv.  Postavy,  které  se  významně podílí 

na utváření  děje,  určují  jeho  směřování.  Postavy  jsou  v  něm  také  často  podrobněji 

vykreslené, ať už přímo či pouze reprezentují zástupné vlastnosti, jsou postavami hlavními. 

Odlišné fáze děje a jeho gradaci také ovlivňuje postava hlavní.  Je jí věnován prostor a 

143 FOŘT, Bohumil. Literární postava. Vývoj naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou literaturu 
AV ČR, 2008. ISBN 9788085778618. s.21

144 RIMMON-KENANOVÁ, Shlomith. Poetika vyprávění. Přeložila Vanda Pickettová. Brno: Host, 2001. 
ISBN 807294004X.

145 Tamtéž, s. 43
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divák se má možnost s ní dobře seznámit.146

1.4.2 Typologie postavy 

Z řeckého  „kharaktēr“ se  doslovně  dalo  přeložit  jako  udělaná  známka. 

V přeneseném významu bylo slovu „character“ rozuměno jako symbolu otištěnému v duši, 

který  byl  jedinečný  pro každého jedince.147 Termín  postavy byl  nejdříve  popisován ve 

vztahu k literární tvorbě. Se vznikem audiovizuálních médií, masovým rozšířením televize 

a popularizací  filmových  snímků,  se  rozvíjel  popis  a  přístupy  k analyzování  postav  ve 

filmu. Některé principy jsou aplikovatelné na postavy jak literární, tak filmové, někdy je 

zobrazení  postav ve filmu odlišné oproti  klasickým literárním dílům, kde jsou postavy 

vykreslovány postupně. Čtenář si utváří pomyslný obraz o hlavních i vedlejších postavách 

v návaznosti  na dějovou  linii  příběhu,  jehož  dílčí  zápletky  se  prolínají  s 

přirozeným popisem vystupujících postav. Ztvárnění postav od děl literárních, přes jejich 

propracování v divadelních tragédiích, až po jejich propracování v rámci televizní tvorby, 

se stalo předmětem zkoumání napříč humanitními obory, od filosofie, přes psychologii i 

sociologii, kdy byly dále předmětem výzkumu v oblasti teorie masové komunikace. 

V oblasti  médií  se  postavami  zabývají  ti,  kteří  jsou  s nimi  konfrontováni,  jako 

například producenti, publikum či kritici. Vzhledem k tomu, jakými otázkami se ve vztahu 

k postavám zabývají,  je možné rozdělit tyto přístupy do tří skupin. První skupinou jsou 

tvůrci  mediálních  obsahů,  autoři  i  producenti,  jejichž  cílem je  vytvářet  postavy,  které 

ponesou zamýšlené emoce a charakter. Jejich hlavní úlohou je ztvárnění postav tak, aby 

v publiku vyvolali  cílené reakce. Druhou skupinu tvoří kritici a vědci, kteří se zabývají 

otázkou,  jak může  publikum zobrazení  postav  porozumět,  jak  může  být  jejich  chování 

interpretováno. Tento jev popisují ve vztahu k užitému médiu. Třetí skupinou jsou vědci, 

kteří postavy zařazují do sociologicky kulturních teorií. Na charakter i jednání postav lze 

nahlížet jako na jednotlivé znaky. Tyto znaky představují  signifikantní jevy typické pro 

historické období, subkulturu i sociokulturní kontext.148

146 VLAŠÍN, Štěpán, ed. Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977. s. 290 heslo 
postava 

147 Character. V: Online Etymology Dictionary. [online]. © 2001 [cit. 24.04.2020]. Dostupné z: 
https://www.etymonline.com

148 EDER, Jens, JANNIDIS, Fotis a SCHNEIDER, Ralf. Characters in Fictional Worlds: Understanding 
Imaginary Beings in Literature, Film, and Other Media. Berlin: De Gruyter, 2010. ISBN 9783110232417. 
s. 4
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Všechny  zájmy  z výše  uvedených  skupin  vedly  ke  vzniku  4  paradigmat,  které 

se zabývají postavami, ale užívají odlišné metody a jsou založeny na jiných dogmatech. 

(i) Hermeneutický  přístup  souvisí  s filosofickým  směrem  hermeneutiky. 

Veškeré  pochopení  světa  kolem  nás  je  spojeno  s předporozuměním. 

Předporozumění  je  dané  jazykem,  dějinami  i  individuálním  přístupem 

každého jedince. Autoři popisují hermeneutický přístup u postav. V rámci 

něho je důležité dbát na dominantní reprezentaci u historického a kulturního 

vývoje postav i jejich tvůrců. Postavy jsou v tomto přístupu reprezentacemi 

skutečných lidí.  Roli  hraje kultura, ze které pochází i historický kontext, 

ve kterém vznikaly.149

(ii) V psychoanalytickém přístupu lze spatřovat návaznost na učení Sigmunda 

Freuda  a  Carla  Gustava  Junga.  Psychoanalytický  přístup  se  zaměřuje 

na jednotlivé složky osobnosti člověka. Psyché neboli duše je zde sledována 

jak u postav, tak publika. Cílem je porozumět pohnutkám charakterů stejně 

jako reakci publika.150

(iii) Strukturální a sémiotický přístup spatřuje postavy jako znaky a konstrukty 

fiktivních světů. Strukturální a sémiotický přístup zdůrazňuje rozdíl  mezi 

fiktivností  postav  a  reálnými  osobnostmi.  Dochází  zde  k porovnání 

konstrukce  postavy  a  vlivu  lingvistiky,  užití  výrazových  prostředků 

i nonverbální komunikace.151 

(iv) Kognitivní  přístup  vychází  z předpokladu,  že  postavy  jsou  reprezentace 

fiktivních  jedinců  v myslích  diváků.  K jejich  porozumění  je  třeba 

skombinovat jak teorie sémiotické analýzy, tak psychoanalytického přístupu 

a porozumění psyché.152  

Na  postavu  můžeme  nahlížet  jako  na  osobnost,  poté  se  soustředíme  na  její 

osobnostní vlastnosti. Pokud na ni budeme pohlížet jako na znak, budeme se zabývat jejím 

149 EDER, Jens, JANNIDIS, Fotis a SCHNEIDER, Ralf. Characters in Fictional Worlds: Understanding 
Imaginary Beings in Literature, Film, and Other Media. Berlin: De Gruyter, 2010. ISBN 9783110232417. 
s. 5

150 Tamtéž, s. 5
151 Tamtéž, s. 5

152 Tamtéž, s. 5
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zobrazením jako strukturou.153 Postavy nepředstavují skutečné lidi ani jejich reprezentaci. 

V myslích  publika,  je  ale  zastupují.  Postavy  jsou fiktivní  jednotky v  ději.154 Catherine 

Emmott  tvrdí,  že při  percepci  fiktivních  postav si  představujeme skutečný svět  jedinců 

v reálném  světě,  u kterých  pak  dále  předpokládáme,  že  se  budou  chovat  fyzicky  i 

psychicky způsobem, který odráží naše skutečné zkušenosti v reálném světě.155

1.4.2.1 Pojetí postavy dle Aristotela

Již  Aristoteles  se  v díle  Poetika zabýval  charakterem  a  rolí  postav  v  umění. 

Ty popisoval  zejména  ve  vztahu  k tragédii.  V této  návaznosti  považoval  za  důležité 

ztvárnit povahu dané postavy v tragédii tak, aby jí odpovídaly představy čtenáře. Tragédie 

dle něho poskytovala prostor pro zdůraznění hrdinských a ušlechtilých vlastností hlavního 

hrdiny.156 Tímto vznikl tzv. typický charakter, příznačný pro postavu hrdiny. Typizace zde 

ale není v rozporu s rozvojem jedinečných vlastností dané postavy.157 

Vystupování  a  vývoj  postav je  spjat  s dějem, kterému Aristoteles  přikládá  větší 

důležitost.  Děj  umožňuje  postavám  utvářet  jejich  charakter,  definovat  chování  a 

zdůrazňovat  typická jednání  pro konkrétní  situace.  Postavy pro publikum nepředstavují 

pouhé  postavy,  ale  publikum  do  nich  promítá  vlastní  životní  příběhy,  zkušenosti  i 

vlastnosti  skutečných  osobností.  Je  snadné  promítat  do  imaginárně  stvořených,  přesto 

velice reálných postav, vlastnosti, které jsou přisuzovány osobnostem skutečným. 

1.4.2.2 Dělení postav dle E. M. Forstera  

Dle kategorizace postav E. M. Forstera byly postavy považovány za důležitý prvek 

děje. Postavy v příběhu nejsou ději podřízeny. Tyto postavy se dle jeho pojetí podobají 

153 EDER, Jens, JANNIDIS, Fotis a SCHNEIDER, Ralf. Characters in Fictional Worlds: Understanding 
Imaginary Beings in Literature, Film, and Other Media. Berlin: De Gruyter, 2010. ISBN 9783110232417. 
s. 6

154 CULPEPER, Jonathan a FERNANDEZ-QUINTANILLA, Carolina. Fictional characterisation. 2016. 
[cit. 21.04.2020]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/298419506_Fictional_characterisation
155 EMMOTT, Catherine. Narrative Comprehension: A Discourse Perspective. Oxford: Oxford University 
Press, 1999. ISBN 9780198238683. s. 58

156 ARISTOTELÉS. Poetika: řecko-česky. Praha: Oikoymenh, 2008. ISBN 9788072981311. s. 25

157 Tamtéž, s. 26
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postavám z reálného světa.  V díle  Aspekty Románu definoval  dvě kategorizace postav, 

postavy  „ploché“ (flat) a postavy  „plastické“ (round). Postavy ploché dle E. M. Forstera 

pomáhají k dotváření děje příběhu. Ploché postavy se vyznačují tím, že v ději se jejich 

postava dále nedotváří, jejich chování a úloha v ději je tedy velice předvídatelná. Typická 

pro  ně  je  jedna  základní  vlastnost.  Díky  své  jednoduchosti  jsou  i  snadno 

zapamatovatelné.158 Naopak postavy plastické jsou dynamické a jejich jednání nelze lehce 

předvídat. Plastické postavy se podobají skutečným lidem v reálném světe, jejichž chování 

je  také  lehce  předvídatelné.  Díky propracovanosti  postav  plastických  se  E.  M.  Forster 

domníval, že postavy v příběhu lze poznat a pochopit lépe, než postavy ve světě reálném.159 

Plastické postavy a jejich charakter  i  další  vlastnosti,  jsou dotvářeny i  během několika 

scén. Postavy plastické také v ději mohou překvapovat.160 

Kategorii  postav  plochých  a  plastických  dále  rozpracoval  Seymour  Chatman. 

Postavy  rozpracoval  na  základě  takzvaných  „paradigmat  rysů“,  které  představovaly 

osobnostní vlastnosti postav. Pro plochou postavu je typický jeden osobnostní rys nebo rys, 

který je oproti jiným výrazný. Tento rys může být v průběhu děje také nahrazen rysem 

jiným.161 Postava  plastická  je  propracována  pomocí  více  osobnostních  rysů.  Uvádí, 

že některé z těchto rysů mohou být dokonce v rozporu.  Postava tak může překvapovat 

a ve čtenářích vzbuzuje iluzi reálného člověka.162

1.4.2.3 Typologie postavy dle Vladimira Proppa 

Typologii  postav  v  rámci  naratologické  analýzy  vypracoval  Vladimir  Propp. 

Zabýval se klasifikací ruských pohádek, které analyzoval dle funkcí jednajících postav, 

nikoli dle syžetu, na základě kterého byly pohádky klasifikovány do té doby. Autor došel 

k závěru,  že  v  pohádkách  se  mění  označení  i  atributy  jednajících  postav,  nemění 

se však „funkce“ neboli činnosti jednajících postav.163 Pod pojmem „funkce“ rozumí autor 

158 FORSTER, Edward Morgan. Aspekty románu. Přeložila Eva Šimečková. Bratislava: Tatran, 1971. s. 69

159 Tamtéž, s. 56

160 Tamtéž, s. 76

161 CHATMAN, Seymour. Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. Přeložil Milan Orálek. 
1. vyd. Brno: Host, 2008. ISBN 9788072942602.

162 Tamtéž.

163 FOŘT, Bohumil. Literární postava. Vývoj naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou literaturu 
AV ČR, 2008. ISBN 9788085778618. s.21
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„akci jednající osoby, určenou z hlediska jejího významu pro rozvíjení děje“.164 

Propp definoval celkem 31 funkcí ve vztahu k takzvané výchozí situaci. Funkce 

se vzájemně nevylučují, navazují na sebe a také se mohou seskupovat do dvojic. Například 

vytváří následující dvojice: zákaz – porušení či vyzvídání – vyzrazení nebo boj – vítězství. 

Funkce byly rozděleny dle jednajících osob do sedmi základních typů jednajících postav. 

Ty se  vyznačují  příslušnými  funkcemi.  Sedmi  stanovenými  kategoriemi  postav 

jsou: protivník (škůdce), dárce (dodavatel), pomocník, carova dcera (hledaná osoba) a její 

otec,  odesílatel,  hrdina,  nepravý hrdina.165 Propp řekl,  že  v rámci  narativu  může jedna 

postava  naplňovat  více  těchto  funkcí  a  zároveň různé  postavy mohou zastávat  totožné 

funkce.  Propp  definoval  takzvané  „okruhy  jednání“ – činnosti,  které  postavy  v  ději 

vykonávají.166 Jeden okruh jednání se může vyskytovat u více postav nebo naopak, více 

okruhů jednání  se  může  vyskytovat  u  jedné  postavy.  Vyskytují  se  tři  možnosti  dělení 

„okruhu jednání“ dle  osob.  V prvním případě  okruh činností  přesně  odpovídá  postavě. 

U druhé  možnosti  jedna  postava  zahrnuje  několik  druhů  činností.  Poslední  variantou 

je, že jeden okruh činností je rozdělen mezi několik postav.167 

1.4.2.4 Pojetí postavy dle Juliana Greimase

Julian Greimas se podílel  na vzniku a utváření moderní sémiotiky.  Francouzský 

sémiotik na základě metody strukturální lingvistiky pojmenoval systém takzvané narativní 

gramatiky.  Vycházel  z  principů  definovaných  Ferdinandem  de  Saussurem,  které  byly 

zaznamenány  v  Kurzu  obecné  lingvistiky.  Inspiroval  se  taktéž  typologií  postavy 

dle Vladimira Proppa. V roce 1966 publikoval dílo Strukturální sémantika,168 ve kterém 

se zabýval modelem literárních postav. Systém narativní gramatiky je založen na dvojici 

pojmů, „aktantu“ a „aktéru“. Aktant zastupuje postavu a je rozvinut pomocí funkce, kterou 

rozpracoval Vladimir Propp a Etienne Souriau. Aktant se vztahuje pouze na postavu, ale 

také na neživý předmět či zvířata. Jeho teorie byly dále využity i v díle Rolanda Barthese. 

164 FOŘT, Bohumil. Literární postava. Vývoj naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou literaturu 
AV ČR, 2008. ISBN 9788085778618. s.21

165 Tamtéž, s.21

166 Tamtéž, s.67

167 Tamtéž, s.67

168 GREIMAS, Julien Algirdas. Sémantique structurale. Paris: Presse universitaires de France, 1986.
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Rozpracoval  koncept  literárních  aktantů,  ve kterém  typologii  postav  oproti 

Proppovým zúžil na pouhých šest rolí,  které dle něho zakládají  šest tradičních žánrů.169 

Termín „aktant“ byl v jazykovědě zaveden Lucienem Tesnièrem. Julian Greimas aktant 

definuje jako „třídu diskrétních sémémů“.170 Snaží se o popsání postav na základě jejich 

participace  na  třech  sémantických  osách,  nikoliv  na  základě  toho,  jak  jsou  postavy 

utvářeny, na základě toho, co jsou či co představují. Tři sémantické osy nesou označení 

komunikace, přání a zkoušky.171 Aktanty jsou děleny do dvou kategorií, „subjekt“ (subject) 

–  „objekt“ (object)  a  „dárce“ (destinateur)  –  „příjemce“ (destinataire).  Ty  jsou  dále 

doplněny  o  dvojici  takzvaných  „okolnosti  aktantů“ –  „pomocníka“ (adjuvant)  a 

„protivníka“ (opposant). Dle Greimasovy teorie je vyprávění utvářeno na základě zkoušky. 

Ta představuje jádro vyprávění.  Vyprávění lze rozdělit  v tomu kontextu do dvou typů. 

Jeden, kdy postava přijímá status quo, a druhý, v němž je status quo odmítán.172 

1.4.2.5 Typologie postavy dle Rolanda Barthese

Propp definoval funkce jednajících postav, na základě kterých analyzoval postavy 

v ruských pohádkách. Roland Barthes ve funkcích shledával podobu se znakem. Roland 

Barthes navázal na funkce, které definoval Propp, ale konkrétně uvedl takzvané „indicie“. 

Postavou  se  zabýval  v kontextu  strukturalistického  pojetí  postavy.  Vycházel  z 

předpokladu, že postavy nevystupují v ději jako izolované prvky, ale jako prvky narativu. 

Během narativu  se  postavy  odkrývají.  Děj  je  v  tomto  pojetí  postavě  nadřazen.  Teorie 

vyprávění se soustřeďuje na skutky postav, nezabývá se jejich charakterovými vlastnostmi. 

Od toho odlišuje také postavy od lidí. Na postavu nahlíží jako na prvek, který se během 

děje  ocitá  v odlišných  „sférách  jednání“.173 K popisu  postavy  zavedl  Roland  Barthes 

druhou popisnou úroveň narativu. Vychází z předpokladu, že postavy je nezbytné vymezit 

169 HWAN KIM, Tae. Vom Aktantenmodell zur Semiotik der Leidenschaften: Eine Studie zur narrativen 
Semiotik von Alagirdas J. Greimas. Tübingen: Narr, 2002. ISBN 3823358758. s. 48-58

170 GREIMAS, Julien Algirdas. Sémantique structurale. Paris: Presse universitaires de France, 1986. s. 132

171 HWAN KIM, Tae. Vom Aktantenmodell zur Semiotik der Leidenschaften: Eine Studie zur narrativen 
Semiotik von Alagirdas J. Greimas. Tübingen: Narr, 2002. ISBN 3823358758. s. 48-58

172 Například pro lidovcovu pohádku je typický vztah vzájemnosti pro individuální a společenskou oblast 
narace. GREIMAS, Julien Algirdas. Sémantique structurale. Paris: Presse universitaires de France, 1986. 
s. 208

173 BARTHES, Roland. Úvod do strukturální analýzy vyprávění. Znak, struktura, vyprávění. Přeložil Jaroslav 
Fryčer. Brno: Host, 2002. s. 30
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na základě jejich účasti na dané „sféře jednání.“174

Roland Barthes popsal problematiku postav v díle  Úvod do strukturální analýzy. 

Barthes  porovnával  přístup  Aristotela  a  vývoj  od  pojetí,  kdy  postava  byla  pouze 

charakterizována  jako  podřízená  jednotka  ději.  Toto  pojetí  odpovídá  strukturálnímu 

přístupu  zkoumání  postav,  čemuž  odpovídá  i  samotný  název  díla.  Postava  je  v tomto 

kontextu ději podřízena, je doslova „účastníkem děje“. Není komplexní bytostí. Později se 

i Roland Barthes přiklonil k psychologickému pojetí postavy. Ve srovnání s Aristotelem 

poukázal  na skutečnost,  že  v jeho  pojetí  byla  postava  zcela  podřízena  jednání.  Později 

koncepce Rolanda Barthese nabyla rozměr „psychologické soudržnosti“.175

1.4.2.6 Typologie postavy dle Briana McNaira

Brian McNair  se v rámci  naratologické  analýzy zaměřil  na výzkum mediálního 

obrazu postavy žurnalistů. Ačkoliv je popis Briana McNaira vztažen na postavu novináře, 

navržené postupy analýzy lze aplikovat také na postavu soudce. V díle Journalists in Film: 

Heroes and Villains uvedl Brian McNair typologii novinářské postavy. 

Základní  typologie  rozdělení  postav  představuje  určení  dvou  typů.  Jedná 

se o rozdělení postav na hrdiny a padouchy. Zároveň také upozorňuje, že tvůrci filmu mají 

tendence  kombinovat  prvky,  které  vychází  z  obou typů postav,  v  jedné  postavě.  Dále 

argumentuje,  že  konflikty  a  vyvíjející  se  postavy  postupem  děje  napomáhají  utvoření 

poutavé filmové narace.176 Hrdiny dále rozvádí do tří podkategorií. Jsou jimi hlídací psi 

demokracie, svědci a umělci. Typ postav hlídacích psů demokracie, jak vyplývá z jejich 

názvu, je v ději spojován s rolí, ve které vystupují jako ochránci demokracie a nápravy 

nespravedlnosti ve společnosti. Bojují za svobodu a základní lidská práva.177 Jejich postavy 

jsou jednoznačně pozitivní. Pozitiva se projevují také v boji za ideály společnosti, za které 

bojují.  Často  se  tento  typ  postavy  vyskytuje  ve  filmech  s  investigativní  tématikou 

žurnalistiky. „Každý z těchto filmů byl vytvořen na základě sdíleného sociálního konsensu 

174 BARTHES, Roland. Úvod do strukturální analýzy vyprávění. Znak, struktura, vyprávění. Přeložil Jaroslav 
Fryčer. Brno: Host, 2002. s. 34

175 Tamtéž, s. 31

176 MCNAIR, Brian. Journalists in Film: Heroes and Villains. Edinburgh University Press, 2010. [cit. 
24.04.2020]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1r210w s. 16

177 Tamtéž, s. 48

37



–  přesvědčení,  že  v  moderních  demokraciích  záleží  na  nezávislé,  odvážné,  kritické 

žurnalistice, která je založena na kvalitních zdrojích.“178 

Další typologie postavy je rozpracována pro typ hrdiny a jeho podkategorii svědků. 

Jejich role je popsána spíše jako deskriptivní. Nejde pouze o holý popis události. Jedná 

se o svědectví  konkrétních  událostí,  které  mají  vysokou důvěryhodnost.  Ta  je  zaručena 

díky postavení  a  roli  svědka novináře.  Svědkové jsou předvoláváni  k soudu ve věcech 

rodinných záležitostí i například obecnějších svědectví, jako v pohledu na současné dění a 

hodnotové uspořádání společnosti. Rolí svědků ale není hodnotit či rozhodovat. Uvádí to 

také například na přinášení  svědectví  ze zahraničí.  Ve své podstatě  by se dalo říci,  že 

všichni žurnalisté jsou svědci, protože do jisté míry přináší svědectví formou výkonu svého 

povolání.179 

Poslední podkategorií hrdinů jsou umělci. Žurnalisté umělci jsou často považováni 

za  celebrity  i  známé  kulturní  osobnosti.  Tento  typ  postavy  hrdiny  považuje  McNair 

za součást  žurnalistické  mytologie.  Typický  je  pro  ně  jejich  celoživotní  sen  stát 

se spisovatelem,  čemuž  odpovídají  i  štosy  napsaných  scénářů  v  jejich  šuplících.180 

„Představa  o  žurnalistice  jako  o  umění  nevyhnutelně  vyžaduje  zapojení  souhry  mezi 

objektivitou  a  subjektivitou  a  zpochybňuje  postavení  novináře  jako  nezávislého 

a spolehlivého pozorovatele reality, založené na faktech.“181 K postavě umělce se také váže 

otázka objektivity. Žurnalisté se ve dvacátém století ocitají na pomezí mediálního světa, 

jehož hranice nejsou přesně geograficky definovatelné. Stírají se hranice mezi profesionály 

a amatéry, což nezaručuje vždy vysokou úroveň objektivity a pravdivosti.182 

Druhá  kategorie  v typologii  postav  padouchů  se  dělí  také  na  tři  podkategorie. 

Obecně je kategorie padouchů popsána ve srovnání k hrdinům. Pokud hrdinové selžou v 

plnění  normativní  funkce  jako  hlídacích  psů  demokracie  nebo  začnou  zneužívat  moc, 

stanou se autory šíření zkreslených faktů či  jednají  jako manipulátoři,  stanou se z nich 

padouchové.  První  z podkategorie  je  „loving  rogue“ neboli  milující  darebák.  Milující 

darebák představuje postavu, která vyzařuje vnitřní osobnostní kouzlo. Je milován mnoha 

178 MCNAIR, Brian. Journalists in Film: Heroes and Villains. Edinburgh University Press, 2010. [cit. 
24.04.2020]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1r210w s. 74

179 Tamtéž, s. 75-77

180 Tamtéž, s. 116

181 Tamtéž, s. 114-118

182 Tamtéž, s. 131
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ženami  i  obdivován,  na  druhou  stranu  by  s ním  žádná  z žen  nechtěla  žít.   Pro  jeho 

darebáctví mu není možné věřit. Často zobrazovaným rysem je nedostatek důvěryhodnosti, 

ale  postava  je  velice  sympatická  až  sexy.  Stav  společnosti  odráží  i  jejich  morální 

ambivalence  osobnosti.  Je zahalen  mystičností  jako symbol  a  objekt  sexuálního zájmu. 

Také plní zábavní funkci postavy.183 

Další  kategorií  padouchů jsou  „reptile“ –  patolízal.  Představuje  ztělesnění  těch 

nejhorších vlastností,  které mohou být u postavy prezentovány. Je popsán doslova jako 

odporný a  podlézavý.  Jeho postava  je  přirovnávána například  k bulvárním novinářům. 

Indikuje,  že se na ni dá nazírat  jako na varování před ohrožením demokratických řádů 

společnosti, či naopak z druhé strany pohledu, jako spoluviníků společnosti, kteří se podílí 

na jejím fungování.184 

Poslední podkategorií jsou kající  se hříšníci. Ti si jsou vědomi, že se dopouštějí 

prolamování principů liberální žurnalistiky, ale cítí se za své skutky vinni. Zde je možné 

spatřovat  boj mezi  kategorií  hrdiny a padoucha.  Odehrává se mezi  svědomím novináře 

a realitou, která je pragmatická a ve které pracuje.185 

Další samostatnou skupinu postav tvoří fabulátoři, padělatelé a podvodníci. Odlišná 

tři označení se vztahují k jednomu typu postavy. Vyznačují se manipulací s informacemi. 

Jejich  příběhy  jsou  založeny  na  smyšlených  okolnostech.  Informace,  které  publikují, 

jsou zmanipulované, nezapadají do kontextu či obsahují dokonce lež. 

1.4.2.7 Typ postavy ženy

Postavení muže a ženy v literární  i filmové tvorbě se vyvíjí  jak v čase,  kultuře, 

tak i ve společnosti.  Termínem „gender“186 Ann Oakleyová definuje rysy ve vystupování 

žen  a  mužů,  které  jsou  chápány  jako jejich  typické  vzory.  Tyto  vzory  se transformují 

do obrazů  muže  a  ženy.  Ty  jsou  dále  spoluutvářeny  sociálním  prostředím  a  kulturou. 

Rozdíl oproti pohlaví uvádí Ann Oakleyová na příkladu univerzálnosti tohoto pojmu, který 

183 MCNAIR, Brian. Journalists in Film: Heroes and Villains. Edinburgh University Press, 2010. [cit. 
24.04.2020]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1r210w s. 139–144

184 Tamtéž, s. 139–144

185 Tamtéž, s. 139–144

186 Pro termín gender neexistuje přesný český ekvivalent v překladu. Termín rod není příliš užívaný, protože 
v kontextu českého jazyka nabývá označení rod odlišných významů.
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je v místě a čase neměnný.187 Na druhé straně společnost přistupuje k rozlišování genderu 

právě na základě pohlaví. Toto rozlišení je považováno za univerzálně platné. Odchylky 

v tomto rozlišení jsou chápány jako nesprávné, či dokonce nevhodné a špatné.188 

Zatímco  tradiční  uspořádání  společnosti  je  založeno  na  patriarchálním  základu, 

v současné  době  je  posilováno  a  zdůrazňováno  také  postavení  ženy.  Tyto  tendence  se 

odráží nejen v zobrazování postavy ženy v hlavních profesních rolích ve filmu, ale také ve 

vzniku  celosvětových  hnutí  a  právních  norem,  jejichž  cílem  je  ukotvit  rovnocenné 

postavení  žen.  „Jedním  z důvodů,  proč  se  zlepšilo  postavení  ženy  a  zvýšil  se  její 

socioekonomický status v kapitalistické společnosti je způsoben tím, že ženy jsou častěji 

reprezentovány  v médiích  způsoby,  které  reflektují  feministické  představy  o  genderové 

rovnosti na pracovišti, v prostředí domova i kultury.“189

Média  sehrávají  roli  v procesu  posilování  maskulinních  i  femininních  znaků. 

Nejen společnost,  ale  i  média  navzájem,  spoluutváří  obraz,  ve  kterém jsou  příjemcům 

předestírány  korektní  vzorce  společenského chování,  priorit  i  charakterových  vlastností 

postav. V genderové problematice se váží očekávání společnosti, která jsou odlišná u mužů 

i žen, jejichž role ve společnosti jsou spatřovány a často vyžadovány v rozdílné podobě. 

Osvojování  si  genderových  rolí  a  identifikaci  s nimi  ovlivňují  média,  jejichž 

zobrazování také podléhá aktuálnímu stavu společnosti. Od druhé poloviny devadesátých 

let  se  promítá  do  filmové  produkce  také  sílící  vlna  feministického  hnutí.  Média  tímto 

odráží  sílící  tendence  ženy  na  prosazení  se  v jiných  společenských  rolích  než  v 

domácnosti.190 Ty mají  původ  v historicky  maskulinních  společnostech,  kde  byly  ženy 

vyloučeny z podílení se na politickém i kulturním životě. 

„Žena nemůže mít vše, kariéru a rodinu, uspokojující práci a naplňující život doma 

s dětmi.“191 Ačkoliv  vzrůstá  zobrazení  postavení  ženy  v roli,  kdy  jim  je  přisuzována 

ekonomická  i  politická  moc,  jsou  ženy v těchto  rolích  zobrazovány  pomocí  vlastností, 

které jsou charakteristické pro maskulinní společnost. Jakých vlastností pak musí nabývat 

187 OAKLEY, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. ISBN 8071784036. s. 119

188 Tamtéž, s. 119

189 MCNAIR, Brian. Journalists in Film: Heroes and Villains. Edinburgh University Press, 2010. [cit. 
24.04.2020]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1r210w s. 94

190 Tamtéž, s. 52

191 MCNAIR, Brian. Journalists in Film: Heroes and Villains. Edinburgh University Press, 2010. [cit. 
24.04.2020]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1r210w s. 99
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postava ženy? Jak zahrnout maskulinní rysy postavy žurnalisty, které jsou nezbytné pro 

výkon  této profese  (být  agresivní,  silný,  samostatný,  zvědavý,  cynický,  ambiciózní, 

suverénní  a bezcitný),  zatímco  očekávání  společnosti  je,  že  žena  je  milující,  pečující, 

soucitná a mateřská.192 

Zvláštní  kapitolu  v typologii  postav  dle  Briana  McNaira  zaujímají  ženy.  Není 

to proto, že by měly být vyčleněny z obecné typologie postav padouchů a hrdinů, které 

rozděluje.  Zabývá se zobrazováním ženské postavy v předfeministické a pofeministické 

éře.  „Ženy představují  výraznou kategorii  v postavách filmových novinářů, kteří,  pokud 

ne nezbytně nebo vždy jako hrdinové, jsou obecně přijímáni jako stereotypizované postavy, 

které byly odsouváni na okraj zájmu v historii kinematografie. Za druhé, filmy reflektují 

očekávání  ohledně  kvalit,  kterých  by  žena  měla  nabývat,  aby  se  mohla  stát  úspěšnou 

v převážně mužském světě žurnalistiky.“193

2. Metodologická část 

V metodologické kapitole autorka uvádí postup, který zvolila při analýze postav 

v seriálech a jejich interpretaci. Na základě výzkumné otázky definuje cíl výzkumu a blíže 

ho specifikuje. Vymezuje výzkumný problém a přínos, proč se jím zabývat. Dále popisuje 

vybranou metodu pro provedení analýzy. Stanovuje výzkumný vzorek a odůvodňuje jeho 

výběr i relevanci pro uskutečnění analytické části práce.  Formulování hlavní výzkumné 

otázky  a  otázek  specifických  představuje  pomocnou  strukturu  pro  správnou  realizaci 

výzkumu a zodpovězení hlavní výzkumné otázky. 

2.1 Výzkumný problém

Zobrazení  postavy  soudce  se  v  posledních  letech  stalo  populárním  námětem 

ztvárnění  příběhů v seriálu.  Postava  soudce,  jako jedna  z  hlavních  postav,  se  objevuje 

v seriálech žánru drama i krimi. Způsob, jakým je postava soudce vykreslována v mediální 

produkci,  může  do velké  míry  ovlivňovat  představu  společnosti  o  tom,  jaké  vlastnosti 

a atributy jsou soudcům, mimo mediální  produkci,  připisovány. Média a homogenizace 

192 MCNAIR, Brian. Journalists in Film: Heroes and Villains. Edinburgh University Press, 2010. [cit. 
24.04.2020]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1r210w s. 98

193 Tamtéž, s. 98
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mediální  nabídky  ovlivňují  vnímání  sociální  reality  a  „konstruování  sociální 

skutečnosti“.194 Porozumění procesu utváření postavy ve filmu a jejího působení na diváky 

je  předmětem zkoumání  nejen  akademiků,  ale  také  filmových  tvůrců.  Doposud nebyla 

zpracována práce, která by se zabývala zobrazením postavy soudce ve vybraných českých 

seriálech. 

V médiích  nabývá  postava  soudce  řady  diferencovaných  poloh,  které  souvisí 

se způsobem jejího ztvárnění. Nejen jednání postavy, ale také její charakteristika a vztahy, 

kterými  je  spoluutvářena,  budou  předmětem  analýzy  zobrazení  postavy  soudce. 

Pojmenováním dílčích znaků a jejich konotací, mohou také kolem postavy soudce vznikat 

stereotypy,  které  se  mohou  odlišovat  na  základě  typu  mediálního  sdělení,  ve  kterém 

je postava  soudce  ztvárněna.  Tématem  výzkumné  práce  této  diplomové  práce  je 

zodpovědět otázku, jak je zobrazována postava soudce ve vybraných českých seriálech a 

jaké  stereotypy  se  v tomto  zobrazování  objevují.  Analýza  je  zpracována  kvalitativní 

metodou. Ta je blíže specifikována v podkapitole metody výzkumu. Téma výzkumu spadá 

do oblasti  zobrazení  postavy v mediální  produkci.  Teoretický  rámec,  ze  kterého práce 

vychází, je popsán v teoretické části práce. Hlavním pilířem, ze které autorka v analytické 

části  práce  vychází,  je  koncept  mediální  reprezentace,  mediálního  obrazu  a  určení 

typologie postavy dle Briana McNaira, E.M. Forstera a Seymoura Chatmana. 

2.2 Cíl výzkumu

Hlavním  cílem  této  práce  je  rozebrat,  jak  je  zobrazována  postava  soudce 

ve vybraných  českých  médiích.  Dle  definovaných  úrovní  reprezentace,  jak  je  popsal 

Richard Dyer, se autorka zabývá otázkou, jakých stereotypů je využíváno při zobrazování 

postavy soudce na úrovni re-prezentace a reprezentativnosti. Výběrovým souborem byly 

zvoleny celkem tři české seriály. Jedná se o seriály Život a doba soudce A.K., Četníci 

z Luhačovic a Kriminálka Staré Město II.

2.3 Konstrukce výzkumného souboru

Výzkumný  soubor  byl  zvolen  na  základě  metody  záměrného  výběru.  Za  tímto 

194 JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2. přepracované vyd. Praha: Portál, 2015. ISBN 
9788026207436. s. 357
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účelem byly vybrány relevantní  znaky prvků v souboru.  Jednalo se o kritérium výběru 

českého seriálu, ve kterém vystupuje postava soudce. Ta měla být důležitým prvkem děje. 

Výzkumný soubor byl dále specifikován kritériem jeho odvysílání veřejnoprávním médiem 

po  roce  2012.  Na  základě  výše  uvedeného  postupu  byly  vybrány  tři  české  seriály, 

odvysílané na ČT1. Konkrétně se jedná se seriály Život a doba soudce AK, Kriminálka 

Staré Město II a Četníci z Luhačovic. 

Společné znaky tří seriálů jsou, že byly odvysílány Českou televizí. Česká televize 

je veřejnoprávní médium, jehož činnost je definována Kodexem České televize. Médium 

veřejné  služby  má  přispívat  k  informovanosti  veřejnosti,  napomáhat  občanům  v 

porozumění dění na úrovni státu, regionu i města. Účel založení České televize a cíl, který 

má její vysílání naplňovat, je také definován v § 2 zákona č. 483/1991 Sb., zákona České 

národní  rady  o České  televizi.  „Česká  televize  poskytuje  službu  veřejnosti  tvorbou  a 

šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových 

služeb na celém území České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a 

kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu.“195 

Všechny  výše  zmíněné  seriály  dosáhly  také  divácké  úspěšnosti  a  sledovanosti. 

První řada seriálu Život a doba soudce A.K. byla hodnocena 73% úspěšnosti196 a patřila 

mezi  nejsledovanější  pořady  České  televize.197 Druhou  řadu  seriálu  Kriminálka  Staré 

Město průměrně sledovalo 563 tisíc dospělých diváků (průměrná sledovanost 6,5 % při 

podílu na publiku 14,12%).198 První i  druhá řada tohoto seriálu byla  oblíbenější  u žen. 

Zajímavostí  je,  že  seriál  sledovalo  z většiny  publikum,  které  mělo  středoškolské  a 

vysokoškolské vzdělání.199 Seriál Četníci z Luhačovic je hodnocen diváckou sledovaností 

67%.200 První  série  seriálu  Četníci  z  Luhačovic  získala  největší  sledovanost  v  hlavním 

195 § 2 odst. 1 zákona č. 483/1991 Sb., České národní rady o České televizi

196 Život a doba soudce A. K. [online]. © 2001 ČSFD.cz. [cit. 04.05.2020]. Dostupné z: 
https://www.csfd.cz/film/351881-zivot-a-doba-soudce-a-k/komentare/
197 POLÁK, Lukáš. Seriál Život a doba soudce A.K. se s diváky loučil jako nejsledovanější pořad ČT 1. 
[online]. © 1998 Lupa.cz. [cit. 04.05.2020]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/serial-zivot-a-doba-
soudce-a-k-se-s-divaky-loucil-jako-nejsledovanejsi-porad-ct-1/

198 PŘEVRÁTILOVÁ, Alena. Kriminálka staré město II. © 2013 [cit. 15.04.2020]. Dostupné z: 
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/sledovanost/byli-jsme-pritom/kriminalka-stare-mesto-ii.pdf

199 Tamtéž.
200 Četníci z Luhačovic - Série 1. [online]. © 2001 ČSFD.cz. [cit. 04.05.2020]. Dostupné z: 
https://www.csfd.cz/film/387606-cetnici-z-luhacovic/450836-serie-1/komentare/
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vysílacím čase, s počtem přes jeden a půl milionu diváků.201 Z výše uvedených seriálů byly 

pro analýzu vybrány, u dvou seriálů, první odvysílané série. U seriálu Kriminálka Staré 

Město  II  byla  zvolena  výzkumným  souborem  série  druhá.  Soudce  představuje  ve 

vybraných seriálech hlavní nebo vedlejší postavu. 

2.4 Výzkumné otázky

Výzkumné otázky navazují na teoretickou část práce. Byly stanoveny v kontextu 

definovaného cíle výzkumu a výzkumného záměru. Odpovědi na výzkumné otázky bude 

autorka  zjišťovat  metodou  kvalitativní  analýzy  obsahu.  Využitými  technikami  je 

kombinace  sémioticko  –  strukturální,  vizuální  analýzy  a  analýzy narativu.  Koncepce  a 

teorie vysvětlené v teoretické části práci, se odráží v sestavení výzkumných otázek i jejich 

pořadí. 

Zatímco stanovení hypotézy je základem pro provedení kvantitativního výzkumu, 

ve výzkumu  kvalitativním  mohou  být  hypotézy  zjišťovány  spíše  zpětným  postupem, 

po provedení  výzkumu.  V  kvalitativním  výzkumu  se  využívá  označení  teze  a  jsou 

formovány  až  v  závěrečné  části  analýzy,  formou  induktivní  generalizace.202 V případě 

kvalitativní analýzy obsahu je použita induktivní metoda, při níž bude autorka postupovat 

od  individuálně  pozorovaného  k  zobecňujícím  závěrům.  Induktivní  charakter  postupu 

naplňuje  principy  kvalitativního  výzkumu.  Napomáhá  „generování  nových  teorií, 

vysvětlujících  data  získaná zkoumáním výseku  sociální  reality“.203 Za  účelem realizace 

výzkumu  si  autorka  stanovila  hlavní  výzkumnou  otázku  a  otázky  specifické,  otázky 

odvozené od otázky hlavní. Cíli výzkumu odpovídá hlavní výzkumná otázka. Specifické 

otázky  pomáhají  dále  konkretizovat  a  rozvést  předmět  analýzy  od otázky  hlavní.  Tyto 

otázky se nazývají specifické výzkumné otázky. V souhrnu umožňují zodpovědět hlavní 

výzkumnou otázku.204 

201 HERWIG, Bohumil. Četníci z Luhačovic absolutní jedničkou, ČT1 s podílem nad 30 %. [online]. © 1998 
Lupa.cz [cit. 04.05.2020]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/cetnici-z-luhacovic-absolutni-jednickou-
ct1-s-podilem-nad-30/
202 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 
9788024735689. s. 111

203 Tamtéž, s. 59

204 Tamtéž, s. 71
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Hlavní výzkumná otázka: 

Jak je zobrazována postava soudce ve vybraných českých médiích, a to konkrétně 

v seriálech Život a doba soudce AK, Kriminálka Staré Město II a Četníci z Luhačovic? 

Specifické výzkumné otázky: 

 Které typy, stereotypy a archetypy se do zobrazování postav soudce promítají?

 Do  jaké  kategorie  by  se  postavy  soudce  zařadily  dle  typologie  postav  Briana 

McNaira?

 Do  jaké  kategorie  by  se  postavy  soudce  zařadily  dle  typologie  postav  E.  M. 

Forstera?

 Jaké mají zobrazované postavy soudce vlastnosti, charakteristiky a v jakých rolích 

vystupují? 

 Vytváří vybrané texty homogenní zobrazení postavy soudce?

2.5 Metoda výzkumu

Kritériem  pro  výběr  výzkumné  metody  byl  cíl  práce  a  výzkumný  záměr. 

Kvalitativní výzkumná metoda nabízí široké spektrum nástrojů a technik, kterých může být 

při výzkumu, který je zaměřen na hlubší význam obsahu, využíváno. Autorka pro analýzu 

zvolila kvalitativní analýzu obsahu a ve výzkumné práci kombinuje prvky sémioticko – 

strukturální a vizuální analýzy s analýzou narativu. 

2.5.1 Kvalitativní analýza obsahu

V odborné literatuře je v České republice používán termín  „kvalitativní obsahová 

analýza“. Původně obsahová analýza implikovala kvantitativní použití výzkumné techniky. 

Dnes je tento termín spojován s kvalitativním výzkumem. Renata Sedláková zdůrazňuje, 

že korektní  použití  výzkumné  metody  by  mělo  znít  „kvalitativní  analýza  obsahu“.205 

Pojem obsahová analýza je v zahraničí spojován s kvantitativní výzkumnou techniku, která 

je  spjata  se  jménem Bernarda  Berelsona.  V původním významu slova,  v  germánských 

205 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 
9788024735689. s. 289
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jazycích  je rozdíl  mezi  termíny  „analýza  obsahu“ nebo  „obsahová  analýza“.206 Pojem 

analýza  obsahu  značí  charakter  výzkumné  jednotky,  nikoliv  výzkumnou  techniku.207 

Analýzy výzkumných jednotek mohou být zkoumány odlišnými výzkumnými postupy a 

technikami.  To,  že pro užívání  pojmu  neexistuje  jednotný  usus,  ani  mezi  odborníky, 

dokládá,  že  někteří  autoři  naopak  pojem  „kvalitativní  obsahová  analýza“ záměrně 

používají. Například Philipp Mayring pod názvem „kvalitativní obsahová analýza“ uvádí 

výzkumnou techniku, v rámci které kombinuje prvky kvantitativní a kvalitativní metody.208 

Zatímco  dle  Bernarda  Berelsona  je  účelem  kvantitativní  analýzy  (také  nazývané  jako 

obsahová  analýza)  vyčíslitelný,  nezaujatý  a  systematicky  založený  pohled  na  obsah 

informačního sdělení,  kvalitativní  analýza  nabízí  mnoho přístupů k hledání  pohledů na 

realitu.  Pomocí  negativní  definice  ji  Glaser  a  Corbinová  popisují  jako  výzkum,  jehož 

výsledků se nedosahuje pomocí statistických metod nebo jiných způsobů kvantifikace.209 

Výzkumnou metodou byla zvolena kvalitativní analýza obsahu. Autorka vycházela 

z  principů  dle  teorie  Renaty  Sedlákové.  Metoda kvalitativní  analýzy obsahu umožňuje 

nalézt  odpovědi  na stanovené výzkumné otázky.  Pomocí  kvalitativního výzkumu může 

výzkumník  hledat  pochopení  analyzovaného  jevu  či  problému,  který  je  založen  na 

odlišných metodologických  obrazech a  tradicích.210 K odhalení  stereotypů a definování 

poloh,  které  může  postava  soudce  nabývat,  je  přínosné  odkrýt  význam  zakódovaný 

sdělovanými informacemi v textu. Kvalitativní výzkum je v tomto ohledu možné chápat 

jako nenumerické šetření a interpretaci sociální reality.211

2.5.1.1 Sémioticko – strukturální a vizuální analýza 

V rámci metody kvalitativní analýzy obsahu bude využito sémioticko – strukturální 

206 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 
9788024735689. s. 289

207 Tamtéž, s. 289

208 MAYRING, Philipp. Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: 
Qualitative Social Research, vol. 1, no. 2, 2000. ISSN 14385627. [cit. 19.03.2020]. Dostupné z: 
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2386

209 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 
vyd. Praha: Portál, 2016. ISBN 9788026209829.

210 Tamtéž. 
211 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4. vyd. Praha: Karolinum, 
2011. ISBN 8024619660.
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a  vizuální  analýzy.  Sémiotická  část  je  zaměřena  na  základní  stavební  jednotky 

analyzovaného textu. Strukturální přístup umožňuje hledat mezi těmito jednotkami vazby 

a nahlížet  na  jejich  strukturu.  Sémiotická  analýza  je  často  využívanou  metodou  v 

mediálních studiích. Její využití je vhodné pro realizaci analýzy marketingové kampaně i 

filmových  či zpravodajských  textů.  Pro  další  východiska  analýzy  je  kromě  definování 

přístupu, v rámci kvalitativní analýzy obsahu, také nutné vymezit konkrétní techniky, které 

budou v rámci sémioticko – strukturální analýzy využity.

Stavba textu se dle  sémiotiky  může dále  rozdělovat  do tří  základních  kategorií. 

Těmito kategoriemi jsou znak, kód a kultura.212 Pro každou z nich existuje více definic, 

které je dále specifikují.  Kvantitativní metodou jsou data přesně zařazována do předem 

stanovených  kategorií  a  uplatňují  se  v  ní  systematicky  popsané  postupy.  Kvalitativní 

metoda  umožňuje  použití  širokého  spektra  technik,  jejichž  výsledné  poskládání  klade 

nároky na osobu výzkumníka a které může výzkumník uzpůsobit cílům výzkumu. Použitá 

metoda je  realizovatelná  samostatnou osobou výzkumníka  a lze ji  aplikovat  pro široké 

spektrum výzkumu. Její využití se hodí zejména pro hledání způsobu, jakým je utvářen 

mediální obsah sdělení.213 Pomocí této metody se autorka mohla zaměřit na latentní, skrytý 

význam textů. Soustředila se na hledání a čtení skrytých významů v textu a nesoustředila 

se pouze na kvantifikaci a četnost, které nepovažuje za aspekty významnosti.214 

Vizuální  analýza  vychází  ze  sémiotiky,  která  je  založena  na  systému  znaků. 

Metodu  vizuální  analýzy  rozpracovali  autoři  Gunther  Kress  a  Theo  van  Leeuwen.  Za 

základní jednotku textu považují „zdroj“ (resource).215 Zdroj umožňuje analyzovat text z 

pohledu  vertikálního  a  horizontálního.216 Díky  sémiotické  vizuální  analýze  je  možné 

odhalit významy, které se objevují ve vztazích mezi lidmi, místy a sdělení, která obsahují 

obrazy.  Tyto významy dále  popisují  nejen  jako reprezentativní,  ale  také interaktivní.217 

Aplikace  vizuální  sémiotiky  může  poukázat  na  rozpory  mezi  verbální  a  vizuálním 

212 Sémiotika. In: REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071789267.

213 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4. vyd. Praha: Karolinum, 
2011. ISBN 8024619660. s. 169

214 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 
ISBN 9788073675745. s. 310

215 KRESS, Gunther a LEEUWEN, Theo van. Reading Images. 2. vyd. Oxon: Routledge, 1996. ISBN: 
9780415319140. s. 135–153

216 Tamtéž, s. 135–153

217 LEEUWEN, Theo van a JEWITT, Carey. The Handbook of Visual Analysis. London: SAGE Publications, 
2001. ISBN: 0761964762. s. 3
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významem.  Televize  umožňuje  využití  vizuálních  efektů  a  mnoho  úprav,  které 

zprostředkovávají  obraz,  kdy  téměř  diváci  zapomínají,  že  se  dívají  na  obrazovku 

televize.218

Cílem  sémiotické  analýzy  je  odkrývaní  významů  mediovaných  sdělení.  „Jaké 

asociace a hodnoty jsou do sdělení vloženy skrze jeho formu“?219 Tato metoda umožňuje 

odpovědět  na otázku,  jaký význam mohou mít  prvky obsažené v mediovaných sdělení 

nejen  na  rovině  jejich  explicitního  zpracování,  ale  také  na  úrovni  symbolické.220 

„Sémiotická  analýza  totiž  vychází  z  předpokladu,  že  veškerá  komunikace  –  včetně 

informací, které nabízejí média – je založena na výměně znaků.“221

Typy textů se vyznačují kódy, které jsou pro ně příslušné, může se jednat např. o 

kód filmové  řeči.222 Kódy se  dělí  na  symbolické  a  technické.  Pomáhají  výzkumníkovi 

dekódovat sdělení a jejich kombinace často vytváří význam sdělení.223 Mezi technické se 

řadí například úhel a kombinace záběru. Symbolickými kódy jsou barvy a způsob utvoření 

scény. Byly identifikovány znaky, které utváří hlavní scénu i zvukovou stránku textu. Pro 

analýzu  jsou  důležité  znaky  hlavní,  kterými  jsou  postavy  utvořeny,  a  znaky  vedlejší, 

zvukového obrazu, které dotváří filmovou scénu. 

Aplikace  sémiologické  analýzy  je  ovlivněna  prostředím  i  společenskými 

a kulturními hodnotami. Znak může být čten v rámci roviny označování – denotace, která 

odkazuje na jeho explicitní  podobu, nebo také v rovině konotace.224 Konotace obsahuje 

asociativní  významy,  které  jsou  znaku  připisovány  v kontextu  kulturního  prostředí 

a zvyklostí.  Na  denotativní  rovině  mohou  být  obsaženy  základní  prvky,  ze  kterých  je 

218 SALT, Barry. Review of Jeremy G. Butler, Television Style. New Review of Film and Television Studies, 
vol. 8, no. 4, 2010, s. 454-458. [cit. 17.04.2020]. Dostupné z: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17400309.2010.514668

219 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 
9788024735689. s. 357

220 TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 
9788073676834. s. 118

221 Tamtéž, s. 118

222 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 
9788024735689. s. 350

223 Tamtéž, s. 350

224 TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 
9788073676834. s. 118-121
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sdělení složeno.225 Výzkumník se může zaměřit na popis postavy, její oblečení či slova. 

Součástí denotativní roviny jsou technické kódy, které zaznamenávají záběr kamery, jeho 

velikost  i úhel.  Denotativní  rovina  slouží  jako  podklad  pro  rovinu  konotativní.226 

„Konotativní významy jsou na rozdíl od denotativních druhotné. Jsou spojené s asociacemi 

a s kulturně přisouzenými významy.“227 

2.5.1.2 Naratologická analýza  

Technika  „analýzy  vyprávění“  neboli  „narrative  analysis“ je  uvedena  také 

v teoretické kapitole práce, z důvodu její  návaznosti  na typologii  postav a jejich vztahu 

k ději. Autorka považovala za důležité uvést naratologickou analýzu také v metodologické 

části práce. Analýza narativu je v práci využita ke zjištění,  jakou roli zaujímají postavy 

soudce ve vztahu k ději a v jakých vztazích v něm vystupují.  

Narativní analýza se odehrává na rovině syntagmatu, kde je uplatňována denotace 

textu.  „Její  základní  východisko  spočívá  v přesvědčení,  že  člověk  má  sklon  uvažovat 

v souvislostech a propojováním jednotlivých událostí a jejich aktérů vytvářet příběhy.“228 

Autorka hledala  kódy, podle  kterých jsou znaky v textu uspořádány.  Zabývala  se také 

vztahy mezi  nimi.  Analýza  narativu vychází  ze základu ruského formalismu Vladimira 

Proppa a také francouzské strukturalistické naratologie,  kterou rozvíjel  Roland Barthes. 

Cílem uplatnění techniky narativu pro účely zpracování diplomové práce není obsáhnout 

podrobnou analýzu zkoumaných  vzorků.  V případě  analýzy  rozsáhlého textu  musí  být 

znaky redukovány na výběr, který je pro výzkum relevantní.229 Technika analýzy narativu 

je využita k možnosti nahlížet na seriál jako na příběh. Díky tomu je možné klást si otázky, 

co je ve vztahu k postavám prostřednictvím tohoto analyzované textu komunikováno. 

Důležitými  termíny,  které  se  v analýze  narativu  používají  jsou  „příběh“ a 

„diskurz“. Příběh je definován jako řetězec událostí, zatímco diskurz odkazuje na způsob 

225 TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 
9788073676834. s. 118-121

226 Tamtéž, s. 118-121

227 Tamtéž, s. 118-121

228 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 
9788024735689. s. 595

229 Tamtéž, s. 346
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vyjádření. Další dva užívané termíny jsou „fabule“ a „syžet“. Fabule je jakousi formou, ve 

které  se příběh  odehrává.  Obsahuje  sktrukturu,  námět,  téma  vyprávění  i  dějovou  linii. 

Syžet je konkrétnějším zpracováním fabule v daném díle. Fabule je vztažena pro analýzu 

postav i způsob vyprávění. Fabule mimo jiné odkazuje na časový způsob vyprávění (např. 

retrospektivní). 

Význam v textu je často spojován s dalšími termíny, které ho specifikují. Jonathan 

Culler  považuje  význam  za  něco  komplexního.  Je  určen  intencí,  kontextem,  textem 

a čtenářem.230 Mezi prvek narativní analýzy se řadí serialita. Graeme Burton a Jan Jirák 

uvádí,  že  serialita  je  „složitý  jev“.231 Je  založena  na opakování  a  přejímání  mediálních 

textů.232 Pokud jsou mediální sdělení vystavěna na principu seriality, mohou jejich tvůrci 

využívat  předvídatelnosti  složení  publika  a  jeho  loajálnosti  k  navazujícím  obsahům.233 

Pomocí zvláštního kódu, který je opakujícím se na úrovni mediálního sdělení, je možné 

identifkovat  jeho  žánr.  „Povědomí  o  žánru  je  determinujícím  faktorem  interpretace 

mediálního materiálu.“234 Kódy mediálních sdělení jsou užívány na základě pravidel, která 

se osvědčila a označují se jako konvence neboli zvyklosti.235

3. Analytická část práce

Na základě vymezené metodologie postupovala autorka při analýze postav soudců 

ve  vybraných  seriálech,  níže  popsaným  postupem.  Na  prvním  stupni  označování 

identifikovala  hlavní  a  vedlejší  znaky,  které  byly  pro  naplnění  účelu  práce  relevantní. 

V úvahu byla brána jejich periodicita, strukturovanost a uspořádání v textu. Zohledněny 

byly  i  znaky,  které  se  v textu  nevyskytovaly,  ale  pro  text  by  mohly  mít  význam.236 

Naratologickou analýzu využila autorka také na denotativní rovině textu. V rámci fabule si 

230 CULLER, Jonathan D. Krátký úvod do literární teorie. Přeložil Jiří Bareš. Druhé rozš. vyd. Brno: Host, 
2015. ISBN 9788074912337. s. 76

231 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. s. 172

232 Tamtéž, s. 172

233 Serialita. V: REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071789267. 

234 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 
8085947676. s. 17

235 Tamtéž, s. 174-175

236 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 
9788024735689. 

50



autorka všímala, jak je příběh formulován a také uvedla námět a téma jeho zpracování na 

rovině  syžetu.  Pomocí  identifikování  znaků  na  rovině  denotace,  bylo  možné  popsat 

postavy, jejich vizáž i mluvený projev. 

Konotativní  rovina  umožnila  autorce  vyvodit  asociativní  významy,  které  jsou 

znakům,  popsaným  na  denotativní  rovině,  přisuzovány.  Na  základě  významů,  které 

se v textu objevovaly, je bylo možné subsumovat pod uvedené relevantní kategorie, které 

byly blíže určeny v teoretické části práce. Jednalo se zejména o určení typologie postav 

soudce dle konceptů Briana McNaira, E.M. Forstera a Seymoura Chatmana. 

Rozsah, který je analýze jednotlivých postav věnován, se liší v závislosti na jejich 

typologii a prostoru, ve kterém jsou v seriálech zobrazeny. Na úrovni analýzy byla všem 

postavám  dána  stejná  pozornost  a  byly  analyzovány  totožným  postupem.  Kombinací 

technik kvalitativní analýzy obsahu dospěla autorka k níže uvedeným poznatkům. Ty jsou 

nejprve  podrobněji  uvedeny  pro  každou  z  analyzovaných  postav  pomocí  induktivní 

metody. Deduktivní metodou shrnuje autorka v závěru poznatky, ke kterým došla.

3.1 Zobrazení postav soudců v seriálu Život a doba soudce A.K. 

3.1.1 Zobrazení postavy soudce A.K. 

Soudce Adam Klos je hlavní postavou v seriálu. Jeho postavu ztvárnil herec David 

Švehlík.  Epizody  seriálu  jsou  inspirovány  skutečnými  kauzami  ze  soudních  síní.  Tyto 

případy  se  týkají  občanskoprávních  sporů.  Jejich  příčiny  se  diváci  dozvídají  nejen 

z vyprávění stran sporu, ale také z komentářů Adama Klose. Děj se převážně odehrává 

chronologicky, výjimečně retrospektivně. Část děje v každé epizodě je vyprávěn z pohledu 

Adama Klose. Jeho vyprávění příběhu jsou doplněna o vnitřní monolog. V něm si klade 

otázky,  ve kterých  se zamýšlí  nad  morálkou i  spravedlností  soudního řízení.  Pro  sebe 

komentuje vystupování účastníků sporu a jejich právních zástupců. 

Soudce A.K.: „Už  zase  si  začínám  připadat  jako  tam  dole,  pod  oknem  na 

Kindergartneru. Pane učiteli, Pepík řekl že jsem vůl. A nejsi Pepíku, 

když mi to říkáš?“237

237 Život a doba soudce A.K. 5. Díl. Diskrétní odpad. ČT1. 29.9. 2014. Min. 06:55. 
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Adam Klos  je  mladý,  vysoký muž,  sportovní  postavy.  Má delší  hnědé  vlasy  a 

oválný tvar obličeje. Do práce chodí oholený. V soudní síni si obléká světlé košile, bílé 

nebo světle modré barvy. Na nich vyniká tmavá kravata,  čistě černá nebo s károvaným 

motivem. Tmavý oblek není při soudních jednáních příliš zřetelný. Je z velké části zakryt 

černým  talárem,  na němž  je  dominantní  tmavě  fialový  lem.  Soudce  působí  vždy 

upraveným a reprezentativním dojmem. 

Při  scénách,  které  se  odehrávají  mimo  soudní  síň,  se  obléká  méně  formálně. 

Ve volném čase si nechává narůst strniště. Polobotky vyměňuje za pohodlné volnočasové 

tenisky. Často byl oblečen v triku s límečkem, jehož horní dva knoflíky měl rozepnuté. 

Elegantní kabát vyměnil za sportovní bundu nebo svetr s výstřihem do tvaru V. Věnuje 

se sportovním  aktivitám.  Ty  se  odehrávají  ve  veslařském  nebo  leteckém  klubu.  Při 

veslování je oblečen ve sportovním oblečení,  které nosí vodáci.  Mezi další  zálibu patří 

letadlo  Cirrus  SR 22.  Pokud jde  soudce  létat,  nosí  kšiltovku,  tmavé  brýle  a  sportovní 

bundu. Image letce podtrhují sluchátka a mikrofon. 

Neverbální fonické aspekty řeči se projevují klidným a vyrovnaným tónem hlasu. 

V konfliktních  situacích  výrazně  zvyšuje  hlas.  Jeho  výslovnost  je  pečlivá  a  plynulá. 

Mimikou  i  gestikulací  často  vyjadřuje  stranám  porozumění,  vybízí  je  ke  slovu  či 

zamyšlení.  V tváři má nejčastěji  velice zamyšlený výraz. Působí vážným dojmem. Jeho 

emoce formou úsměvu jsou znázorněny v situacích, kdy se soudce opravdu pobaví nebo 

poznamenává ironii. Nonverbální komunikaci také doprovází mluvené projevy řeči. Mluví 

spisovnou češtinou a  používá korektní  jazykové výrazové prostředky.  V situacích,  kdy 

je mu vyhrožováno, a chování druhých přesahuje jakousi pomyslnou únosnou mez, reaguje 

jako zrcadlo. Spisovné výrazy vyměňuje za vulgární a expresivně zabarvené. 

Pozornost diváků upoutává soukromý život soudce. Pochází z právnické rodiny, 

matka  je  uznávanou  advokátkou  a  otec  ústavním soudcem.  Je  jedináčkem.  V průběhu 

epizod  seriálu  si  klade  filosofické  otázky.  Analyzuje  svůj  vztah  s rodiči,  kamarády  a 

terapeutkou Ivou. Přemýšlí nad svou úlohou soudce. 

Soudce A.K.: „Hmm, tak teď jsem byl soud. A někdy soud být musím. Někdy zase 

musím  být  já.  Já  jako  spravedlnost,  jako  soud,  já  jako  psycho-
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pacient,  jako  vyšetřovatel  důchodců,  jako  terč  anonyma,  jako 

opuštěný  chlap,  já  jako  zlobivý  syn,  já  jako  soud  to  normálně 

odročím.“238

Děj  se  odehrává  v pěti  hlavních  lokalitách.  Kauzy,  které  soudí,  jsou  zasazeny 

převážně do prostředí soudní síně. V budově soudu je natáčen také kabinet soudce, chodby 

soudu a kantýna. Osobní život Adama poznávají  diváci z prostor jeho bytu nebo domu 

rodičů.  Děj  byl  také  natáčen  na  letišti  pro  soukromá  letadla,  na  nábřeží  Vltavy  a  ve 

veslařském  klubu.  Část  děje  se  odehrávala  v  psychologické  ordinaci  doktorky  Ivy 

Seidlové. 

V jednací síni vynáší rozhodnutí pouze Adam Klos, nikdy nerozhoduje v senátu 

soudu. Asistentka Tereza zajišťuje zápisy z jednání. Soudní síň je kamerou zabírána jako 

celek, nejčastěji je prezentována z úhlu pohledu soudce. Ten sedí za typicky vyvýšeným 

prostorem,  známým  také  jako  lavice.  Záběr  kamery  umocňuje  dojem,  že  soudce  je 

„nad stranami“. Vždy nosí diář a na lavici soudu má vše zorganizované. Formou monologu 

se diváci  dozvídají  jeho  osobní  názor  na  účastníky  sporu  i  jejich  právní  zástupce.  Při 

jednání  soudu  působí  jako  nestranný  a  nezávislý,  jeho  názory  a  postoje  zůstávají 

nevyřčeny. 

Soudce A.K.: „Pěkně to  vedu.  Žalobkyně  brečí,  advokáti  se  vztekají,  pravda se 

převléká za lež.“239

Rozhodnutí  v soudních  kauzách  činí  svědomitě  a  zodpovědně.  Při  soudních 

jednáních je vyobrazen jako bojovník za zachování spravedlnosti a morálních zásad, které 

sám  ztělesňuje.  K  učinění  správného  rozhodnutí  neváhá  zjišťovat  důkazy  ve  vlastním 

volném čase. Rozhodnutí nejsou vyřčena pouze na základě zákona, přihlíží  k osobnosti 

člověka a jeho poměrům. 

Na začátku seriálu se rozpadl jeho dlouholetý vztah s přítelkyní Laurou. Ona od 

něho odešla, ale v průběhu seriálu s ním občas navázala kontakt. Laura se často objevuje v 

238 Život a doba soudce A.K. 5. Díl. Diskrétní odpad. ČT1. 29.9. 2014. Min. 23:20.

239 Život a doba soudce A.K. 4. Díl. Luketka. ČT1. 22.9. 2014. Min. 32:21.
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jeho  myšlenkách.  V poslední  epizodě  je  důvodem,  pro  který  Adam  Klos  porušil  své 

morální zásady a nejednal upřímně. Bylo to v příletové hale terminálu na letišti Václava 

Havla,  kdy chtěl  zjistit,  zda  Laura  avizovaným  letem  z Číny  opravdu  přiletěla.  Zalhal 

letištnímu personálu.  Řekl,  že  je manžel  Laury,  aby mu mohly být sděleny její  osobní 

informace. 

Soudce A.K.: „Ještě  pořád si  myslím,  když  otvírám zprávy,  že  mi  třeba napíše 

Laura. Vrací se mi v záblescích. Třeba s vůní, kterou nese jiná žena. 

S náladou rána. Okamžik, snídáme na lodi čerstvý koblihy a kávu. 

Je sobota, nikam nemusíme.“240 

Protikladem k situacím, ve kterých je soudcův charakter vyobrazen jako bezchybně 

korektní,  jsou  scény,  odehrávající  se  v ordinaci  psycholožky  doktorky  Ivy  Seidlové. 

Psycholožku Adam vyhledal,  aby si  mohl  s  někým promluvit.  Popírá,  že  se  potřebuje 

vyrovnat s problémy. Z jejich prvního setkání bylo patrné, že terapeutická sezení nebudou 

probíhat  standardním způsobem. Jako zásadní  věc při  sezeních zmiňuje  otázku důvěry. 

Aby mohl před Ivou mluvit o sobě, žádá ji o dialog, nikoliv monolog z jeho strany. Porušil 

profesní  zásady  vztahu  s  psycholožkou,  kterou  uváděl  v  rozpaky  osobními  otázkami. 

Terapeutická sezení se nejprve odehrávají v ordinaci psycholožky, později ve veslařském 

klubu i na lodi. Vztah psychologa – pacienta přerůstal v přátelství, s náznakem intimního 

kontaktu.  Adam dokonce  navrhl  změnu  pojmenování  terapie,  aby  psycholožka  nebyla 

vystavena konfliktu rolí. 

Soudce A.K.: „Řekněte  mi  zase  něco  o  sobě,  Ivo.  Třeba,  co  budete  dneska 

nakupovat.“ 

Iva: „Adame, držme se u toho, že klient jste tady Vy.“

(Dlouhé ticho) 

Iva: „Co Vám běží v hlavě?“ 

Soudce A.K.: „Jestli Vám mám říct, že na Vás někdy myslím.“

Iva: „Máte. Kdy a jak?“

240 Život a doba soudce A.K. 2. Díl. Chudák skřítek Melichar. ČT1. 8.9. 2014. Min. 06:31.
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Soudce A.K.: „V některých situacích, který prožívám.“241

Retrospektivně byla ztvárněna jedenáctá epizoda seriálu. V jejím úvodu se soudce 

probudil  na skládce  za Prahou.  Na ni  navazují  scény ze  soudní  síně z  předešlého dne 

a také střípky událostí z noci, kdy se Adam opil. Cestou ze skládky Adam žádal o pomoc, 

ale kvůli vzhledu byl odmítnut. Vyzvedl ho kamarád Igor, kterému se Adam svěřil. Opil 

se v nočním  baru,  aby  zapomněl  na  stres  a  problémy.  Popelářům  zaplatil,  aby  ho  na 

skládku odvezli. V prázdném baru zaplatil striptérce, aby zatančila jen pro něho. Z kožené 

peněženky ji později dal bankovky za spodní prádlo. 

Striptérka: „Já tady na to dneska kašlu, vždyť tady nikdo není.“ 

Soudce A.K.: „Já tady jsem.“

Striptérka: „Ale já tančím jen, když je hospoda plná.“ 

Soudce A.K.: (Vytahuje peníze z peněženky.) „Baví tě to?“

Striptérka: „Baví, tak tam něco pusť.“ 

Soudce A.K.: „Máš krásnou prdel.“ 

Striptérka: „Děkuju.“242

Doposud konzistentní  vzorec  chování  Adama,  který  lpěl  na  morálce,  byl  v této 

epizodě narušen. I v těchto scénách je na druhé straně znázorněn náznak dodržování jeho 

morálních zásad. Přestože byl opilý, zaplatil popelářům, aby ho na skládku odvezli. Igorovi 

vysvětlil, proč chtěl na skládku jet. Při soudním jednání ho veřejnost označila za odpad. 

Toto nařčení ho zasáhlo a chtěl zjistit, jaké to je, cítit se jako odpad. 

Adam je zábavným společníkem a dobrým kamarádem. Na druhé straně kamarády 

podrobuje  otázkám  morálních  zásad  a  promlouvá  jim  do  svědomí.  Sportovní  aktivity 

a přístup k létání naznačuje jeho svědomitý a zásadový přístup. Pravidla, a to nejen psaná, 

ctí a jejich dodržování vynucuje i od druhých. Situace v soudní síní přirovnává ke hře dětí 

na  pískovišti,  které  musí  okřikovat  a  napomínat.  Při  konfliktu  s  rodiči  nemá  zábrany 

241 Život a doba soudce A.K. 4. Díl. Luketka. ČT1. 22.9. 2014. Min. 48:00.

242 Život a doba soudce A.K. 11. Díl. Kněz. ČT1. 10.11. 2014. Min. 33:10.
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důrazně vyjádřit svůj názor. Morální principy řadí i nad vztah s rodiči, které jejich optikou 

posuzuje a hodnotí. 

Ve volném čase si Adam pronajímá letadlo Cirrus SR 22. Scéna na letišti je úvodní 

scénou seriálu.  Soudce  přichází  na letiště  a  dává  se do řeči  s  mechanikem od letadel. 

Při hovoru  s  mechanikem  vystupuje  nikoli  jako  soudce,  ale  jako  přátelský  muž,  který 

si půjčuje letadlo.  Letecké záběry poskytují  nejen divákům, ale také samotnému soudci 

perspektivu nadhledu a pocitu svobody. Při jednom z letů se porouchal motor. Na tuto 

situaci zareagoval Adam vyrovnaně a pohotově. Situaci zvládl, s letadlem bezpečně přistál. 

Letadlo  Cirrus  SR  22  patří  mezi  nejluxusnější,  nejrychlejší  a  nejbezpečnější 

soukromá vrtulová  letadla.  Popularita  tohoto  letadla  se  odráží  také  v  jeho  ceně,  jehož 

provozní náklady se na hodinu letu pohybují okolo deseti tisíc korun. K jejich pilotování 

je nutné složení pilotního průkazu, odborný výcvik a určitý počet nalétaných hodin. 

Soudce jezdí vozem Škoda Superb černé barvy. Škoda Superb je manažerský vůz, 

který je vyroben pod logem mladoboleslavské automobilky. Soudce jako vysoce postavená 

osobnost jezdí vozem luxusní kategorie značky Škoda. Může si dovolit koupi drahého auta 

a zvolil auto české výroby.

Adamova osobnost je prokreslena natolik do hloubky, že působí jako reálný člověk. 

Nosí pro soudce typický černý talár s fialovým lemem. Pod ním si obléká oblek s tmavými 

kravatami. Je vždy reprezentativně oblečený. Sebou nosí vždy diář, potrpí si na přesnost 

a má rád pořádek. V soudní síní sedí ve zvýšené soudní lavici, vyvýšené místo umocňuje 

dojem nadřazenosti  nad stranami. Mluví vyrovnaným hlasem a má zamyšlený výraz ve 

tváři.  Soudní řízení  vede a na konci  každé epizody vynáší nový rozsudek. Autorita při 

vedení soudního řízení umocňuje jeho moc a vliv na soudní řízení. 

Soudce  chodí  vždy  hezky  oblečený.  Nosí  hodinky,  kožené  boty,  peněženku  i 

bundu. Drahé volnočasové aktivity, jako je létání či plavba na lodi indikují, že je finančně 

zabezpečený. Tyto prvky se opakují ve všech epizodách. Toto vytváří stereotyp, že soudce 

je bohatý. 

Atribut  bohatství  je  v seriálu  spojen  s atributem  moci.  Ten  je  při  zobrazování 

postavy soudce Adama posilován nejen jeho zmíněným socioekonomickým postavením, 

ale  také vlivem na rozhodování  sporů.  Jeho pravomocí  je  vynášet  rozhodnutí,  kterými 

může  radikálně  změnit  život  účastníků  stran  sporu  u  soudu.  Je  zde  patrný  stereotyp 
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zobrazení soudce jako vlivné a mocné osoby, která je také respektována a uznávána ve 

společnosti.  Z hlediska rodu je zde posílena postava muže jako soudce,  který uplatňuje 

moc.  Ve  vztahu  k asistence  Tereze  je posilován  stereotyp  vztahu  soudce  a  asistentky. 

V tomto případě Tereza zůstává pouze asistentkou a chová k soudci platonické city. 

Z kontextu  jeho  filosofických  otázek  i  dilemat,  kterými  se  zabývá  se  svých 

myšlenkách, je patrná jeho sečtělost  a moudrost. Často také cituje  odstavce básní nebo 

literárních  děl.  Ve  svých myšlenkách  si  pro  sebe  nechává  názory,  které  jsou  často 

v rozporu s tím, co by mohl jako soudce říct nahlas. 

V tomto seriálu je soudce neúplatný. Naopak je zdůrazněno, jak lpí na dodržování 

zákonů i etických a morálních zásad. Rozhodnutí činí s ohledem na zákony a také přihlíží 

k ekonomickým  možnostem  stran  sporu.  Jeho  rozhodnutí  jsou  zobrazována  jako 

spravedlivá.  U  soudu ke  stranám chová  empatii,  ale  dokáže  být  asertivní  a  zjednat  si 

v soudní síni klid. 

Soudce je jedináček,  který byl vychován oběma rodiči  s právnickým vzděláním. 

Také  zde  je  posilován  stereotyp,  že  soudci  a  právníci  pochází  z rodin  s právnickým 

vzděláním,  a že  tyto  profese  jsou  předávány  mezigeneračně  v rámci  jedné  rodiny. 

Vystupuje rovněž v roli úspěšného syna, který následuje pracovní dráhu dle vzoru svých 

rodičů. 

Prostředí,  ve  kterých  se  scény  seriálu  odehrávají,  jsou  elegantně  vybavena. 

Soudcův  byt  je  moderně  zařízen,  objevuje  se  v něm  dřevěný  nábytek,  který  působí 

luxusním dojmem. Vybavení ve stylu dřevěného tmavšího nábytku je také v domě jeho 

rodičů.  Tak  je  posilován  stereotyp  spojení  dřeva,  jako  luxusního  vybavení,  který  je 

právníky preferován. 

Postava soudce je  doma natáčena  při  vaření.  Žije  sám a je  schopen postarat  se 

o domácnost.  Soudce  je  zobrazen  jako  vzor  moderního  muže.  Zvládá  nejen  budování 

náročné kariéry, ale je také sportovně založený a chytrý. 

Pracovní  schůze  i  osobní  setkání  se  odehrávají  v restauracích.  Soudce  je 

znázorňován při obědech a večeřích. Často pije sklenici červeného vína, aperitivu vodky 

nebo šálek espressa. V těchto scénách na diváky působí spojení červeného vína s postavou 

soudce  jako  někoho  váženého  a  vzdělaného.  Šálek  espressa  podporuje  zobrazování 

pracovních schůzek na kávě. 
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Dle typologie postav Briana McNaira by postava soudce A.K. patřila mezi hlavní 

kategorii hrdinů. Postava soudce se v tomto seriálu vyvíjí postupně. V rámci tohoto vývoje 

lze na postavě soudce také spatřovat rysy vlastností,  které by dle tohoto členění patřily 

do kategorie padouchů. Na jedné straně představuje soudce postavu hrdiny, typu hlídacího 

psa demokracie.  Vystupuje jako vykonavatel  moci  soudní,  kdy v rozsudcích rozhoduje 

případy  nejen  stran  sporů,  ale  zároveň  se  jejich  prostřednictvím  podílí  na  nastolování 

spravedlnosti.  Při  svých  rozhodnutích  během  všech  epizod  si  klade  otázky,  zda  činí 

správná  rozhodnutí.  Z  jeho  myšlenek  vyplývá  jeho  touha  za  boj  ideálů  společnosti  a 

vyznávání mravních zásad. 

Z  kategorie  padouchů  by  soudce  v některých  situacích  spadal  do  podkategorie 

milujícího darebáka. Milující darebáci jsou dle Briana McNaira postavy, které plní zábavní 

funkci, ale ve vztahu k ženám jsou nespolehliví. Ve svých myšlenkách se soudce zabývá 

ženami,  jejich  přitažlivostí  a  přemýšlí  nad  otázkami  sexu.  Soudce  se  nevyrovnal 

s rozchodem  s Laurou  a  stále  k ní  chová  jisté  city.  Snaží  se  jeden  vztah  překlenout 

kontaktem s jinými ženami. Na večeři pozve svou zapisovatelku Terezu, o které si myslí, 

že není přitažlivá. Následně svádí psycholožku Ivu. 

Kombinací  vlastností  hrdiny  i  milujícího  darebáka  je  vytvářena  kombinace 

protichůdných vlastností,  které  vytváří  naratologicky zajímavou postavu.  Je to  postava, 

která se během děje vyvíjí. 

Dle typologie E.M. Forstera je soudce jednoznačně postavou plastickou. Vývojem 

děje diváci objevují nové vlastnosti soudce a mají možnost ho sledovat v odlišných typech 

narativu.  Svým  jednáním  a  propracovanými  charakteristickými  rysy  může  soudce 

vzbuzovat  dojem,  že  se  jedná  o  opravdového  člověka  soudce.  Občas  svým  jednáním 

překvapuje. Děje se tak zejména ke konci první řady seriálu, kdy jeho činy nezapadají do 

homogenního vzorce jeho předchozího chování, ve kterém byl do té doby zobrazován. Dle 

typologie Chatmana je u soudce možné definovat více osobnostních rysů. 

Soudce se významnou měrou podílí na utváření děje, který se vyvíjí v návaznosti 

na jeho jednání. Dokonce je vyprávěn částečně z jeho perspektivy, buď už formou pouhých 

myšlenek nebo také vyprávěním. S postavou soudce se má divák možnost dobře seznámit. 

Z tohoto pohledu je postavou hlavní. 
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3.1.2 Zobrazení postavy ústavního soudce Klosa 

Další postavu soudce v seriálu si zahrál Jiří Bartoška. Vystupoval v roli ústavního 

soudce a  otce  Adama Klose.  Soudce Klos  je  v seriálu  zobrazen v roli  otce  a  manžela. 

Situace, ve kterých vystupuje, jsou propojeny s hlavní dějovou linií příběhu, která souvisí 

se životem Adama. O jeho profesi ústavního soudce se diváci dozvídají zprostředkovaně, 

od ostatních postav v seriálu. Soudce Klos se ve scénách objevuje nejčastěji po boku syna 

Adama a své manželky.  

Soudce  Klos  je  starší  muž,  který  má prošedivělé  vlasy  a  nosí  brýle.  Je  urostlé 

a vysoké  postavy.  Má  kulatější  tvar  obličeje  a  často  se,  alespoň  náznakem,  usmívá. 

Když se účastní  pracovních  schůzí  nebo  oficiálních  událostí,  chodí  oblečen  v tmavém 

obleku,  kravatě,  světlé  košili  a  kožených botách.  Se  synem Adamem chodí  hrát  tenis, 

vyráží rybařit na loď nebo se setkávají ve veslařském klubu. Navštěvuje ho také v leteckém 

klubu,  ale  do letadla  s ním nenastupuje.  Při  volnočasových aktivitách  nebo v domácím 

prostředí volí ležérní styl oblékání. Nosí pletené svetry s knoflíky, tmavé kalhoty, tričko 

nebo polokošili. 

Neverbální fonické aspekty řeči se projevují klidným a vyrovnaným tónem hlasu. 

Má mírně hlubší hlas, který je příjemně zabarvený na poslech. Při ostřejší výměně názorů 

hlas zvyšuje. V takových situacích mluví asertivně a důrazně. Používá spisovnou češtinu, 

v rámci které zaznívají hovorové výrazy, ale vulgárně se nevyjadřuje. Dokonce v situaci, 

ve které se dozvídá, že jeho manželka má mimomanželský vztah, nekřičí. Reaguje klidným 

hlasem. 

Adam  své  rodiče  navštěvuje  v jejich  rodinném  domě.  S otcem  si  povídají  v 

pracovně, na zakryté terase s výhledem ven. Celá rodina se schází u jídelního stolu, při 

příležitosti obědů a večeří.  Společně také navštěvují restaurace.  

O  jeho  tvrdě  odpracované  kariéře  se  v první  epizodě  diváci  dozvídají 

z Adamova vyprávění.  Za  minulého  režimu  pracoval  jako  podnikový  právník,  později 

byl členem parlamentu.  Právnické  kariéře  předcházely  těžké  práce,  pracoval  například 

na poli. 

Už  když  byl  Adam  malý,  měl  soudce  Klos  milenky.  Podezření,  že  mel  opět 

milenku, nastalo v první epizodě seriálu. Později vyšlo najevo, že mimomanželský poměr 

má  i  jeho  manželka.  Soudce  Klos  se  s tím  svěřuje  Adamovi.  Adam  byl  ze situace 
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rozhořčený,  to narušilo  jeho  vztah  s matkou.  Jeho  otec  reagoval  velice  klidně,  ale 

zklamaně.  Byl překvapený, že v tomto věku si manželka našla jiného muže. On ve stáří 

nikoho  jiného  nehledal.  Když  manželka  pozdě  večer  odcházela  z domu,  u  dveří  ji 

vyprovázel a popřál jí příjemnou zábavu. Zvědavost převážila a manželku sledoval. O dané 

situaci  s ní  otevřeně  nemluvil,  tomuto  tématu  se před ní  vyhýbal.  Až ke  konci  seriálu 

vyjádřil přání, aby spolu zůstali, také kvůli Adamovi. 

Soudce Klos: „Víš, jak jsem Ti na tenise říkal, že máma někoho má a že neví co 

dál? No, tak už to ví. Chce od nás odejít.“243

Když byl Adam vydírán, vyšlo najevo, že došlo k omylu. Ve skutečnosti měl být 

vydírán  jeho  otec.  Jednalo  se  o  právní  spor,  ve  kterém soudce  Klos  pochybil.  Tehdy 

z pozice podnikového právníka. Adamovi vysvětloval, že u soudu lhal, protože na něj byl 

vyvíjen nátlak z komunistické strany. Bál se také o rodinu.  Z důvodu znovuotevření této 

kauzy a konfliktům se synem,  který  pro  jeho profesní  pochybení  neměl  pochopení,  na 

funkci ústavního soudce rezignoval. Ve volném čase byl doma a nudil se. V závěru seriálu 

začal  pracovat  s manželkou  v její  advokátní  kanceláři.  Usmířili  se,  doma  spolu 

projednávali právní případy a soudce Klos znovu našel uplatnění. 

Soudce  Klos  je  ústavním  soudcem  a  otcem  Adama  Klose.  Profesní  dráhu 

právnického povolaní, v tomto případě konkrétně pozici soudce, následuje jeho syn Adam. 

Je zde uplatněn stereotyp, že právnické profese se předávají v rámci rodiny. 

Soudce bydlí s manželkou ve velkém rodinném domě, který je zařízen v klasickém 

stylu. Prostorná chodba vede do jídelny, jejíž dominantou je velký dřevěný jídelní stůl. 

Na něm nechybí čerstvé ovoce ani červené víno. Soudce často tráví čas ve své pracovně. 

Pozornost upoutává knihovna, ve které se vyjímají knihy ve starých vazbách. Působí jako 

svazky  starých  zákonů.  Pracovna  je  vybavena  nábytkem  z masivního  tmavého  dřeva. 

Velký rodinný dům, který je draze a vkusně zařízen, symbolizuje bohatství a smysl pro 

krásu. Knihy, svazky zákonů i tmavé dřevo dotváří atmosféru pracovny soudce. Nábytek 

z masivního tmavého dřeva působí konzervativním, elegantním a drahým dojmem. Lidé 

s právnickým vzděláním jsou považováni za majetné. Je zde uplatněn stereotyp, že soudce 

je považován za bohatého a vysoce postaveného muže. 
243 Život a doba soudce A.K. 3. Díl. Paulusová versus Paulus. ČT1. 15.9. 2014. Min. 13:03.
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Jako  volnočasové  aktivitě  se  věnuje  tenisu.  Dokazuje  tím  nejen  svou  fyzickou 

zdatnost,  ale  také  potřebu  cítit  se  v kondici.  Tenis  je  vedle  golfu  sportem,  který  je 

považován za oblíbený mezi právníky a soudci. Je zde uplatněn stereotyp, že soudci hrají 

tenis. Soudce také rybaří, s Adamem o víkendu vyjíždí na loď. Ryby pouští zpět do řeky a 

u rybaření mluví nejen o právnických kauzách, ale také o matce Adama. Oba si užívají 

prostoru a pohody, která na řece panuje. V první epizodě plánuje soudce Klos výlet po 

Americe.  Básní  o jedinečné  přírodě  a  městech  plných  možností.  Amerika  je  v českém 

kulturním prostředí považována za vysněnou destinaci mnoha lidí. Soudce Klos bude brzy 

v důchodu  a  cestou  do  Ameriky  může  zažít  mnohá  dobrodružství.  Užít  si  důchod  a 

dokázat, že to zvládne. 

O  jeho  mimomanželských  aférách  ví  nejen  Adam,  ale  také  jeho  manželka. 

Stereotyp soudce zde funguje se spojením jeho mužského ega muže, který má peníze a 

vliv.  Je  to  muž,  po jehož  pozornosti  touží  další  ženy  a  on  vyhledává  aféry  mimo své 

manželství.  Adam otci  vyčítá  nejen  milenky,  ale  také  málo  času,  který  mu jako dítěti 

věnoval.  Profese  soudce  je vnímána  jako  důležité  a  časově  náročné  poslání.  Zde  je 

posilován maskulinní znak muže, jako otce, který rodinu finančně zabezpečuje, ale děje se 

tak na úkor času s jeho rodinou. 

Nejen  nevěra,  ale  také  lži  a  černý  škraloup  na  jeho  profesní  kariéře  zapadají 

do obrazu soudce. Soudce Klos lhal nejen u soudu před mnoha lety, když ještě působil jako 

podnikový právník. Lhal i synovi Adamovi, když se ho na tuto kauzu sám dotazoval. Celý 

případ se dostává do rukou novinářky. Soudce a jeho pochybení z minulosti představuje 

i po tolika letech skvělý materiál pro senzaci v novinách. Stereotyp soudce je zde uplatněn 

v rovině, kdy je soudce považován za osobu, která musí čelit mediálnímu zájmu.

Adam: „Říkal jsi mi, že o ty Pokorného kauze nic nevíš. Lhal jsi mi, tati.“ 

Otec: „Co chceš slyšet? To víš, že se za to stydím. Ale ty, Adame, nevíš, v 

čem  jsme  žili.  To  byl  strach.  To  byl  strach  o  Tebe,  o  mámu,  o 

všechny. Já jsem se bál a nikdo z nás nemohl tušit, že přijde nějaký 

89. My jsme v tom žili až po krk, v těch sračkách.“ 

Adam: „A co svědomí?“
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Otec: „Svědomí Adame, to je abstraktní, ale strach, ten je.“244

Když rezignoval  na funkci ústavního soudce,  pomáhá manželce  v její  advokátní 

kanceláři. Vyjadřuje radost a nadšení z možnosti znovu uplatnit své zkušenosti a znalosti 

v právu.  Tímto  je  znázorněno  usmíření  mezi  manžely,  jeho  ochota  pomoci  manželce 

a pracovat v advokátní kanceláři, kterou ona vede.  

Soudce Klos je jednou z postav hlavních, diváci mají možnost seznámit se i s jeho 

více  osobnostními  rysy  v průběhu  děje.  Jeho charakter  je  dějem rozvíjen.  Objevuje  se 

v něm také konflikt rolí. Dle typologie E. M. Forstera je soudce Klos postavou plastickou. 

Dle popisu Chatmana se u něho projevuje více osobnostních rysů, které jsou pokračujícím 

dějem rozvíjeny. 

V typologii postav definované Brianem McNairem je soudce Klos typem postavy 

hrdiny. Z pozice ústavního soudce se podílel na rozhodování důležitých případů a přispíval 

k nastavení  pravidel  demokratického  právního státu.  Jeho mimomanželské  aféry,  smysl 

pro zábavu a dobrodružství odpovídají také typu postavy padoucha, milujícího darebáka. 

3.1.3 Zobrazení postavy soudce Zavadila

Vedlejší roli v seriálu Život a doba soudce A.K. si zahrál František Němec, který 

ztvárnil postavu soudce Zavadila. Soudce Zavadil je kolegou Adama Klose, ale zná také 

dobře  jeho  otce  i  matku.  S jeho  otcem  bývali  kolegové.  Soudce  Zavadil  se  objevuje 

v seriálu téměř v každé epizodě,  ale pokaždé v jiné situaci.  Jeho vstupy na scéně vždy 

souvisí s Adamem Klosem nebo jeho rodinou. 

Soudce Zavadil je starší muž, který má prošedivělé středně dlouhé vlasy a chodí 

oholený.  Na  jeho  oválném  obličeji  je  výrazné  husté  tmavé  obočí.  Vždy  je  zobrazen 

v pracovním prostředí soudu, o jeho soukromém životě se diváci nedozvídají. V budově 

soudu,  ve  které  se  setkává  s mladším  kolegou,  Adamem  Klosem,  chodí  vždy  hezky 

oblečen. Nosí tmavý oblek,  tmavou, nejčastěji  černou kravatu,  a bílou košili.  Elegantní 

vzhled podtrhují kožené boty a kožená aktovka do práce. 

Soudce Zavadil mluví laskavým a příjemným tónem hlasu. V žádné ze scén hlas 

244 Život a doba soudce A.K. 10. Díl. Odlišnost. ČT1. 3.11. 2014. Min. 40:25.
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nezvyšuje,  mluví  klidně.  Také  hovoří  vždy  spisovně,  nepoužívá  expresivně  zabarvené 

výrazy ani vulgární slova. 

Děj,  ve  kterém  vystupuje  soudce  Zavadil,  se  odehrává  v kabinetech  soudu,  na 

chodbě nebo v podzemních garážích. První scéna, kde se diváci se soudcem Zavadilem 

seznamují, je v kabinetu Adama Klose. Soudce Zavadil za ním přichází se žádostí o radu. 

Jednalo se o případ, který mu byl přidělen. Soudce si s danou kauzou nevěděl rady. Spis o 

případu nechal u Adama. S důvěrou mu ho svěřil. Adam mu později v případu poradil, za 

což byl soudce Zavadil velice vděčný. 

Soudce Zavadil: „Potřebuju poradit.“ 

Soudce A.K.: „Ode mě?“ 

Soudce Zavadil: „Už jsem asi starej nebo už úplně blbej. V týhle kauze jsem se 

totálně ztratil.“245 

Soudce Zavadil  upozornil  Adama na kontrolu.  Státní  zástupkyně byla podezřelá 

z úplatkářství  a  v  případu  figurovala  matka  Adama.  Soudce  Zavadil  Adamovi  sdělil 

nejnutnější informace. Dodržel zákon, neuvedl podrobné informace, ale ze známosti k celé 

rodině Adama varoval. Tímto gestem byla vyjádřena loajalita mezi přáteli a kolegy. 

Soudce Zavadil: „Neměl  bych  o  tom  mluvit,  ale  vyšetřovali  mě  detektivové  z 

ÚOOZ kvůli  státní  zástupkyni  Houdkové.  Soudil  jsem několik 

jejích případů. Padlo tam i jméno tvé matky.“ 

Soudce A.K.: „O co jde pane doktore?“

Soudce Zavadil: „Promiň,  nemůžu. Říkám Ti  to jen kvůli  Tobě a kvůli  Tvýmu 

tátovi.“ 

Soudce A.K.: „Děkuju.“246

245 Život a doba soudce A.K. 3. Díl. Paulusová versus Paulus. ČT1. 15.9. 2014. Min. 12:40.

246 Život a doba soudce A.K. 4. Díl. Kladivo na důchodce. ČT1. 27.10. 2014. Min. 15:20.
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Ke konci seriálu soudce Zavadil  rezignuje ze své funkce. Setkává se s Adamem 

v podzemních garážích soudu. Svěřil se mu, že chce mít klid.  Jeho rezignace souvisela 

s dávným případem, ve kterém jako podnikový právník pochybil  před soudem. Jednalo 

se o stejný  případ,  kvůli  kterému  rezignoval  Adamův  otec.  I  zde  je  uveden  stereotyp, 

ve kterém  je  soudce  osobou,  o  kterou  je  projevován  velký  mediální  zájem  a  vyvíjen 

mediální tlak. 

Soudce A.K.: „Nedokážu  pochopit,  jak  někdo  může  zmanipulovat  svědky, 

přitom se tvářit jako disident, pak se stát poslancem, dokonce 

ústavním soudcem.“247 

Soudce Zavadil: „To nevíš, jestli někoho zmanipulovat.“ 

Soudce A.K.: „Proč by ty lidi lhali?“

Soudce Zavadil: „Možná nechtěli umřít jak hlupáci.“

Soudce je postavou vedlejší. Dle E. M. Forstera je soudce postavou plochou. Jeho 

postava se v ději nevyvíjí. Jeho role, jako soudce, je v jeho věku znázorněna jako druhotná 

k jeho roli svědka a kamaráda rodičů Adama Klose. Dle Chatmana by se jednalo o postavu 

plochou,  u  které  je  vykreslen  jeden  osobnostní  rys.  Vystupuje  jako  seriózní,  čestný  a 

galantní muž. 

Dle  Briana  McNaira  postava  soudce  Zavadila  naplňuje  znaky  kategorie  hrdiny, 

typu svědka.  Při  kontrole,  která  prověřuje  profesní  pochybení  a porušení  zákona státní 

zástupkyní,  figuruje  jako  svědek  dané  události.  Je  konfrontován  s otázkami  na  matku 

Adama,  jako známou pražskou právničku.  Případ,  který soudí,  si  není  jist  postupem a 

záležitosti  nerozumí. Situaci vyřeší tak, že vyhledává pomoc mladšího kolegy Adama a 

žádá ho, aby se o tomto jeho pochybení nikdo nedozvěděl. 

3.2 Zobrazení postavy soudce v seriálu Četníci z Luhačovic 

Seriál Četníci z Luhačovic se odehrává v lázeňském městě Luhačovicích, v době 

247 Život a doba soudce A.K. 10. Díl. Odlišnost. ČT1. 3.11. 2014. Min. 30:16.
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první republiky. Jednu z hlavních postav představuje okresní soudce Oldřich Janota. Jeho 

roli si zahrál Igor Bareš. Působení soudce Janoty navazuje na činnost četníků, k jejichž 

nejdůležitějším  úkonům  je  soudce  povoláván.  Oproti  četníkům  není  soudce  Janota 

zobrazován  ve  scénách  tak  často.  Kvantita  počtu  scén,  ve  kterých  se  soudce  Janota 

objevuje, je vyvážena jejich kvalitou – důležitostí dané scény a rolí, kterou v ději zastává. 

Soudce je přítomen u nejzávažnějších případů, jakými jsou vraždy nebo krádeže velkého 

rozsahu. Účastní se výslechů i ohledání místa činů. Jeho vliv na děj a zásahy do něj se 

postupem děje zvyšují. V sedmé epizodě seriálu nastupuje do funkce nový hlavní velitel 

četnictva, který neplní své povinnosti a funkci řádným způsobem. V situaci zakročí soudce 

Janota, který velitele napomenul. 

Soudce  Janota  je  staršího  věku,  silnější  postavy  a  má  kulatý  tvar  obličeje.  Je 

plešatý,  často  nosí  černý  klobouk.  Vždy  chodí  hezky  oblečený,  působí  důstojně.  Nosí 

hnědou  hůl,  bílé  rukavičky  a  tmavý  oblek.  Na košilích  světlé  barvy je  výrazný černý 

motýlek nebo černá vázanka se sponou. Pod sakem má vestičku. V kapse saka jsou na 

řetízku upevněny zlaté kulaté hodinky. 

Neverbální fonické aspekty řeči se projevují klidným a vyrovnaným tónem hlasu. 

Jeho hlas působí přísně, zejména, když hlas zvyšuje. Mluví zřetelně a na důležitá slova 

klade  důraz.  Na tváři  má  nejčastěji  vážný  výraz,  velmi  málo  se  usmívá.  Působí  jako 

důležitá  osobnost.  Neverbální  gesta  jsou  často  spojena  také  s pravidly  společenského 

chování. Při vstupu do místnosti si vždy sundává klobouk, v důležitých momentech svléká 

také bílé rukavičky. Při setkání se ženami je políbí na ruku nebo se ukloní. Vystupováním 

působí jako uznávaná a vážená osobnost.

Soudce  je  v seriálu  zobrazován  pouze  v kontextu  výkonu  své  profese.  O  jeho 

soukromém  životě  se  diváci  dozvídají  minimum  informací.  Hlavní  scény  seriálu 

se odehrávají na četnické stanici, v hotelu Popper nebo v okolí Luhačovic. Soudce Janota 

není  tradičně  zobrazován  v  místnosti  soudu,  ale  je  osobně  přítomný  na  místech,  kde 

probíhá vyšetřování  či  u výslechu na četnické  stanici.  V posledních  dvou epizodách je 

uvedena scéna, kde je v soudní místnosti. 

Soudce je v Luhačovicích velice vážený, představuje morální autoritu. Jeho postava 

se  ve  scénách  objevuje  v  návaznosti  na  vyšetřování.  Také  je  zachycen  při  městských 

slavnostech či významných událostech, jako jsou akce nebo pohřby. V takových situacích 

je ale zobrazen pouze jeho účastník dané události. Jeho autorita je uznávána nejen ze strany 
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veřejnosti, ale také ze strany četníků a výkonných představitelů a funkcionářů města. Jeho 

názory a  rozhodnutí  jsou závazná pro četníky  i  hlavní  velitele  četnické  stanice.  Nikdo 

si nedovolí  znevážit  jeho  názory  nebo  mu  odporovat.  Může  výrazně  zasahovat 

do probíhajícího vyšetřování. 

Soudce Janota: „Víte, co by nastalo, kdyby se to mezi lidmi rozneslo? My máme 

jedinou  možnost.  O celé  té  věci  mlčet,  jednou provždy.  Je  to 

jasné?  Ty  dva  čeká  za  vraždu  provaz  a  o  tom  ostatním  ani 

muk.“248

Soudce Janota vystupuje jako gentleman. Toto chování se projevuje dodržováním 

pravidel společenské etikety. Soudce nosí černý klobouk a bíle rukavičky. Klobouk vždy 

při vstupu do místnosti sundává. Děje se tak, i když se jedná o zchátralé prostory, které 

jsou předmětem policejního vyšetřování. Také se ženami se soudce loučí gestem políbením 

ruky. 

Soudce Janota:  „Bylo mi ctí madam, Vaše intuice. Vaše postřehy.“

Matka četníka:  „Nápodobně pane soudce, nápodobně.“249

Jedinou scénou, která odkazovala na jeho soukromý život byla investice,  kterou 

vložil do akciové společnosti. Částka 50.000 byla vysoká. Soudce jezdí v kočáru, má zlaté 

hodinky a oblečení působí, že je ušité z kvalitních materiálů.  Toto odkazuje na nemalý 

majetek soudce.

Je  zde  využito  zobrazení  postavy  soudce,  jako  staršího  a  silnějšího  muže.  Má 

narostlé  bříško,  pleš  a  občas  nosí  brýle.  Brýle  také  symbolizují  intelektuální  založení. 

Soudce mluví spisovně, zná pravidla společenského chování a zákony. Je zobrazen jako 

moudrý a chytrý. 

Ve všech uvedených situacích je respektován a jeho názory jsou brány za pravdivé. 

248 Četníci z Luhačovic. 10. Díl. Bestie. ČT1. 10.3.2017. Min. 1:20:40

249 Četníci z Luhačovic. 9. Díl. Dopis ze záhrobí. ČT1. 3.3.2017. Min. 1:15:28
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Od toho se odvíjí legitimita jeho rozhodování a činění dalších úkonů v rámci vyšetřování. 

Jeho rozhodování  je  považováno za pravdivé a spravedlivé.  I  zde je element  bohatství 

spojen s elementem moci. Soudce je vysoce postavená osobnost. Stýká se se starostou i 

notářem. V jeho moci je zasahovat do věcí veřejného zájmu. 

Soudce Janota: „A vraždu jste naplánoval a provedl bez cizí pomoci? Sám?“ 

Pachatel: „Sám.“

Soudce Janota: „Tak půjdeme. Pane veliteli, výborná práce četnictvo.“250

Soudce Janota je postavou hlavní. Svými rozhodnutími ovlivňuje děj a významně 

do něj zasahuje. Jeho dopad na děj se s dalšími epizodami zvyšuje. V epizodách se nejen 

vyskytuje častěji, ale také významněji zasahuje do událostí děje. 

Dle typologie E. M. Forstera je soudce Janota postavou plochou. Jeho úloha v ději 

je od první epizody předvídatelná.  Každým následujícím chováním v ději  jen potvrzuje 

své vlastnosti a pevný charakter. Pro diváky je postava soudce snadno zapamatovatelná. 

Tato  kategorie  by  odpovídala  typologii  i  dle  Seymoura  Chatmana.  U  soudce  Janoty 

převládá  jeden  osobnostní  výrazný  rys.  Je  zobrazen  jako  obhájce  spravedlnosti.  Není 

pouhým soudcem, který vynáší rozsudky, ale  v seriálu ztvárňuje postavu, která  dohlíží 

nad dodržováním spravedlnosti také ze strany četníků. Jeho slovo je pro ostatní garancí 

záruky a čestnosti. V celém seriálu mu nikdo neodporoval a jeho názory i rozkazy jsou 

všemi bez výhrad respektovány. 

Soudce Janota: „Pachatele musíte co nejdřív najít a zatknout rozumíte? A proč 

tu vlastně není velitel Sova?“

Četníci: „No on je na stanici.“

Soudce Janota: „No, ale u takového případu přece velitel musí být. 

Pojedu za ním.“251 

250 Četníci z Luhačovic. 9. Díl. Dopis ze záhrobí. ČT1. 3.3.2017. Min. 1:15:03

251 Četníci z Luhačovic. 9. Díl. Dopis ze záhrobí. ČT1. 3.3.2017. Min. 0:41:48
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Postava soudce je dle typologie Briana McNaira z kategorie hrdinů, typu hlídacího 

psa demokracie.  Svými zákroky i vynesenými rozhodnutími v případech vystupuje jako 

ochránce spravedlnosti. Jeho postava je zobrazena v průběhu všech epizod konzistentně. 

Žádnou  z  kategorií  typologie  postavy  padouchů  nenaplňuje.  Soudce  Janota  přistupuje 

ke všem zákrokům s poctivostí a na základě pečlivého uvážení rozhoduje v individuálních 

případech. 

3.3 Zobrazení postavy soudce v seriálu Kriminálka Staré Město II

V šesti  epizodách  druhé  série  seriálu  Kriminálka  Staré  Město  vystupuje  soudce 

Březina, jako vážený a známý soudce Městského soudu v Praze. Soudce Březina vstupuje 

v úvodní epizodě do děje jako nepřímá oběť trestného činu, únosu své dcery. V dalších 

epizodách  je  zobrazován  v návaznosti  na  události  z první  epizody,  jednotlivé  epizody 

na sebe navazují. 

Soudce je staršího věku a plnoštíhlé postavy. Má prošedivělé, středně dlouhé vlasy. 

V pracovním prostředí  je  vždy elegantně  oblečený.  Nosí  tmavý oblek,  tmavou  kravatu 

a světlé košile. V domácím prostředí je oblečen v neformálním oblečení. Na zápěstí nosí 

zlaté hodinky. 

Soudce  mluví  výrazným  a  rozhodným  hlasem.  Používá  spisovné  výrazy  a  ctí 

zásady etikety. V momentech, kdy je rozčílen, neváhá používat vulgární výrazy a křičí. 

Soudce Březina je v ději  zmiňován dalšími postavami,  v návaznosti  na mediální 

kauzy, které  se týkaly jeho rozhodnutých případů. V seriálu vystupuje především v roli 

otce,  kterému  unesli  dceru.  Únosci  byl  také  vydírán.  Scény,  ve  kterých  vystupuje,  se 

odehrávají v rodinném domě, kde žije s manželkou. Napínavé části děje jsou zasazeny do 

prostředí  jeho  chalupy.  V úvodu  seriálu  je  zobrazen  také  v budově  soudu  nebo  na 

policejním ředitelství. 

Soudce je ženatý a má jedinou dceru. Dcera i její přítel jsou absolventi právnické 

fakulty.  Dcera  získala  pracovní  místo  koncipientky  v renomované  advokátní  kanceláři. 

Soudce  s manželkou  vystupují  v  roli  starostlivých  rodičů.  Členové  jejich  rodiny 

se podporují. 
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Soudce vlastní velký rodinný dům se zahradou.  Ve volném čase jezdí na chalupu, 

která je situována v přírodě, na samotě. 

Svým vzhledem i vystupováním působí soudce jako gentleman a ušlechtilý muž. 

V uvedených situacích působí důvěryhodně. 

Soudce nosí hodinky. To může značit přesnost, dochvilnost i smysl pro eleganci 

a drahé doplňky, které spoluutváří status soudce ve společnosti. 

Soudcova dcera, která byla unesena, měla nastoupit na místo koncipientky u známé 

pražské  advokátky.  Zde  je  posilován  stereotyp,  že  právnické  profese  se  předávají 

v rodinách. Otec je soudce a jeho jediná dcera má právě nastoupit u renomované advokátní 

kanceláře. Prestiž a vážené postavení ve společnosti je zachováváno v rodině. 

Soudcova  dcera  byla  unesena  a  stala  se  obětí  únosců  organizovaného  zločinu 

s lidskými orgány. Soudci bylo po jejím unesení nabízeno výkupné. Soudce je vnímán jako 

bohatá osobnost, která si může dovolit zaplatit vysoké výkupné. Profese soudce také může 

působit jako nebezpečná. Jeho rodina může být ohrožena například z důvodu kauz, které 

rozhodoval v minulosti. 

Soudce Březina: „Jsem soudce, nemusíš mě šetřit.“ 

Policista: „Julie je jedna z unesených, všechno ukazuje na organizovaný 

zločin. Ty lidi jsou většinou mladí a hezký, takže není vyloučeno, 

že se jedná o obchod s bílým masem.“ 

Soudce Březina: „Takže,  jestli  Julie  žije,  je  na  drogách  a  nějací  úchylové  ji 

zneužívají v bordelu.“252

Soudce je pod tlakem celé situace ochoten riskovat svou kariéru a nabízí úplatky 

policejním vyšetřovatelům. Soudce je úplatný a ve vlastním zájmu nerespektuje zákony, 

na jejichž základě sám rozhoduje. K tomuto jednání je donucen situací a bezradností. 

Soudce  je  postavou  vedlejší.  Je  v roli  oběti,  jako  otec,  kterému  unesli  jedinou 

dceru.  Nemá moc zasahovat  do děje  a  ovlivňovat  ho.  Je  spíše  pozorovatelem postupu 

vyšetřovatelů. Jeho pokusy o převzetí inciativy ve vyšetřování nejsou úspěšné. 

252 Kriminálka Staré Město II. 2. Díl. ČT1. 19.9.2013. Min. 25:09
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Dle typologie E. M. Forstera je soudce Březina postavou plastickou. Jeho postava 

se v průběhu  děje  vyvíjí,  do  děje  v pozdějších  epizodách  také  více  zasahuje.  Nejprve 

vystupuje jako velice vyrovnaný s porozuměním, že rozumí postupu vyšetřování o jeho 

zmizelé  dceři.  Když se  nedostavují  očekávané  výsledky  vyšetřování,  podplácí  jednoho 

z vyšetřovatelů, aby se na věci více podílel. Také vztáhne pušku na dlouholetého přítele 

v podezření, že je zaangažovaný v daném únosu. Jeho charakter se mění pod psychickým 

tlakem a bezmocností změnit danou situaci. U soudce Březiny se dle typologie postavy 

Seymoura Chatmana objevuje více osobnostních rysů. Je to i díky odlišným prostředím, 

ve kterých je  zobrazován,  prostředí  profesní  a  soukromé.  V profesním prostředí  vyniká 

jeho odbornost, vystupuje v něm jako silná osobnost. V soukromém životě zastupuje roli 

starostlivého  otce,  který  je  v dané  situaci  bezradný.  Je  ochoten  jít  za  hranici  zákona, 

aby zachránil život své dcery. 

Soudce Březina: „Černín po mně chtěl diety pro cestu na Slovensko. Ale to není 

úplatek, já jenom nevím, co mám dělat.“253

Postava soudce je dle typologie Briana McNaira z kategorie hrdinů, typu hlídacího 

psa demokracie. Když je zobrazen na soudu nebo se o něm mluví, tak jako o soudci, který 

je považován za váženého a věrohodného soudce. Postupem děje by se jeho postava dala 

zařadit  také  do  kategorie  padouchů,  podkategorie  kajícího  se  hříšníka.  Je  si  vědom, 

že zachází  za  hranici  zákona,  když  nabízí  úplatek  vyšetřovatelům  či  vyhrožuje  svému 

dlouholetému  příteli,  řediteli  policejní  stanice.  V těchto  situacích  je  patrný  boj  mezi 

charakterem postavou hrdiny a padoucha. On sám si je vědom porušování morálních zásad 

i zákonů, ale naléhavost situace a strach o dceru ho staví do konfliktu rolí postav hrdiny 

a padoucha. 

Soudce Březina: „Jako příteli bys mi přeci nelhal?“

Polanský: „Samozřejmě že ne.“

Soudce Březina: „Tak mi řekni všechno, co víš o únosu mé dcery.“

253 Kriminálka Staré Město II. 2. Díl. ČT1. 19.9.2013. Min. 12:07
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Polanský: „Já jsem ti všechno řekl, víš stejně tolik co já.“

Soudce Březina: „Nelži  kruci,  vím,  že  jsi  v  tom namočený.  Tak  přestaň  mlžit 

a vyklop to!“

Polanský: „Já nevím, co Ti, kdo napovídal!“

Soudce Březina: „Tak ještě jednou, vím o Krausové, o tvém komplicovi, tak mi 

prosím nelži!“ (má zbraň) 

Polanský:  „Ono je to všechno jinak, Krausová vůbec nemá tušení, o co 

tady jde. Můžeš mi věřit?“

Soudce Březina: „Řekni mi důvod, alespoň jeden důvod, proč bych měl.“

Polanský: „Nemůžu, je to utajená akce, ve který jde o hodně.“

Soudce Březina: „Mě tvoje hry nezajímají, mě zajímá, kde je moje dcera.“ 

Polanský: „Tvoje dcera je mrtvá.“254

3.4 Závěry analýzy 

Dva ze tří  analyzovaných seriálů je možné označit  za žánr  krimi.  Život  a doba 

soudce A.K. se řadí do kategorie drama, Četníci  z Luhačovic kategorie krimi/historický 

a Kriminálka Staré Město II žánru kriminálního. Seriál Život a doba soudce A.K. a Četníci 

z Luhačovic  odpovídají  sériím,  u  kterých  divák  nemusí  sledovat  jednotlivé  epizody, 

aby se v ději zorientoval. Epizody ze seriálu Kriminálka Staré Město II na sebe navazují. 

Tvoří  ucelený  příběh,  ve  kterém  je  odhalena  organizovaná  zločinecká  skupina,  která 

obchoduje  s lidskými  orgány.  Příběhy  se  odehrávají  ve  všech  seriálech  převážně 

chronologicky.  Celkový  počet  analyzovaných  postav  je  pět,  tři  z nich  byly  uvedeny 

v seriálu Život a doba soudce A.K., jedna postava soudce v seriálu Četníci z Luhačovic a 

poslední z analyzovaných postav soudce v seriálu Kriminálka Staré Město II. 

Seriály  se  liší  způsobem  zpracování  a  odlišným  zobrazením  postavy  soudce. 

V seriálu Život a doba soudce A.K. jsou zobrazeny tři postavy soudce. U dvou z nich jsou 

uvedeny  scény  jak  z pracovního,  tak  osobního  života.  U  postavy  soudce  Adama  je 

divákům zprostředkován děj seriálu z pohledu jeho vyprávění, je ústřední postavou seriálu. 

254 Kriminálka Staré Město II. 5. Díl. ČT1. 10.10.2013. Min. 36:12
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Děj je zasazen do současnosti a jeho důležitou součástí jsou občanskoprávní spory, které 

soudce rozhoduje. 

Ústavní soudce Klos, otec Adama, je další z hlavních postav v seriálu Život a doba 

soudce  A.K.  V narativu  se  vyskytuje  provázanost  pracovních  kauz  s jeho  osobním 

životem. Oproti Adamovi je mediální obraz této postavy utvářen zejména na základě jeho 

soukromého života. Vedlejší postavou v seriálu je soudce Zavadil. Na rozdíl od ústavního 

soudce Klosa, je jeho postava utvářena v profesní oblasti. 

V seriálu Četníci  z Luhačovic  je  soudce hlavní  postavou,  ale  v ději  se objevuje 

méně než hlavní postavy soudců v prvním analyzovaném seriálu Život a doba soudce A.K. 

V ději vystupuje v klíčových situacích, na jejichž dalším vývoji se podílí, někdy ho sám 

určuje.  Role soudce je v ději  spojena s kriminálními příběhy, jejichž pachatele  odhalují 

četníci  z města  Luhačovic.  Děj  se  odehrává  v období  první  republiky  a  příběhy  jsou 

inspirovány skutečnými trestnými činy, které se v té době odehrály. 

V Kriminálce  Staré Město je  obraz soudce zaměřen na jeho osobní  život,  který 

je propojen  s jeho  profesí  soudce  Městského  soudu  v Praze.  Soudce  je  zde  zobrazen 

zejména jako nepřímá oběť trestného činu, jako otec, kterému byla unesena dcera. Tato 

role je v seriálu upřednostněna. Děj se odehrává v současnosti a je inspirován skutečnými 

prvky z trestných činů. 

Na základě fyzických znaků byly čtyři z pěti postav soudců zobrazeny jako muži 

v předdůchodovém věku. Všichni z této čtveřice měly prošedivělé až šedé vlasy, alespoň 

malé bříško a vrásky ve tváři. Pouze soudce Adam byl mladý, pohledný muž ve skvělé 

fyzické  kondici.  Jeho  postava  reprezentovala  obraz  moderního  muže.  Muže,  který 

má vybudovanou  kariéru,  je  finančně  zajištěný,  bydlí  sám  a  po  svém  boku  chce  mít 

inteligentní ženu. Všechny postavy soudců byly znázorněny jako gentlemani, kteří chodí 

reprezentativně oblečeny v pracovním i soukromém životě. Tmavé obleky, černá kravata, 

motýlek i manžetové knoflíčky na rukávech, umocňovaly dojem jejich vysoce postaveného 

statusu ve společnosti. Černá barva se vyskytovala u oblečení všech soudců. Je symbolem 

justice a inteligence.255 To vše bylo doplněno o vybrané kožené prvky, jako je aktovka 

do práce, boty či zlaté hodinky s koženým páskem. 

Neverbální  komunikace  se projevovala  nejvíce  na úrovni  mimiky a gestikulace. 

255 LI, Na. Symbolic Meanings of Red and Black. Theory and Practice in Language Studies, vol. 5, no. 6, 
2015. s. 1313-1317. ISSN 17992591. [cit. 10.05.2020]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0506.27.
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Fonické aspekty řeči se shodovaly ve vyrovnaném a výrazném tónu hlasu. Používaným 

jazykem byla spisovná čeština, s občasným výskytem hovorových výrazů. Ve vypjatých 

situacích mohli diváci zaslechnout také expresivně zabarvené výrazy. U postavy soudce 

Adama  se  objevuje  zjevný  rozkol  mezi  korektním  chováním  před  soudem  a  drzostí 

v soukromém životě.

Nejvíce  prokreslená  charakteristika  postavy je  u  soudce  A.K.  Diváci  se  mohou 

seznámit  s jeho minulostí,  rodinným zázemím,  přáteli,  osobními  problémy i  profesním 

životem.  Poznávají  ho v situacích,  kdy uplatňuje  své  vzdělání  a  autoritu  v soudní  síni, 

ale také  v momentech,  kdy  řeší  osobní  problémy nebo  se  potýká  s vydíráním.  Ústavní 

soudce Klos vystupuje zejména v roli otce a manžela. Okolo těchto rolí se odehrává hlavní 

dějová linie, ale jeho profese ústavního soudce se v nich prolíná. Soudce Zavadil je sice 

postavou  vedlejší,  dle  typologie  Seymoura  Chatmana  je  postavou  plastickou.  Postava 

soudce Březiny v seriálu Četníci  z Luhačovic je  vykreslována v epizodách postupně.  Je 

zobrazován  v profesní  roli  soudce,  o  jeho  soukromém  životě  se  diváci  nedozvídají. 

V seriálu Kriminálka Staré Město II je možné charakteristiku soudce sledovat v extrémních 

situacích  a  kontrastech  v  chování  postavy,  když  soudce  Březina  čelí  tragické  životní 

události. 

Soudce  Adam,  ústavní  soudce  Klos  i  soudce  Janota  jsou  postavami  hlavními. 

U soudce A.K. a soudce Klosa se postava hlavní shoduje se zobrazením více osobnostních 

rysů dle typologie Seymoura Chatmana. Tato shoda se vyskytuje také v jejich plastičnosti. 

Pouze postava Soudce Janoty z těchto tří hlavních postav je postavou plochou a objevuje 

se u  ní  jeden hlavní  osobnostní  rys.  Soudce  Březina  a  soudce  Zavadil  jsou  postavami 

vedlejšími.  Soudce  Zavadil  je  postavou  plochou  a  je  u  něho  vyjádřen  jeden  hlavní 

osobnostní rys, zatímco soudce Březina je postavou plastickou. 

U  všech  postav  soudců  lze  provést  jejich  zařazení  pod  určitý  typ  postavy 

dle typologie sestavené Brianem McNairem. Všechny z postav odpovídají  typu postavy 

hrdinů.  Kromě  soudce  Zavadila  jsou  všechny  z nich  typem  ochránců  a  hlídacích  psů 

demokracie. Pouze soudce Zavadil představuje typ postavy hrdiny svědka. Sjednocením 

jejich charakterových vlastností je možné identifikovat další typ postavy, ale z kategorie 

padouchů.  U dvou z nich,  ústavního soudce Klosa a  soudce Adama,  je  to  typ postavy 

milujícího  darebáka.  Postavu soudce  Březiny ze  seriálu  Kriminálka  Staré  Město II  lze 

zařadit pod typ padoucha, kajícího se hříšníka.  
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Jak bylo řečeno v teoretické části práce, média sehrávají roli v procesu posilování 

maskulinních či femininních znaků. Z tohoto pohledu se všechny výše analyzované seriály 

podílejí  na  posilování  maskulinních  znaků.  Posilují  tak  roli  muže  v  postavení  soudce. 

Soudcům je takto připisována moc nad dohlížením spravedlnosti ve společnosti. 

Dle  mediální  reprezentace  Briana  McNaira  by  se  primární  reprezentace, 

tedy zobrazené kulturní produkty, daly spatřovat v prezentovaných hodnotách soudcovské 

profese.  Prezentovanými  hodnotami  soudnictví,  prostřednictvím  zobrazených  postav 

soudců v analyzovaných seriálech, jsou spravedlnost, morálka, vysoký socioekonomický 

status soudců, vliv na rozhodování a moc. Sekundární úroveň reprezentace se projevuje 

v zobrazení  profese  soudce,  která  v ději  slouží  jako  prvek  k rozvinutí  dalších  témat 

v příběhu. Na základě této profese dochází v analyzovaných seriálech ke konfliktu soudců 

s médii  nebo dokonce  k vydírání.  Z hlediska  funkce  filmů (kulturních  rolí),  naplňovalo 

všech  pět  seriálů,  prostřednictvím  zobrazených  postav,  kulturní  roli  výchovnou, 

mytologickou a regulatorní. Ve filmu byla zdůrazněna jejich role ve společnosti a potřeba 

ochrany  demokratických  základů  a  spravedlnosti  ve  společnosti.  Podstata  a  ocenění 

soudcovské profese byla znázorněna v mnoha situacích, kdy soudci obětovali vlastní zájmy 

před  zájmem  veřejného  blaha  a  museli  se  vyrovnat  s enormním  tlakem  této  profese. 

Regulatorní  role  naplňovalo  vynášení  spravedlivých  rozhodnutí  v soudních  řízení. 

Defenzivní role nebyla ani u jedné postavy zobrazena, byla vynechána.  

U  zobrazení  postav  soudců  je  využito  prvků  typických256 pro  jejich  povolání. 

Soudce Adam nosí do jednací síně oblek a talár s tmavě fialovým lemem. Soudce Březina 

chodí  elegantně,  ale  konzervativně  oblékaný.  Obléká  si  tmavý oblek.  V kontextu  doby 

první republiky nosí soudce Janota charakteristické oblečení, tedy černý oblek, rukavičky, 

motýlka nebo vázanku. Je zobrazován na místech vyšetřování, u výslechu i v místnostech 

soudu. Soudní lavice je umístěna ve zvýšeném prostoru v místnosti. 

Na  úrovni  mediální  reprezentace  soudců  jsou  uplatněny  také  stereotypy  a 

archetypy.  Všechny  postavy  soudců  ve  výzkumném  vzorku  jsou  reprezentací  jejich 

vysokého socioekonomického postavení ve společnosti. Dostatek finančních prostředků se 

odráží  ve velkém spektru možností,  jak mohou být tyto prostředky uplatněny.  Postava 

soudce ve čtyřech případech vystupuje v seriálech v roli váženého muže, který je hrdinou 

a ochráncem spravedlnosti. Moc, která je mu svěřena touto funkcí, uplatňuje svědomitě. 

256 Viz. Kapitola 1.1.2.1 Typ. 
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Kromě zákonů přihlíží k poměrům a chování účastníků soudu. Pouze ve dvou případech 

je postava  soudce  spojována  s aférami  se  ženami  a  slabostí  pro  ně.  Naopak  v jednom 

z těchto případů je vyjádřena slabost soudce pro partnerku, která  ho opustila.  Ve třech 

případech  je postava  soudce  zobrazena  v rodinném  zázemí.  V rámci  těchto  rodinných 

poměrů je ve třech případech definovatelný stereotyp uplatnění právnické profese v rodině 

– děti následují právnické povolání dle profesní kariéry svých rodičů. 

S prostředím,  které  utváří  rodinné  i  pracovní  zázemí  je  spojen  element 

konzervativnosti,  elegance  a  luxusu.  Projevuje  se  ve  tmavém  nábytku,  oblibě 

v alkoholických  nápojích,  zejména  v  červeném  víně,  i  drahých  zájmových  aktivitách. 

Pouze v jednom případě je použit stereotyp úplatkářství ve spojení s postavou soudce. Ani 

v tomto případě ale nejde o klasický model použití tohoto stereotypu. Soudce je zde v roli 

oběti, kdy je vydírán a na strategické vyjednávání přistupuje. Postavy soudců vystupují ve 

všech pěti seriálech jako moudří a sečtělí muži. Jejich postava, kauzy a případná podjatost 

budí zájem médií. Mediálnímu tlaku byly vystaveny v seriálech čtyři z pěti analyzovaných 

postav. 

Soudce A.K.: „Vzhledem  k  probíhajícímu  dokazování  se  k  celé  věci  nebudu 

vyjadřovat. Tolstoj napsal, že jsou jako mouchy, co otravují koně při 

orání. Na druhý straně dodávají tomu, kdo dělá punc opravdivosti. 

Co je v médiích, to opravdu existuje.“257

Ve všech případech je postava soudce muž. Ani v jednom případě není v seriálu 

žena – soudkyně. Soudce zde vystupuje v roli hrdiny, který je odvážný a prostřednictvím 

svého  povolání  se  snaží  přispět  k dobru  a  spravedlnosti  ve  společnosti.  Dochází 

k posilování  maskulinních  znaků  v roli  ochránce  spravedlnosti.  Byl  zde  posílen  model 

mediální kultury, ve kterém je žádoucí, aby soudce byl mužem.  Optikou spektakularizace 

představovalo všech pět zobrazených postav soudců tzv. představu ideálního typu postavy 

soudce. 

Mediální  obraz  postav  soudců  lze  na  základě  výše  provedené  analýzy  označit 

za homogenní a pozitivní. Reprezentace postav soudců má vliv na reprezentativnost soudů 

jako institucí. Díky pozitivní reprezentaci jejich zástupců je instituce soudů zobrazena jako 

257 Život a doba soudce A.K. 3. Díl. Paulusová versus Paulus. ČT1. 15.9. 2014. Min. 12:17.

75



důvěryhodná  a  spolehlivá.  Strany,  jejichž  případy  jsou  projednávány  u  soudu,  mohou 

na základě  mediální  reprezentace  soudců  v analyzovaných  seriálech  očekávat  rovný 

a nezávislý přístup soudců. 

Závěr

V diplomové práci si autorka kladla za cíl zodpovědět otázku, jak je ve vybraných 

českých seriálech zobrazována postava soudce.  Teoretickým východiskem byl stanoven 

koncept mediální  reprezentace,  její  druhy i  úrovně, jako jsou typ,  stereotyp a archetyp. 

Pro analýzu zobrazení postavy soudce byla stěžejní typologie postav, kterou uvedl Brian 

McNair  v díle  Journalists  in Film: Heroes  and Villains.  Autorka  se zabývala  otázkou, 

v jakých  rolích  soudci  vystupují,  jaké  vlastnosti  jim jsou připisovány a  jakými  vztahy 

je jejich charakter spoluutvářen. 

Pro účely práce byly analyzovány tři české televizní seriály. Žánrem odpovídaly 

krimi  či  dramatu.  Jednalo  se o seriály  Život  a  doba soudce A.K.,  Četníci  z Luhačovic 

a Kriminálka Staré Město II. Celkem bylo popsáno pět postav soudců, které se v seriálech 

objevovaly. Zástupci všech postav soudců byly muži, ženy v analyzovaných seriálech jako 

soudkyně nevystupovaly. Děj dvou ze seriálů byl zasazen do současné doby, pouze seriál 

Četníci z Luhačovic se odehrával v období první republiky. Etické hodnoty profese soudců 

byly zobrazovány v pracovním i osobním prostředí. Apel na dodržování morálních zásad 

i zákonů, se objevoval nejen na úrovni reprezentace postavy soudců, ale také na úrovni 

reprezentativnosti soudu jako instituce. Její mediální obraz v této souvislosti představoval 

instituci podílející se na zachovávání spravedlnosti.  

Analýza postav byla provedena na základě typologie postav dle Briana McNaira. 

Další využitou typologií  bylo dělení postav dle E.M Forstera a Seymoura Chatmana. U 

každé z postav je uvedeno, zda se jedná o postavu hlavní nebo vedlejší. Všechny postavy 

soudce naplnily atributy typu postavy hrdiny, dle typologie Briana McNaira. U čtyř z nich 

se objevovala charakteristika typu postavy hlídacích psů demokracie. Jedna postava soudce 

představovala  typ  postavy  svědka.  Tři  z postav  v sobě  kombinovaly  rysy  hrdiny  a 

padoucha.  Typ  padoucha  naplnil  znaky  milujícího  darebáka  nebo  kajícího  se  hříšníka. 

Kombinací rysů těchto postav bylo dosaženo vytvoření zajímavější postavy, která diváky 

umí překvapit a děj zkomplikovat. S postavou, která se v ději vyvíjí a u které převažuje 
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osobnostní složka typu postavy hrdiny, diváci sympatizují. Připomíná jim skutečné postavy 

v reálném světě. Propracovanosti postav odpovídá také jejich typizace dle E. M. Forstera a 

Seymoura Chatmana.  Postavy byly z větší  části  postavami  plastickými,  u  kterých bylo 

rozpracováno více osobnostních rysů. 

Postavy soudců v roli  ochránců a  vykonavatelů  spravedlnosti  vystupovaly  nejen 

proti  jiným  postavám  v ději,  ale  také  proti  celému  systému,  který  je  nespravedlivý. 

Postavy,  proti  kterým soudci  –  hrdinové  vystupovaly,  byly  podvodníci  i  patolízalové. 

Zobrazení  postav  soudců lze  označit  za  homogenní,  ale  stále  musí  být  brán  zřetel  na 

jedinečné  vlastnosti  a  charakter  každé  z postav.  Z tohoto  pohledu  byla  dominantním 

zobrazením postav soudců pozitivní reprezentace. 

Postavy  hlavní  měly  více  propracovanou  charakteristiku  než  postavy  vedlejší. 

V ději byly utvářeny na základě soukromého i profesního života. U postav hlavních bylo 

uplatněno více stereotypů. Čtyři z pěti postav soudců byli muži v předdůchodovém věku. 

Byla zdůrazněna jejich inteligence, moudrost a zkušenosti. Zobrazení muže v roli soudce 

je vyjádřením archetypu muže,  který je  hlavou společnosti  postavené na patriarchálním 

základu. Obraz postavy spravedlivého soudce byl umocněn galantním chováním, elegancí 

a dodržováním pravidel. Postavy soudců byly uvedeny jako vážené osobnosti, které měly 

vysoký  socioekonomický  status  ve  společnosti.  U  třech  postav  byl  uplatněn  stereotyp 

výkonu  právnické  profese  v rámci  rodiny.  Čtyři  postavy  soudců  se  potýkaly  nejen 

s mediálním  nátlakem,  ale  také  s vydíráním.  V těchto  případech  zafungoval  stereotyp, 

kde jsou  soudci  vnímáni  jako  osoby  veřejného  zájmu.  U  postav  plastických  se 

proměňovala jejich dynamika, a to například na úrovni otec – syn, soudce – terapeutka. 

V analytické  části  práce  se  autorka  soustředila  na  odkrývání  skrytých  významů 

a hledání stereotypů u zobrazování postav soudců. Východiskem pro tuto práci byla první 

a druhá úroveň reprezentace dle Richarda Dyera. Třetí  úroveň reprezentace je nezbytné 

brát  v potaz  při  interpretaci  výsledků  analýzy.  Vybrané  seriály  byly  odvysílány 

veřejnoprávním médiem, Českou televizí a vznikaly v české produkci. V závěru analytické 

části  práce  byla  aplikována  deduktivní  metoda,  nebylo  ale  možné  postihnout  všechny 

odlišnosti  postav  a jejich  dílčí  významy.  V  mediální  reprezentaci  hraje  roli  také 

vynechávání stereotypů. Ve vybraných seriálech se diváci nesetkali s tím, že soudce by byl 

úplatný  nebo  ovlivnitelný.  Z popsaných  funkcí  filmu  dle  Briana  McNaira,  nebyla 

uplatněna pouze defenzivní kulturní role. Soudní způsob řešení sporů je nejvyužívanější 
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metodou  řešení  sporů  v České  republice.258 Soudní  moc  je  znakem  právního  státu. 

Posilování pozitivní reprezentace postav soudců může vést k legitimizaci institucí soudů a 

v jejich důvěru ze strany občanů. 

Závěrem by se autorka ráda vrátila k výše uvedenému vydání knihy The Mediated 

Construction  of  Reality od  Nicka  Couldryho  a  Andrease  Heppa.  V současné  době 

představuje mediální reprezentace širší koncept, k jehož vysvětlení nepostačují teorie, které 

se  zabývají  jejím  utvářením  pouze  z  pohledu  mediálních  studií.  Aktivita  jedinců 

se v prostředí digitálních médií významně podílí na utváření mediální konstrukce reality. 

Společnost  se  transformuje  a  je  ovlivňována  používáním  nástrojů  umělé  inteligence 

v procesu  tvorby  mediálních  sdělení.  „Masmédia  narušují  stále  ještě  vládnoucí  pojetí 

svobody  běžnými  postupy  konstrukce  reality.  V  rámci  přirozeného  práva  je  chápána 

svoboda stále ještě jako nepřítomnost nátlaku.“259

Odkrývání  významů mediovaných  sdělení  na úrovni  mediální  reprezentace  není 

jejich  pouhou  analýzou,  ale  má  potenciál  působit  jako  nástroj  kontroly  svobody 

ve společnosti.  Na  straně  druhé,  svobodu  projevu  uplatňují  jedinci  v každodenní 

„mediatizované  realitě“.260 Psaním  komentářů  a  sdílením  mediálních  obsahů  v okruhu 

tzv. network jejich autoři způsobují, že nabývají nových významů v odlišných kulturních 

prostředí.  Nick  Couldry  a  Andreas  Hepp  apelují  na  dnešní  společnost,  aby  se  snažila 

porozumět prostředí, které podmiňuje její existenci. Dle teorie změny261 je transformace 

řetězcem kroků, které ve svém souhrnu utváří změnu. Autorka by zpracováním této práce 

ráda  přispěla  k tomuto  řetězci  a  rozšířila  ho  o  závěry  provedené  analýzy,  tématu 

zobrazování postavy soudce v prostředí české kultury.  

258 WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. ISBN 
9788075020765. s. 30

259 LUHMANN, Niklas. Realita masmédií. Praha: Academia, 2014. ISBN 9788020023339. s. 104

260 COULDRY, Nick a HEPP, Andreas. The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity Press, 
2016. ISBN: 9780745681306. s. 138

261 STEIN, Danielle a VALTERS, Craig. Understanding Theory Of Change In International Development. 
London: The Justice and Security Research Programme, 2012. ISSN: 20510926 [cit. 18.05.2020]. Dostupné 
z: https://www.theoryofchange.org/wp-content/uploads/toco_library/pdf/
understandingtheoryofchangesteinvalterspn.pdf
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Summary

In her diploma thesis, the author aimed to answer the question of how the figure 

of a judge  is  portrayed  in  selected  Czech  series.  The  theoretical  basis  was  determined 

by the concept  of  media  representation,  its  types  and  levels,  such  as  type,  stereotype 

and archetype. The analysis of the depiction of the figure of a judge relied on the typology 

presented by Brian McNair in Journalists in Film: Heroes and Villains. The author dealt 

with the questions of in what roles judges appear, what qualities are attributed to them 

and with what relationships their figure is co-created. 

For the purposes of this work, three Czech television series were analysed. The 

genre corresponded to crime or drama. These were the series The Life and Time of Judge 

A.K., Četníci z Luhačovic and Kriminálka Staré Město II. A total of five figures of judges 

that appeared in the series were described. All the figures of the judges were men, the 

women in the analysed series did not appear as judges. The plot of two series was set in the 

present day, only the series Četníci z Luhačovic took place during the First Republic. The 

ethical values of the judge’s profession were displayed not only in the work environment, 

but also in the personal environment of judges. The appeal to the observance of moral 

principles and laws appeared not only at the level of representation of the figure of judges, 

but also at the level of representativeness of the court as an institution. Her media image in 

this context represented an institution involved in maintaining justice. 

Analysis  of  the  figures  was  performed  on the  basis  of  the  typology  of  figures 

according to Brian McNair. Another typology used was the division of figures according 

to E.M Forster and Seymour Chatman.  For each of the figures,  it  is  indicated whether 

it is a main  or  secondary  character.  All  the  figures  of  the  judge  fulfilled  the  attributes 

of the hero figure type, according to the typology of Brian McNair. In four of them there 

was a characteristic of the figure type of the watchdogs of democracy. One figure of the 

judge represented a witness figure type. Three of the figures combined the features of a 

hero and a villain. The villain type filled the characteristics of loving rogue or a repentant 

sinner.  Combining  features  of  these  figures  created  a  more  interesting  figure  that  can 

surprise  the audience  and complicate  the  plot.  The  audience  sympathizes  with  figures, 

which develop in the story and which have predominant personality component of the hero 

figure. The audience is reminded of actual figures in the real world. The sophistication of 
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the figures also corresponds to their typification according to E. M. Forster and Seymour 

Chatman. The figures were mostly round figures, for which more personality traits were 

developed. 

The figures of judges, in their role as protectors and executors of justice, opposed 

not only other figures in the story, but also the whole system, which is unjust. The figures 

against whom the judge-heroes stood out were impostors and reptiles. The depiction of the 

figures of judges can be labelled as homogeneous, but the unique properties and characters 

of  each  of  the  figures  must  still  be  taken  into  account.  From this  point  of  view,  the 

dominant representation of the judges' figures was positive representation. 

The main figures had more elaborate  characteristics than the supporting figures. 

In the story, they were shaped on the basis of a private and professional environment. More 

stereotypes were applied to the main figures. Four of the five figures of judges were men 

of pre-retirement  age.  Their  intelligence,  wisdom  and  experience  were  emphasized. 

The depiction of a man in the role of a judge is an expression of the archetype of a man 

who is the head of a society built  on a patriarchal  basis.  The image of the figure of a 

righteous judge was enhanced by gallant behaviour, elegance, and adherence to rules. The 

figures  of judges  were  portrayed  as  esteemed  persons who had a  high  socio-economic 

status  in society.  The stereotype  of  the  legal  profession  staying within  the  family  was 

applied to three figures. Four figures of the judges struggled not only with media pressure, 

but also with blackmail. In these cases, there was a stereotype where judges are perceived 

as people  of  public  interest.  In  the  case  of  round figures,  their  dynamics  changed,  for 

example at the level of father – son, judge – therapist. 

In  the  practical  part  of  her  work,  the  author  focused  on  uncovering  hidden 

meanings  and searching  for  stereotypes  in  the  depiction  of  the  figures  of  judges.  The 

starting point for this work was the first and second level of representation according to 

Richard Dyer. The third level of representation must be considered when interpreting the 

results  of the  analysis.  The selected  series  were  broadcast  by the  public  media,  Czech 

Television  and  produced  in  Czech  production.  At  the  end  of  the  analytical  work,  the 

deductive  method  was  applied,  but  it  was  not  possible  to  capture  all  the  differences 

between the characters and their partial meanings. The omission of stereotypes also plays a 

role in media representation. In the selected series, the audience did not encounter the fact 

that  the  judge  could  be  bribed  or  influenced.  From  the  described  functions  of  film 
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according to Brian McNair, only the defensive cultural role was not used. Judicial dispute 

resolution is the most widely used dispute resolution method in the Czech Republic.262 The 

power  of  the  judiciary  is  a  symbol  of  the  rule  of  law.  Strengthening  the  positive 

representation of judges can improve the legitimacy of judicial institutions and the citizen’s 

trust in them. 

Finally,  the  author  would  like  to  return  to  the  above-mentioned  edition 

of The Mediated Construction of Reality by Nick Couldry and Andreas Hepp. At present, 

media representation portrays a broader concept, which cannot be sufficiently explained 

by theories  that  deal  with its  formation  only from the  point  of  view of  media  studies. 

The activity  of individuals in the environment  of digital  media significantly contributes 

to the  formation  of  the  media  structure  of  reality.  The  society  is  transformed  and 

influenced by the use of artificial intelligence tools creating media messages. “The mass 

media  disrupt  the still  prevailing  conception  of  freedom through the usual  procedures 

of constructing  reality.  Under  natural  law,  freedom is  still  understood  as  the  absence 

of coercion.”263 

Uncovering meanings of mediated messages at the level of media representation is 

not just analysing them, but has potential to act as a tool for controlling freedom in society. 

On the other hand, freedom of speech is exercised by individuals in everyday “mediated 

reality.”264 By writing comments and sharing media content within the so-called network, 

their authors cause them to take on new meanings in different cultural environments. Nick 

Couldry and Andreas Hepp call on today's society to try to understand the environment that 

conditions its existence. According to the theory of change,265 transformation is a chain of 

steps that taken together results in change. In completing her thesis, the author would like 

to contribute to this chain and expand it with the conclusions of her analysis on the topic of 

depicting the figure of judge in the environment of Czech culture. 

262 WINTEROVÁ, Alena a MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. ISBN 
9788075020765. s. 30

263 LUHMANN, Niklas. Realita masmédií. Praha: Academia, 2014. ISBN 9788020023339. s. 104

264 COULDRY, Nick a HEPP, Andreas. The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity Press, 
2016. ISBN: 9780745681306. s. 138
265 STEIN, Danielle a VALTERS, Craig. Understanding Theory Of Change In International Development. 
London: The Justice and Security Research Programme, 2012. ISSN: 20510926 [cit. 18.05.2020]. Dostupné 
z: https://www.theoryofchange.org/wp-content/uploads/toco_library/pdf/
understandingtheoryofchangesteinvalterspn.pdf
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