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Anotace 

Michaela Flídrová 

Reality show jako forma komunikace, PedF UK v Praze, 73 stran 

Ve své diplomové práci se zabývám fenoménem reality show 

z hlediska komunikačního. Zaměřuji se zejména na tři hlavní oblasti: 

sociolingvistiku, pragmatiku a manipulaci. V úvodních dvou kapitolách 

charakterizuji reality show jako typ pořadu - vymezuji jeho hlavní znaky, 

původ, důvody jeho popularity. V následujících kapitolách se věnuji výše 

zmíněným oblastem, a to na příkladu RS VyVolení 2, kterou odvysílala 

Prima TV v roce 2006. V kapitole RS z hlediska sociolingvistiky se zabývám 

jednak diváky těchto pořadů, jednak jejich účastníky. V kapitole týkající se 

pragmatických aspektů komunikace v RS ukazuji, že v RS VyVolení 2 

můžeme nalézt různé typy verbální i neverbální komunikace, a dále 

analyzuji několik dialogů vedených účastníky této soutěže. V závěrečné 

kapitole se věnuji manipulativní komunikaci, která je ve VyVolených 2 trojí: 

mezi televizí a diváky, mezi štábem a soutěžícími a mezi soutěžícími 

navzájem. V závěru shrnuji hlavní poznatky ze své práce. 

Klíčová slova: reality show, komunikace verbální a neverbální, 

kooperační princip, zdvořilostní princip, manipulace, argumentace, 

kvaziargumentace, pragmatika, sociolingvistika, média 



Abstract 

In my diploma thesis, I examined reality show from various points of 

view. /\s an example, I chose reality show called VyVoleni 2, which had 

been broadcasted by Prima TV in 2006. After processing of the topic, I 

have drawn following conclusions. 

In the first chapter of my thesis, I specified the main features of 

reality show: 

• the requirement of „reality" - the participants are not actors 

playing their roles, they act for themselves, and their natural 

reactions are monitored, 

• the possibility for watchers to influence the development of the 

continuous type of reality show thanks to voting, 

• the effort for the amusing and (to some extent) scandalous 

character of the programme on grounds of rising the amount 

of watchers. 

I have also differentiated two types of RS: continuous - with the 

same contestants during the whole competition, and non-continuous - with 

different participants in every episode. I also concentrated on the 

development of the RS programmes in the Czech Republic and in the world. 

In the next chapter, I focused on RS as a contemporary 

phenomenon. The main reason of its increasing popularity is the curiosity of 

the watchers - they are interested in new types of RS programmes, as well 

as in solving various kinds of problems, which the programme is dealing 

with. I also found out that many people do not realise, what programmes 

are RS - some of these programmes are not considered RS, because they 

are not presented in that way by the TV channel. 

The next chapter is dealing with the development of the RS VyVoleni 

in the Czech Republic. I concentrated on its way to our TV channel, graphic 

processing of its label, success of the first series and the reasons of the 

failure of the second series. 



In the next chapter, I investigated RS in the point of view of 

sociolinguistics. I concentrated on both its watchers and its participants. I 

had prepared a questionnaire, which was answered by 144 respondents of 

various age and education. I came to the conclusion that the RS is not the 

kind of programme, which is watched by one specific group of people. I also 

sorted out and cited interesting opinions of the respondents. 

I obtained information about the participants from the Internet. I 

found their age, education, place of living, occupation, sexual orientation, 

and the reasons for participation in the competition. All these facto are 

closely connected with their ways of communication, which is what I wanted 

to prove in my thesis. 

The final part of the chapter is devoted to the opinion of 

psychologists. It is very interesting, that they confirm some opinions of the 

watchers of the RS programmes. 

In the fifth chapter, I occupied myself with the RS from the point of 

view of pragmatics. I have characterized the types of communication and 

two main principles of the verbal communication - cooperation principle and 

politeness principle. Then I applied this on the RS VyVoleni 2 - I proved 

various types of communication, and I detected violating of maxims of both 

principles in the communication among participants. 

The last chapter is called VyVoleni and Manipulation. Here, I have 

analyzed three types of the manipulative behaviour: 

• manipulation of watchers by media, including propaganda, 

• manipulation of participants by stage crew, 

• manipulation among participants. 

I have found examples to all these types in RS VyVoleni 2. The 

stage crew has the biggest opportunity to manipulation, because has the 

position of the absolute ruler - the participants have no chance to defend 

themselves against the decisions of the stage crew. In the dialogues, I have 

detected various kinds of both quasiarguments and types of manipulators. 
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I. Úvod 

Ve své diplomové práci se zabývám fenoménem reality show, 

důvody jejich rostoucí popularity a reality show jako mediální komunikací, 

proto budu nahlížet na reality show z hlediska dvou pohledů lingvistiky -

sociolingvistického a pragmatického. Materiál jsem čerpala z reality show 

VyVolení 2, kterou v roce 2006 po dobu několika měsíců vysílala TV Prima. 

Zpracovávala jsem asi polovinu odvysílaných pořadů, tj. přibližně 23 hodin 

nahraného textu. Zaměřuji se na komunikaci jednotlivých soutěžících -

jejich typické komunikační znaky, verbální a neverbální komunikaci, vývoj 

jejich komunikace a reakce v různých komunikačních situacích. 

V počáteční kapitole své práce charakterizuji pořady typu reality 

show z hlediska jejich původu a hlavních znaků. Dále se zabývám reality 

show jako fenoménem a důvody její popularity. V samostatné kapitole se 

zabývám vývojem pořadu VyVolení u nás. Následující kapitolu věnuji reality 

show z pohledu sociolingvistického - zajímám se jak o účastníky reality 

show, tak o její diváky. Další kapitolou je reality show z pohledu 

pragmatického. Zde analyzuji vybrané komunikační situace, zabývám se 

porušováním maxim kooperačního a zdvořilostního principu a verbální a 

neverbální komunikací soutěžících. Samostatnou kapitolu věnuji manipulaci 

- ať už mezi soutěžícími, mezi štábem a soutěžícími, nebo médii a diváky. 

V závěru shrnuji specifika komunikace v reality show a hlavní poznatky ze 

své práce. 



II. Charakteristika reality show 

Reality show (dále RS) je v České republice poměrně novým 

mediálním produktem, proto přitahuje pozornost jak diváků, tak odborníků. 

Můžeme nalézt několik hlavních znaků, které tento žánr vymezují vůči 
.. . tt- í 
Jiným. Jak už napovídá název, je hlavním požadavkem RS „realita". Tyto y < 

typy pořadů nemají pevně daný scénář a jejich aktéři nejsou herci, ale lidé 

bez hereckých zkušeností, kteří nehrají předem určené role, ale vystupují 

zde sami za sebe, přičemž jsou pozorovány a zaznamenávány jejich 

^ „přirozené" reakce. V některých pořadech také soutěžící musí plnit různé 

úkoly, mnohdy až extrémní, aby byl pořad zábavný a přitahoval diváky. 

Toho štáb dociluje zejména dobře promyšlenými upoutávkami - vždy je 

v nich nastíněn hlavní problém nebo vyhrocená či nějak skandální situace, 

která diváka zaujme a vyvolá jeho zvědavost a následně zvýší sledovanost 

kanálu. Skandální situace doprovázející RS jsou ovšem zajímavé i pro tisk -

zejména bulvární deníky o takových událostech informují na prvních 

stránkách, což ve svém důsledku opět může zvednout sledovanost pořadu. 

Dalším ze znaků některých RS je možnost ovlivnit její průběh. 

V některých pořadech, jako například VyVolení, Big Brother, Bailando, 

StarDance, Česko hledá superstar apod., mohou diváci svými hlasy 

podpořit (nebo naopak vyloučit) některého ze soutěžících. Většinou se tak 

děje formou posílání sms zpráv nebo telefonického hlasování. Milovníci RS 

mohou poslat svému favoritovi někdy pouze jeden, jindy třeba až 50 hlasů 

z jednoho telefonního čísla. Za své hlasy musí samozřejmě zaplatit, což je 

pro odpůrce RS jedním z důvodů ke kritice - považují tyto pořady za 

„ždímačky na peníze". Vliv na průběh RS ale mohou diváci uplatnit pouze u 

pořadů vysílaných kontinuálně - tedy stále se stejnými soutěžícími. U 

pořadů typu Chůva v akci, kde se soutěžící mění s každým dílem, mají 

diváci většinou pasivní roli. Jeden díl Chůvy v akci nebo Výměny manželek 

se samozřejmě nenatočí za jediný den - natáčení probíhá měsíc, respektive 

deset dní a materiál z celého tohoto období je následně sestříhán. Diváci 

tedy nesledují celý průběh natáčení, ale pouze určité momenty, které tvoří 



jeden díl. Navíc u takovýchto typů pořadů není cílem ovlivnit jejich průběh -

ani u soutěžících, ani u diváků, kteří chtějí pouze vidět zajímavé situace. 

Zvláštní postavení zaujímají pořady jako Neváhej a toč!, kde ovšem mohou 

vítěze jednotlivých kol volit pouze diváci přítomní při natáčení, diváci u 

televizních obrazovek nemohou jejich průběh ovlivnit. 

V RS VyVolení mohou diváci sledovat soutěžící jak v televizi, tak na 

internetu. Nikdy však nevidí vše, co se ve vile děje. Například rozhovory, 

v nichž soutěžící hovoří o svých blízkých, přátelích apod., jsou z vysílání 

vyloučeny. 

RS však nejsou jen televizním fenoménem. Je jasné a pochopitelné, 

že televize má velkou výhodu v tom, že účastníky soutěže mohou diváci 

vidět, ale RS byly už dříve známé z rozhlasu. Sice je tak nikdo nenazýval, 

ale typ zábavy byl stejný. Například hledání dvou lidí, kteří se seznámí přes 

rozhlasovou stanici, jež jim nakonec vystrojí svatbu. Nebo pořad Test 

věrnosti, kdy si jeden z partnerů objedná u moderátorů zkoušku věrnosti 

svého partnera či partnerky. Test spočívá vtom, že moderátor nebo 

moderátorka zatelefonuje testované osobě, předstírá zájem o ni, zve ji na 

schůzku a celý jejich rozhovor slyší posluchači i testující osoba. Posluchači 

tak mohou být svědky mnohdy velice zajímavých situací - ne každý 

testovaný uspěje (tj. zůstane věrný a odmítne pozvání), mnozí z nich se 

urazí, že je jejich partneři testují, apod. 

Na televizních obrazovkách se však s obrazem reality setkáváme 

nejen v zábavných typech pořadů. Již dříve pronikl do zpravodajství -

například zpravodajové informující v přímém přenosu o dění z oblastí 

postižených přírodní katastrofou nebo válkou. Problematice „Reality-TV" 

věnuje celou kapitolu své knihy „Základy masové komunikace" Michael 

Kunczik: 

„Definovat „Reality-TV" je velmi obtížné, protože obsahuje všechny 

možné zprávy, od skutečně spáchaných vražd přes následné záchranné 



akce až po amatérské filmy o katastrofách. K tomu je třeba ještě přičíst tak 

zvaná dokumentární dramata, ve kterých se hovoří o historických 

událostech, jako např. o holocaustu. „Reality-TV" dále označuje pořady, 

s jejichž pomocí jsou reálné události využívány k získání co největší 

pozornosti diváků a pocuchání jejich nervů. Informační hodnota děje a 

zprávy o souvislostech událostí ustupují do pozadí ve prospěch 

spektakulární prezentace. "1 

V současnosti vysílá nějaký pořad typu RS každá ze tří hlavních 

televizních stanic - Česká televize, TV Nova i Prima TV. Letošní a loňské 

pořady jako Chůva v akcí, Pošta pro Tebe, Výměna manželek, Česko hledá 

superstar, Vem si mě!, Nevěsta pro milionáře, Trosečník - ty všechny 

můžeme označit jako reality show. Značný ohlas však v roce 2005 vyvolaly 

dvě reality show, které začaly ve stejnou dobu vysílat dvě konkurenční 

televize - S/g Brother (TV Nova) a VyVolení (Prima TV). Obě tyto reality 

show jsou celosvětově známé a vlastně založené na stejném principu: 

několik lidí je přibližně na tři měsíce uzavřeno do domu/vily, odkud nemohou 

odejít. Po celou dobu nemají žádný kontakt s okolním světem, neboť ve vile 

není běžná televize ani rádio, nemohou mít ani mobilní telefony. Jsou 
\ 

naprosto izolovaní, ale neustále pod dohledem televizních kamer, které jsou 

umístěny ve všech prostorách vily. V obou pořadech jsou soutěžící 

postupně vyřazováni ze hry a odcházejí z vily zpět do normálního života. 

Tak se z nich vlastně stávají mediálně známé osoby a jejich životy se 

mohou po zkušenosti s RS naprosto změnit. Ve většině případů ale účast 

v RS nezaručuje soutěžícím dlouhodobou popularitu - například z 

rozhlasových RS nebo z takových pořadů, v nichž se soutěžící s každým 

dílem mění, je prakticky nemožné vyjít jako známá osobnost. U pořadů typu 

VyVolení je pravděpodobnost získání popularity vyšší, ale vzhledem k tomu, 

že často není příliš velký časový odstup mezi jednotlivými sériemi, realita 

většinou nesplní očekávání soutěžících. Ti často doufají ve velkou životní 

změnu, ovšem pokud se nezačnou prosazovat brzy po své účasti v RS, 

Kunczik, M.: Základy masové komunikace, Karolinum, Praha 1995 



nejpozději do roka je nahradí někdo jiný. K tomuto problému se vyjádřil i 

Karel Svoboda, který navštívil polovinu vyvolených ve vile, zatímco druhá 

polovina soutěžících si užívala vyhrané svobody s Vendulou Svobodovou 

při jízdě parníkem po Vltavě. Na památku jim tento hudební skladatel napsal 

do deníku: 

„Maruško, Tony, Pity a Martine, držím vám palce a přeji, aby 

popularita, kterou zde získáte, byla vámi využita na sto procent. Pozor, 
¡(2 

zájem trvá vždy jen dobu omezenou! Upřímně, Karel Svoboda." 

Za výjimku z pravidla „jeden rok a dost" můžeme považovat vítězku 

první řady soutěže „Česko hledá superstar" Anetu Langerovou, která se i 

několik let po svém vítězství stále drží mezi elitou české hudební scény, ale 

do jisté míry i další účastníky soutěže, zejména její první řady - Šárka 

Vaňková, Sámer Issa, Tomáš Savka, ti všichni se prosadili na sólové dráze 

nebo třeba v muzikálech. Z druhé řady zůstali v povědomí diváků pouze 

Petr Bende a Gába AI Dhába, ze třetí řady se žádný soutěžící zatím 

výrazněji neprosadil. V 1 " 

Do České republiky přišly pořady typu RS ze západních zemí. Tam 

jsou známé už poměrně dlouho, existuje jich mnoho a jsou založeny na 

různých principech. V USA došel tento druh zábavy až do extrémů. 

Například v jedné RS, která se nazývá The Swan (Labuť), mění podobu 

několika žen plastičtí chirurgové. Soutěžící si během několikaměsíčního 

pobytu na klinikách plastické chirurgie nechávají přišít odstáté uši, zmenšit 

nosy, zvětšit poprsí, odsát tuk nebo udělat nové zuby. Zároveň spolupracují 

s psychologem, který je učí sebepřijetí. Po celou dobu jsou tyto ženy 

sledovány kamerami. Většina soutěžících uvádí jako důvod své účasti to, že 

takhle už nedokážou žít dál, že jsou nešťastné ze svého vzhledu a doufají, 

že jim nové tělo a obličej dodají sebevědomí a nový, lepší život. Mnohdy se 

však stane pravý opak. Proměněná žena se nemůže vrátit zpět do svého 

dřívějšího života, začlenit se mezi své přátele či kolegy v práci, neboť už 

mezi ně svým novým vzhledem nezapadá. Ani reakce okolí vůči ní nemusejí 

2 
" Zápis do deníku, 69. den 



být vždy pozitivní, takže si začne uvědomovat i stinnou stránku své 

proměny. Důvodem vstupu do takovéhoto pořadu je pro většinu žen to, že 

nesplňují „ideál krásy". To je pro ně natolik frustrující, že se rozhodnou 

změnit i za cenu toho, že je celý jejich národ uvidí zjizvené a plačící bolestí. 

Reality show zkrátka mohou být až naturalistické. 

V poslední době vyvolala v USA značný ohlas RS Kid Nation 

(Dětský národ), jejímiž soutěžícími jsou děti ve věku od osmi a půl do 

patnácti let. Ty žijí čtyřicet dní ve westernovém městečku v Novém Mexiku a 

musí se postarat samy o sebe. Rozporuplné reakce diváků na tuto RS řesi 

také článek Jana Malindy v magazínu DNES: 

„Ze všech dosud uvedených reality show je Kid Nation jedna z těch 

mírnějších. ... Přesto se proti pořadu Kid Nation postavila řada odpůrců. 

Nejvíc kritizovali, že jde o vykořisťování, což podporovala zejména náhoda, 

že městečko leží v Novém Mexiku, kde jsou zákony o dětské práci laxnější 

než kdekoliv jinde. ... Reklama sice slibuje, že dospělí zasahují do dětského 

světa minimálně, a rodiče podepsali před natáčením smlouvu, ve které 

zbavují filmaře odpovědnosti za stav dítěte, jenže... Ještě před odvysíláním 

úvodního dílu vyšlo najevo, že rodiče směli stát při natáčení jen pár metrů 

od štábu, děti byly pod dohledem lékařů a psychologů, nablízku byl i 

moderátor a štáb. ...Víc než o boj o přežití tedy zřejmě půjde spíš o 

čtyřicetidenní show v podobě školních debatních lig, v USA tak oblíbených. 

Kdyby se to obešlo bez skandálního nádechu, sledovanost by určitě nabyla 
tak velká..."3 

V České republice je historie RS mnohem kratší než v USA a v 

západní Evropě. Za první reality show ve filmové podobě můžeme ale 

považovat Formanův Konkurs z roku 1963. Jde o film složený ze dvou částí, 

z nichž druhá - po níž je pojmenován celý film - zachycuje konkurs na 

zpěvačku do divadla Semafor, v němž byla nakonec skutečně vybrána příští 

hvězda Semaforu, Yvone Přenosilová, ačkoliv to nebylo záměrem pořadu. 

Další filmovou RS byl dokument Český sen, což byl projekt dvou studentů 

Malinda, J.: Dčtský tábor v přímém přenosu, In: magazín DNES 40/2007, str. 46 



FAMU - Víta Klusáka a Filipa Remundy - vzniklý roku 2004. Zachycoval 

průběh celého projektu, v němž se jeho tvůrci vydávali za manažery nového 

supermarketu přicházejícího na český trh pod názvem Český sen, který měl 

mít nejlepší ceny na trhu. Zároveň probíhala rozsáhlá reklamní kampaň. 

V den otevření obchodu se na místě konala velkolepá akce, ale následně 

vyšlo najevo, že budova supermarketu je pouze kulisa. Dokument ukázal 

reakce příchozích - většinou lidem vadilo, že si z nich někdo udělal legraci, 

ale někteří to vzali s humorem a pochopili, o co asi autorům šlo. 

Zpracování RS do podoby filmu, který bychom mohli zhlédnout 

v kinech, ale není příliš běžné. Z novějších zahraničních snímků bychom do 

této kategorie mohli zařadit film Borát, který zachycuje reakce občanů USA 

na údajného reportéra z Kazachstánu (představovaného hercem Sashou 

Baronem Cohenem). Mnohem častěji se s RS setkáváme na televizních 

obrazovkách, kde můžeme rozlišit dva typy těchto pořadů: jednak 

samostatné díly, v nichž diváci pokaždé sledují nové soutěžící, a jednak díly 

na sebe navazující, kdy se účinkující po celou dobu trvání pořadu nemění, 

pouze postupně vypadávají ze hry. Příkladem prvního typu je např. Chůva 

v akci, Vypadáš skvěle!, Jste to, co jíte, Zahrada je hra, Výměna manželek 

atd., druhý typ reprezentují například VyVolení, Big Brother, Česko hledá 

superstar, Vem si mě! apod. 



III. Reality show iako fenomén 

Obliba RS souvisí s neustálým vytvářením nových projektů, které 

jsou založeny na zajímavých situacích. V mnoha typech RS se navíc může 

divák ztotožnit s účastníkem - takovým pořadem je například Chůva v akci, 

protože každé dítě své rodiče občas zlobí a může se zdát, že na něj rodiče 

nestačí. Zajímavá je mnohdy i Výměna manželek, protože jsou zde 

soutěžící záměrně vybírány z odlišných sociálních a ekonomických poměrů, 

a proto může snadno dojít k vyhrocení situace. Divák je také zvědavý, jak si 

například žena z města poradí s celou farmou, nebo matka jedináčka 

se šesti dětmi. Divácky přitažlivé jsou také RS týkající se bydlení, například 

Bydlení je hra, Chalupa je hra, Zahrada je hra apod., které zároveň přinášejí 

rady a tipy na vylepšení domu či zahrady a řešení různých s nimi 

souvisejících problémů. 

Někteří lidé považují pořady typu RS za brak a odmítají připustit, že 

na nich může být něco zajímavého nebo přínosného. Mnoho lidí si však ani 

neuvědomuje, co všechno je reality show. Mají ji spojenou pouze s již 

zmíněnými B/g Brother a VyVolení, ale třeba Česko hledá superstar nebo 

Chůvu v akci za RS nepovažují, neboť tyto pořady nejsou jako RS přímo 

prezentované. Také si tento žánr nespojují s pořady, které v pravidelných 

intervalech vysílá nebo vysílala veřejnoprávní televize - Vypadáš skvěle/, 

Bydlení je hra, Zahrada je hra, Chalupa je hra, Přes nový práh a jiné. Že 

tento typ pořadu nemusí mít pouze lidské aktéry, dokládá internetová RS 

z pražské zoologické zahrady s názvem Odhalení, v níž mohou diváci 

sledovat život skupiny goril. 

Otázkou zůstává, zda je obliba RS trvalá, nebo pouze dočasná. 

Druhá a další řada téhož pořadu má většinou nižší sledovanost než první 

řada - tato tendence byla patrná u pořadů VyVolení i Česko hledá 

superstar. Diváci dávají přednost novým typům pořadů před již známými. 

Oproti běžným pořadům má ale RS jednu výhodu - vždy jsou zde jiní 

soutěžící, jiné situace, jiné úkoly, které musejí soutěžící plnit. 



Navíc RS se dá utvořit prakticky ze všeho, z každé možné situace -

například skrytá kamera nebo pořady jako Neváhej a toč! jsou vlastně také 

určitým typem RS. Proto je pravděpodobné, že obliba RS nijak výrazně 

neklesne, pokud budou divákům předkládány stále nové typy těchto pořadů. 

Můžeme to pozorovat i na snaze televizních stanic o vymýšlení nebo 

kupování takových formátů, které jsou pro české publikum nové, například 

RS Vem si mě!, kterou nedávno odvysílala TV Nova. 

Obliba pořadů typu RS asi v brzké době příliš klesat nebude, protože 

lidská zvědavost vždy spolehlivě přitáhne diváky k obrazovkám. Zároveň si 

však myslím, že čeští diváci nejsou ještě dostatečně otrlí ke sledování 

takových typů RS, jako je například již zmiňovaná The Swan v USA. Pořady 

zaměřené na změnu image jsou pro diváky jistě zajímavé, na našich 

obrazovkách jsme mohli donedávna sledovat RS Vypadáš skvěle!, kde tým 

odborníků (kadeřníci, stylisté a vizážisté) za jeden den změnil image jedné 

osoby. Většinou proměnu podstupovaly ženy, ale účastnili se i muži - i když 

v mnohem menší míře. Také v této RS tedy šlo o proměnu „ošklivého 

kačátka v labuť", ovšem v mnohem mírnější podobě než v The Swan - tam 

diváci sledují dlouhodobý proces, v němž každá ze soutěžících podstupuje 

mnoho (obvykle deset až dvacet) plastických operací. Ale je možné, že za 

několik let budou takovéto typy RS běžné a vysoce sledované i u nás. 



IV. VyVolení - vývoj soutěže u nás 

Tato RS byla poprvé uvedena pod názvem Való Világ (Skutečný 

svět) v Maďarsku. Od maďarské televizní společnosti IKO, která má na 

tento formát soutěže licenci, pak získala práva na jeho vysílání TV Prima a 

pod názvem VyVolení ji uvedla na televizní obrazovky. 

Zajímavé je už grafické zpracování názvu soutěže - tím, že obě „V" 

jsou psána velkými písmeny, dává Prima TV najevo divákům, že jsou to 

právě oni, kdo volí soutěžící do vily a kdo ovlivňuje průběh celé soutěže 

svými hlasy. Navíc připomíná gesto „vítězství" - zdvižený ukazováček a 

prostředníček ruky do tvaru písmene „V". Toto gesto v průběhu soutěže 

používá moderátorka Tereza Pergnerová - zejména při počátku nebo 

ukončení hlasování do duelu - dělá ho však dvakrát za sebou, neboť název 

soutěže také obsahuje hlásku/grafém „V" dvakrát. 

První řada soutěže u nás začala v srpnu roku 2005 a skončila před 

Vánoci téhož roku. V téže době konkurenční TV Nova vysílala RS 

podobného formátu, Big Brother, která ale oproti Vy Voleným nebyla ani 

zdaleka tolik úspěšná. Důkazem může být, že TV Nova musela přizpůsobit 

způsob hlasování, aby byl stejný jako ve VyVolených. Původně totiž diváci 

posílali „záporné" sms - pro toho, koho chtěli ze soutěže vyřadit, jenže 

divákům sledujícím obě RS se způsoby hlasování pletly, takže došlo k 

situaci, kdy byl vyřazen člověk, kterého chtěli diváci v soutěži udržet. To 

nakonec vedlo TV Nova ke změně způsobu hlasování. 

Divácká sledovanost první řady VyVolených vedla TV Prima 

k brzkému opakování - hned po dvou měsících od vyhlášení vítěze první 

řady se začala vysílat řada druhá. Že to nebyl příliš chytrý marketingový tah, 

se ukázalo celkem brzy - sledovanost druhé řady byla nízká, nebyl o ni 

zájem. Nakonec se TV Prima uchýlila k posunutí VyVolených 2 z hlavního 

vysílacího času na pozdější hodinu. 

Důvody nízké sledovanosti druhé řady VyVolených jsou různé. 

Nejpravděpodobnější je, že na rozdíl od první řady nebyla žádným 



překvapením. První řada má vždy výhodu novosti, neokoukanosti. Diváci 

jsou zvědaví, co zajímavého pro ně televize připravila. Takovýto formát 

televizní zábavy byl u první řady něčím zcela novým, byl to první pořad 

oficiálně označovaný jako reality show - u žádného z předchozích pořadů 

se toto označení neobjevilo. Minimální časový odstup mezi první a druhou 

řadou však neposkytl divákům „oddech", diváci neměli potřebu sledovat 

okamžitě „to samé". Zvýšení sledovanosti nepomohla ani reklamní strategie 

- upoutávky na konkurzy, v nichž se objevovali lidé napodobující první 

vyvolené a byli odmítáni, diváky nepřesvědčily, že ve druhé řadě se objeví 

zcela jiné typy soutěžících a že záleží jen na divácích, koho do vily zvolí. 

V obou směrech se štáb poučil u třetí řady, která přišla na obrazovky po 

delším časovém odstupu a upoutávky na ni byly pro diváky zajímavější -

typy soutěžících představovaly pomocí zvířecích masek se sloganem Jejich 

pravou tvář poznáte až ve vile! 

Na oficiálním diskuzním fóru druhé řady pořadu VyVolení na 

internetových stránkách http://fora.xchat.centrum.cz/ jsem objevila reakce 

diváků na druhou řadu soutěže. Uvádím několik zajímavých příspěvků -

v některých jsem doplnila diakritiku, případně opravila očividné překlepy, 

jinak jsou bez úprav. 

Většina příspěvků v diskuzi ke druhé řadě VyVolených je 

negativního rázu. Srovnání s první řadou a obavy z toho, že půjde o „totéž", 

nikoli o něco nového, vyjadřují následující příspěvky (v závorce je uvedena 

přezdívka, pod kterou vystupuje pisatel): 

Lidi snad si prima nemyslí, že VV 2 budou mít úspěch??? Jasně že 

první řada byla boom, ale druhá dopadne jako Superstar..... Copak si lidi 

nechaj vymejt mozky dvakrát?? (Mitala) 

Myslím si, že VV 2 neměli dělat! Uvidíme, jak prodělají... A kolik 

bude v duelech hlasů... Primo, udělali jste chybu! Škoda! (anonym) 

http://fora.xchat.centrum.cz/


No, podle mě udělali chybu, když tu druhou řadu dělali. Sice u první 

řady se zdálo, že ta druhá řada bude mít taky vysokou sledovanost. Ale je 

to naprostý propadák. Sice to nemohli vědět ale VV 2 je z prominutím na 

PIČU. (Honza) 

Následující názory srovnávají první a druhou řadu soutěže. V prvním 

z nich se autorka vyjadřuje zejména k soutěžícím, které hodnotí negativne 

{jeden horší než druhý), zároveň se však předem obhajuje proti případnému 

nařčení z xenofobie (nemám nic proti lidem jiné sexuální orientace...): 

Bude 2 lepší než 1? Tak na to odpovím leda subjektivně. Nebude. 

Je to děs, na jedníčku jsem koukala, přiznávám že jednou za čas, ale 

věděla jsem "vo co go". Teď mi stačil pohled na kamarádčiny noviny asi 

před dekádou, byly tam 3 lidi na výběr. Jeden horší než druhý ... Tomuhle 

dnešní svět říká "inteligentní zábava"? Nemám nic proti lidem jiné sexuální 

orientace, ale abych se bavila tim, že oni se snaží o "show"... Tak tomu 

říkám ÚPADEK. (Jonka) 

Autorka dalšího názoru obě řady srovnává pouze obecně -

neuvádí, co konkrétně se jí na druhé řadě nelíbí. Závěrečnou otázkou 

nejspíš naznačuje, že soutěž postrádá nějaký smysl nebo styl - poněvadž 

první řadu sledovala pravidelně, určitě ví, o jaké ceny účastníci soutěží a 

jaký je formát pořadu. 

1. vyvolené jsem sledovala každý den. 2. Vyvoleným jsem již 

nepodlehla, není se na co dívat. Dobře, že se posunul vysílací čas. Po 22 

hod. škoda času. O co tam vlastně kráčí? (Václava) 

Následující názor na rozdíl od předchozích nekritizuje soutěž 

obecně, ale uvádí konkrétní příklady (zakazování kouření, hladovění 
soutěžících) a navíc přináší i návrhy jejich řešení (zábavnější tresty a 
úkoly): 

Ahoj, připadá mi, že druhá řada vyvolených, je trochu zaměřená 

někam jinam. Neustále zakazování kouření a hladovění soutěžících mi 

trochu připomíná big brother, což zas tak až moc lidi nebralo, a mě to taky 

přídě. Možná to vyvolený deptá a terorizuje, ale pro lidi venku to moc 



zábavný a zajímavý není. Já osobně bych zvolila jiný tresty, v první řadě jste 

měli tolik zábavných trestů a měli i tolik zábavných úkolů a teď mi přídě, že 

to nějak vázne. Hrozně pěkný jsou i třeba úkoly, když musí každý něco 

předvádět ať sám nebo ve dvojicích, to si je může člověk lip okoukat a 

získat hned větší sympatie. Tohle je totiž docela nuda. V úkolech, kdy musí 

každý něco hrát, třeba různý scénky a tak, se pak každej více ukáže. Chce 

to nějakej šmrnc. (Ivanka) 

Následující příspěvky kriticky hodnotí soutěžící. Autor prvního z nich 

se zaměřuje na jejich chování a nepřímo vyjadřuje názor, že jsou v soutěži 

pouze pro peníze. Také se však zaměřuje na diváky - předpokládá, že tuto 

RS sledují zejména mladí lidé (Nechápu tu mládež...) a nechápe, proč 

netráví svůj volný čas vhodněji (To se mladí neumí bavit jinak???)'. 

Stydím se za své spoluobčany! Prvních Vyvolených jsem ještě snesl 

bylo to únosné a v pohodě. Ale co je to tam za lidi teď! To chování, kde to 

berou? Nechápu tu mládež....Nedá se na to dívat co je moc to je moc....jak 

to tady potom v té republice vypadá!!! Nad tím rozum zůstává stát. To se 

mladí neumí bavit jinak???...jo jo prachy prachy prachy....jsou důležité pro 
život ale odsaď poc/saď.(šotek) 

Autorka druhého názoru, jenž uvádím jako příklad, používá téměř 

xenofobní výrazy vůči různým sociálním skupinám - homosexuálům i 

bohatým lidem - štětky, teplouši, nafoukanci z lepších rodin. Stejně tak se 

objevují obraty, které víceméně napadají společnost jako celek a útočí na 

její nemorálnost a neuznávání lidských hodnot - ačkoliv právě xenofobní 

vyjadřování je projevem popření humanismu (etika a slušnost vám 

evidentně nic neříkají; je dosti nevhodné pouštět některé scény ... 

Připomínající porno\ akorát nutíte lidi, aby se dívali na to, jak je jejich drahé 

polovičky zrazují) . Po stylistické a gramatické stránce však píše texty 

docela kultivovaně, dá se tedy předpokládat, že půjde o vzdělanějšího 

člověka. Zajímavé je také to, že se skrývá za nicneříkající přezdívku, která 

má blízko k podpisům anonymů. 



Ráda bych věděla, proč TV PRIMA vybírá do jakékoliv soutěže 

takové exoty. Po ulicích chodí mnoho slušných lidí, kteří by si zasloužilí být 

ve vile a bojovat o peníze nebo věcné ceny daleko více, nežli ti neslušní a 

nefoukaní soutěžící. Zajímalo by mě proč se vybírají samé štětky, teplouši a 

nafoukanci z lepších rodin. Také si myslím, že je dosti nevhodné pouštět 

některé scény až hodně připomínající porno, byť je to v noční show. 

Nemyslím si, že třeba taková přítelkyně Pluta se s radostí dívala, jak si to 

tam málem rozdal s tou Marií. Etika a slušnost Vám evidentně nic neříká. 

Akorát nutíte lidi, aby se dívali na to, jak je jejich drahé polovičky zrazují, a 

to je vůči nim nefér, (normální člověk) 

Následující názor je s p e c i f i c k ý v tom, že soutěžící ve vile pokládá za 

obraz společnosti a konfrontuje tento negativní obraz s představou o 

zodpovědném a pečujícím lidstvu. Navíc obsahuje subjektivní názor o 

zvýšení počtu sebevražd, dále nepodložený a nezdůvodněný: 

...Tohle jsme my?To je lidstvo, které má zkrášlovat tuto zemí, tento 

svět, hýčkat přírodu a vše krásné? Pečovat o slabé a nemohoucí? Myslím, 

že tento pořad zvýší počet sebevražd. Asi si to zasloužíme. Oh Pane Bože, 

pomoz nám!!!!!!!!!!! (Irena) 

Ale objevily se i kladné reakce - na soutěž celkově i na její 

účastníky. Autor následujícího názoru oceňuje zejména výběr soutěžících 

0'e to teď docela dobře namíchané... všichni VV2 jsou dobří... prostě 

všichni tam dávaj smysl) a celkově soutěž oceňuje jako dobrou formu 

zábavy {zábava musí bejt, a to jsou VV umě na 1. místě). Nakonec reaguje 

na negativní příspěvky v diskuzi - vyjadřuje své odhodlání dívat se na 

soutěž, i když ji většina přispívajících hodnotí negativně {já se na to 

nepřestanu koukat, ani i kdybych byl jedinej...): 

VYVOLENÍ 2 JSOU LEPŠÍ NEŽ PRVNÍ A TO JE PRAVDA JE TO 

TEĎ DOCELA DOBŘE NAMÍCHANÉ A TO MĚ BAVÍ ALE MĚ NA TOM 

BAVÍ VŠECHNO ... VŠICHNI VV 2 JSOU DOBŘÍ AŤ TAM JE PROTIVNEJ 



JAKUB NEBO FRAJER TONY NEBO STRAŠNEJ LUBOŠ ATD. ALE 

PROSTĚ VŠICHNI TAM DÁVAJ SMYSL A JÁ SE NA TO NEPŘESTANU 

KOUKAT ANI I KDYBYCH BYL JEDINEJ A AŤ SI ŘÍKÁ KDO CO CHCE MĚ 

UŽ TÍM NENAŠTVOU PROSTĚ ZÁBAVA MUSÍ BEJT A TO JSOU 

VV U MĚ NA 1. MÍSTĚ !!!!!!!!!!! (micky) 

Autorka dalšího příspěvku kladně hodnotí účastníky soutěže {mě se 

W2 líbí víc než ty první), jedinou výhradu má k jejich častému používání 

sprostých slov. Také reaguje na fakt, že jsou v nevýhodě oproti účastníkům 

první řady (mají holt smůlu, že už to není novinka): 

Asi mám jiný názor než vy všichni, ale mě se VV 2 líbí víc než ty 

první, akorát by nemuseli být tak sprostý, to mi vadilo i na těch prvních. 

Tady ty lidi jsou mi sympatický, hlavně Karolína, Tony a vlastně většina. Ale 

mají holt smůlu, že už to není novinka. (Mia) 

Autorka následujícího názoru vyjadřuje sympatie vůči soutěžícím a 

kritizuje diváky, kteří je odsuzují, ačkoli měli možnost ovlivnit jejich výběr; 

názor na soutěžící je eticky přijatelný - toleruje jejich specifika, naopak 

diváky, resp. přispívající na webové diskusi kritizuje za jejich 

jednostrannost: 

Myslím, že VV nejsou o elitě národa, ale o obyčejných lidech okolo 

nás. Jen to občas nechceme vidět, že tu s námi žijí lidé s jinou orientací i 

třeba horší minulostí. Lidé si je vybrali a teď mají možnost se 

pohoršovat,kritizovat,atd. Kdo nechce, nemusí se dívat!!! Pomlouvat jak 

drbny ze všije hnus!!! (vera) 

Někteří diskutující kritizují diváky soutěže. Autor pod anonymní 

přezdívkou XXX se v použitých výrazech pohybuje na hranici xenofobie, a 

to jak v hodnocení diváků, tak soutěžících. Zároveň napadá TV Prima za 

vysílání soutěže (To je neskutečné jaký program se nám tady předkládá; 

PRIMO jdi do prdele s vyvolenýma...)-. 



...Jeto pro slaboduché lidi a imbecily. Jenom pro takový sortiment 

lidí, jako je I ve vile. To je neskutečné jaký program se nám tady předkládá. 

Za co nás PRIMA považuje? Za bandu cvoků, úchyláků, buzerantů a leseb? 

PRIMO jdi do prdele s vyvolenýma a lituji všechny cvoklé co se na to 

koukají, neboť normální člověk se vydrží na to koukat maximálně jednou, 

aby měl dost.(xxx) 

Autorka dalšího příspěvku se snaží přesvědčit diváky, aby se na 

Vyvolené 2 nedívali, soutěž nazývá nevkusným hnusem; apeluje jak na 

rozum diváků (stali se z vás ždímačky na peníze...; podporujete 

podvodníky...), tak na jejich city. Zejména se snaží zapůsobit na kolektivní 

vědomí národa, což zdůrazňuje také použitím pouze velkých písmen. 

Zároveň však nespecifikuje, před čím bychom měli naši republiku 

zachraňovat, což ve výsledku působí poněkud zmateně. Zajímavé je take 

použití různých osob plurálu: kontrast „vy" (diváci) versus „my" (Češi - mezi 

které se počítá i sama autorka). Použitím druhé osoby apeluje na diváky, 

aby změnili svůj postoj k RS a uvědomili si, že nesou zodpovědnost za 

Českou republiku; první osoba je prostředkem manipulace s diváky - dává 

najevo svou příslušnost ke stejné skupině jako oni („vy i já jsme Češi"). Svůj 

příspěvek autorka zakončuje téměř rezignujícím výrokem, kterým obviňuje 

diváky: 

Lidi, prosím Vás, neblázněte. Nechali jste si poplést hlavy 

nevkusným hnusem. Stali se z vás ždímačky na peníze a to i přes to, že 

sami nemáte kolikrát co do huby. Podporujete podvodníky, kteří se na Vás 

jen falešně usmívají, tahají z vás prachy a kazí vám vkus. Když začneme 

používat konečně rozum možná tu naši malou republiku ještě zachráníme, 

pokud ne tak jsme v prdeli a já se upřímně obávám toho druhého. ZNOVU 

VÁS PROSÍÍÍM - ZAMYSLETE SE, SEBERTE SE, JSTE PŘECI ČEŠI, 

ZÁLEŽÍ VÁM NA NAŠÍ ZEMI??? Bojím se, že ne....a nebo nemyslíte, 

protože to příliš bolí!!! (terina) 



Autor následujícího názoru vyjadřuje svůj pohled na celou soutěž, 

její účastníky, moderátorku a štáb i srovnání první a druhé řady. Pozitivně 

hodnotí pouze výkon moderátorky Terezy Pergnerové, naopak štáb tvrdě 

kritizuje za úroveň úkolů a neoprávněně i za výběr soutěžících - ti nejsou 

vybíráni realizačním týmem, jak uvádí, ale přímo diváky: 

Těžko říct, jsou-li větší duševní mrzáci vyvolení nebo realizační tým. 

Spíš asi ti druzí. Ti jsou odpovědní za to, koho tam vybrali a ti vymýšlí tzv. 

úkoly - třeba házet po sobě vejce. K blití. Jak chování vyvolených, tak 

úroveň štábu v čele s vedoucím projektu. Opravdu něco tak ubohého tu 

ještě nebylo a asi se jentak neuvidí. Proti vyvoleným 1 rozdíl ne o třídu, ale 

o deset tříd. ... Ani bezchybný výkon Pergnerové to nemůže zachránit, ať se 

snaží jak chce. Jen si moderováním těch odporností uškodí. Ať žije tetování, 

pírsing, vulgarita, bordel, prasečiny a volové. (Koukal) 



V. RS z hlediska sociolinavistiky 

Z hlediska sociologie můžeme sledovat jednak diváky RS a jednak 

její aktéry. Na otázku, proč studovat publikum, uvádím citaci z knihy Média 

a společnost autorů Jana Jiráka a Barbary Kópplové: 

„Pro samy mediální instituce je důležité jednak proto, že chování 

publika je užitečným nástrojem zpětné vazby a hodnocení vlastního výkonu, 

jednak proto, že publikum samo je obchodním artiklem, který médium či 

jeho zástupce nabízí inzerentovi. ... Poznání publika, jeho proměn a jeho 

chování je ale významné i pro ty, kdo studují mediální komunikaci či lidské 

chování a společnost. Vždyť užívání médií je důležitou složkou 

každodenního života a pravděpodobně i významným faktorem při 

rozhodování v některých situacích..."4 

Kdo tedy vlastně RS sleduje? Jde o celospolečenskou aktivitu, nebo 

se na tento typ pořadů dívají pouze určité skupiny obyvatel? K získání 

odpovědí na tyto otázky jsem vytvořila krátký dotazník, který mi 

zodpovědělo 144 respondentů různých sociálních a věkových kategorií. 

Dotazník byl sestaven z následujících otázek: 

1. Znáte nějaký pořad typu reality show? • NE • ANO - uveďte 

prosím jaký: 

2. Sledujete některou reality show? • NE • ANO - uveďte prosím 

jakou: 

3. Pokud ano, sledujete ji pravidelně? • ANO • NE 

4. Sledoval/a jste RS VyVolení? • ANO, 1. řadu • ANO, 2. řadu 

a ANO, 1. i 2. řadu • NE 

5. Z jakého důvodu jste sledoval/a nebo sledujete RS? 

6. Jste: • MUŽ • ŽENA 

4 Jirák, ]., Kopplová, B.: Média a společnost, Portál, Praha 2007 



7. Váš věk: • 1 5 - 2 0 let • 2 1 - 3 0 let • 3 1 - 4 0 let • 41 

- 50 let • 51 a více 

8. Vaše vzdělání: • základní • vyučen/a • vyučen/a s maturitou 

• středoškolské • vyšší odborné • vysokoškolské 

9. Co si myslíte o pořadech typu RS? 

Po vyhodnocení získaných dat jsem vyvodila následující závěry: 

Valná většina dotázaných (139 respondentů) zná nějaký pořad typu 

RS, přičemž 29% respondentů (33 žen a 9 mužů) některý z těchto pořadů 

sleduje a z nich 24% (6 žen a 4 muži) pravidelně. Ze známých RS 

respondenti nejčastěji uváděli následující pořady: VyVolení (119x), B/g 

Brother (76x), Výměna manželek (38x), Vem si mě! (30x), Česko hledá 

superstar (12x), Trosečník (8x), Jste to, co jíte (7x), Odhalení (4x), 

v menším počtu se objevily například Chůva v akci, Bailando, Stardance, 

Vypadáš skvěle!, Bar, Udělám cokoli!, Zahrada je hra, Pošta pro tebe a 

další (viz Příloha 1). Respondenti, kteří uvedli, že žádný pořad typu RS 

neznají, byli různého pohlaví, věku i vzdělání, nemůžeme tedy 

předpokládat, že jde o něčím typickou skupinu. 

Pokud jde o RS VyVolení, 59 respondentů uvedlo, že sledovalo 

pouze první řadu - z toho 66% žen a 34% mužů. První i druhou řadu 

sledovalo 21 respondentů, z nichž 71,5% tvořily ženy a 28,5% muži. Pouze 

druhou řadu sledovala jediná respondentka; 63 respondentů (z nichž 36,5% 

tvořily ženy a 63,5% muži) nesledovalo ani jednu řadu (viz Příloha 2). 

Častěji tedy RS sledují ženy. Z celkového počtu 78 žen uvedlo 42%, 

že nějaký pořad typu RS sledují, ať už pravidelně, či nepravidelně. U 

jednotlivých věkových kategorií se poměr sledujících a nesledujících téměř 

vždy blíží poměru 1 : 1 , pouze většina žen mezi 31 a 40 lety uvedla, že 

žádný takový pořad nesleduje (7 z 8 respondentek). U kategorií vzdělání je 

výsledek podobný, pouze mezi vysokoškolačkami je více těch, které RS 



nesledují. Také ze 4 respondentek se základním vzděláním ani jedna RS 

nesleduje. 

U mužů je situace zajímavější. Ze 66 respondentů uvedlo 86%, že 

žádnou RS nesledují. Na rozdíl od žen je ve většině kategorií - jak 

věkových, tak vzdělanostních - mnohem znatelnější rozdíl v počtu 

sledujících a nesledujících. Jedinou výjimku je zde věková kategorie 31 - 40 

let, kde je poměr 3 : 4. Muži, kteří nějakou RS sledují, patří do mladších 

věkových kategorií - není mezi nimi ani jeden starší 41 let. Zvláštní 

skupinou jsou mladíci studující střední elektrotechnickou školu, od kterých 

jsem získala 34 dotazníků - 94% z nich uvedlo, že žádnou RS nesleduji. 

Jedním z důvodů může být, že RS jsou jejich věkovou skupinou 

považovány za komerční pořady nehodné sledování - působí zde asi 

kolektivní názor. 

Porovnání sledovanosti jsem pro přehlednost shrnula do následující 

tabulky. Grafy k jednotlivým kategoriím viz Příloha 3 (pohlaví), Příloha 4 

(věk) a Příloha 5 (vzdělání). 

SLEDOVANOST: ANO NE 
Zeny: 32 46 

Muži: 9 " I ? 

__ 1 5 - 2 0 let 6 34 
I 21 - 30 let 21 41 

31 - 40 let 4 11 
41 - 50 let 6 9 

51 a více leť. 4 8 

ZŠ. 4 35 
SOU: 2 5 

SOU s maturitou: 3 5 
SŠ: 15 26 

L VOŠ: 6 6 

tZ VŠ: 11 26 



Můžeme tedy vidět, že sledovanost RS není výsadou žádné 

konkrétní sociální skupiny - ať už se týká pohlaví, věku nebo vzdělání. 

Obecně sledují RS více ženy - poměr mezi těmi, co nějakou RS sledují, a 

těmi, co nesledují, je celkem vyrovnaný. U mužů je tento poměr výraznější, 

ke sledování RS se jich hlásí mnohem méně. Kategorie věku jsou take 

poměrně vyrovnané, u většiny z nich se ke sledování RS hlásí přibližně 

třetina až polovina dotázaných. Jedinou výjimkou je kategorie 1 5 - 2 0 let, 

zde je však nutné vzít v úvahu, že jde z velké většiny o spolužáky (viz výše). 

Tento faktor působí také u kategorie základního vzdělání. Ostatní 

vzdělanostní kategorie jsou opět poměrně vyrovnané, ve většině z nich se 

ke sledování nějaké RS hlásí opět třetina až polovina dotázaných; jedinou 

výjimkou je kategorie VOŠ, kde je počet respondentů sledujících i 

nesledujících RS stejný. 

Důvody pro sledování RS uváděné respondenty byly nejčastěji 

zvědavost na nový typ pořadu, zábava, pozorování reakcí účinkujících, 

fandění svému oblíbenci. Někdo je sleduje z nudy, někdo ani neví proč. 

Někteří respondenti se rozepsali víc: 

„Při večeři zajímavý zdroj informací a dobrý způsob odreagování." 

„...je to legrační a líbí se mi když se hádají." 

„Sama nechápu proč :-) Zezačátku asi z nudy, možná ze zvědavosti 

o co tam půjde a pak s tím nějak nešlo přestat, bylo to dost chytlavé, 

upoutávky se snažily navnadit na něco vtipného nebo „skandálního"..." 

„První RS jsem sledovala ze zvědavosti a také mě tato RS zajímala 

z hlediska psychologického - změna chování lidí v důsledku žití 

v uzavřeném prostoru. Neméně zajímavé bylo pozorování změn 

mezilidských vztahů." 

„Specifické, reflexe společností v různých aspektech, zajímavé jako 

obraz komunikace a vztahů." 



Z nudy. popřípadě ty o bydleni nebo úpravách zahrady či chaty ¡sou 

zajímavé a mnohdy se mohu dozvědět nějakou tu užitečnou radu." 

Postoj respondentů k RS je různý. Následující reakce hodnotí tyto 

pořady kladně, a to z různých důvodů - někdo je považuje za dobrou 

zábavu, jiný za prostředek k ukrácení dlouhé chvíle, další je považují za 

zajímavé z hlediska psychologického. 

„Jsou zajímavé tím. že je možno sledovat, jak různí lidé reagují na 

různé situace." 

„Dobrá zábava pro lidi, ale osobně bych do toho nešla. Někdy je to 

přehnané a vyumělkované, ale co v televizi není." 

„Super! Baví mě to." 

„Slouží ke krácení dlouhé chvíle, pro pobavení, atd." 

„Zajímavosti o způsobu života jiných lidí, vlastnostech a životním 

postoji." 

„Proč ne, když to někoho baví." 

„Je to rozhodně zajímavý pořad, nicméně - stokrát opakovaný vtip již 

není vtipem..." 

Větší část respondentů však uvádí spíše záporné aspekty RS -

považují je za trapné, za ztrátu času, hnůj, ptákovinu, kravinu, naprosto 

zbytečný pořad, nevhodný způsob zábavy, akci beze smyslu, lacinou 

zábavu, komerci, nebo dokonce zločin proti lidskosti. Důvody pro negativní 

hodnocení RS mohou být různé. Mnoho respondentů záporně hodnotí celý 

formát tohoto typu pořadů: 

„Podle mého názoru jen fenomén dnešní doby... Něco, co člověka 
ničím neobohatí..." 

„Reality typu VyVolení jsou pro mě zbytečnost, nemá z toho užitek 
nikdo potřebný." 

„Většinou ubohé. Nevydržím sledovat celý díl natož řadu." 



„Snižuji lidskou důstojnost." 

„Na počátku asi hit, opakováním sledovanost upadá." 

Někteří respondenti poukazují na marketingovou strategii televizních 

stanic - odsuzují ji, ačkoli většinou připouštějí, že z hlediska zisku jde o 

dobrý tah: 

„Ždímačka na lidi přes sms, business, divadlo." 

„Je to dobrý business TV stanic a mobilních operátorů." 

„Hezká marketingová myšlenka, jinak ztráta času." 

„Jsou trapné za účelem jednoduchého dosažení zisku." 

Jiní respondenti reagují spíše na soutěžící - často se objevuje 

zejména myšlenka, že se RS účastní pouze kvůli zisku. Dalším důvodem 

pro negativní postoj k soutěžícím je jejich chování. 

„Za peníze udělám cokoliv!" 

„•• .Nelíbí se mi snadný výdělek za nic!" 

„Zásah do soukromí, někdy trapné, jindy smutné." 

„Nejsem příznivec nahlížení do soukromí jiných, navíc když se 

chovají nenormálně." 

„Myslím, že většině zúčastněných to přidělá psychické problémy na 

zbytek života." 

„...Pod vidinou zbohatnutí jdou pryč zábrany, zásady, slušnost i vse 

ostatní čím se člověk vyvyšuje nad ostatní živočichy s mozkem podstatně 

menším." 

Objevily se také názory na diváky RS - některé z nich jsou docela 

negativní, ačkoli i jejich autoři mnohdy připouští, že nějakou RS sledovali 

nebo sledují. Své názory se mnohdy snaží zmírnit použitím různých 

dovysvětlujících komentářů, uvedených většinou v závorkách. 



„Myslím si, že většina našich spoluobčanů a je to dáno dobou v jaké 

žijeme (ale neříkám, že všichni!) dá přednost reality show před nějakým 

zajímavým dokumentem..." 

„...lidé, kteří RS sledují jen chtějí utéct od vlastních problémů nebo si 

posílit ego, že tak hluboko ještě nekleslí." 

„...možná pěkné pokoukání pro individua svoyeurskými sklony 

(řečeno samozřejmě s nadsázkou)..." 

Nejkritičtější a nejsdílnější skupinou jsou opět mladí muži mezi 15 a 

20 lety studující střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Jsou většinou 

vůči RS kritičtí, ale někteří z nich reagují i pozitivně. Zajímavá jsou 

přirovnání k akváriu nebo žumpě, ale také nepodložené názory, že se tyto 

typy pořadů týkají pouze méně vzdělaných lidí nebo mladší generace, což 

bychom čekali spíš od starších respondentů, nikoli vrstevníků. Objevují se i 

názory, že televize už níž klesnout nemůže, že RS jsou ještě horší než 

telenovely, případně že slouží pouze k „zaplácnutí" vysílacího času. Hodně 

reakcí se týkalo soutěžících - zejména jejich povahy a intelektu (vypatlaný, 

extravagantní, psychicky narušení... versus obyčejný člověk). Často se 

objevuje také srovnávání RS s realitou, s opravdovým životem. Těm 

nejzajímavějším z jejich názorů jsem se rozhodla věnovat samostatný oddíl, 

i když by se daly zařadit do předchozích kategorií: 

„...obsah přibližně odpovídá žumpě a to je ještě urážka žumpy. 

Obecenstvo se z většiny kryje se čtenáři všemožných Blesků, Suprů, Aha a 

podobných „seriózních" médií. Smutné je, že tito lidé mají také volební 

právo." 

„Je to fenomén pro méně vzdělané lidi." 

„Lidé si myslí, že je zajímavé pozorovat akvárko. Je to pořad pro lidi 

kteří berou svět kolem sebe moc vážně a poznávají pak v TV svůj vlastní 
život." 



„Reality shoW spolu s rychtokvašenými seriály o lidských citech a 

vztazích mě odrazují od sledování televize." 

„Je to jen ztrapňování účastníků a ukázka špatného vkusu mladší 

generace národa." 

„Myslím si, že mkdo se před kamerou nedokáže cho.a, přirozené, a 

droto to ve skutečnosti vlastně REALITY show není... 

„Je to jako sledovat zvířata ve výběhu. Je to bezmezná přetvářka a 

snaha zviditelnit se za každou cenu. S reálným životem to nema n,c 

společného." 

„Choděj tam vypatlaný lidi, který se neumí chovat Akorát si dělají 

ostudu." 

v nich nejsou běžní lidé ale něčím extravagantní či psychicky 

narušení." 

„Obyčejný člověk v ní nemá šanci." 

„Nelíbí se mi podobný způsob zviditelňování a vydělávání peněz" 

.Dělá to z lidí úplně někoho jiného. A jiný blbci se na to dívají a 

televize na tom vydělává." 

„Některé jsou velice zajímavé, podají různé informace o životě jiných 

lidí." 

„Některé můžou být fajn ale abych sledoval vyvolený apod. je 

zbytečnost stačí že žiju svůj život!!" 

„Pokud jsou povedené tak je to někdy zajímavá sociální studie ale 

většina současných nestojí za sledování." 

Zajímavé jistě je, že mnohé z jejich názorů potvrzují i odborníci. 

V článku Růžičky a kol. Realita „Reality show". Psychologická analýza se 

kolektiv autorů zabývá fenoménem RS z mnoha různých aspektů. Jako 



příklady si odborníci zvolili RS VyVolení a Big Brother. Jejich celkový pohled 

na RS je záporný, v závěru článku uvádějí: 

„Domníváme se, že (RS VyVolení a Big Brother) nepatří do 

veřejného celoplošného vysílání. Svým profilem, průběhem i jednotlivými 

momenty, v duchu negace a destrukce mravních hodnot a ideálu, 

v projevech pokleslosti a úpadku lidských vztahů, je považujeme za 

nevhodné a ohrožující nejen děti a mládež, ale svým působením také 

ostatní lidi i celou kulturu."5 

Negativně hodnotí zejména mystifikaci diváků „předstíráním reality, 

autentičnosti a věrohodnosti chování a jednání účastníků"6, vliv těchto 

pořadů na vývoj dětí a mládeže v důsledku nápodoby (zejména v oblasti 

lásky a sexuality, která je prezentována jednostranně - pouze tělesně, nikoli 

citově), či mravní ohrožování diváků způsobené posouváním hranic 

morálních hodnot: 

«... tím, jak ničí, popírá a permanentně zpochybňuje hranice mravů i 

dobrého chování a pěkných a slušných lidských vztahů, reality show lidskou 

svobodu ohrožuje."7 

Autoři se ve své analýze podrobně věnují zejména způsobu výběru 

soutěžících do uvedených pořadů, jejich motivaci pro účast v soutěži a 

chování. Výběr soutěžících je podle nich manipulativní, neboť režie vždy 

zvolí do užšího výběru tři lidi podobného typu, takže diváci nemají možnost 

si zvolit jinak; navíc výběr není reprezentativní, neboť „nebyly zastoupeny 

statisticky významně lidské typy, osobnostní charakteristiky, zaměstnání, 

vzdělání, rodinný původ atp. ... Vybírány jsou osoby z nestandardních, 

spíše okrajových vrstev naší společnosti, často z narušených rodin, lidé, 

kteří povětšinou nemají vstupem do řadu měsíců trvajícího pořadu co ztratit, 

ani co se týče stabilního zaměstnání, ani co se týče vztahů."8 Nejčastějšími 
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důvody pro účast v soutěži jsou podle autorů možnost získání výhry a 

zviditelnění se v médiích. Zároveň ve svém článku upozorňují, že 

důsledkem ztráty intimity, izolace od svých blízkých a držení v „sociální 

ponorce" může být u některých soutěžících i duševní poškození. Následky 

se však mohou projevit až mnohem později, vtzv. posttraumatickém 

syndromu a často Jatentně v podobě psychických, psychosomatických a 

somatických symptomů"9. 

Dále se autoři zabývají diváky RS a jejich důvody pro sledování 

těchto pořadů. Docházejí k názoru, že lidé sledují RS, neboť je zajímá a 

baví pozorovat chování druhých lidí. Zajímavým pro diváky je zejmena 

„pohled do zrcadla, ponaučení, fascinace tématy, osobní angažovanost 

v podobných nebo stejných situacích, srovnání, starost, zájem, pece, 

potřeba přijít věcem na kloub, snaha změnit něco u druhých i ve 

společnosti."10 Někteří diváci navíc sledování účastníků RS vnímají jako 

„reverzní důkaz vlastní důležitosti"11. Zároveň jsou oba zkoumané porady 

zajímavé jak pro ženy, tak pro muže: 

„Není nezajímavé, že akční události, děje či situace preferují muži, 

ženám více konvenuje společenský seriál. Odpovídá to založení obou 

pohlaví, které je patrné i ve skutečném životě."12 

Celý článek byl vůči RS velice kritický, ačkoli autoři na jeho konci 

Připustili, že ne vše, co se v pořadech děje, je špatné. Svůj postoj odůvodnili 

v samém závěru článku: 

„Diváci i my jsme viděli milé výjevy i sympatické projevy lidí, jímave a 

hluboké scény a situace, překvapivé rozhovory a zajímavá témata ... rada 

situací i momentů na nás zapůsobila svou pozitivní hodnotou a laděním. 

Tato skutečnost však nakonec neměla relativizující efekt. Naopak, ještě více 

jsme se utvrdili v předsvědčení, že celek určuje smysl částí a kontext smysl 

celku. Celek v kulturně historických souvislostech je to, co se nám zjevuje 
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" T a m t é ž 
2 Tamtéž 



jako fenomén. Z tohoto důvodu jsme pořad jako celek posoudili kriticky a 

odmítavě."13 

Článek je velmi zajímavý, ačkoli je pojatý hodně jednostranně -

neuvádí ani jediný konkrétní příklad nějaké zajímavé situace nebo třeba 

citlivého chování soutěžících. Autoři se obhajují tím, že tyto projevy nemely 

relativizující efekt na celou soutěž, podle mého názoru by se však analýza 

měla opírat jak o záporné, tak i o kladné aspekty pořadu. Ani u záporného 

hodnocení se však neobjevují konkrétní příklady nebo citace, ale pouze 

obecné příklady, což může vyvolat pocit, že autoři vlastně dané pořady moc 

nesledovali. Některé názory jsou navíc příliš vyhrocené - například tvrzeni, 

že RS ohrožuje lidskou svobodu. V některých názorech s autory však 

souhlasím - například s důvody sledovanosti RS nebo s manipulativním 

chováním režie při výběru trojic soutěžících - to se však týká pouze první 

řady VyVolených, což autoři ve svém článku nezdůraznili. 

Rozdílné názory mají lidé i na aktéry RS - jednak na soutěžící, ale i 

na moderátory, štáb, apod. Nejvíce na očích jsou samozřejmě soutěžící, 

diváci je mohou sledovat buď v pravidelných televizních přenosech, nebo 

třeba celý den přes internet. Mnoho lidí při pohledu na soutěžící napadnou 

otázky: To jim nevadí, že budou neustále pod dohledem? Co od toho 

očekávají? Každý ze soutěžících čeká od svého pobytu ve vile něco jiného. 

Někdo přiznává na rovinu, že tam jde pro peníze, jiný čeká adrenalin, 

romantiku, nebo chce dělat show. Na internetových stránkách 

http://fora.xchat.centrum.cz/vyvoleni2 jsem u jednotlivých soutěžících našla 

důvody, které uváděli: 

Pluto: do vily jde pro peníze, za zábavou a poznáním nových lidí 

Karin: pro dávku adrenalinu 

Karolína: má ráda napětí a adrenalin, kdo nic neriskuje, nic nezkazí 

Růžička, J. a kol.: Realita „Reality show". Psychologická analýza 
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sama 

Martin, jde udělat pořádnou show 

Petr: za novými přáteli, zábavou 
u v h zkušeností hlubší poznání sebe 

Marcy. pro obohacení osobních zkusenosii, 

Marie: pro extrémní situace, zkušenost, vzrušení 

Pavel za romantikou, stresem, adrenalinem a hádkami 

Jestli nakonec po skončení svého pobytu ve vile měl, p o * ze 

oio určitě to pro ne musela oyi 
dosáhli toho, co očekávali, nezjistíme, ale urcne w 

zajímavá zkušenost. 

Pro mé ¡sou soutěžící hlavními objekty zkoumáni. V době, kdy ¡sem 

začala pořady nahrávat, bylo ve vile 1 1 z původních 1 6 soutěžících. Uvad m 

je v pořadí, v němž bylí voleni; v závorce je uvedena ^ 

vystupovali ve vile, dále jejich celkové umistění v soutez, a poc 

strávených ve vile. 

• Antonín Jalovec (Tony) 1. Místo, 105 dnů 

• Karina Hovjacká (Karin) 10. místo, 55 dnů 

• Daniel Joao (Píuto) 4. místo, 103 dnů 

• Karolína Vrbasová (Karol) 8. místo, 76 dnů 

• Martin Hranáč (Martin) 6. místo, 90 

• Petr Stanovský 11. místo, 48 dnů 

• Marcela Paskova (Marcy) 3. místo, 104 dnů 

• Marie Kovácsová 2. místo, 103 dnů 

• Pavel Pelán 5. místo, 94 dnů 

• Petr Krejczy (Pity) 7. místo, 77 dnů 

• Jan Mikulecký (Kykolka) 9. místo, 27 dnů 

Důvody k účasti v RS, prostředí, z něhož pocházejí, věk, vzdělán, i 

sexuální orientace - to všechno souvisí s jejich způsobem komunikace, 

některých soutěžících můžeme pozorovat různé odchylky od spisovného 



jazyka a užívání jazykových variet - dialektů, sociolektů, slangu, atd. 

Někteří soutěžící například přinesli do povědomí širší veřejnosti určité 

jazykové novinky - slova, slovní spojení, věty - které se ujaly mezi diváky a 

začaly se běžně používat. Je to podobné jako u filmů, ze kterých jsou lidé 

schopni citovat mnohdy celé pasáže. Zároveň tyto výrazy slouží také jako 

identifikace jednotlivých soutěžících, případně ke ztotožnění diváka 

s určitým soutěžícím. Pokud si vzpomeneme na první řadu VyVolených, 

můžeme uvést Vladkovo „ty vogo", což byl sice celkem běžný výraz mluvy 

mládeže v 80. letech, ale od jisté doby už je silně spojen právě s Vladkem 

Dobrovodským, nebo výraz „fičák" Emila Zajace. I tyto výrazy se však 

postupem času z mluvy vytrácejí, neboť přicházejí noví soutěžící s novými 

specifickými výrazy. 

Také ve druhé řadě přinesl každý ze soutěžících určité výroky. 

Většina z nich se nepřenesla do mluvy širší veřejnosti jako třeba již zmíněný 

„fičák", ale přesto podle nich můžeme identifikovat jednotlivé soutěžící. 

Pavel často používal výrazy „na pohodu" nebo „buď svěží"; Martin „no to je 

hardcore" a „Jdi do dža!"; Karolína „zdarec", „Tak to je hrubý!", „Hm, tak jo, 

nashle."; Pluto „To je šupec!" nebo dovětek „...víš jak?". S Tonym jsou 

spojené výroky J o je mazec!", „Konec, prostě.", „Ať si se mnou dělaj co 

chtěj, ale tohle ať nedělaj."; s Marií výkřik „Kalíme!"; Marcy při různých 

příležitostech používala větu „Jsou to miláčkové." - ať už šlo v té chvíli o lidi, 

auta, nebo třeba o štěňátka. 

Na internetových stránkách www.vyvoleni.big-brother.cz a 

www.osobnosti.cz jsem našla informace o jednotlivých soutěžících - věk, 

povolání, bydliště, zájmy atd. - z nichž můžeme pochopit mnoho o jejich 

způsobu komunikace. 

Tonymu bylo v době soutěže 30 let, ze všech soutěžících byl 

nejstarší. Pochází z Prahy a je vyučený truhlář. Původní profesí byl 

provozní baru, ze zálib uvedl sport a kouření. Na otázku, co udělá s výhrou, 

odpověděl: „A kdo říká, že vyhraju?" Jeho životním postojem je „Co řeknu, 

http://www.vyvoleni.big-brother.cz
http://www.osobnosti.cz


platí". V komunikaci byl věcný, mluvil jasně, když byl nervózní, používal 

vycpávková slova a opakoval se. Jako rodilý „Pražák" používal protetické „v" 

a koncovky adjektiv -ej, -ý namísto -ý, resp. -é v mužském, resp. středním 

rodě. 
Karin pochází z Ostravy. Ze soutěžících ve vile byla nejmladší - bylo 

jí 18 let. Před účastí ve VyVolených studovala 4. ročník střední hotelové 

školy. Jejími zájmy jsou malování, kreslení, psychologie, řízení auta. Čast 

výhry by věnovala rodině, část na charitu a boj proti rakovině. Jejím 

životním postojem je „upřímnost, zůstat sama sebou, dělat to, co mě baví". 

S tím souvisí také její nejčastější výrok: „Ale já se prostě neumím chovat 

jinak." V její mluvě se občas projevil ostravský původ krácením dlouhých 

hlásek; jinak působila spíše zamlkle. 

Plutovi bylo v době soutěže 25 let, zaměstnán byl jako supervizor 

telemarketingu. Bydliště měl v Brně, vzdělání středoškolské. Ze zálib uvedl 

sport, hudbu a pařby. Na dotaz o životním postoji odpověděl: „optimista, víra 

v sebe, mít rád lidi, nesuď, dokud nepoznáš". Co udělá s výhrou, nevěděl. 

Z jeho mluvy bylo zřetelně poznat, že pochází Brna nebo jeho okolí. 

Používal typické výrazy (například „děcka", „šupec", „hej"...), spisovné 

koncovky, charakteristickou intonaci. 

Karol bylo v době soutěže 25 let, pracovala jako knihkupec. Pochází 

z Brna. Vzdělání má střední odborné s maturitou. Jejími zálibami jsou tanec, 

sex, cestování, masochismus, sebedestrukce, psychoanalýza. K připadne 

výhře uvedla: „část rodině a zbytek do banky, abych to nepropařila". 

Životním postojem je „kdo nic neriskuje, nic nezkazí". Na rozdíl od Pluta 

byla Karolínina komunikace méně ovlivněna brněnskou mluvou, více se 

blížila obecné češtině, pouze intonace byla občas typicky brněnská se 

stoupáním na konci věty. 

Martin pochází z Ústí nad Labem, ale bydlí v Praze. Do vily šel ve 

svých třiadvaceti letech. V kolonce „povolání" uvedl „umělec" - před svým 

účinkováním ve VyVolených působil v divadle Semafor. Jeho sexuální 

orientace je homosexuální. Jeho zájmy jsou bowling, seriál Rodinná pouta, 



zpěv, hraní v divadle. Z výhry chtěl sponzorovat dětský domov, jeho 

životním postojem je optimismus. Martin mluvil obecnou češtinou, z jeho 

způsobu komunikace bychom mohli odvodit i jeho sexuální orientaci - a to 

nejen z komunikace verbální (intonace, artikulace), ale zejména 

z neverbální - používal často ženská gesta, postoje, mimiku. Zčásti 

můžeme tento způsob komunikace přičítat i „hře na mamku a taťku", kterou 

Martin bavil diváky společně sTonym, je však pravděpodobné, že je to 

způsob Martinovi vlastní, neboť stejně komunikoval i při rozhovorech 

s Terezou Pergnerovou v přímých přenosech nebo s Dianou Kobzanovou 

v Noční show. 

Petr pochází z Ostravy, má středoškolské vzdělání. Před soutěží 

Působil jako pojišťovací poradce, ve vile mu bylo 24 let. Ze svých zálib uvedl 

sport a zábavu ve společnosti. Výhru by použil na podnikání, ale hlavně by 

si pořádně užíval života. Jeho životním postojem je: „Užívej si každý den 

naplno, nikdy nevíš, co se stane, jak se probudíš". V komunikaci byl 

zdrženlivější, působil poněkud zamlkle; jeho ostravský původ se (podobně 

jako u Karin) občas projevil krácením dlouhých hlásek. 

Marcy byla před soutěží studentka vysoké školy. Pochází z Příbrami, 

ve vile jí bylo 25 let. Jejími koníčky jsou jízda na koni, na bruslích, tanec, 

módní a interiérové designerství, ruční práce. K výhře uvedla: „Výhra není 

to, proč jsem se do VV přihlásila, v případě úspěchu věnuji část výhry 

nemocným a potřebným." Jejím životním postojem je neutuchající až 

nepříjemný optimismus, poradit můžeš, pomoci musíš. Charakteristickým 

^sem její komunikace je snaha o spisovnost, obzvlášť v přímých 

Přenosech, a také rozvážnost - vždy se rozmyslela, než něco řekla. Ostatní 

soutěžící se na ni často obraceli s dotazy týkajícími se pravopisu -

například při zápisech do deníku. 

Marii bylo v době soutěže 21 let, pochází z Prahy. Vystudovala 

střední chemickou školu, ale před svým pobytem ve vile pracovala jako 

Pokladní. Jejími zájmy byly hudba, četba, kino. Část výhry by věnovala na 

opuštěné děti a pejsky, zbytek by si užila. V životě chce něco dokázat, být 



silná. Mluvila obecnou češtinou. (Zajímavé bylo, že ačkoli vystudovala 

chemickou školu, nevěděla, co je aluminium - ani poté, co jí Tony řekl jeho 

chemickou značku.) 

Pavel vystudoval střední veřejnoprávní akademii, zaměstnán byl 

jako strážník městské policie, ve vile mu bylo 26 let. Pochází z Hrotovic na 

jižní Moravě. Záliby uvedl všestranné; co udělá s výhrou, zatím nevěděl. 

Jeho životním postojem je pohoda. Ve své mluvě používal přemíru 

vycpávkových slov, často se opakoval, zakoktával a opravoval. Mluvil hodně 

rychle a často poněkud nesrozumitelně. 

Pity je stejně starý jako Pavel. Pochází z Havířova, střední školu 

nedokončil. Povolání uvedl svobodné - působil ve skupině předvádějící 

travesti-show. Jeho sexuální orientace je homosexuální. Jeho zálibami byly 

hudba, tanec a film. Nevěděl, co by udělal s výhrou, životní postoj neuvedl. 

V Pityho komunikaci se stejně jako u Martina projevuje jeho sexuální 

orientace a také povolání - zejména v gestech a mimice, obojí nese ženske 

rysy. Ve verbální komunikaci působil zdrženlivě. 

Kykolkovi bylo také 26 let, před vstupem do vily pracoval jako číšník. 

Ze svých zájmů uvedl sport, sex, rybaření, muziku. Jeho životním postojem 

je žít naplno, výhru si chtěl užít na maximum. Mluvil obecnou češtinou. 

Co se stalo se soutěžícími po skončení soutěže - zda se vrátili ke 

svému původnímu zaměstnání, nebo zcela změnili svůj život - jsme mohli 

sledovat zejména v bulvárním tisku. Na internetových stránkách deníku 

Super jsem našla článek ze 13. 4. 2007, který informoval o životech 

účastníků druhé řady VyVolených: 

„Někteří VyVolení se stále objevují ve společnosti, kam jsou zváni. 

Mnozí z nich vědí, že jejich medializace je zapotřebí. I když odpůrci této 

nality show dávají najevo své názory a mladé lidi nazývají rychlokvaškami, 

snaží se většina z VyVolených dokázat svou pracovitost, kterou spolu 
s »Provařenými" obličeji umějí šikovně skloubit dohromady. 



Relativné nejsnazší cestu má výherce druhé řady Tony Jalovec 

Výhru deseti milionů užívá ve zdraví se svou manželkou Renatou a medům 

se snaží co nejvíce vyhýbat. 
Prahu jako město s mnoha možnostmi považují někteří exVyVolení 

za spásu a usadili se tu natrvalo. Jediný pár v soutěži, Dana 

Bekasisová (také účastnice druhé řady VyVolených - pozn. aut.) a 

Petr Stanovský, zvolil přesně tuto variantu. D a n a pracuje v cestovní 

kanceláři a Petr jako číšník. 

Pro stále oblíbenější internetovou televizi pracuje jako 

reportérka Karolína Vrbasová. 

S travesti show Královny nocí nadále vystupuje Petr Krejczy alias 

Pity. 

Marie Kováczová žije spokojeně. Našla si přítele podle svých 

Představ a nazpívala svůj první singl. Zpívání ji zřejmě dostatečně neuživí, a 

tak momentálně údajně pracuje jako servírka v pražské restauraci. 

Showman Martin Hranáč stále hledá toho pravého. Usadil se 

v Praze a stále má díky účasti v této show zajímavé kšefty. 

Mimo republiku se teď zdržuje ... Marcy. Kvůli médiím 

Přišla o spolupráci na charitativním projektu. Ve Švýcarsku pracuje 

jako účetní ve velké nadnárodní společnosti. 

Domov neopustil Pavel Pelán a pracuje v rodinné firmě jako 

instalatér okapů. 

Kontroverzní video s pořádnou nakládačkou čokoládového krasavce 

Daniela Joao alias Pluta viděl snad už každý. Jinak Pluto obráží různé 

akce, kde vystupuje třeba jako polonahý barman. Sám se snaží nadále 

Působit i jako hudebník. 

Sympatická tmavovláska Karin Hovjacká zůstala věrná Ostravě, kde 

studuje. Jejím snem je otevřít si tam vlastní kosmetické studio. 

Kykolka neboli Jan Mikulecký se po krátkodobém vztahu s Terezou 

Pergnerovou usadil. Má stálou přítelkyni a v Kosově Hoře u Sedlčan má 

^r, na jehož otevření se sjelo několik členů kapely Divokej Bili." 



VI. RS z hlediska pragmatiky 

Pragmatické aspekty komunikace mezi soutěžícími navzájem a mez, 

nimi a Terezou Pergnerovou jsou velice zajímavým předmětem zkoumán,. 

V rámci RS VyVolení můžeme sledovat několik typů komun,kace. 

Nepřirozenější je rozdělení komunikace na verbální a neverbální. 

Lidé na rozdíl od zvířat komunikují zvětší části verbálně. Neverbální 

komunikace zůstává pro mnoho lidí na okraji zájmu, ale většina z nas ji 

během komunikace alespoň podvědomě věnuje pozornost. Například když 

s někým mluvíme, můžeme podvědomě na základě jeho neverbální 

komunikace vytušit, že nám lže, něco zatajuje apod. Pokud se vsak 

neverbální komunikaci nevěnujeme blíže, můžeme takový pocit pokládat za 

nevhodný nebo ho potlačit, protože pro něj nemáme pádný důkaz. Kdo se 

neverbální komunikací zabývá, může po velmi krátké době rozpoznat, že 

mu jeho partner v komunikační situaci lže. Do neverbální komunikace totiž 

Patří široká škála oblastí, ze kterých můžeme o člověku vyčíst více nez 

Pouze z jeho verbálního projevu - jde zejména o vzhled, gesta, řec tela, 

Postavení v prostoru. Důležité je, že verbální a neverbální složka 

komunikace se vzájemně prolínají a až na výjimky vystupují společně. 

Výjimkou, kde je neverbální složka výrazně potlačena, je například 

komunikace přes telefon, naopak verbální složku postrádá pantomima neoo 

znaková řeč. 

Podle B. D. Rubena (1988) mají verbální a neverbální systém tř. 
shodné rysy: 

1 • v obou se můžeme vyjadřovat účelově i neúmyslne 

2. u obou jsou nutností určitá pravidla a vzorce 

3. mohou se zdvojovat, vzájemně se podporovat nebo si odporovat. 

Kromě dělení komunikace na verbální a neverbální existuje také 

^ l en í podle toho, v jaké rovině organizace společnosti se komunikace 

odehrává. Jirák14 rozlišuje komunikaci: 
1 • iBkafíei^onální (komunikace se sebou samým), 

1 r s i ř " " ~ 
lra 'J" K5pplová- Média a společnost, Portál, Praha 2007 



2. interpersonální (mezi dvěma až třemi lidmi), 

3. skupinovou (uvnitř nějaké ustavené skupiny), 

4. meziskupinovou (mezi ustavenými skupinami), 
5. institucionální/organizační (existující v rámci politického systému, 

podnikatelského subjektu, apod.), 
6. celospolečenskou (tzn. komunikační procesy, jež jsou 

potenciálně dostupné všem příslušníkům určité společnosti, spadá sem i 

mediální komunikace). 

Kunczik charakterizuje komunikaci jako Jednání, jehož cílem 

z hlediska komunikátora je přenos sdělení jedné či více osobám 

prostřednictvím symbolů"15. Podle této definice musí komunikace vždy 

probíhat mezi nejméně dvěma jedinci: „Intrapersonální „komunikace", kdy 

člověk mluví sám se sebou nebo kdy medituje, nepředstavuje komunikaci, 

Protože zde není žádné sociální jednání, žádná sociální akce"16. Dalším 

znakem komunikace je záměrné užívání symbolů - pouhá reakce (například 

výkřik, zardění se) nebo neúmyslné předání informace komunikaci 

nepředstavuje. Rozhodujícím činitelem pro existenci komunikace je dle 

Kunczika pouze záměr komunikátora, nikoli správná recepce sděleni 

Příjemcem. 

Můžeme tedy vidět, že Kunczik a Jirák mají odlišné názory na 

intrapersonální komunikaci - Jirák ji za komunikaci považuje, zatímco 

Kunczik nikoli. Já se ve své práci budu nadále držet typologie podle Jiraka. 

Kunczik se také zabývá masovou komunikací a jejími účinky. 

Masovou komunikaci pokládá za „sociální subsystém, který je ve 

Nájemném vztahu s dalšími subsystémy společnosti"17. Těmito subsystémy 

jsou politika, vzdělávání, ekonomika, náboženství a další; příklady jejich 

vzájemného působení uvádí Kunczik dva - vznik mediální výchovy jako 

vzdělávacího předmětu či vědy a účinky reklamy na svět obchodu. Nakonec 

shrnuje účinky masových médií do jednoduché definice: 

15 k" • 
16 Tamtéž' M ' : ^ ^ "WS0VÓ komu"llwce, Karolinum, Praha 1995 17 l^unc. • 

UnCZlk' M'; Zák,ady masové komunikace, Karolinum, Praha 1995 



.... jako intersubjektivně zjistitelné vlastnosti a/nebo změny chování 

jednotlivců, sociálních systémů a společenských procesů, které mohou být 

vysvětleny - s přihlédnutím k sociálnímu kontextu - obsahem, formami 

nebo organizací médií. "18 

Ve VyVolených můžeme sledovat všechny typy komunikace 

vymezené Jirákem. Mezi soutěžícími je nejčastější komunikace 

interpersonální a skupinová, ale v určitých situacích i meziskupinová nebo 

intrapersonální. Meziskupinová komunikace probíhá například při plněni 

různých úkolů, kdy jsou soutěžící rozděleni do několika skupin, 

intrapersonální například při zápisu do deníku nebo ve zpovědní místnosti. 

Komunikace mezi Terezou Pergnerovou a soutěžícími ma rysy 

institucionálního typu komunikace - moderátorka zde zastupuje instituci 

(Prima TV), zatímco soutěžící jsou v pasivní pozici. Celospolečenskou 

komunikaci zajišťují moderátoři ve vztahu k publiku. 

Následující dvě situace mohou být příkladem intrapersonální 

komunikace i přesto, že jejich protagonisté je neprožívají pouze uvnitř sebe 

sama, ale vyjadřují je slovně. V prvním případě je komunikantem Karin, 

která se stranou od ostatních soutěžících věnuje zápisu do deníku - ten je 

sice určen všem soutěžícím a Karin jim svůj zápis přímo adresuje, ale 

Popisuje vněm své vnitřní pocity před odchodem do duelu - ty byly 

zachyceny pouze díky tomu, že si po dopsání svůj zápis celý znovu 

Polohlasem přečetla: 

•Jak už je to tady, přišel den, kdy je třeba si zabalit a odejít. To, 

Jestli se vrátím, nevím, ale moc dobře víte, co si myslím. Je 22. den (v 
měsíci), což by mi mohlo přinést štěstí. Na večer se těším, ale odtud se mi 
Vůbec nechce, četla jsem si svůj první zápis v tomto deníku z 1.3., kde 

Píšu, že tady nemám co dělat. Cítila jsem se sama, měla jsem dojem, že si 
day "uvyknu, a jako že první týden až čtrnáct dní byl opravdu psycho. 



Trvalo mi to dlouho, ale teď je tady můj druhý domov a vy jste má druhá 

rodina. Proto kdybych dnes měla jít domů, jsem hrdá na těch 56 dni 

strávených ve vile. Nechci působit trapně nebo ohraně, ale mám vás 

všechny moc ráda. ... pokud jsem vás tímto unudila k smrti, tak se 

omlouvám, ale musela jsem to hodit na papír - je mi tak lépe a omlouvám 

se za své sobectví. Večer bude šílený, nemám dalších slov, takže se s vami 

loučím. Mám vás ráda, nashle." 

Ve druhém případě sledujeme pocity a vnitřní boj Pavla, který si o 

samotě v sauně formuluje důvody výběru soupeře do duelu: 

„...někdo se vrátil z duelu dvakrát, někdo se vrátil jednou a vlastně 

někdo ani ještě v duelu nebyl - to znamená, že vlastně Karol s Maruškou 

tady nebyly vůbec, ale když to vezmu ze svý stránky, tak prostě obě dve 

mám strašně moc rád, každou úplně - každou jinak, ale prostě do duelu si 

je vzít nemůžu... První volba, sem hodně taktizoval, pak mě to tak nějak 

jakoby až trošku malinko uzemnilo, protože jsem se chtěl strašně moc vrátit. 

Teď je změna v tom, že se chcu zase vrátit, ale jestli budu taktizovat, nebo 

nebudu taktizovat, to přesně nevím... A teď! Koho, protože vy všichni jste 

strašně perfektní lidi, úplně suprový, všechny vás mám rád...každej je 

jedinečnej, každej má ňákej - každej tvoří součást toho řetězce, každej by 

tady chyběl, všichni jste strašně silný hráči a to je právě ten problém, že 

z těch strašně silnejch hráčů nemůžu určit jednoho, slabýho, kterýho bych 

moh vyzvat..." 

V mnoha komunikačních situacích dochází také k porušováni 
m a x i m dvou zásadních principů komunikace - kooperačního a 

zdvořilostního. Kooperační princip byl vymezen roku 1975 Paulem Gricem, 

který ve svém díle „Language and Logic" přišel s názorem, že lidé ve 

vzájemné komunikaci spolupracují, a to na základě určitých pravidel. Tato 

pravidla - m a x i m y _ j s Q U č t y ř j . m a x i m a k v a l i t y i kvantity, způsobu a 

relevance. Maxima kvality ukládá mluvčímu, aby mluvil pravdu a nelhal; 
m a x i m a kvantity, aby sděloval všechny potřebné informace (ani více, ani 



mene); maxima způsobu, aby mluvil jasně (ne dvojznačně nebo příliš 

stručně, bez použití elipsy) a maxima relevance, aby mluvil kvěci a 

Posunoval komunikaci vpřed (zbytečně se neopakoval). 

Pokud si mluvčí není jist, zda plně vyhoví maximám zdvořilostního 

principu, může posluchačům předem naznačit, že pravděpodobně nějakou 

z nich zcela nedodrží. Prostředky, které k tomu v komunikaci používáme, se 
v anglické pragmatice označují jako „hedges". Většinou jde o úvodní fáze 
vety. Pokud například nechceme porušit maximu kvality, použijeme 

některou z následujících frází: „mohu se mýlit...", „nejsem si zcela jist...", 

»Pokud vím, tak..." apod. Při hrozícím porušení maximy kvantity často 

začínáme větu slovy „ve zkratce...", „jak nejspíš víte...", nebo „nebudu vás 

nudit všemi detaily...". Když hrozí, že porušíme maximu relevance, řekneme 

například „nevím, zda je to důležité..."; u maximy způsobu „může to působit 

Poněkud zmateně...", „nevím, zda je to dostatečně srozumitelné..." nebo 

-neisem si jistý, zda to dává smysl...". 

Zdvořilostní princip vymezil Geoffrey Leech ve svém díle „Principles 
Pra9matics" (1983). Vycházel přitom z Griceova kooperativního principu: 

"Musíme ovšem připustit, že kooperativní princip se dostává do 

Pozice, pokud se objeví výjimky, které jím nemohou být uspokojivě 

ysvětieny. Právě z tohoto důvodu nemůžeme na zdvořilostní princip 

'žet pouze jako na další princip doplňující princip kooperační, nýbrž jako 
nezbytnou součást, která ho ochrání před závažnými problémy."19 

Zdvořilostní princip pracuje se dvěma hlavními kategoriemi -

kategorií ¡ó" , 

»Jd (mluvčí + případné další osoby) a kategorií „druhý" 
c Vychází z potřeby neztratit tvář - tj. obraz sebe sama, to, jak 

zentujeme na veřejnosti. Každý člověk má přitom dvě tváře - pozitivní 

negativní a ty střídá v závislosti na konkrétní situaci. Pozitivní tvář je or|entovaná na ostatní, sebe považuje za součást kolektivu, zatímco 
negativní tvář i* o je samostatná, silná. Někdy záleží také na kultuře, ve které 

se 

a 



člověk vyrůstá - například ve východní společnosti (Japonsko, Čína) 

převládá pozitivní tvář, v západní (USA) naopak negativní. 

S pojetím tváří úzce souvisí také pojetí zdvořilosti - stejně jako tváře 

můžeme rozlišit zdvořilost pozitivní a negativní. „Strategie pozitivní 

zdvořilosti vede žádajícího k apelování na obecný cíl či přátelství..." V teto 

strategii klademe opět důraz na společný cíl, považujeme komunikačního 

partnera za sobě rovného, proto si troufneme formulovat například žádost o 

Půjčení pera takto: „Hele, co takhle půjčit mi pero?" Tento přímý typ dotazu 

však znamená pro tazatele větší riziko odmítnutí, proto mu většinou 

Předchází nějaká forma seznámení a přípravy vhodné situace. Strategie 

negativní zdvořilosti je mnohem běžnější. Typické pro ni je použiti 

modálního slovesa v otázce, například: „Mohl bys mi půjčit pero?" 

Také zdvořilostní princip má několik maxim, které jsou uspořádány 

do dvojic podle toho, zda jsou orientovány na kategorii „já" nebo „druhý"; 

maximy souhlasu a sympatie jsou orientovány na obě kategorie: 

1 • maxima a) taktu - minimalizuj výdaje druhého 

b) velkorysosti - minimalizuj své výhody 

2. maxima a) uznání - minimalizuj neuznání druhého 

b) skromnosti - minimalizuj sebechválu 

3-maxima a) souhlasu - minimalizuj neshody mezi sebou a 

b) sympatie - minimalizuj antipatii mezi sebou a 

Pojetí „tváří" je patrné i z chování soutěžících ve vile. Každý z nich je 

součástí kolektivu. Ve srovnání s účastníky první řady je tento kolektiv podle 
T e r e z y Pergnerové kompaktnější, soutěžící lépe spolupracují, dokáží 

Pracovat jako tým. Tím ukazují svou pozitivní tvář - tu nikdo z nich nechce 

tratit, aby nebyl ostatními vyřazen ze hry. Soutěžící však zároveň 

respektují jeden druhého, udržují si určitý odstup a považují své kolegy za 

lC,C'"/ fagn'aUcx> Oxford Introductions to Language Study, OUP, 1996 

druhým 

druhým. 



nezávislé a samostatné jedince, čímž ukazují i svou negativní tvář. 

Kompaktnost kolektivu soutěžících je jistě také důsledkem jejich pobytu 

v uzavřeném prostoru vily - zde spolu prostě musejí vycházet. Jak řekl Tony 

ve zpovědní místnosti při rozhovoru s Dianou Kobzanovou: 

„... já si myslim, že tady člověk najde společnou řeč i s lidma, s 

kterejma by v normálním životě třeba ani nepromluvil, tady je to fakt úplné 

jiný..." 

Celý kolektiv se samozřejmě v průběhu soutěže vyvíjí, tvoří se různé 

skupinky podle vzájemných sympatií. 

, v m e n a i i t mnoho příkladů porušení 
V komunikací vyvolených muzeme j p Q S , 0 U Ž Í k jejich 

maxim - následující tři komunikační situace na 

T ' ' > - • -t ce 82 den všichni vyvolení uklízejí vilu, jen Komunikační situace. 8Z. aen, 
Martin sedí v obýváku na pohovce a nic nedela. 

Tonyl: Ty nebudeš p o k l i z e . néco?! ^ ^ 

Martini: Tak já čekám až t e d a jako neco y W e . 

T2: Tak to, co mužem poklizet, mužem poki.zet, ne. 

Nemusíš zase se mnou mluvit jak s idiotem. ^ ¡diotem? 

T3: TO že se té zeptám, jestli nebudeš ^ ' Z m K * 

To je, no, protože jsi idiot, jedinej, kerej sedl, no. ̂  ^ ^ 

ti člověk nemůže už ani nic říct a urážíš se za každou o 

M3A: Tak si sbal ten svůj cholerismus, do baíuzku -

T4A: Já nejsem cholerickej... 

M3B: - a můžeš s ním odejít někam -

T4B: ...Já se té zeptám „Ty nebudeš nic ^ J ^ ^ 

M3C: - třeba na Václavský náměstí. Ja se 

nebudu se s tebou hádat, já to nemám zapotřebí. 

T5: Ty vole ty si tak urážlivej a...hm... 



M4: Já to nemám z a p o j í , * se s 

T6: Co, že se tě zeptám, jestli nebudeš neco dělat, jako b 

M5: Ale jakým tónem jsi to řek. řad 

T7: Hm, ty nebudeš nic dělat? Vidíš všichni jak tady kmiíaj 

sedíš, jak geroj... 

M6: Se klidně jako na mě vykřič, a v pohodě. 

T8: Já nekřičim. Já ti jenom fikám, že to nechápu. Ze 

lidi vokolo tebe dělaj a uklízej tvůj bordel... 

Ml: Já sem si toho nevšim> prostě! 

T9: Ty sis toho nevšim už devadesát dní, no. 

710: A víš, co s, přeju? Aby to všechno pusti,i ven, všechno. 

MS. A j á s / p r e i u - Berta?(iedna 
T i l : Hm... proč uklízíš ty talíře, protože 

z kamer) 

M9: A? Sem si nevšim... , ^ wčímaf 

nemůžu, mně tak vadí, tak mi vadí ten člověk -

M10: Mně zase vadíš ty... 

T12B: - tak mi vadí ten člověk, jak je línej. 

TV. nejde o otázku, spíše o vyzvu - ^ k c e aPe,u; Tony porušuje 

maximu taktu-chce po Martinovi, aby něco dělal ^ - e k ám) a l e 

M1: Martin obhajuje své chování - negativní tvář (ja cekám, ^ ^ 

ukazuje i pozitivní tvář - používá množné číslo (vymyslíme, ude ame 

jako kolektiv 

K,óř- nedokončena 

T2; také pozitivní tvář, neohrožuje Martinovu tvar, 

výpověď doplněná neverbální komunikací 



M2: v první větě opět obhaju je své chování , uvádí důvod, 

nedokončená výpověď - z nedostatku argumentů; ve druhé větě brání svou 

tvář - útočí na Tonyho tvář, porušuje maximu sympatie 

T3: otázkou si obhajuje tvář, následně útočí na Martinovu tvář -

uvádí argumenty (... protože jsi idiot, jedinej kerej sedí, no.) a obhajuje je 

(Co ti na to mám říct?...) 

M3A - M3C: porušování zdvořilostního principu - skáčou si do řeči, 

porušují maximy souhlasu a sympatie; Tony brání svou tvář (T4A, T4B) 

T5: Tony rezignuje na argumentaci, útočí na Martinovu tvář; výraz „ty 

vole" můžeme považovat za nadávku, ale zde jde spíš o výraz podivu, není 

na něm důraz; výpověď je nedokončená - porušení maximy kvantity - ale je 

doplněna neverbální komunikací - mávnutí rukou 

M3C - M4: porušení maximy relevance - několikrát opakuje to 

samé, což není nutné, neposunuje to komunikaci vpřed 

T6: porušení maximy relevance - opakuje svou předchozí výpověď 

(T4B), dodáním své funkce (Jako boss) zdůrazňuje svou nadřazenost -

porušuje maximu sympatie a útočí na Martinovu tvář 

M5: snaží se obhájit svou tvář útokem na Tonyho - nelíbí se mu 

způsob, jakým s ním mluví 

T7: znovu porušuje maximu relevance (opakování) a navíc také 

maximu kvality - používá hyperbolu, nadsazuje (všichni...kmitaj, sedíš jak 

geroj) 

M6: staví se do role oběti, brání svou tvář („já za nic nemůžu, ty jsi 

ten, kdo se chce hádat") 

T8: brání svou tvář (Já nekřičím.), obhajuje svůj způsob komunikace 

(Já ti jenom řikám, že to nechápu.), používá výčitku vůči Martinovi -

ohrožuje jeho tvář 

M7: brání si tvář, důraz na negativní tvář (já - samostatný jedinec) 

T9: útočí na Martinovu tvář, porušení maximy kvantity - přehání 

počet dní 

T10: řečnická otázka - ihned zodpovězena 



T11: porušuje zdvořilostní princip - skáče Martinovi do řeči; útočí na 

jeho tvář - myslí si, že Martin jedná účelově, protože si všiml, že je 

sledován kamerou (Berta) 

M9: nepokračuje ve své předchozí výpovědi, reaguje na Tonyho 

otázku - snaží se hájit svou tvář, ale podle jeho neverbální komunikace je 

jasné, že měl Tony pravdu (usmívá se, kroutí sebou) 

T12A - T12B: porušují zdvořilostní princip - skáčou si do řeči, Tony 

dává najevo, že ví, že měl pravdu ohledně Martinova chování - opakuje 

ironicky Martinovu výpověď (Jo ty sis nevšim...), usmívá se při tom; druhá 

část jeho výpovědi {Já prostě si ho nemůžu ráno všímat...) není adresována 

Martinovi, mluví spíš pro sebe, porušuje maximu relevance - opakování (tak 

mi vadí...), nakonec udává důvod. 

V celém rozhovoru jde o porušení maxim sympatie a souhlasu; jak 

Tony, tak Martin se snaží bránit svoji tvář a ohrozit tvář druhého - pokoušejí 

se svalit odpovědnost za hádku na druhého. V polovině rozhovoru už je 

patrné, že se hádají víceméně z legrace, že to nemyslí zcela vážně, což je 

patrné z jejich neverbální komunikace - usmívají se při tom, dělají delší 

pauzy a čekají na reakce druhého, „přehrávají" - zvýšená artikulace a 

mimika. 

Následující dialog je ze stejného dne jako předchozí, opět jde o 

rozhovor mezi Tonym a Martinem. Štáb vymyslel vyvoleným hru na žokejky 

(Marcy, Marie) a koně - každá žokejka si vybrala dva kluky. Tonyho si ani 

jedna dívka nevybrala, měl tedy dohlížet na dodržování pravidel. Martinovi 

se hra od začátku nelíbila, nadává na ni. 

M1: Tee, já nevím, kdo tydíety idiotský hry vymejšlí! Na koně! Eee, já 

- mmm - neunesu vás! 

T1: Takže dí ven a budeš tu hru brát vážně! Nazdar. A zavážu ti -

M2: Tohle je idiotská hra! 

T2- A už jsi zlobil! A už jsi zlobil, už se mi to nelíbí... a zavážu ti ruce. 

M3: A proč bys mi vázal ruce? 



T3: Protože zlobíš a -

M4: Je to idiotská hra je todleto, idiotská hra! 

T4: Pocem... 

M5: Nejdu! 

T5: Pocem! 

M6: Ty seš hajzl! 

T6: Pocem!! 

M7: Proč se na mně musíš mstít?! 

T7: Pocem!!! 

M8: Já du do stáje, vole! 

T8: Ne! 

M9: MmmW 

T9: Začneš poslouchat! 

M10: Ne! 

T10: Dělej, kopyta... 

M11: Ne! Nebudu ti dávat svoje kopyta! 

T11: Máš poslouchat, dělej... 

M12: Já sem ale nic neudělal... 

T12: Dělej. 

M13: Ale já mám poslouchat svýho žokeje. 

773; Dělej! Máš poslouchat mě, já sem velitel stáje. Natáhni ruku, 

nebudeš diskutovat, vůbec, jinak bude hrozně zle! A drž! 

M14: To je idiotská hra! Je to i-di-ots-ká hra todleto! 

(Tony si vyžádal od štábu batoh, dal do něj dvě lahve vody - Martin 
t o musel nosit na břiše jako handicap za lenost.) 

T14: Martine! 

M15: (neverbální komunikace - nedívá se na Tonyho, ukáže mu 

Prostředníček) 

T15: Martine! 

M16: (nedívá se na Tonyho) Co je?! 



T16: Di nosit! ... Běž s nima a budeš jí, teďka až bude kouřit, tak 

budeš jí držet ty. 

M17: Počkej až tadíeta hra skončí! 

T17: Tahle hra bude kvůli tobě trvat do nekonečna. 

M18: Ať si klidně trvá! Tě upozorňuju, že až tadíeta hra skončí-

T18: To není můj výmysl! A hlavně ty bys neměl dělat koně, ale 

chrta! 

M19A: Seš nepříjemnej, nepříjemnej celej den -

T19A: Protože všichni-

M19B: - od rána seš nepříjemnej! 

T19B: - všichni dělaj to, co maj -

M20: Fuck off!!! Fuck off! (doplněno zvednutými prostředníčky) 

T19C: - jenom Martin Hranáč -

M21A: Martin Hranáč nosí-

T19D: - mmm, jak to tam bylo napsaný - hranatej buzerant z Ústí -

nedělá opět nic! 

M21B: Martin Hranáč z Ústí nosí Máárcy Paškovou, která vááží o 

ňákejch dvacet kilo víc než já! 

T20: Ale nosí ji asi tak jednou za štyry hodiny! 

M22: Fuck off! 

T21: Kvůli tobě tato soutěž bude trvat tři dny! 

M1: Martin vyjadřuje nelibost, používá vycpávkové výrazy, nadávku 

(idiotský hry) - ta je ještě zdůrazněna v intonaci 

T1: Tony dává najevo svou nadřazenost - používá imperativ, výraz 

„nazdar"-, nedokončuje výpověď, Martin mu skočí do řeči 

M2: porušuje maximu relevance - opakuje, co už řekl 

T2: také porušuje maximu relevance - opakuje, co už řekl, aby 

zdůraznil, že Martin porušil pravidla hry, navíc tím ohrožuje Martinovu 

Pozitivní tvář (tím, že Martin porušuje pravidla, dělá problémy celému 



kolektivu); ve druhé části výpovědi dává najevo svou nadřazenost („už se 

mi to nelíbí..."- překročil jsi hranici, teď tě potrestám) 

M3: Martin brání svou tvář, snaží se působit jako hodný a poslušný, 

předstírá, že neví o svém provinění 

T3: Tony odpovídá na Martinovu otázku, ale nedokončuje výpověď, 

neboť mu Martin skočí do řeči 

M4: znovu porušuje maximu relevance - opakuje, co už řekl dříve, 

neposunuje komunikaci vpřed 

T4 - T7: několikanásobně porušuje maximu relevance - opakuje 

svou výpověď, rozdílná je pouze intonace - graduje pro vyšší důraz 

M5: Martin nechce Tonyho poslechnout, odmítá uznat jeho 

nadřazenou pozici 

M6: útočí na Tonyho tvář - používá nadávku, kterou ho obviňuje, 

snaží se na něj přenést zodpovědnost za hádku 

M7: také útok na Tonyho tvář - nejde ani tak o otázku, jako spíš o 

obvinění a manipulaci: dělá ze sebe oběť, z Tonyho kata 

M8: brání si negativní tvář („já" - samostatná osobnost), odmítá 

uznat Tonyho nadřazenost 

T8: snaží se Martinovi zabránit v odchodu, opět dává najevo svou 

nadřazenost, chce, aby se Martin podřídil a poslechl ho 

M9: používá pouze vycpávkový výraz, který doplňuje neverbální 

komunikací (mimikou) - dává najevo nelibost 

T9; stále se snaží uplatnit svou autoritu - používá imperativ 

M10: odmítá se podřídit 

T10: používá imperativ, ale intonace je mírná, snaží se Martina 

přesvědčit po dobrém, apeluje na jeho pozitivní tvář (součást kolektivu) 

M11: nechce se podřídit, brání svou negativní tvář 

T11- brání si tvář, ukazuje Martinovi svou pozitivní tvář - zastupuje 

štáb, dělá to kvůli kolektivu, ne pro vlastní potěšení 

M12: brání si tvář, snaží se přesvědčit Tonyho o své nevině 



T12: používá imperativ, ale intonace tomu neodpovídá - nejde o 

rozkaz, spíš o pobídku, apel 

M13: Martin stále odmlouvá, snaží se vykroutit z povinností, do nichž 

ho Tony nutí 

T13: používá imperativ s patřičnou intonací — dává najevo svou 

nadřazenost, opírá se o rozhodnutí štábu („máš poslouchat mě...")] ve 

druhé části výpovědi používá výhrůžku (Jinak bude hrozně zle!") a opět 

imperativ pro zdůraznění své autority 

M14: porušuje maximu relevance - znovu opakuje, co už řekl dříve, 

ještě to zdůrazňuje slabikováním 

T14, 15: nejde jen o oslovení, ale zejména o pobídku (k činnosti) 

M16: zlobí se na Tonyho, že mu dal handicap - používá imperativní 

intonaci 

T16: používá imperativ, popisuje, co přesně má Martin dělat, znovu 

ukazuje svou nadřazenou pozici 

M17: vyhrožuje Tonymu, útočí na jeho tvář 

T17: snaží se apelovat na Martinovu pozitivní tvář (měl by se snažit 

o dobro celého kolektivu, jehož je součástí) 

M18: první větou sám ohrožuje svou pozitivní tvář, ve druhé části 

výpovědi používá explicitní performativní formuli („Tě upozorňuju...") pro její 

zdůraznění, nedokončuje výpověď, neboť mu Tony skočí do řeči 

T18: brání svou tvář (Jo není můj výmysl!"); ve druhé části výpovědi 

provokuje Martina - narážka na jeho tělesnou konstituci 

M19A,B: útočí na Tonyho tvář, porušuje maximu relevance -

opakuje několikrát to samé 

T19A - D: brání svou tvář - uvádí důvody svého chování vůči 

Martinovi, v závěru výpovědi provokuje Martina odkazem na sms vzkazy od 

diváků („hranatéj buzerant z Ústí") 

M20' brání svou negativní tvář, dává najevo nelibost a ohrožuje 

Tonyho tvář, doplňuje neverbální komunikací (zvednutými prostředníčky) 



M21A,B: používá třetí osobu, i když mluví o sobě - reakce na 

předchozí Tonyho výpověď, brání svou tvář; prodlužováním dlouhých 

samohlásek zdůrazňuje svůj negativní názor na hru a na svůj trest 

T20: opět používá třetí osobu - reakce na Martinovu výpověď, 

zlehčuje ji - útočí na Martinovu tvář 

M22: porušuje maximu relevance - opakuje již vyřčené 

T21: útočí na Martinovu tvář, zároveň apeluje na jeho pozitivní tvář 

(jeho postojem bude trpět celý kolektiv) 

V celém rozhovoru můžeme pozorovat porušování maxim 

zdvořilostního principu, zejména maxim sympatie a souhlasu - Martin a 

tony se hádají, Martin Tonyho obviňuje, skáčou si do řeči. Tony navíc 

porušuje maximu taktu - chce, aby Martin něco dělal. Na rozdíl od 

předchozí komunikační situace se zde nehádají z legrace, ale berou hádku 

vážně - Tony je v pozici „šéfa", snaží se být spravedlivý, nechce, aby celý 

kolektiv soutěžících ve vile trpěl kvůli Martinovu chování. 

Komunikační situace: 75. den; W se baví na zahradě s karaoke, 

Karol jde do zásobovací místnosti pro pití, štáb ji tam zavře. Ostatní W se 

dál baví, jen Marcy se snaží dělat něco pro to, aby Karol pustili, protože 

Karol trpí klaustrofobií. 

Marcyl (ve zpovědnici): Mě by zajímalo, proč je Karol zavřená v ... 

v tom...v ...v garáži, zajímalo by mě, zdali pro to něco mužem udělat, 

zajímalo by mě jakej vliv má na to to, že s tím nic neděláme, bavíme se 

z toho, co nám dala. 

Zpovědníkl: Milá Marcy... 

Marcy2: Ano? 

Zpovědník2: Karol je zavřená v zásobovací místnosti proto, protože 

... se nám chce! 

Marcy3: Hm, tak to bude náročný... 



Marcy4 (v kuchyni, mluví s Plutem): Hrozně sobecký chování, jako, 

votevřít si chlast, bavit se a pařit, a jí tam nechat. To je tak strašně sobecký, 

a proto podle mě ji tam nechali ještě dýl. ... Já bych se takhle nikdy 

nechovala, já jsem hned chtěla jít tam něco... prostě něco! 

Karol je propuštěna, jde do vily, kde sedí Martin a Marcy: 

Martini: Sem se snažil tě dostat ven, všem jsem říkal, aby něco 

udělali. 

Marcy5: Cože? Martine?! Karol? 

Karoll: Já jsem tě slyšela, Martine, cos řikal. 

Marcy6: To si děláš srandu, Martine! 

Martin2: Ne, já to říkám tady, na fěrovku. 

Marcy7: Martine pojď to říct všem ostatním. Teď vám ukážu vzorový 

případ stoprocentního lháře. Pojď, Martine, řekni to všem ostatním! 

Martin3: Já sem řek, že sem se snažil celou dobu s tím něco udělat 

aby ji pustili ven... 

Marcy 8: Martine, ty nejsi sedmihrá- mmm... sedmilhář, ty jsi miliontej 

lhář, patnáctimiliontel lhář! 

Martin4A: Marcy, jedinej, kdo seděl u karaoke a zpíval si, jsi byla ty! 

(ukazuje na Karol posunky, aby byla zticha a nezasahovala, že je to 

kanad a) 

Martin4B: já jsem běhal do zpovědnice, sem běhal do zpovědnice, 

aby ji pustili ven. 

Marcy9: Jdi do prdele, vypadni... 

Martin5: Ty jsi seděla u karaoke a nic jsi neudělala. 

Karol2: Marcy nezpívala, já jsem neslyšela, že by zpívala, vůbec 

jako. 

Martín6: To je jedno, ale prostě - (Marcy odchází, na Karol) Co 

děláš?! Dyť jsem ti říkal, kanad a na Marcy! 



Karol3: Já na to nemám náladu ale, já jsem teď byla zavřená ve 

zpovědnici půl hodiny, vůbec nemám náladu na kanadu, jako. 

Marcyl: snaží se získat informace, porušuje maximu relevance — 

několikrát opakuje „zajímalo by mě", ačkoli to není nutné, nepřispívá to 

k posunu komunikace; v jednu chvíli nemůže najít vhodný výraz - několikrát 

opakuje předložku, používá ukazovací zájmeno, nejspíš čeká 

nápovědu/pomoc od komunikačního partnera (zpovědník), ale ten 

nereaguje - nakonec si Marcy vypomůže slovem „garáž", ačkoli to není 

přesný výraz, který hledala - je vidět, že situace je pro ni opravdu náročná. 

Zpovědníkl: používá pouze oslovení, mluví pomalu - snaží se 

vyvolat napětí 

Marcy2: dává najevo, že se soustředí, čeká odpověď na svoji otázku 

Zpovědník2: i nadále napíná - dělá dlouhé pauzy, manipuluje -

ukazuje svou nadřazenost, používá množné číslo (my = štáb) 

Marcy3: dává najevo svůj nesouhlas, zároveň však uznává 

nadřazenost štábu, výrok působí rezignovaně 

/.../ 

Marcy4: vyjadřuje svůj postoj a názor na chování ostatních („To je 

tak strašně sobecký ...já bych se takhle nikdy nechovala...") 

/.../ 

Martini: vychvaluje svou negativní tvář, zároveň tím porušuje 

maximy skromnosti a kvality - úmyslně lže 

Marcy5: brání si tvář, intonací dává najevo nesouhlas a snaží se 

Martina přimět k pravdivému výroku, také se obrací na Karol - hledá u ní 

podporu 

KaroM: reaguje na výrok Marcy - podporuje ji a ohrožuje Martinovu 

tvář (ví o jeho skutečném chování - ví, že lže) 

Marcy6: nejde o otázku, spíš o výzvu, aby přiznal, jak se opravdu 

choval - dává mu příležitost, aby očistil svou tvář 



Martin2: nepřistupuje na Marcyinu nabídku, stojí si za svým, chce si 

udržet tvář 

Marcy 7: v první a poslední větě se obrací na Martina - opakuje to 

samé (výzvu, aby to, co řekl Karol, řekl přede všemi) - porušuje maximu 

relevance, zároveň útočí na Martinovu tvář (používá imperativ); ve druhé 

větě výpovědi se obrací na ostatní vyvolené, chce upoutat jejich pozornost-

klade důraz na použité přívlastky („vzorový...stoprocentního"), aby ohrozila 

Martinovu tvář před ostatními 

Martin3: znovu opakuje, co řekl Karol - snaha udržet si tvář, i když 

mu musí být jasné, že všichni ví, že lže 

Marcy8: útočí na Martinovu tvář, porušuje maximu uznání a také 

maximu kvality - používá hyperbolu, zároveň ji graduje a zdůrazňuje 

intonaci („.. .nejsi sedmilhář, ty jsi miliontej lhář, patnáctimiliontRj lhář!") 

Martin4A,B: útočí na Marcyinu tvář a brání svou tvář, porušuje 

maximu relevance (opakuje); použitím neverbální komunikace se snaží 

zapojit Karol do hry 

Marcy9: porušuje maximu sympatie - použitím hrubého výroku vůči 

Martinovi, zároveň je znát, že rezignuje na další výměnu názorů, je 

rozzlobená 

Martin5: stále se snaží Marcy ještě víc vyprovokovat, znovu opakuje 

již vyřčené - porušení maximy relevance 

Karol2: brání Marcy, snaží se chránit její tvář, ohrožuje tím Martinovu 

tvář; také porušuje maximu relevance - opakuje to samé, ale nejspíš za 

účelem upřesnění („já jsem neslyšela, že by zpívala..."), použitím výrazu 

„vůbec" ještě zdůrazňuje pravdivost svého a Marcyina tvrzení 

Martinö: první část výpovědi není dokončená - jednak neměl 

argumenty, jednak Marcy odchází; druhou částí výpovědi reaguje na 

předchozí výrok Karol - otázkou „Co děláš?!" se ptá na důvod jejího 

chování a dává najevo nelibost, útočí na Karolinu tvář (nechce hrát jeho 

hru) 



Karol3: brání svou tvář, vysvětluje důvody svého jednání, porušuje 

maximu relevance - opakuje dvakrát to samé, podruhé to navíc zdůrazňuje 

slovem „vůbec" 

Rozhovor mezí Marcy a Martinem je manipulační ze strany Martina, 

který se snaží Marcy vyprovokovat, aby jí pak mohl sdělit, že šlo o kanadu. 

Jeho záměr mu narušuje Karol, protože s ním odmítá spolupracovat a brání 

Marcy. V celém rozhovoru jde o porušování maxim zdvořilostního principu -

zejména maximy sympatie a souhlasu, ale Martin je porušuje záměrně (za 

účelem rozzlobit Marcy), zatímco Marcy je porušuje proto, že brání svou 

tvář. Navíc Martin porušuje maximu skromnosti (chválí sám sebe), Marcy 

porušuje maximu uznání (neuznává Martina, ale naopak ho obviňuje). 

Z maxim kooperačního principu je neustále porušována maxima relevance 

- ačkoli je rozhovor poměrně dlouhý, komunikace se vlastně nijak výrazně 

neposunuje vpřed, neboť účastníci komunikační situace neustále opakují, 

co už jednou nebo vícekrát řekli. 



VII. VyVolení a manipulace 

V RS VyVolení můžeme vysledovat tři typy orientace manipulativní 

komunikace. První se týká pouze soutěžících - jak manipulují mezi sebou, 

případně ve skupinkách. Dále můžeme pozorovat, jak štáb manipuluje se 

soutěžícími. Třetí typ je nejobecnější - jak tento pořad a média vůbec 

manipulují s diváky. Tématu manipulace se dotýká i Piotr Stasiňski v textu 

Média jako překážka v komunikaci? Že jsme manipulováni pomocí médií, je 

podle něho stejně samozřejmé, jako fakt, že jsme v životě manipulováni 

jinými lidmi. Nejde však o jednoduchý proces: 

„Jsme-li manipulováni, manipuluje nás často totéž médium 

v odlišném směru a různá média v rozličných směrech... Týž zpětný efekt 

platí pro ty, kdo manipulují médii... Když nemohou přímo, zkoušejí námi 

manipulovat např. tzv. cíleným prosakováním informací. "21 

Zvláštní formou manipulace je propaganda - jde vlastně o 

manipulaci médii, přičemž média následně manipulují publikem. Jirák 

propagandu definuje jako „úsilí mocenských elit nejrůznějšího typu 

(církevních, ekonomických, politických i vojenských) o ovlivnění průběhu 

působení médií ve svůj prospěch dosažením předem naplánovaných efektů 

působení. ... V běžném, každodenním užití se propagandou rozumí 

manipulace médii s cílem dosažení společenské kontroly. "22 

Propagandou se zabývá také Jan Barták ve svém textu Průvodce 

minovým polem propagandy. Podle něj „propaganda, zejména ve své 

mediální podobě, usiluje o upevnění čí změnu našich mínění, postojů a 

stanovisek v zájmu propagandisty, vydavatele, politické strany, hnutí 

apod."23 

Autor popisuje, jak propaganda ovlivňuje diváky a hlavní triky a 

způsoby manipulace, které ktomu využívá. Zabývá se přitom zejména 

Stasiňski. I'.: Média jako překážka v komunikaci? In: Média jako překážka v komunikaci, Sborník textů 
mezinárodní konferenci Litoměřice 2002, Vivo a Votobia, Praha 2003 
Jirák, J„ Kopplová, B.: Média a společnost, Portál, Praha 2007 

Barták, J.: Průvodce minovým polem propagandy In: Média jako překážka v komunikaci. Sborník textů 
mezinárodní konferenci Litoměřice 2002, Vivo a Votobia, Praha 2003 



propagandou politickou, ale většina jím uváděných poznatků se dá stejně 

tak aplikovat i na jiné manipulátory. K tématu své stati podotýká: 

„Nejde mí o to vyvolávat deziluze o poslání médií, spíše o navození 

zdravé skepse k jejich nestrannosti a zdánlivé objektivitě. Jen ta nás může 

ochránit před více či méně dovedně skrytými intencemi, imputovanými 

názory, nepodloženými svědectvími atd. Není to ostatně nic nového pod 

sluncem. Manipulativní a dezinformační praktiky jsou tak staré jako 

propaganda sama. "24 

Také uvádí sedm nejrozšířenějších triků propagandy (podle Institutu 

propagandy: 

• Vytrvalé uvádění epitet - desavuování něčeho tak, že bez uvedení 

věcných příčin se opakuje negativní epiteton 

• Sympatické okolnosti - sepětí něčeho s pozitivní okolností za účelem 

naklonění si publika k akceptaci určité věci bez zkoumání důvodů 

• Přenášení - přenášení autority, resp. Prestiže, z jedné věci nebo osoby 

na jinou věc nebo osobu, pro kterou se chce získat náklonnost, nebo 

opačně - vyvolat odpor 

• Svědectví - odvolání se na mínění osoby buď oblíbené nebo 

nenáviděné kvůli zdůvodnění, že je něco špatné, nebo dobré 

• Lidskost - metoda, která spočívá ve vyvolání dojmu, že to, co se hlásá, 

je správné, neboť to pochází od „lidu", „národa", „nás všech" 

• Překrucování faktů a argumentů - zvýhodňování faktů nebo lží, které 

mají za cíl představit věc v co nejlepším nebo naopak v co nejhorším 

světle 

• Nahánění stáda - hlásání, že všichni členové skupiny, do které 

patříme, akceptují program nebo ideu propagandisty a proto že i my 
25 

musíme s ním souhlasit. 
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Vedle těchto triků ovšem existují i metody využívané propagandou 

k manipulování informacemi a argumenty. Barták uvádí následující, ale 

připouští, že je možné najít i mnohé další: 

. emocionalizace (tj. apelování na pudy člověka, vzruchy, zneužívání citů 
- běžné např. v reklamě), 

. klamání (tj. překrucování skutečností, klamání v oblastí faktů, uvádění 
polopravd), 

. zastírání či zkreslování pramenů, zakrývání konfliktů (tj. popírání 

konfliktů, vyvolávání iluzí o pěkném životě a spravedlivém světě, 

odvádění příjemců od zásadních problémů), 

. propagování falešných vzorů, vyvolávání pocitu důvěry u příjemce 

(médium „dělá advokáta malému člověku"), 

> subjektivízace (tj. intimizace, personalizace politických skutečností a 

událostí), 

< trivializace (důraz na bezvýznamném a vedlejším), 

zdánlivá objektivnost (pseudovědeckost, fiktivní nadstranickost a 

nezávislost), 

stereotypizace (redukce politických souvislostí na nic neříkající 

formulky, šablony, hesla), 

pomluvy, 

senzacionalizace, 

zneužívání silných nebo slabých stránek prezentace sdělení 

(prioritní zařazení, rozsah, vysílací čas...), 

hypertrofie informací (tj. úmyslný nepřehledný chaos, navozování 

fiktivních souvislosti...), 

mystifikace politiky (politika jako víra, přírodní jev záhada), 

deformované zpracování informace (událost popsaná v nesprávných 

souvislostech, generalizace atypických jevů, zdánlivé alternativy, falešné 

předpoklady, skutečnosti bez souvislosti, nehistorické popisování 

událostí), 



• zatajování důležitých informací (např. vynecháváním důležitých 

podrobností, jejích degradací způsobem zařazení na okraj 

zpravodajského bloku, listu či stránky...), 

• fatalistícké interpretování každodenního dění, 

• „strategie argumentů" (tj. výběr faktů adresovaných podvědomí, 

odvádějící člověka od logického rozboru reálné skutečnosti), 

• strategie persuase (metody a techniky, jejíchž cílem je vyvolat žádoucí 

reagenci) 

Formami manipulace jsou také falešné interpretace - zde autor 

vymezuje opět několik variant - a hrátky s míněním. 

Manipulativní komunikace je protikladem komunikace asertivní -

etické. Asertivně jednající člověk dokáže srozumitelně vyjádřit svá přání a 

své požadavky a slušnou cestou je prosadit, má pozitivní postoj k druhým 

lidem, respektuje je, ale zároveň si je vědom hodnoty sebe sama. Asertivní 

komunikace vylučuje používání kvaziargumentace - nejčastější formy 

manipulace. Ta má tři části - vlastní kvaziargumentaci, argumentaci 

s jazykovými vadami a vadnou komunikaci. Kvaziargumenty na první pohled 

působí logicky a věcně, ale přitom jsou manipulativními prvky. S většinou 

z nich se setkáváme v běžném každodenním životě, mnohdy je i 

používáme, aniž bychom si uvědomili, že jejich pomocí manipulujeme se 

svým okolím. Nejčastější z kvaziargumentů jsou: 

• argumentum ad baculinum (= klackem, holí) - neargumentujeme 

racionálními argumenty, ale fyzickým nebo psychickým násilím -

snažíme se dostat druhého do pozice strachu, kdy přistoupí na to, co by 

jindy neudělal 

• argumentum ad misericordiam (= působením na city) - neracionální, 

nejde k věci; může být i neverbální, např. slzy 

• argumentum ad populum (= k lidu) - manipulace pomocí motivace 

(pokud vím, s čím se člověk identifikuje); davy ovlivňujeme přes jejich 

emoce, nikoli racionálními argumenty 



• argumentum ad dominem (= k člověku) - obrácení pozornosti na 

protivníka, má celou řadu figur 

Stejně jako lze určit typy kvaziargumentů, můžeme rozlišit typy 

manipulátorů. Každý člověk manipuluje jinak, přičemž může jednotlivé 

způsoby střídat podle konkrétní situace. Manipulátor chce vždy dosáhnout 

svého cíle nebo nějakých výhod na úkor adresáta. Existují čtyři typy 

manipulátorů: 

1. kat - snaží se druhého dostat do podřízené pozice, snížit jeho 

sebevědomí a ukázat mu svou nadřazenost 

2. zachránce - staví se k druhému jako jeho přítel, bez jehož pomoci 

druhý nemá šanci uspět, opět tím ukazuje svou nadřazenost 

3. lichotník - snaží se druhému vlichotit do přízně a tak získat, co chce 

4. oběť - manipuluje s druhým, aby udělal něco místo něj 

Se všemi těmito typy se setkáváme v každodenní komunikaci a 

můžeme je pozorovat také mezi vyvolenými. Manipulátorem však nemusí 

být pouze jedinec, často jím je celá skupina lidí - jako například štáb pořadu 

VyVolení, který soutěžícím vymýšlí program, tresty, odměny, atd. Tím vším 

5 nimi může velice snadno manipulovat. Manipulátorem může být také 

organizace, která pak manipuluje více či méně širokou skupinou lidí (různé 

íáboženské sekty apod.). 

V médiích je velice běžná manipulace pomocí reklamy. Zde můžeme 

idhalit různé výše uvedené triky používané propagandou, stejně jako 

vaziargumentaci a různé typy manipulátorů. Běžným trikem je například 

svědectví" - známá osobnost (zpěvačka, herec, apod.) nám doporučí 

ýrobek, který sama vyzkoušela, a může tedy zaručeně potvrdit, že daný 

/robek opravdu funguje. Reklama s oblibou sází na známé tváře, protože 

ibuzují v lidech větší důvěru. Časté manipulační strategie používané 

reklamě jsou například emocionalizace nebo zdánlivá objektivnost 

vádění výsledků různých „vědeckých studií světoznámých institutů"). 



Kvaziargumenty jsou nejčastěji ad misericordiam, útočící na naše city. 

Můžeme se setkat i s různými typy manipulátorů, nejčastěji se zachráncem 

(pouze s naším výrobkem budete skutečně nejlepší) a lichotníkem („Vy za 

to stojíte!"). 

Také ve VyVolených se můžeme setkat s manipulací diváků. Častým 

manipulátorským trikem je zde senzacionalízace a hypertrofie informací 

patrná především z upoutávek, ale i z bulvárních novin a časopisů. 

Upoutávky - zejména na noční show - bývají sestřihané tak, aby tento 

dojem byl ještě umocněn. Když však večer pořad sledujeme, můžeme 

například zjistit, že původně šlo o vzájemně vůbec nesouvisející situace, 

které jen díky sestřihu vypadaly jako jedna velká hádka mezi soutěžícími. 

Dalším projevem manipulace je hlasování. Moderátoři diváky 

neustále upozorňují, že jsou to právě jejich hlasy, které mohou soutěžícím 

pomoci k výhře nebo k navrácení z duelu. To moderátoři podporují také 

verbálně - užívání výrazů jako je to strašně důležitý; pořádně se soustřeďte; 

hrajete o cenu apod. Ještě dále v tom zašla slovenská televize, která ve 

slovenské mutaci užívala znělku Ide o život. V českém provedení je to 

znělka Lepší zůstanou. Neverbální projevy manipulace související 

3 hlasováním jsou různé mímické a gestové znaky užívané při debatách 

/ duelu, při rekapitulacích, kdy se obracejí k divákům (na rozdíl od závěru 

)ořadů - při připomínání telefonních čísel, na která mají diváci volat, spolu 

íekooperuje neverbální a verbální projev moderátora - usmívá se, ale 

>řitom zdůrazňuje vážnost hlasování). 

Podle Růžičky a kol. je manipulátorem celé soutěže režie, která „se 

naží pomocí úkolů, zpovědnic, moderátorů dramaturgie a scény a jejího 

yužití řídit děj tak, aby lákal pozornost diváků." 

V této RS se můžeme setkat také s určitou formou propagandy, 

ravídelně se v každé řadě VyVolených koná charitativní akce, kdy jsou 

íváci manipulováni proto, aby přispěli na charitu. Prima TV při té 



příležitosti spolupracuje s nadací Kapka naděje, pomáhající dětem 

s poruchou krvetvorby. Nadace v tomto případě může být považována za 

propagandistu, neboť jejím cílem je získat co nejvíce peněz prostřednictvím 

televize. I když i v tomto případě jde o manipulaci, diváci ji většinou 

nevnímají negativně, neboť jde o dobrou věc - pomoc potřebným. Ve 

VyVolených 2 byla ve studiu spolu s Terezou Pergnerovou zakladatelka 

nadace Vendula Svobodová, která prezentovala pomocí krátkých spotů, kde 

a jak byly konkrétně použity peníze získané z předchozího ročníku. Diváci 

tak viděli záběry nemocných dětí i přístrojů, které jím pomáhají, slyšeli, kolik 

peněz takové přístroje stojí a že jich není dostatek. Zároveň byli neustále 

přesvědčováni, že právě jejich pomoc je důležitá a navíc velmi jednoduchá 

- stačí zaslat dárcovskou sms, z níž jde 27 Kč na konto nadace. Soutěžící 

se do charitativních akcí zapojují tím, že věnují předměty do aukce - nějaké 

své osobní věci a výrobky, které společně vytvořili (například obraz, 

pomalovaná loď apod.). To vše bylo diváky vydraženo v internetové dražbě. 

Soutěžící také vystoupí s jednou písničkou na charitativním koncertě, na 

němž vystoupí každý rok mnoho známých zpěváků a skupin bez nároku na 

honorář a který se v době druhé řady soutěže konal na dvou scénách - ve 

studiu a přímo u vily. Solidarita diváků je zřejmá i z výše získané částky -

v prvním ročníku soutěže bylo celkem získáno přes 20 milionů korun, ve 

druhé řadě bylo pouze v přímém přenosu vybráno téměř 9 milionů. 

Další příklad manipulace můžeme vidět v návštěvě tří bezdomovců, 

kteří pobývali několik dní se soutěžícím! ve vile. Zde může být manipulace 

dvojí - jednak štábu vůči soutěžícím, jednak bezdomovců se soutěžícími. 

Štábu jde o senzacionalizaci, očekává zajímavé situace plynoucí ze střetu 

dvou rozdílných skupin. Za zajímavou strategii můžeme v tomto případě 

považovat, že do vily nepřišel pouze jeden bezdomovec, ale tři. Vůči 

jednomu by byli vyvolení „v přesile" a jejich chování by mělo zcela určitě 

odlišný charakter. Skupinka tří bezdomovců, kteří se navíc navzájem dobře 

znají, se však stává pro skupinu soutěžících „rovnocenným partnerem", 

neboť s ní nelze snadno manipulovat. Přesně tuto strategií později využívají 



bezdomovci - ti se stávají manipulátory ve chvíli, kdy si zvou jednotlivé 

soutěžící do ložnice a pokládají jím vždy stejnou otázku: Kolik nám dáš 

peněz, pokud vyhraješ? Pokud se jim zdá nabízená částka nízká, vyjadřují 

svůj nesouhlas a chtějí ji zvýšit: 

Bezdomovci: Kykolko, kdyby si náhodou v tadytý soutěži vyhrál 

patnáct milionů, kolik bys nám dal? 

K: Vám jako? 

B: Nám. Každýmu z nás. 

K: Hele, tyjo, asi nic. 

B: Kykolko! 

K: Já bych to dal někam asi - asi prostě jinam... Ale tyjo tak já 

myslim, že se ještě asi potkáme, takže bysme to nějak spláchli, jako. 

B: Ne, my Kykolko chceme vědět, kolik bys nám dal! Rovnou částku. 

Miliónek, dva, kolik!... Není to vydírání, jo, ale. 

K: Vydírání to není, tak prostě - každej dostanete., .mm., .pětikorunu. 

B: To je málo. Chceme víc. Ještě snad slovenskou, ne? 

K: Tak já řeknu padesát tisíc pro každýho a -

B: Víc, víc. 

K: Ne. Nedám víc. 

Ostatní soutěžící se většinou nechali zmanipulovat a řekli určitou 

částku. Tony nejprve nabízí jinou pomoc: 

B: Co bys nám nabíd, kdyby si vyhrál těch patnáct milionů? 

T: Snažil bych se sehnat ňákej byt, do kterýho bych vás všechny tři 

nastěhoval. 

B: A kdybysme chtěli jako každej hotovost, tak kolik bys nám dal? 

T: Ale myslím si, že z výhry bych byl ochotnej vám dát každýmu... 

plácnu... třeba vosumdesát tisíc každýmu. 

B: A nezlomili bysme tě na víc? Třeba na sto? Přidej dvacet... to už 

by se ti počítalo lip! 

T: Tak jelikož ste mi všichni tří teda sympatický, tak když bych vyhrál, 

tak bych vám dal každýmu sto tisíc korun. 



Martin se po celou dobu rozhovoru směje, konkrétní částku ale 
neřekne: 

B: Dáš nám každýmu jeden? 

M: Milión?! 

B: ...Zbyde ti dvanáct, to je krásná částka. Co myslíš?... 

M: Milión. Každýmu. Nezdá se vám to nějak hodně, milión? 

B: Nezdá. Vem si, když koupíš byt, zařídíš ho... 

M: No, to vy ste dva, vy ste spolu, to máte jeden byt, to je jeden 

milion ušetřenej... 

/.../ 

M: Takhle, já to řeknu, já vám prostě nemůžu říct -

B: Řekni nám konečnou částku. ...To je kecání vokolo! 

B: Každýmu milión a vyhraješ! My ti to garantujeme... 

M:... Ze mě prostě částku neuslyšíte. 

B: Tak když neuslyšíme, tak se měj... Nedal nic! 

Zajímavým faktem je, že žádný ze soutěžících se ani nepokusil 

ohradit proti výši vyhrané částky, kterou uváděli bezdomovci. Patnáct 

milionů byla celková výše výhry, v níž byl zahrnut byt v hodnotě 6 milionů, 

dovolená, automobil a elektronika. Peněžní částka, kterou vítěz získal, byla 

ve výši šesti milionů, a navíc mu byla vyplácena po částech jako renta -

500 000 korun měsíčně po dobu jednoho roku. To vše soutěžící 

samozřejmě věděli, ale ani jeden z nich to nepoužil jako argument - což by 

také mohlo znamenat, že chtěli své „dobrosrdečnosti" využít k manipulaci 

s diváky. 

Návštěvy ve vile skýtají štábu velké možností manipulace se 

soutěžícími. Dalším příkladem může být příchod Vladka Dobrovodského, 

vítěze první řady soutěže, načasovaný na 99. den. Ve vile už jsou v té době 

pouze čtyři soutěžící, začíná tam být dusná atmosféra, neboť se blíží konec 



soutěže. V následující komunikační situaci si povídají na terase Vladko, 

Tony a Pluto: 

T: Tyjo, mně přídě, že nějak upadám do ňáký depky, tyjo, jak je to 

možný? Jestli s to sem vnes ty? (obrací se na Vladka) 

V: Sem tak depresivní člověk, viď. 

T: To ne, ale možná právě jak jsi přišel tamvodsaď, tak možná s tím 

přišla i trošku na nás - (k Plutovi) Ty to nemáš? 

P: Cítím se nějak divně, zatím to nedokážu popsat. 

T: Divný, takový divný, úplně. Tím, že si sem fakt vnes takovej -

V: Vono je, vono je vám to možná i - j á si myslim, že možná vám je 

to aj nepříjemný, že sem tady... 

T: To ne, to určitě ne,to vůbec.. .ne, fakt ne... 

P: To je příjemný... 

V: Nevím, jestli vás to znervóznilo, nebo takhle.. 

T: To ne, ta návštěva je strašně příjemná, ale vnes si sem trochu tý 

svobody, po který strašně prahnem už, a vnes si sem tu myšlenku, že jeden 

z nás prostě to vyhraje. 

V: Jeden z vás to vyhraje, ale i těch pár, co vás je, budou mít šanci 

si přilepšit život, když se budou snažit... To si myslím, že je velký plus. 

P: To jo. 

T: Už prostě ta svoboda fakt tak láká, mně to připadá jak kdyby tam 

byl magnet, já měl na sobě ten protikus, a prostě takhle mě to tam táhlo, 

tyjo, to je strašný... Fakt hrozný. 

Předchozí návštěvy měly společné, že soutěžící mohli s návštěvníky 

mluvit. V jednom případě to však nešlo - takto manipulován nebyl navíc 

celý kolektiv soutěžících, ale pouze Tony. Ten viděl 49. den ráno, když se 

otevíraly žaluzie na zahradu, odcházet z vily svoji přítelkyni Renatu. Nemohl 

za ní jít, ani s ní mluvit; ona se na něj pouze bez úsměvu dívala a na okraji 

bazénu mu nechala vzkaz složený z brček: JAK TY VE VILE, TAK JÁ 



VENKU. Tony po odchodu Renaty mohl vyjít na zahradu, přečetl si vzkaz, 

ale vůbec nechápal, co tím myslela. Zabýval se tím celý den, přemýšlel, co 

by jí mohlo na jeho chování vadit. Ostatní mezitím odhadují, co se stalo, 

Tony jim to říká až po delší době, pořád nad tím uvažuje: „To je ubohý, ty 

vole. Jak se ktomu mohla snížit, to nepochopím." Řeší to i ve zpovědní 

místnosti: 

Já fakt teďka nevím jako, co si o tom mám myslet, protože nevim 

...mmm... nevim jako co ode mě chcete, jo, nebo co mi tímhle dáváte 

najevo, takže vůbec nevim, jak na to mám reagovat. Já si myslím, že se 

tady chovám velice slušně; neznamená, že když tady blbnu s holkama, že 

jsem... tý svý doma nevěrnej. ... beru to prostě jako takovou docela 

podpásovku a strašně mě mrzí, že do toho šla, do tohodle... 

Reaguje i tak, že chce po ostatních soutěžících, aby mu v úterý dali 

všichni palce - tzn. poslali ho do duelu, aby mohl odejít ze soutěže; ostatní 

se ho snaží podpořit: 

T: V úterý budu chtít od všech palce. 

Karol: Já ti ho ale nedám, takže bohužel. 

T: Dáš. 

K: Nedám! Máš smůlu. 

T: Já už tady nechci být... 

K: Toncku, nech toho! 

T: Já to myslím vážně, já si nedělám prdel. 

Pity: To radši uděláme kolektivní sebevraždu. 

T: Nikdo tady ze mě nebude, vole, dělat před národem šaška. 

K: Však, ty jo, však ho ze sebe nenecháš dělat, přece, ne? 

/.../ 

T: Ona není blbá, ale, rozumíš, mě by zajímalo, proč na to 

přistoupila, jakej to dává smysl. 

Petr: Třeba mohli ji nějak donutit, ne, jako že ty za to dostaneš třeba 

něco, víš jako. 



Diváci mezitím vidí na obrazovkách záběry natočené uplynulý týden 

- Tonyho skládajícího v noci z brček na bazénu vzkaz Renatě: RENATKO, 

MILUJU TĚ A CHCI SI TĚ VZÍT! Poté, co ji viděl ráno ve vile, jí nechává 

další: TO, CO JSEM PSAL BERU ZPĚT. ZKLAMALA JSI MĚ! NIKDY 

NEDÁM DIVÁKŮM TO, CO TY! Je patrné, že štáb chtěl s Tonym 

manipulovat - nikdo mu neřekl, na co Renatin vzkaz reagoval nebo co 

znamenal. Tony z toho byl zmatený do té míry, že byl ochoten soutěž 

opustit. Řešil to nejprve s Karol na zahradě: 

T: Ať je to jakkoliv, prostě, ať je v tom cokoliv, tak prostě to podělala, 

protože vůbec netuší, jak mi je, tady, vůbec. Se nenechám votrávit, tady, 

jestli si myslí, že mě dostanou, (do portu, zvýší hlas) tak mě nedostanete, 

můžete přitvrdit, kdyžtak! 

K: já teda tu Renatu vůbec neznám, jaká je atd., ale že by na tohle 

přistoupila prostě, na takovou jako - na takový psycho, když ona přece 

musí vědět, že ti to udělá jako nepříjemně. 

T: Možná mi tím něco naznačuje, nebo já nevím! 

K: Já si myslím, že to ale stejně ještě bude mít dneska nějakou 

dohru. 

T: No, to určitě ne! 

K: Fakt? To skončí happy endem. 

T: To víš, že jo... 

K: Na sto procent. Je to ve scénáři. 

T: Jasný... To je ve hvězdách! 

Poté o tom mluví i s ostatními soutěžícími ve vile: 

T: To, že jsem s várna spal, to, že jsem se s tebou držel za ruku, to, 

že jsem se s Karol držel za ruku, to nedává podnět k tomudle, že jo. 

Marie: To nechápu, jako! 

T: Já taky ne. Anebo fakt jako žárlí, nebo fakt jako žárlí, třeba. A 

třeba jí dali tu možnost, jako, napsat mi nějakej vzkaz, a třeba jako toho 

využila... 



Pluto: Že se třeba bojí, že to přeženeš, tak tě chce jakoby... 
přibrzdit. 

T: Ale co přibrzdit, vždyť nic nedělám! 

Martin: Třeba si taky našla mamku. 

Návštěva Renaty je tématem také Noční show s Dianou 

Kobzanovou - ta si zve do zpovědní místnosti Tonyho a přímo ve studiu si 

povídá s Tonyho bratrem Zdeňkem: 

D: ...včera ráno viděl Tony Renatu ve vile ...a pak se hodně vztekal. 
Proč myslíš, že to bylo? 

Z: protože se pořádně nezamýšlel nad tím, to, co si na tom bazénu 

přečet. Ta věta byla nádherně napsaná... 

D: ... jak bys ty tu větu pochopil? 

Z: Já určitě kladně... 

D: Takže myslíš, že třeba Tony zbytečně psychaří? 

Z: Určitě, ... myslím si, že nemá důvod nějak uvažovat vo tom, že 

proved něco, co by mělo ohrozit jeho vztah s Renatou. 

D: Co podle tebe ta věta, když ji poprvý viděl, co to s nim udělalo 

vevnitř? 

Z: ...že ji pochopil vtom negativním slova smyslu, asi teda si mysli 

jestli tam něco vyvádí, a že Renata hned teď poběží a někde taky něco 
vyvede. A vonoje to asi naopak, teda. 

Tony ve zpovědnici: 

D: A Tondo, nenapadlo tě, že třeba naopak to štáb mohl myslet 

dobře? Že ta věta, kterou ti Renata napsaía, mohla mít třeba úplně jinej 

význam, než ty si v hlavě jakoby vyrábíš? 

T: Určitě si to nemyslím. ... určitě kdybych toho člověka chtěl vidět, 

toho svýho člověka, tak ho chci vidět úplně za jinejch okolností, a ne za 

situace, kdy - si dovedu představit, jak určitý věci venku vypadaj, v televizi, 

takže jsem přesvědčenej vo tom, jak to bylo myšlený, a každopádně se mi 

to nelíbilo. Já jsem to po nikom nechtěl, aby mi ji tady ukazovali, s tím 



výrazem v obličeji, jakým na mě koukala, takže prostě fikám na rovinu, že 
mě to položilo. 

Štábu se tato manipulace zdařila - povedlo se jim Tonyho vyvést 

z míry natolik, že chtěl odejít ze soutěže. Mohli jsme sledovat jeho vnitřní 

boj - ačkoli se s tím snažil vyrovnat (vzkaz štábu, že mohou přitvrdit), bylo 

vidět (a také mnohokrát řekl), že ho tato situace hodně trápí. 

Štáb soutěže má mnoho prostředků na to, aby mohl se soutěžícími 

manipulovat. Kromě návštěv ve vile jsou to velmi často tresty a někdy také 

výsady - například pouze vítězka boxerského utkání a její tým si mohou 

objednat jídlo, druhý tým se musí stravovat ze zbytků. Také „noviny", které 

vyvolení dostávají do vily, jsou druhem manipulace - například výběr sms 

od diváků je pouze na štábu. Soutěžícím se tak dostávají pouze takové 

ohlasy, jaké se hodí štábu - většinou se jimi snaží soutěžící vybudit 

k aktivitě, povzbudit, nebo naopak psychicky zdeptat. 

Prostředníkem mezi štábem a soutěžícími je ve VyVolených 

moderátorka Tereza Pergnerová. Také ona se soutěžícími manipuluje, jak 

podotýká i Růžička a kol.: 

„Moderátorka ve VyVolených je dvojsmyslná a všestranně zdatná 

manipulátorka, která se umí skvěle stylizovat do podoby přítelkyně a starší 

rozumějící kamarádky. Přitom však vždy a zásadně plní to, co jí nařizuje 

role, totiž provokovat emoce a negativní stránky povahy účastníků. "26 

Nejčastější formou manipulace je pro moderátorku pokládání 

nepříjemných a indiskrétních otázek soutěžícím. Pokud nechtějí odpovědět, 

naléhá na ně, případně jejich nechuť odpovědět označí jako neupřímnost 

nebo pokrytectví. 

26 Růžička, J. a kol.: Realita „Reality show". Psychologická analýza 



Příkladem takové manipulace může být následující komunikační 

situace: 76. den, přímý přenos před výzvou, Tereza přes obrazovku 

komunikuje se soutěžícími: 

Terezal: ... teď mám pro vás velmi důležitý otázky a chtěla bych vás 

poprosit, abyste se nad nima fakt zamysleli. Karolíno, kdo podle tebe ve vile 

úplně nejvíc taktízuje, hraje na kamery a snaží se zapůsobit na diváky? 

Karoll: Ježiš to je strašně těžká otázka... 

T2: Já vím, že je hrozně těžká, ale je strašně důležitá. 

K2: Já se snažim rychle odpovědět, ať tě jako nezdržuju -

T3: Nemusíš rychle, nemusíš rychle. Prober to v hlavě, protože ta 

odpověď je velmi důležitá. Tak kdo myslíš, že taktízuje, hraje na kamery, 

hlídá se, snaží se prostě zalíbit divákům. 

K3: Ježiš, mmm, panebože tak teď jsem úplně v úzkých. Kdo hraje 

na kamery - já si myslím, že jako každej asi svým způsobem. Ale kdo 

z těch lidí -

T4: Dobře, to přijímám, to přijímám. To je dobrá odpověď. Pluto. 

Naopak, kdo je podle tebe z vás teda nejpřirozenější. Já vim, že jste se 

neznalí před nástupem do vily, ale nějakou dobu už tam trávíte, máš šanci 

to posoudit- jak žijete normálně, pak je přenos... 

Pluto: Nejpřirozenější - Pavel s Maruškou. 

T5: Dobře. A Pity, je mezi várna někdo, kdo neumí říct pravdu do 

očí, a řeší to potom někde stranou? 

Pity: Já myslím, že ne... 

T6: Tak. To mi stačí... 

T1: snaží se vyvolat napětí - mluví pomalu, zdůrazňuje („velmi ... 

fakt"), zároveň chce působit přátelsky - používá podmiňovací způsob, 

prosbu, kombinuje spisovné výrazy a nespisovné koncovky („velmi důležitý 

otázky"): obrací se na konkrétní osobu (Karol) říká jí celým jménem - je zde 

patrná snaha o zdůraznění vážnosti situace 



K1: je zaskočena, používá výraz překvapení a zaskočení („Ježíš"), 

neodpovídá na otázku 

T2: chce působit přátelsky, chápavě, zároveň znovu zdůrazňuje 

důležitost otázky - používá hyperbolické výrazy {„hrozně, strašně") 

K2: popisuje své pocity - je nervózní, pod tlakem, ale nechce 

zdržovat (vycpávkový výraz „jako") 

T3: snaží se Karol uklidnit, zdůrazňuje, že není důležité odpovědět 

rychle, ale spíš se zodpovědně rozmyslet, opět pokládá důraz na „velmi"; 

nakonec opakuje celou otázku, aby Karol pomohla přemýšlet nebo ji 

dovedla k nějakému výsledku (Tereza má někoho konkrétního na mysli, 

chce po Karol, aby potvrdila její názor) 

K3: znovu popisuje své pocity - situace je jí nepříjemná {„..Jsem 

úplně v úzkých"), používá vycpávkové výrazy. Poté volí diplomatickou 

odpověď, očekává však, že Tereze nebude stačit, proto ji chce nějak 

odůvodnit, ale nedokončí ji, neboť Tereza jí skočí do řeči 

T4: porušuje zdvořilostní princip - skáče do řeči, ale uznává Karolinu 

odpověď; poté se hned obrací na Pluta s další otázkou - snaží se ukázat, 

že chápe jeho pocity, proto svou otázku poněkud rozvádí, snaží se vést 

jeho myšlenky určitým směrem („máš šanci to posoudit - jak žijete 

normálně, pak je přenos...") 

Pluto: nemá problém na otázku odpovědět, není nervózní, odpovídá 

ihned 

T5: uznává odpověď, ihned se obrací na Pityho - otázku tentokrát 

pokládá jinak - neptá se na konkrétní jméno, jako u předchozích dvou 

(kdo?), ale ptá se, zda ve vile někdo takový vůbec je 

Pity: projevuje svůj názor („já myslím..."), zároveň je znát, že čeká, 

že jeho odpověď Terezu neuspokojí (intonace na konci věty neklesá - Pity 

si nechává prostor pro případné doplnění) 

T6: uznává odpověď, dává najevo spokojenost. Poté řekne 

soutěžícím, že teď bude něco pouštět pouze divákům, ale neřekne, co 

přesně - soutěžícím je však jasné, že to souvisí s položenými otázkami. 



Když Tereza zmizí z obrazovky, vyvolení tuto komunikační situaci řeší, 

otázky se jim nelíbí, připadají jim náročné a nevhodné. 

Mezi samotnými soutěžícími se mnoho případů manipulace 

nevyskytuje. Důvodem může být, že se snaží společně dobře vycházet, 

neboť jsou odkázáni pouze na sebe navzájem a v uzavřeném prostoru vily 

nechtějí dělat „dusno". Dalším důvodem je jistě také snaha neztratit tvář 

před diváky a spoluúčastníky - kdyby se ukázali jako konfliktní, vyřadili by je 

spoluhráči v zúčtování nebo diváci v duelu. Jeden ukázkový příklad 

manipulace mezi soutěžícími nám poskytl opět Tony, tentokrát při 6. 

zúčtování. Mluvil k Plutovi - reagoval na jeho chování vůči Marii a Karin. 

Vzhledem k tomu, že šlo o zúčtování, jde o Tonyho monolog: 

„Uhodit ženskou je opravdu jednoduchý a byl bych strašně nerad, 

kdyby to muselo mezi náma tady dopadnout tak, že za ty ženský já třeba 

osobně ti ty facky budu vracet. Neber to zle, ale jenom se nad tim zamysli, 

protože přijde moment, kdy vopravdu se vyprdnu na ňáký to, jestli za to 

můžu vyletět, a skočim po tobě a chytim tě za hubu. Buď jenom na tohle 

vopatrnej a mysiim to smrtelně vážně." 

Můžeme vidět, že Tony se ve své řeči dostává do role kata - dává 

Plutovi najevo svou nadřazenost, ačkoli na druhou stranu používá zmírňující 

prostředky (podmiňovací způsob, modální slovesa - byl bych strašně nerad, 

kdyby to mezi náma muselo dopadnout...). Dalším prostředkem manipulace 

je kvaziargumentace - zde argumentum ad baculinum, neboť Tony Plutovi 

vyhrožuje možností fyzického násilí {já ... ti ty facky budu vracet ...skočim 

po tobě a chytim tě za hubu... buď vopatrnej), což ještě zdůrazňuje 

v poslední větě (mysiim to smrtelně vážně), ale zároveň tím, že násilí 

neužije, zdůrazňuje svoji ušlechtilost (manipulace s diváky i s protihráči ve 

vile). 



VIII. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem zkoumala pořady typu reality show 

z několika různých hledisek. Jako příklad jsem si vybrala RS VyVolení 2, 

kterou v roce 2006 vysílala TV Prima. Po zpracování zadaného tématu jsem 

vyvodila následující závěry. 

V úvodní kapitole jsem vymezila reality show vůči jiným pořadům 

uvedením jejích hlavních znaků - těmi jsou: 

• požadavek „reality" - aktéři RS nejsou herci hrající předem 

určené role, ale vystupují sami za sebe a jsou zachycovány 

jejich „přirozené" reakce 

• možnost diváků ovlivnit průběh kontinuálních RS díky 
hlasování 

• snaha o zábavnost a (do určité míry) skandálnost pro zvýšení 

sledovanosti kanálu 

Také jsem rozlišila dva hlavní typy RS: kontinuální, v níž se soutěžící 

po celou dobu trvání pořadu nemění, a nekontinuální - jednotlivé díly, 

v nichž se pokaždé setkáváme s jinými účastníky. Dále jsem se věnovala 
vývoji RS u nás a ve světě. 

V následující kapitole jsem se zabývala reality show jako 

fenoménem dnešní doby. Důvodem její rostoucí popularity je zejména 

zvědavost diváků - jednak na nové typy pořadů, jednak na řešení různých 

problémů, kterými se konkrétní pořad zabývá. Zároveň jsem zjistila, že 

mnoho lidí si ani neuvědomuje, co všechno je reality show - některé pořady 

(vysílané zejména veřejnoprávní televizí) diváci nepokládají za RS, neboť 

tak nejsou televizí přímo prezentované. 

Třetí kapitolu jsem věnovala vývoji RS VyVolení u nás. Zabývala 

jsem se její cestou na naše obrazovky, grafickým zpracováním jejího loga, 

úspěchem první řady a důvody neúspěchu řady druhé. Své hypotézy jsem 

doložila názory diváků, které jsem našla na internetových stránkách 

http://fora.xchat.centrum.cz/. 
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V další kapitole jsem se o RS zajímala z hlediska sociolíngvistiky. 

Zde jsem se zaměřila jednak na diváky RS, jednak na její aktéry. K získání 

potřebných informací o divácích RS a sledovanosti těchto pořadů mi pomohl 

dotazník, který mi zodpovědělo 144 respondentů různých věkových a 

sociálních kategorií. Došla jsem k závěrům, že RS není pořadem, který by 

sledovala pouze určitá skupina lidí. Častěji sledují RS ženy, u nichž je 

vyrovnanější poměr těch, které nějakou RS sledují, vůči těm, které žádnou 

nesledují. U mužů je tento poměr výraznější - většina jich uvádí, že žádnou 

RS nesledují. Ani u kategorií vzdělání nepřevažuje jedna, která by sledovala 

RS více než ostatní. Zajímavé názory respondentů na pořady typu RS jsem 

rozdělila do několika kategorií a ocitovala. 

Informace o aktérech RS VyVolení 2 jsem získala z internetových 

zdrojů. Zjistila jsem jejich věk, vzdělání, město, kde bydleli před soutěží, 

povolání, sexuální orientaci i důvody pro účast v soutěži. To vše souvisí 

s jejich způsobem komunikace, což jsem se ve své práci snažila prokázat. 

Závěrečnou část kapitoly jsem věnovala názorům odborníků -

citovala jsem úryvky z článku Růžičky a kol. Realita „Reality show", v němž 

se skupina psychologů zabývala různými aspekty pořadů VyVolení a Big 

Brother. Je jistě zajímavé, že v mnoha názorech se shodují s diváky RS a 

potvrzují jejích názory na tyto pořady. 

V páté kapitole jsem se zabývala RS z hlediska pragmatiky. 

Charakterizovala jsem typy komunikace a dva základní principy verbální 

komunikace - kooperační a zdvořilostní. Následně jsem tyto obecné 

informace aplikovala na RS VyVolení 2 - doložila jsem různé typy 

komunikace dle Jiráka a na příkladech rozhovorů mezi soutěžícími jsem 

odhalila porušování maxim obou uvedených principů. 

Poslední kapitolou jsou VyVolení a manipulace. Zde jsem 

analyzovala tři typy manipulativního chování: 

• jak tento pořad a média vůbec manipulují s diváky - včetně 

propagandy, kdy jsou manipulována také média 

• jak štáb pořadu manipuluje se soutěžícími 



• jak soutěžící manipulují mezi sebou navzájem. 

Ke všem uvedeným typům jsem nalezla v RS VyVolení 2 příklady. 

Největší možnosti manipulace má štáb, neboť je v pozici absolutního vládce 

- soutěžící se proti rozhodnutí štábu nemohou bránit. V uvedených 

rozhovorech jsem odhalila různé druhy kvaziargumentů i typy manipulátorů. 

Jistě by bylo zajímavé věnovat se blíže jednotlivým aspektům reality 

show - sociolingvistickému, pragmatickému a manipulaci. Vyžadovalo by to 

hlubší ponoření do problematiky jednotlivých disciplin a podrobnější analýzu 

jejich dílčích problémů. To však nebylo cílem této práce. Mým cílem bylo 

osvětlit komunikační aspekty reality show v průřezu všech těchto disciplin. 

Pokud moje práce přiměje někoho dalšího, aby se komunikačními aspekty 

reality show začal zabývat hlouběji, budu mít dobrý pocit, že jsem alespoň 

zčásti přispěla k prozkoumání tohoto velice zajímavého tématu. 



Příjpha 1; Nejčnstčj; in^nf >ořadi )u RS 

• VyVol en í 
• Vem si mě! 

• Jste to, co jíte 

• Stardance 

I Udělám cokoli! 

Chůva v akci 

• Big Brother • Výměna manželek 
v 

• Česko hledá superstar • Trosečník 

• Odhalení BBailando 
• Vypadáš skvěle! 

I Zahrada je hra 
• Bar 

• Pošta pro tebe 



Příloha 2 - Sledovanost RS VyVolení 

• Pouze 1. řadu • I. i 2. řadu • P o u z e 2; řadu • žádnou ř 



Příloha 3: Sledovanost RS u žen a mužů 



Príloha 4: Slcdovanost KS - katcgoric veku 
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Příloha 5: Sledovanost RS - kategorie vzdělání 
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