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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá postojem generace Z k českým dokumentárním filmům a 

seriálům. Konkrétně je cílem práce popsat společné tendence celé generace Z či jejích 

podskupin v rámci jejich postoje k české dokumentární tvorbě.  Výzkumnou metodou pro 

zjištění postoje této generační kohorty je dotazníkové šetření. Úplně na začátku je 

charakterizována generace Z, rozebrány jsou její formanty a základní charakteristiky. 

Jedna z podkapitol je věnována i speciálně české generaci Z. V teoretické části je pak také 

věnován prostor dokumentární tvorbě, konkrétně její charakteristice, typologii a historii 

dokumentů. Žánr dokumentu je v práci představen jak v celosvětovém, tak také v českém 

prostředí a kontextu. V praktické části je popsán výzkum, tedy dotazníkové šetření.  

Výsledky jsou prezentovány u každé vyhodnocené otázky zvlášť, přičemž na konci je 

umístěno hromadné shrnutí s nejdůležitějšími a nejzajímavějšími poznatky z výzkumu.  

 

Annotation 

This diploma thesis deals with the attitude of the Z generation to Czech documentary films 

and series. The aim of the work is to describe the common tendencies of the whole 

generation Z or its subgroups within their attitude to Czech documentary production. The 

research method for determining the attitude of this generational cohort is a questionnaire 

survey. In the beginning the Z generation is characterized, its formants and basic 

characteristics are analyzed. One of the subchapters also focuses especially on the Czech 

generation Z. In the theoretical part space is also devoted to documentary production, 

specifically its characteristics, typology and history of documents. The genre of the 

document is presented both in the global context and also in the Czech environment in the 

work. The practical part describes the research which has the form of a questionnaire 

survey. The results are presented for each evaluated question separately while at the end 

there is a collective summary with the most important and interesting findings from the 

research. 
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Úvod  

Dokumentární filmy, seriály a pořady jsou nedílnou součástí české audiovizuální 

kultury. Téměř každý z nás se ve svém životě s nějakým českým dokumentem setkal. 

Mohlo to být při sledování televize, na internetu nebo například v rámci edukace, ať už 

přímo ve škole nebo v kině na filmovém festivalu. Mezi současnými českými filmovými 

tvůrci jsou dokumentaristé, kteří věhlas své tvorby upevňují již několik desítek let, ale i 

tací, jejichž sláva zatím netrvá příliš dlouho, na známosti jim to však neubírá. V loňském 

roce se stali pravděpodobně nejvíce diskutovanými dokumentaristi v mediálním prostoru 

Vít Klusák a Barbora Chalupová. Velkou vlnu diskuzí vzbudil jejich dokumentární snímek 

V síti. Tento dokument pojednávající o citlivém tématu zneužívání dětí na internetu zaujal 

diváky jednak tématem a šokujícími zjištěními z prostředí internetu, ale také svým 

odvážným provedením. V médiích je možné ještě i v současnosti vnímat „dozvuky“ tohoto 

dokumentárního projektu, protože nyní probíhají soudní řízení s některými z odhalených 

„sexuálních predátorů“. 

Ve spojitosti s dokumentárním snímkem V síti jsem začala vnímat okolo sebe 

zvýšený zájem mých vrstevníků o českou dokumentární tvorbu celkově. Měla jsem pocit, 

že s prvními zmínkami o tomto projektu se výrazně zvýšila frekvence rozhovorů o tématu 

dokumentů mezi mladými lidmi. Diskuze se pak netočily pouze okolo filmu V síti, ale 

často vedly i k rozebírání jiných dokumentů, například těch ze sekce Českého žurnálu nebo 

snímků od Heleny Třeštíkové. Díky tomu jsem začala přemýšlet o tom, jaký je v obecnější 

rovině postoj mladých lidí k českým audiovizuálním dokumentům. Toto přemýšlení a také 

fakt, že české dokumenty mám ráda a jejich sledování je má velká záliba, mě pak dovedly 

až k zvolení tématu mé diplomové práce. Rozhodla jsem se vypracovat práci na téma: 

Postoj české generace Z k českým audiovizuálním dokumentům z let 2000–2020.  

Tématem postoje či vztahu generace Z, ale ani generace Y, k dokumentům se nikdo 

v odborné literatuře zatím nezabýval. Byly napsány například práce o jejich vztahu ke 

knihám, ale k filmům nikoliv. I to podpořilo mé rozhodnutí věnovat se v diplomové práci 

právě tomuto tématu a inspirovat svým počinem další v pokračování bádání tímto směrem. 

O generaci Z je toho zatím celkově napsáno méně než o generaci Y nebo X, což je logické, 

protože lidé z této generace teprve před nedávnem vstoupili na trh práce a stali se 

atraktivními pro zkoumání a popisování. Generaci Z jsem si teda zvolila jakožto cílovou 

skupinu svého výzkumu, u nějž bylo rozhodnuto, že bude mít podobu dotazníkového 
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šetření, z několika důvodů. Zaprvé do ní patřím já a moji vrstevníci, a právě jejich postoj 

k českým dokumentům jsem chtěla prozkoumat. A za druhé mě lákala i představa, že 

mohu zase o kus posunout míru poznání a pochopení této ne příliš prozkoumané generace.  

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části budou 

předestřeny a popsány oblasti, jejichž představení a pochopení jsou zásadní pro následný 

výzkum a analýzu jeho výsledků.  Některá témata zařazená do teoretické části budou 

umožňovat čtenářům získání kvalitního tematického kontextu. 

Praktická část bude sestávat z metodologie a popisu výzkumu, jenž bude mít 

podobu dotazníkového šetření pro členy generace Z. Kapitola zabývající se výzkumem 

bude obsahovat popis procesu tvorby a vzniklé struktury dotazníku, dál popis analýzy a 

vyhodnocování dotazníkového šetření. Podkapitola pojednávající o výsledcích 

dotazníkového šetření bude zakončena shrnutím, kde se pokusím prezentovat výsledky 

zkoumání tak, aby byly co nejjasnější a pokud možno zobecnitelné, tím pádem co nejlépe 

využitelné pro další výzkum. 

První kapitola teoretické části je zaměřená na charakterizování generace Z. Jsou 

zde popsány základní formanty a charakteristiky této generace. Jedna z podkapitol se 

zaměřuje na charakterizování specifik české generace Z.  

Druhá kapitola se zabývá audiovizuálními dokumenty. V této části je kladen důraz 

na vysvětlení samotného pojmu dokument a také na vysvětlení jednotlivých typů 

dokumentů. Velká část této kapitoly je pak věnována historii filmu a dokumentárního 

žánru. Nejprve je historie popisována v celosvětovém kontextu, následně je věnován velký 

prostor v kapitole i speciálně dějinám českého dokumentu.  

Následuje praktická část. V tomto oddíle se nachází kapitola o metodologii 

výzkumu. Nejprve jsou v ní představeny metody výzkumu v sociálních vědách, přičemž 

speciální prostor je věnován dotazníkovému šetření, jakožto metodě zvolené pro výzkum 

této diplomové práce. Dále je součástí této kapitoly operacionalizace pojmu postoj, kterou 

následuje stanovení výzkumných otázek. Další kapitola je již o samotném výzkumu. Po 

vysvětlení procesu tvorby dotazníku a jeho vzniklé struktury přichází to patrně 

nejdůležitější, tedy výsledky a jejich analýza.  Otázky z dotazníku je vyhodnocovány a 

analyzovány jednotlivě, ale ve vhodných případech jsou výsledky dvou otázek společně 

konfrontovány. Zjištění získaná touto formou umožňují přinést zajímavé a určitým 

způsobem komplexnější výsledky. Pomáhají některé tendence lépe pochopit a vysvětlit, 

v některých případech zase touto cestou vznikají nové otázky a témata hodná 
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prozkoumání. Na konec praktické části je umístěno velké shrnutí, kde jde především o 

popsání zásadních zobecnitelných tendencí v rámci postoje generace Z k českým 

dokumentům. Jedná se tedy konkrétně o popis výsledků zkoumání u jednotlivých složek 

postoje, které jsou operacionalizací v postoji odhaleny. Shrnutí tedy obsahuje informace o 

tom, jak moc mají členové generace Z české dokumenty rádi, jestli jim přijdou zajímavé či 

zda je zajímá, co je v oblasti české dokumentární tvorby nového. Dále shrnutí pojednává 

například o tom, jaké jsou dle generace Z funkce dokumentů, s čím mají české dokumenty 

spojené a jaké dokumenty a jejich tvůrce znají nebo mají rádi.    

Při zadávání tématu bylo stanoveno časové vymezení pro českou dokumentární 

tvorbu, k níž bude zkoumán postoj členů generace Z. Tyto dokumenty měly pocházet z let 

2000–2020. Nakonec toto časové vymezení nebylo nikde v dotazníku uváděno, ale 

výzkum potvrdil, že právě z tohoto období pochází více jak 90 % českých dokumentů, 

které generace Z zná. Vzhledem k tomu, že se však některé zajímavé odpovědi a postřehy 

účastníků dotazníku vztahovaly i k starším dokumentárním filmům nebo tvůrcům, není 

dále v práci akcentováno, že zkoumání bylo zaměřeno jen na dokumenty z období let 

2000–2020. 

V teoretické části jsem po studiu odborné literatury učinila malé změny oproti 

zadání v tezích. Lehce jsem pozměnila strukturu kapitol o generaci Z, ale i kapitol 

pojednávajících o žánru audiovizuálního dokumentu. V praktické části pak byla vynechána 

podkapitola o kvalitativní analýze, protože v průběhu sbírání dat bylo zjištěno, že tato 

podkapitola by byla irelevantní. Věřím, že všechna tato odchýlení od tezí byla ku 

prospěchu diplomové práce.  
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Teoretická část 

1  Generace Z 

1.1 Pojem „generace“ 

Pojem „generace“ se tradičně vykládá jakožto průměrný časový interval mezi 

narozením rodičů a narozením jejich potomků. Tato biologická definice se však stává 

zastaralou. Vzhledem ke stále se zrychlujícímu tempu vývoje společnosti jsou lepším 

kritériem pro určování generací sociální faktory. V reakci na vývoj technologií totiž 

dochází k rychlejšímu rozvoji v oblasti studijních možností, na to navazujících kariérních 

možností, ale také celkově k posunu společenských hodnot. Dalším důvodem, proč se 

biologická definice stává neaktuální je také fakt, že v současnosti by se délka jedné 

generace posunula z 20–25 na přibližně 30 let. (McCrindle, 2014, s.1–3) 

McCrindle (2014, s. 2–3) popisuje definici generace ze sociologického hlediska. 

Označuje ji za kohortu lidí, kteří sdílejí srovnatelnou věkovou a životní etapu a kteří byli 

formováni konkrétním časovým obdobím: událostmi, trendy a vývojem. Dále McCrindle 

upozorňuje na to, že v současnosti jsou mladí lidé již součástí generací, které je možné čím 

dál tím více označit za „světové“. Díky globalizaci se stupňuje stírání rozdílů mezi tím, co 

ovlivňuje a formuje mladé lidi z různých částí planety. Mladí lidé téměř po celém světě 

mají přístup ke stejným webům, mohou sledovat stejné filmy, stahovat ty samé skladby a 

být ovlivňováni totožnými značkami.  

Podle Parryho a Urwina (2011, s. 84) vyžaduje identifikace generace rozpoznání a 

určení určité formy sociální blízkosti jedinců ke společným událostem nebo ke kulturním 

fenoménům. Podobně vnímají pojem generace také Strauss a Howe (2000, s. 282–283). Ti 

ho taktéž vysvětlují na základě sociologických kritérií. Dle nich je generace skupina lidí, 

kteří sdílejí v historii prostor a čas, který jim propůjčuje kolektivní osobnost. Rovněž 

uvádějí, že rozpětí generace je zhruba fáze života. Tradiční životní fáze a jejich příslušné 

odpovědnosti již však na dnešní děti a mládež nelze uplatňovat tak, jak to šlo u generací 

předešlých. Dětství se stále více zkracuje, zatímco tradiční odpovědnosti dospělých 
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přicházející mezi 20. a 30. rokem života se zpožďují. Proto již není definice zmiňující fázi 

života při zaobírání se mladšími generacemi úplně užitečná. Autoři ji uvádí spíše jako 

ilustrační a praktickou při zkoumání generací starších, jako jsou např. babyboomers1.  

  

 

1 Babyboomers je označení lidí, kteří se narodili po 2. světové válce. Konkrétně se jejich ročníky 

narození řadí do období mezi lety 1946 a 1964 (cs.wikipedia.org, 2020). 
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1.2 Časové vymezení a základní charakteristika generace 

Z 

McCrindle (2014, s. 12–14) datuje narození generace Z do období mezi lety 1995–

2010, přičemž rok 2010 uvádí také jako počáteční pro generaci Alpha. Upozorňuje na to, 

že různí autoři mají tendenci datovat generaci Z až od roku 2000. Datují ji tak patrně proto, 

že rok 2000 působí jako klíčový či zlomový, ale McCrindle pro toto vymezení nevidí 

žádné demografické či sociologické odůvodnění. Dle definování v jeho knize vychází 

globální počet členů generace Z na přibližně 2 miliardy lidí. Jsou to povětšinou studenti 

dneška a pracující síla blízké budoucnosti.  

McCrindle (2014, s. 15–17) je charakterizuje jako nejvíce materiálně vybavenou, 

technologicky nasycenou, globálně propojenou a formálně vzdělanou generaci, kterou kdy 

svět viděl. Jakožto důležité dobové faktory, které tyto mladé lidi formovaly, zmiňuje 

například nejistou ekonomickou dobu spojenou s finanční krizí a poté stále se zvyšující 

mezinárodní propojení skrze globální technologie a globální značky. Kromě 

technologických dovedností, globálnosti a vzdělání zmiňuje další významný 

charakteristický rys této generace. Je jím zaměřenost na vizuálno. Jedinci narození mezi 

lety 1995 a 2000 se často rozhodnou spíše sledovat video shrnující nějaký problém než si 

přečíst článek, který se stejnému tématu věnuje. Zprávy se stále více stávají vizuálními, 

značky často komunikují spíše barvou či obrázkem než slovy a frázemi, což je mimo jiné 

způsobené snahou překonávat globální jazykové bariéry.  

Jelikož se ve své práci budu zabývat vztahem generace Z k filmovým a seriálovým 

dokumentům, právě tato informace mi přijde zajímavá a důležitá. Sledování dokumentů by 

mělo teoreticky být generaci Z blízké. A to z toho důvodu, že skrze ně mohou 

audiovizuální cestou získávat různé informace o problémech a tématech, která je zajímají. 

Otázkou však zůstává, jestli dokumentární tvorbu generace Z nevnímá spíše jako 

staromódní či nudnou záležitost, kterou jim pohodlně nahradí různá kratší videa.  

Tulgan (2013, s. 1–3) ve svém textu o generaci Z na začátku zmiňuje rozporuplnost 

a různorodost časového vymezování generace Z. On sám řadí data narození členů generace 

Z do časového období začínajícího rokem 1990 a končícího přibližně roku 2005. 

Rozepisuje se zde o tendenci mnoha demografů tvrdit, že lidé narození mezi lety 1978 a 

2000 jsou součástí jedné a té stejné generace, kterou nazývají známým termínem: 
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mileniálové2. Tulgan toto rozdělení odmítá, dle něj není možné řadit do stejné generace 

dnešní třináctileté děti stejně tak jako dospělé lidi, kterým je 35 let. Vysvětluje to tím, že 

toto rozdělení by dávalo smysl pouze z hlediska biologické definice, když je generace 

definována jako průměrný časový interval mezi narozením rodičů a narozením jejich 

potomků. Když je však na rozdělení pohlíženo ze sociologického hlediska, je nutné si 

uvědomit, že od 90. do 0. let došlo k velkým historickým změnám ve společnosti. Ty byly 

spojeny s nástupem bezdrátového internetu, technologickou integrací a postupným 

vzestupem kapesních zařízení. Změny ovlivnily jinak jedince, kteří byli v dobách změn 

v pubertě a jinak ty, kteří se v dané době akorát narodili. 

Williams (2015, s. 2–3) v článku pro New York Times píše shodně jako Tulgan o 

nutnosti vydělení generace Z z tzv. mileniálů. Nejprve vyzdvihuje a popisuje oblasti, ve 

kterých jsou tyto dvě generace opravdu stejné či minimálně jsou si v nich výrazně 

podobné. V této části zmiňuje propojení s technologiemi, které se při popisu obou těchto 

generací uvádí obvykle na prvním místě. 

Další z autorů věnující se generaci Z Turner (2015, s. 104) datuje narození členů 

generace Z do období mezi roky 1993 a 2005. 

  

 

2 Mileniálové je označení, které nejčastěji pojmenovává generaci, jejíž data narození spadají 

přibližně do období 1982–1995. Za mileniály jsou však někdy označováni lidé narození ve výrazně širším 

časovém období, a to již od roku 1974 až do roku 2004 (cs.wikipedia.org, 2020). 
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1.3 Faktory formující generaci Z 

1.3.1 Technologie 

Všichni výše uvedení autoři zmiňují vztah generace Z k technologiím, se kterými 

jsou tito mladí lidé v kontaktu už od dětství, a proto bývají označováni jako tzv. digital 

natives3. Turner (2015, s. 105) se zamýšlí jak nad pozitivy, tak i nad negativy tohoto 

aspektu.  

Jako velké pozitivum Turner (2015, s. 105–106) vidí to, že mladí lidé díky tomu, že 

pracují s internetem už od dětství, mají výrazně zlepšenou schopnost přistupovat 

k informacím efektivně. Dále zdůrazňuje, že i na rozsáhlém trávení času generace Z na 

sociálních sítích lze najít pozitiva. Díky nim je možné udržovat snáze přátelské, ale i 

rodinné vztahy na dálku nebo organizovat různé akce – od kulturních až po různé protesty. 

Na internetu je také snadnější například vyhledat terapeutickou pomoc, když je to potřeba. 

Zástupci generace Z jsou pozitivně ovlivněni technologiemi i z dalšího hlediska. Tím je to, 

že učitelé mohou využívat technologie ve výuce a tím ji zkvalitňovat a obohacovat.  

Prvním negativem, o kterém Turner píše, je závislost mladých lidí na mobilních 

zařízeních, potažmo internetu.  I mladí lidé, kteří závislostí netrpí, mohou mít kvůli 

množství času strávenému na internetu problémy. Zásadní je omezení osobního kontaktu 

mezi členy generace Z. Turner cituje americký výzkum (Pea a kolektiv, 2013, s. 328–331), 

v jehož rámci bylo testováno 3400 amerických dívek. Vyplývá z něj, že dívky většinou 

mají komunikaci tváří tvář spojenou s pozitivními společenskými pocity, s pocitem 

úspěšnosti a porozumění. U komunikace online to tak není. S vyšší mírou osobního 

komunikování se dle nich pojí také kvalitnější spánek či například pocit normálnosti, který 

v sobě pak lidé cítí. Kvůli technologiím má pak stále více členů generace Z problém se 

zvládáním náročných situací. Neví si rady s nepříjemnými myšlenkami a s překonáváním 

překážek. Turner ve svém článku cituje Adlera (2011, s. 39) „Pouze takové osoby, které 

jsou odvážné, sebevědomé a <doma ve světě> mohou těžit z obtíží života. Nikdy se 

pořádně nebojí. Vědí, že existují potíže, ale také vědí, že oni je mohou překonat “  

 

3 Digital native („digitální domorodec“) je termín, který popisuje osobu, která vyrostla v digitálním 

věku. Naopak „digitální imigranti“ se seznámili s digitálními systémy až jako dospělí. Oba termíny byly 

použity již v roce 1996 jako součást Deklarace nezávislosti kyberprostoru (cs.wikipedia.org, 2020). 
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Na závěr Turner (2015, s. 109–110) zmiňuje kyberšikanu4, se kterou se na internetu 

setkává stále větší množství dětí, ale i dospělých.  

Williams (2015, s. 3–5) popisuje rozdíly, které vyvstávají při podrobnějším 

sledování zacházení s technologiemi u generace Z a generace Y. Členové generace Z si 

obecně více hlídají své soukromí, uvědomují si, jak sociální sítě mohou zneužít jejich 

údaje. Toto tvrzení Williams ilustruje informací o tom, že u generace Z poklesl zájem o 

sociální síť Facebook, a naopak většina uživatelů sociální sítě Snapchat byla5 z řad 

generace Z.   

1.3.2 Rodiče 

Turner (2015, s. 104) píše ve svém článku o tendenci generace Z tíhnout 

k bezpečným volbám. Toto specifikum nejmladší dospělé generace dává do souvislosti 

s vlivem, který na tyto mladé lidi měli jejich rodiče. Ti se museli vypořádávat s finanční 

krizí po roce 2008.  

Dle Tulgana (2013, s. 2–3) děti narozené na přelomu století vyrostly až příliš 

rychle, ale vlastně nikdy reálně nedospěly. Často jsou zasvěceny do spousty věcí mnohem 

dříve, než byly starší generace. Na druhou stranu jsou stále hlídány, ovlivňovány a 

směřovány, obvykle rodiči, ale také učiteli či jinými odbornými poradci. Autor ve 

spojitosti v tímto tématem zmiňuje fenomén tzv. helicopter parentingu6.  

Williams (2015, s. 5–6) stejně jako Tulgan upozorňuje na to, že generace Z je do 

značné míry ovlivněna tím, že jejich rodiče o ně celkově dost pečují. Ačkoliv Williams 

 

4 Kyberšikana je pojem označující specifickou formu šikany. Jedná se o šikanu skrze elektronická 

média, kterými jsou například internet či mobilní telefony. Jejím prostřednictvím dochází k agresivnímu a 

obvykle záměrnému poškozování uživatele těchto médií jiným uživatelem. Často je možné zde nalézt 

nepoměr sil mezi agresorem a obětí stejně jako u tradiční šikany (cs.wikipedia.org, 2020). 

5 A pravděpodobně stále je většina uživatelů z generace Z, článek je ale z roku 2015, proto je užit 

minulý čas. 

6 Helicopter parent („vrtulníkový rodič“): Je rodič, který věnuje mimořádnou pozornost 

zkušenostem a problémům dítěte nebo dětí, zejména ve vzdělávacích institucích.  „Vrtulníkoví rodiče“ jsou 

tak pojmenováváni, protože stejně jako vrtulníky „visí nad hlavou“ a neustále dohlížejí na každý aspekt 

života jejich dítěte. Je také známo, že takovýto rodič přísně dohlíží na své děti ve všech aspektech jejich 

života, včetně sociálních interakcí (cs.wikipedia.org, 2020). 
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nezmiňuje přímo termín helicopter parenting, z popisu důležitosti vlivu rodičů to vyznívá 

jako popis právě tohoto fenoménu. Autor článku pro New York Times však více 

rozpracovává i to, do jaké generace ve většině patří rodiče generace Z a zamýšlí se nad tím, 

jaký to na ně má vliv a porovnává to s vlivem rodičů u generace předchozí. V článku píše o 

tom, že rodiče generace Y jsou převážně z generace zvané babyboomers. Tato generace je 

označována za grandiózní či velkolepou a také za ikonoklastickou. Babyboomers mají 

tendenci neuznávat vzory či se proti nim vymezovat. Své děti vychovávají dle toho. A 

generace Y je pak často označována za velice průbojnou, někdy až narcistickou, i když to 

pravděpodobně není označení úplně oprávněné. Rodiče generace Z jsou většinou 

z generace X, která vyrůstala v 70. letech, kdy se horizonty zdály být dost omezené. Tito 

rodiče se snažili dát svým dětem bezpečné dětství. Téma bezpečnosti je pro ně na jednom 

z prvních míst.   
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1.4 Ekonomické chování generace Z 

Dle Williamse (2015, s. 5–7) do tématu bezpečnosti spadá jak zájem maminek o 

bezpečné kočárky a zdravou výživu pro děti bez chemických látek, tak také výrazný 

pragmatismus, ke kterému členové generace Z inklinují, což je pravděpodobně způsobeno 

vlivem jejich rodičů. „Myslím, že mohu mluvit za svou generaci, když řeknu, že náš 

optimismus byl už dávno nahrazen pragmatismem.“ Takto cituje Williams ve svém článku 

jednu americkou sedmnáctiletou školačku. Toto prohlášení ještě doplňuje další studentka, 

která říká, že i když chtěla jít studovat módu, nakonec své rozhodnutí sama přehodnotila a 

rozhodla se jít studovat práva. Důvodem bylo to, že tato volba se jí zdála výrazně 

bezpečnější pro její budoucnost. Členové generace Z se obávají, že jejich finanční 

budoucnost je nejistá. Mají tedy tendenci tomu přizpůsobovat volbu svého budoucího 

povolání a také tolik neutrácejí, peníze si více šetří. Tím se odlišují od generace Y.  

Dále i Tulgan (2013, s. 2–4) píše o tom, jak přemýšlí generace Z o své ekonomické 

budoucnosti. Její vnímání přirovnává spíše k vnímání generace 30. let 20. století než 

generace Y, kterou někteří vědci mají tendenci spojovat s generací Z do velké skupiny 

mileniálů. Generace Z pochybuje o svých dlouhodobých ekonomických vyhlídkách a bojí 

se těch krátkodobých. Obecně s penězi jedná šetrněji než předešlá generace Y.  

Společnost TD Ameritrade se ve své studii z roku 2012 zabývá chováním 

budoucích investorů, tedy investorů z generace Z. Ze studie vyplývá, že tito mladí byli 

ovlivněni rostoucím rozdílem v příjmech a tím způsobeným zmenšováním se střední třídy. 

Rozdíly v příjmech se i nadále globálně prohlubují. Finanční krize v roce 2008 způsobila, 

že se zvýšil počet nezaměstnaných a v mnoha domácnostech děti pocítily finanční 

problémy, které dolehly na jejich rodiče. Právě proto si jedinci z generace Z dobře 

uvědomují důležitost peněz, proto pro ně spoření a úspory mají velký význam 

(TDAmeritrade, 2012). 

Z výzkumu vychází, že ženy považují spoření za podstatnější než muži. Za důležité 

označilo spoření 83 % žen a pouze 67 % mužů. Celkově pak spoření označilo za nedůležité 

18 % respondentů a neutrální postoj k němu má 6 % z nich. Lehce přes 80 % 

z dotazovaných uvedlo, že s nimi rodiče o spoření a úsporách mluví. Dále pak ze studie 

vychází, že 41 % jedinců z generace Z si vytváří rozpočet, který pak každý měsíc pečlivě 
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dodržují. Rozpočet si rozpracovává i dalších 24 % z nich, ale pro ty je už těžší ho dodržet 

(TDAmeritrade, 2012).  

Výzkum sociálních vědců ze Spojených arabských emirátů, České republiky a Indie 

se zabýval korelací mezi finanční úzkostí jednotlivců, finančním poradenstvím a 

používáním elektronických platebních systémů u členů generace Z. Druhým cílem této 

studie bylo prozkoumat vnímané rozdíly mezi muži a ženami z generace Z v těchto 

záležitostech. Důraz byl u tohoto cíle kladen i na prozkoumání genderové nerovnosti 

v Indii, odkud pocházelo všech 205 respondentů, 103 mužů a 102 žen (Khan a kolektiv, 

2020, s. 1). 

Ve studii autoři dospěli k závěru, že finanční úzkost může vést k vyhledání a 

využití finančního poradenství, což dále podporuje používání elektronických platebních 

systémů (EPS). Avšak finanční úzkost jednotlivce dle výzkumu nesouvisí s používáním 

EPS. Dále ze studie vyplývá, že obě pohlaví mají podobnou míru finanční úzkosti a že 

služby finančního poradenství také vnímají téměř stejně.  Co se týče elektronických plateb, 

tak zde byl zjištěn jediný významnější rozdíl, a to konkrétně u otázky zaměřující se na to, 

jak moc daní jedinci používají online transakce a platby. Ženy je dle výzkumu používají 

výrazně méně (Khan a kolektiv, 2020, s. 7–8). 

Je pravda, že v Indii je stále postavení žen výrazně jiné než v Evropě či ve 

Spojených státech amerických. Přesto mi však přišel tento výzkum vhodný ke zpracování. 

Většina citovaných studií či článků v diplomové práci je amerických. Proto má studie 

z Indie možnost vnést do popisu generace Z nový pohled i přesto, že bývá generace 

Z označována za první skutečně globální generaci. 
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1.5 Česká generace Z a její specifika 

Ačkoliv se o generaci Z mluví jako o první globální generaci, která je téměř 

celosvětově ovlivněna stejnými nebo velice podobnými faktory, neznamená to, že nějaké 

zobecnitelné rozdíly v jejím rámci neexistují. Ze studie Kaiser Family Foundation (Rideout 

a kolektiv, 2010, s. 37–39) vyplývá, že příjem domácností již téměř neovlivňuje to, jestli 

lidé vlastní či nevlastní chytrý telefon. Majiteli smartphonů jsou i lidé s nízkými příjmy. 

Rozdíl však lze vypozorovat v množství času, který majitelé stráví na svém zařízení. 

Studie ukazuje, že afroamerická a latinskoamerická mládež stráví průměrně na nějakém 

technickém médiu o 4,5 hodiny denně více než bílá americká mládež.  Autoři nepřicházejí 

s jednoznačnými vysvětleními. Nicméně o tři roky mladší studie (Annie E. Casey 

Foundation, 2013, s.1) předkládá více faktorů, které mohou tyto rozdíly mezi rasami či 

etniky vysvětlovat. Například fakt, že 67 % afroamerických dětí je vychováváno pouze 

jedním rodičem oproti 25 % bílých dětí. Když je dítě v domácnosti pouze s jedním rodičem 

je vyšší pravděpodobnost, že rodič nebude mít čas hlídat, co potomek dělá ve svém volném 

čase. Dalším faktorem pak může být to, že v oblastech, kde tito lidé s nižším příjmem žijí, 

jsou školy s menší a méně lákavou nabídkou mimoškolních aktivit. Děti se pak raději než 

hudbě, sportu nebo kreslení věnují sledování internetu.  

Jak to má česká generace Z s internetem, ale nejen s ním, řeší v rozsáhlém článku 

autoři z Aktuálně.cz. Ti v rámci jejich projektu “Zatracená generace Z“ dali dohromady 6 

příběhů mladých lidí, zástupců české generace Z a k tomu ještě zpracovali obecnou 

charakteristiku této české generace. S tou jim pomohli sociologové, psychologové a také 

agentura Behavio, která pro Aktuálně.cz prováděla průzkum. Ten ukazuje, jak mladí Češi 

uvažují o politice, budoucnosti, práci, vztazích, ekologii i každodenním životě. Průzkum 

proběhl v srpnu roku 2019 na vzorku 600 lidí ve věku 16 až 23 let (Daňková a Maca, 

2018). V článku datují narození generace Z od roku 1995 do roku 2010, mladší část 

generace Z tedy nebyla zahrnuta do dotazování.  

Dle Česka v datech tvořila generace Z v České republice v roce 2018 19,62 % 

populace. Oproti tomu generace Y tvořila 19,79 %, X 21,71 a tzv. babyboomers 25,4 % 

z celkové české populace. Důležité je zde však upozornit na různorodost datování těchto 

generací v rámci odborné literatury i vnímání veřejnosti. Na to upozorňují i autoři statistiky 

z Česka v datech, přičemž oni sami datují narození generace Z do období mezi lety 1995 a 

2014. Autoři se v rámci statistiky zabývají i tím, kolik českých dětí vyrůstá 
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v domácnostech s přístupem k internetu. Z jejich dat vyplývá, že rozdíl mezi generacemi Y 

a Z je v tomto ohledu významný. Od roku 2005 do roku 2017 vzrostl podíl domácností 

s dětmi, které mají doma připojení k internetu o více jak 60 % (ceskovdatech.cz, 2018).  

1.5.1 Internet a sociální sítě 

To, že česká generace Z vyrůstala již od útlého věku ve spojení s internetem 

ilustrují i zjištění z výzkumu agentury Behavio. Z jejich dat vyplývá, že 93 % mladých 

z generace Z alespoň jednou týdně navštíví sociální sítě Facebook a YouTube a 84 % 

z nich se alespoň jednou týdně koukne na Instagram. Autoři píší také o již výše zmiňované 

zatíženosti generace Z na vizuální podněty. I díky tomu mají dle nich takový úspěch právě 

sociální sítě, kde jsou obrázky či videa podstatou jejich fungování (Daňková a Maca, 

2018).  

Co se týče dalších sociálních sítí, jako jsou Tinder, TikTok, Twitter či LinkedIn, tak 

u těch je podíl mladých z generace Z, kteří se na ně alespoň jednou týdne podívají, výrazně 

nižší. Pohybuje se mezi 18 a 6 %. Více lidí pak častěji navštěvuje Twitter než LinkedIn, 

přičemž TikTok a Tinder se nachází s procentuální návštěvností alespoň jednou týdně 

někde mezi nimi (Daňková a Maca, 2018).  

Až 25 % mladých Čechů ve výzkumu uvedlo, že sociální sítě jsou pro ně drogou. 

Zajímavé je, že 3/4 z nich označili sociální sítě jako zábavu, ale za ztrátu času je označilo 

38 % z nich. Pro 17 % mladých znamenají nutné zlo, ale na druhou stranu pro 32 % z nich 

jsou pracovním nástrojem, a pro 11 % mladých jsou dokonce zdrojem financí. Že na nich 

tráví více času, než by si sami přáli, přiznalo 50 % z nich. Průměrně český mladý člověk, 

člen generace Z, stráví na sociálních sítích dvě až tři hodiny denně (Daňková a Maca, 

2018). 

Na měsíc by se dle nich samotných obešlo bez sociálních sítí „úplně v pohodě“ 36 

%. Že by to nějak zvládli, si myslí 49 % mladých. Naopak odpověď „asi bych to 

nedokázal/a“ zaškrtlo 15 % dotazovaných (Daňková a Maca, 2018). 

1.5.2 Bydlení a práce 

O české generaci Z se ve spojení se smýšlením o bydlení dá říct, že příliš 

nevybočuje. Celých 71 % těchto mladých lidí doufá, že bude moci žít ve vlastním, a to 

nejpozději do 20 let. Ačkoliv je bytová krize velice aktuálním tématem, tak pouze necelá 



18 

pětina z české generace Z uvažuje o bydlení v nájmu jakožto o variantě na celý život nebo 

přinejmenším na jeho většinu. Žít ve vícegeneračním soužití s rodiči plánuje 6 % 

z dotazovaných a 4 % z nich láká představa komunitního bydlení. Více jak polovina 

z mladých by si přála bydlet v domě, v bytě by chtělo žít 39 % z nich. Co se týče 

preferencí město/vesnice/samota je poměr daný následovně: 32 %/33 %/14 % (Daňková a 

Maca, 2018). 

Téměř polovina z respondentů počítá s tím, že si na bydlení vezmou v budoucnu 

hypotéku nebo půjčku, 38 % z nich si plánuje na nemovitost našetřit. Už teď má našetřeno 

na byt či dům 6 % z nich a 10 % dotazovaných nad tím zatím nepřemýšlí (Daňková a 

Maca, 2018).  

Česká generace Z se dá rozdělit na dvě přibližně stejně obsáhlé skupiny. První část 

z těchto mladých lidí uvádí, že je pro ně zcela zásadní trávit v práci co nejméně času a 

dostávat za to dobře zaplaceno. Vysoký plat je to, co je jejich snem. Takto smýšlí dle 

výzkumu agentury Behavio 51 % členů české generace Z. I pro velké množství jedinců 

z této skupiny je důležitá smysluplnost jejich pracovní pozice, dávají ji však až na druhé 

místo. Druhá, o něco menší skupina, uvedla, že jim jejich zaměstnání musí dávat smysl. 

Přejí si, aby mohli mít pozitivní dopad na společnost. Chtějí inspirativní a milé kolegy a 

různorodou náplň práce, která bude ideálně i kreativní (Daňková a Maca, 2018). 

1.5.3 Hodnoty 

Pro mladé Čechy jsou nejdůležitější rodina, jejich partneři, přátelé, ale dále také 

například ekologie, vzdělání či osobní rozvoj. Všechny výše zmíněné oblasti kromě 

ekologie jsou opravdu důležité pro více než 85 % jedinců české generace Z. V těsném 

závěsu za nimi se nacházejí koníčky a volný čas. Ekologie je důležitou hodnotou pro 61 % 

dotazovaných. Cestování je to pak pouze pro 56 % z nich. Nejméně procent v otázce 

týkající se hodnot získala politika. Pouze 28 % respondentů ji označilo za důležitou 

hodnotu v jejich životě (Daňková a Maca, 2018). 

Dále se ve výzkumu agentury Behavio více zaměřili na to, co pro mladé konkrétněji 

znamená partnerství, jedna z předních hodnot téměř všech dotazovaných. Ukázalo se, že 

ačkoliv se představy o vztazích rozvolňují, stále v myslích mladých dominuje manželství 

jakožto ideální stav, ke kterému směřují svá partnerství. Sociolog Martin Buchtík to 

doplnil slovy: „Tři čtvrtiny žen a dvě třetiny mužů ve věku okolo 20 let si pořád představují 
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svou budoucnost v klasickém manželském soužití. Mediálně vděčné fenomény jako 

palyamorie nebo celoživotní status single jsou opravdu jen okrajové záležitosti.“ (Daňková 

a Maca, 2018) 

V čem se generace Z výrazně liší od generací předchozích, je její zájem o ekologii. 

Pouze 15 % z respondentů uvedlo, že považují klimatickou změnu za problém, který je 

zveličovaný. Ekologické smýšlení je blízké více než polovině z nich. Třídí odpad, omezují 

plasty, využívají hromadné dopravy místo aut. Již méně než 50 % z nich uvedlo, že 

ekologické smýšlení pro ně znamená i snahu celkově snížit svou spotřebu, nakupovat 

přírodní kosmetiku či například podepisovat různé petice (Daňková a Maca, 2018). 

1.5.4 Stáří 

Pouze 9 % dotazovaných z české generace Z uvedlo, že stáří je něco nad čím zatím 

nepřemýšlí. Zajímavé je, že 64 % respondentů uvedlo, že by si ve stáří přáli aktivně si 

užívat. To pro ně znamená potkávat se s lidmi, věnovat se svým koníčkům, ale také 

cestovat. Přičemž pouze lehce nad 50 % z nich označilo cestování jakožto důležitou 

hodnotu pro jejich život. Mít ve stáří svůj klid by si přálo 20 % mladých z generace Z. Ti 

by si ho představovali jako období, které budou moci trávit čtením, koukáním na televizi a 

prací na zahrádce. Ideálně by u toho chtěli být obklopeni svými vnoučaty. Počet mladých 

lidí, kteří uvádějí, že je pro ně stáří něco, na co si budou muset našetřit, téměř procentuálně 

sedí s počtem lidí, kteří si chtějí užívat aktivního stáří. Přesto 25 % mladých uvádí, že stáří 

vnímají jako něco, co nemusí příliš řešit (Daňková a Maca, 2018).  
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2 Audiovizuální dokument 

2.1 Vysvětlení pojmu a jeho specifická problematika 

Slovo „dokument“ pochází z latinského „documentum“. Toto slovo označuje 

svědectví, důkaz či listinu s velkým významem, minimálně ve své době. Přídavné jméno 

„dokumentární“ pak vyjadřuje to, že je dílo založené na důvěryhodných pramenech či 

svědectvích (Strachota, Porybná a Zajícová, 2012, s. 8). 

Objekt zájmu této práce, tedy dokumentární film, lze pak popsat a vysvětlit 

různými způsoby. Dokumentární film je tvůrčí zpracování reality (Strachota, Porybná a 

Zajícová, s. 8). Dle Johna Griersona se jedná o: „Filmový a televizní žánr založený na 

autentickém zachycení skutečných událostí, využívající svědeckých výpovědí.“ (Grierson, 

Ivens a Cavalcanti, 1967) Ve své stati První zásady dokumentárního filmu Grierson 

zdůrazňuje fakt, že ačkoliv je dokument založený na skutečnosti, neznamená to, že by byl 

prostým popisem či syrovým záznamem. Jedná se o uměleckou tvorbu, s níž je pevně 

spjato třídění natočeného materiálu a tvořivé zdůraznění záměru (Grierson in Balázs, Brož 

a Oliva, 1963, s. 104–105). Bordwell a Thompsonová jsou toho názoru, že dokumentární 

film není žánr, nýbrž typ filmu, který stojí vedle filmu hraného (Bordwell a Thompsonová, 

2011, s. 449). I dle názoru filmového historika a teoretika Guy Gauthiera dokumentární 

žánr vůbec neexistuje, dokumentární film však ano (2004, s. 17–19). Ve své knize se 

Gauthier věnoval odlišnosti mezi dokumentárním filmem a filmem hraným. Základní 

rozdíly jsou podle něj tři. Prvním je fakt, že dokumentární film se obejde bez herců, ať už 

profesionálních, či amatérských. Protagonisté v dokumentu „hrají“ pouze sami sebe, i když 

je možné, že je režisér určitým způsobem vede. Dále se pak dokumentární film na rozdíl 

od hraného obejde bez umělých kulis ať už přírodních, či studiových. To, že v dokumentu 

není přítomna románová zápletka, je třetím rozdílem. Přičemž románovou zápletkou je 

myšlena taková, která je cizí prožití filmového štábu při přípravách i při samotném 

natáčení (2004, s. 44).  

Gauthierovy tři základní rozdíly mezi dokumentárním a hraným filmem vlastně 

vycházejí ze tří pravidel, které John Grierson vymezil v již zmiňované stati První zásady 

dokumentárního filmu. Grierson formuje znění zásad o něco více ze široka a obšírnějším 

způsobem. Ačkoliv na rozdíl od Gauthiera nepopisuje primárně rozdíly mezi 
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dokumentárním a hraným filmem, tak stejně dokument charakterizuje právě skrze jeho 

vymezení vůči filmu hranému. První zásada vyzdvihuje schopnost filmu dostat se všude a 

pozorovat. Dokumentární film toho využívá a zachycuje reálné prostředí a skutečné 

příběhy. Druhá zásada tkví v tom, že neherci dohromady s reálným prostředím jsou lepšími 

průvodci k filmové interpretaci světa kolem nás než herci s jejich výkony, výmysly 

scénáristů a triky všemožných techniků v ateliéru. Třetí zásada je pak lehce filozofického 

rázu. Dle Griersona jsou materiály získané dokumentárními metodami „čistší“ než nahrané 

scény a snímky. Dokumentární film má schopnost dosáhnout intimnosti v poznání a 

prožívání. A to vše proto, že spontánní gesto na plátně má větší moc než jakékoliv gesto 

hrané (Grierson in Balázs, Brož a Oliva, 1963, s. 105). 

Adler ve své knize Cesta k filmovému dokumentu píše o tom, že ve chvíli, kdy 

uznáme, že filmový dokument je tvůrčím počinem, je třeba se zaměřit nejen na popsání 

jeho znaků, ale také na proces jeho tvorby. Vzhledem k tomu, že rysy hotové 

dokumentární tvorby není jednoduché popsat a názory na ně jsou mezi autory odlišné, 

popsání procesu tvorby dokumentárního díla může být klíčové. „Filmový dokument, 

oslovující diváka jako umělecké dílo, vzniká jedině prostřednictvím osobnosti svého tvůrce, 

syntetizující téma a umělecký názor. Je to tedy průsečík individuality, obsahu a formy, 

zaručující jedinečnost a originalitu vzniklého artefaktu.“ (Adler, 2001, s. 23–24). 

Proces vzniku filmového dokumentu netkví tedy jen v deskripci nějaké skutečnosti, 

protože to by jakoukoliv uměleckou formu automaticky vylučovalo. Při tvorbě je potřeba 

zůstávat napojen na aktuální realitu, ale zároveň je nutné se vyvarovat snaze o absolutní 

objektivitu. Tvůrce by si měl názor na téma jasně definovat a poté dle toho film natočit 

příslušným způsobem. Objektivistická popisnost, povrchnost a názorová zploštělost značí 

krizi v dokumentární tvorbě. Je možné využít dokumentárně snímaný filmový materiál, ale 

s absencí uměleckého cíle. Poté se nejedná o dokumentární film jako takový, ale o materiál 

publicistický, propagandistický či například vzdělávací nebo vědecký, sloužící 

k prezentování výsledků vědeckého výzkumu. Na druhou stranu však i velká většina 

takových filmů naplňuje kromě svých primárních funkcí do jisté míry i funkci estetickou. 

Je tomu tak díky charakteru filmových sdělovacích prostředků. Estetická funkce, jakožto 

druhotná funkce u tohoto typu filmů, není zanedbatelná či nedůležitá. Napomáhá účinku a 

umocňuje sdělnost funkcí primárních (Adler, 2001, s.23). 
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Proces tvorby dokumentárního filmu je v mnohém podobný jakémukoliv jinému 

tvůrčímu procesu. Za základní látku tohoto uměleckého počinu je možné označit veškeré 

projevy života a dění, zkrátka realitu nebo také jinak řečeno skutečnost. Rozdíl v procesu 

se nachází v tom, že u všech ostatních uměleckých forem dochází k určité estetické 

proměně skutečnosti, když autor svou představivostí zpracovává realitu a poté ji znovu 

vyjadřuje skrze vybrané specifické výrazové prostředky. Dokumentarista, na rozdíl od 

ostatních, pracuje přímo s filmovými obrazy reality a jeho výrazovými prostředky jsou: 

samotné pořízení obrazů/záběrů a jeho způsob, jejich následný výběr a organizace jejich 

průběhu. Specifická je také otázka ohledně scénáře dokumentárního filmu.  

Dokumentaristé jsou totiž závislí na vývoji skutečnosti. Do jisté míry mohou vývoj situací 

předvídat a připravovat se na něj. Také mají možnost děj i ovlivňovat. Důležité však je, že 

dokumentární tvůrci nevytváří před kamerou novou skutečnost, která by předtím 

neexistovala. Zachycovaná skutečnost nevznikla imaginativní cestou jakožto obraz 

v autorově mysli, to je zásadní. Dokumentarista nemůže realitu ničím nahradit (Adler, 

2001, s. 25–33). 

 O dokumentární tvorbě je důležité zmínit, že ačkoliv její podstata zůstává stále 

stejná, tak v mnohém se od svých počátků proměnila. Tento proces rozrůzňování pokračuje 

dál. Dokumenty se totiž neustále přizpůsobují novým, moderním typům médií, odráží 

proměny ve společnosti, reflektují nové postoje a myšlenky v proměňující se společnosti. 

S postupem času pak vznikají různé druhy dokumentárních filmů, které se od sebe více či 

méně liší. Jisté společné rysy však nelze dokumentárním filmům ani v současnosti upřít. 

Dokumentární audiovizuální tvorba by měla plnit alespoň nějaký z následujících cílů:  

• odhalovat něco nového o známém tématu 

• zprostředkovat divákovi zážitky a chování jiných lidí a pomoci jim vcítit se 

do role a života natáčených subjektů 

• upozorňovat na problémy a palčivá, leckdy opomíjená, témata současného 

světa 

• dokumentovat konkrétní témata s účelem uchování znalosti o nich 

• obhajovat určité myšlenky či postoje, obvykle spíše minoritní 

(Strachota, Porybná a Zajícová, 2012, s. 8). 
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2.2 Typy dokumentárního filmu 

Jak již bylo zmíněno výše, dokumentární tvorba se stává čím dál tím více 

rozrůzněnou. V kategorii „dokumentární film“ se skrývá velké množství různých typů 

filmů. V některých případech jsou filmy od sebe velmi odlišné. Právě bohatost druhů 

dokumentárních filmů způsobuje to, že pojem „dokumentární film“ se může zdát být 

vyprázdněný nebo minimálně problematický. Za dokumentární filmy se označují filmy 

cestopisné, historické, populárně naučné, etnografické, vědecké, rekonstruované, 

reportážní, časosběrné, deníkové, portrétní, fejetonistické či částečně inscenované a další. 

Tyto typy se vzájemně nevylučují, ale v konkrétních dílech se doplňují a překrývají 

(Gogola, 2001, s.7) 

Bordwell a Thompsonová vydělují několik žánrů dokumentárního filmu. Jako 

nejznámější uvádějí populárně naučný dokument, dále pak píší o střihovém filmu, který 

funguje na principu zpracování archivních záběrů. Poté uvádí žánr „direct cinema“, ten je 

založen na pozorovací metodě, kdy zásahy filmařů jsou absolutně minimální. Existuje také 

žánr dokumentárního filmu, který je realizovaný metodou tzv. „mluvících hlav“, přičemž 

jeho principem je předání přímých svědectví. Film zachycující život jednoho člověka je 

také možné chápat jako jeden z dokumentárních žánrů. Zajímavým žánrem je tzv. 

„mockument7“, který však dokumentárním filmem vlastně není, pouze se tak tváří. Ve 

skutečnosti se jedná o hraný film.  (2011, s. 450–453). 

Dále Thompsonová a Bordwell ve své knize rozlišují dvě kategorie 

dokumentárního filmu podle toho, jakým způsobem jsou divákům předávány informace. 

Rozlišují v dokumentárním filmu kategorickou a rétorickou formu. Kategorickou formou 

jsou divákům předávány informace analyticky, kdežto u rétorické formy je využito 

argumentace a zabarveného vyprávění/předávání informací. Takovýto film se pak diváka 

snaží přesvědčit, aby přijal názor, který film reprezentuje (2011, 450–453). 

 

7 Pojem mockument je slovní hříčkou vzniklou složením slov document a mock. Mock je anglické 

sloveso, které se překládá jako parodovat nebo vysmívat se něčemu. Oxfordský slovník datuje první použití 

anglického pojmu mockumentary do 60. let 20. století (Oxford dictionary, 2013) Nejjednodušší definicí je, že 

mockument je fiktivní či falešný dokument. Divák, který takovýto snímek sleduje, by měl být obeznámen 

z jeho fikčností, jinak je velice pravděpodobné, že snímek nebude chápat (Hight, 2010, s. 10). 
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Milan Kruml přináší pohled na dokumentární tvorbu z jiné perspektivy. Zabývá se 

konkrétně dokumentárními postupy v televizních pořadech. Různé televizní formáty 

s prvky dokumentární tvorby nazývá tzv. televizními hybridy. Tyto hybridy dělí do různých 

kategorií dle jejich účelu a dle míry autentičnosti a zachycení reality v nich. Na jeho 

zkoumání a vydělování jednotlivých kategorií a podkategorií je možné si dobře uvědomit 

komplexnost dokumentární tvorby a jejích postupů. Jsou zde zvýrazněny různé 

problematické body či momenty spojené se samotnou rozporuplností pojmu dokumentární 

(Kruml in Strachota, Porybná a Zajícová, 2012, s. 21–23). 

Dělení, které Kruml představuje, je založeno na zachycení vývoje televizní tvorby 

od 90. let 20. století, a to jak v České republice, tak i mimo ni. Jde o popis vzniku nových 

formátů, které jsou často hybridy dokumentárních a jiných tvůrčích prvků. Důležitým 

pojmem je reality (nebo také reality television), což je termín vzniklý jakožto zastřešující i 

pro dokumentární styl v televizi, ne však pro dokumentární filmy jako takové. Tento pojem 

se začal běžně užívat až v roce 2000, ale existoval už předtím. Reality Kruml 

charakterizuje jakožto: „Obecné označení pro skupinu formátů, definovanou nejčastěji jako 

žánr televizních programů založený na zachycení ve scénáři předem nepopsaných 

dramatických či humorných situací, dokumentující aktuální události, jehož hlavními 

protagonisty jsou skuteční lidé namísto profesionálních herců.“ (Kruml in Strachota, 

Porybná a Zajícová, 2012, s. 21). 

Pod zastřešující pojem reality pak spadají následující podkategorie: Dokumentární 

styl, Vyřazování/Soutěže, Sebezdokonalování/Proměny a Docu-drama. Nejvíce prvků 

dokumentární tvorby můžeme najít u tvorby spadající pod dokumentární styl a do docu-

dramatu. Pod dokumentární styl se řadí například Special Living Enviroment Formats. 

V pořadech tohoto formátu je castingem vybrané určité množství lidí a ti jsou pak umístěni 

do uměle vytvořeného prostředí, které má však silný vztah k realitě. Princip spočívá 

v pozorování protagonistů, diváci sledují, jak se dokáží vyrovnat s danou situací. Dále pod 

dokumentární styl řadí tzv. Professional Acitivities, přičemž takovéto pořady sledují 

skutečné lidi pracující v nějaké atraktivní, dramaticky nabité profesi, typicky se jedná o 

policisty či hasiče. Jako poslední se pod dokumentární styl řadí Docu-soap s různou mírou 

přizpůsobení scénáři. Obecně se jedná o pořad, kde je vybráno několik protagonistů a 

každý je sledován filmovým štábem. Od časosběrného dokumentu se liší tím, že v docu-

soap se již při natáčení aktivně hledají příběhy, které jsou pak vyprávěny stejnou formou 
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jako u filmu hraného. Docu-drama je charakterizováno jakožto skupina formátů, která leží 

na pomyslné hranici mezi reality a fikcí. Existují docu-dramata čistě hraná, ale také taková, 

kde je kombinován dokument s hranými sekvencemi. Dokument může být zastoupen 

formou vstupu skutečných aktérů/svědků nějaké události či například formou dobových 

zpravodajských záběrů. Existují také fiktivní docu-dramata, kde jsou reální protagonisté 

umístěni do situací, které se mohly odehrát, ale také nemusely.  
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2.3 Historický vývoj dokumentárního filmu ve světě 

Termín dokumentární film v dnešním významu slova použil jako první John 

Grierson pocházející ze Skotska, který se proslavil jako režisér a také zakladatel Národní 

filmové rady v Kanadě. Grierson popisoval dokumentární filmy jakožto „tvůrčí zpracování 

reality“, což znamená, že dokumentární filmy jsou podle něj zobrazení reality očima 

tvůrce. Nejedná se tedy o fikci, ale ani nutně o absolutně objektivní vyobrazení reality. O 

hranicích dokumentární tvorby celkově se vedou diskuse už dlouhou dobu a samotná 

Griersonova definice byla a je tématem mnoha debat (Strachota, Porybná a Zajícová, 2012, 

s. 8). 

Dále byl pojem dokumentární film užíván v období rané kinematografie, kdy takto 

byla označována různá díla z tvorby bratří Lumiérů. Konkrétně se jednalo o krátké filmy 

natočené v exotických zemích, které měly přinést svědectví o životě ve zcela jiném 

prostředí s odlišnou kulturou a zvyklostmi (Strachota, Porybná a Zajícová, 2012, s. 8). 

Tyto filmy však nebyly za dokumentární označovány hned, ale až po Griersonově prvním 

užití tohoto pojmu. To bylo při recenzování snímku Moana od Roberta Flahertyho z roku 

1926 (Grierson in Balázs, Brož a Oliva, 1963, s. 103).  

Dokumentarista Joris Ivens píše o tom, že je možné datovat počátek 

dokumentárního filmu do roku 1927. Počátky tohoto druhu filmu jsou podle něj spojené s 

rozvojem evropského avantgardního hnutí. Sám nizozemský dokumentarista Ivens byl jeho 

součástí. Avantgardní hnutí se snažilo dát filmu více umělecké, ale také edukační hodnoty. 

Tato myšlenka vycházela z diskuzí o hollywoodském způsobu filmového tvoření a 

následného silného vymezení evropských avantgardních filmových tvůrců vůči 

hollywoodským filmům (Grierson, Ivens a Cavalcanti, 1967, s. 41). 

Existuje však ještě starší film než Moana z roku 1926, konkrétně z roku 1922, který 

bývá označován za první dokumentární film. Jedná se o snímek Nanuk, člověk primitivní 

od téhož režiséra jako Moana (Strachota, Porybná a Zajícová, 2012, s. 10). Robert Flaherty 

natočil tento film na základě mnohaletých pozorování Eskymáků a jejich života během 

svého předchozího zaměstnání. I na samotné natáčení se pak ještě navíc chystal několik 

měsíců přímo v terénu. První verze filmu se nepovedla podle jeho představ, film se tedy 

točil znova (Adler, 2001, s.26). Avšak zda tento snímek spadá do dokumentární sekce, 

bylo ve své době sporné. Důvodem rozporu bylo to, že určité scény z filmu sice působí 
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autenticky, ale jsou do značné míry hrané nebo minimálně významně ovlivněné ze strany 

režiséra. Například jedna z nejslavnějších scén filmu, ve které Inuité staví iglú, byla 

zinscenována pouze pro účely filmu. Samotní zástupci Inuitů byli vybráni Flahertym tak, 

aby odpovídali jeho představě o typických zástupcích tohoto etnika. Dokonce jim změnil i 

jména, protože chtěl, aby byla pro diváky lehčeji zapamatovatelná (Strachota, Porybná a 

Zajícová, 2012, s. 10).  

Naprostá autenticita je sporným bodem, na kterém se teoretici mnohdy neshodnou. 

Na otázku, kde leží hranice dokumentární tvorby v návaznosti na míru autenticity, mají 

různí autoři rozdílné odpovědi. Bordwell a Thompsonová píší o tom, že diváci od 

dokumentárního filmu očekávají to, že situace, které zachycuje, jsou věrohodné a 

zachycené co nejpřesněji v jejich realitě. Podstatou dokumentu je jeho tvrzení, že 

zachycuje realitu. Je však potřeba si uvědomit, že způsobů, kterými lze dosáhnout 

zachycení reality, je více. I dokumentaristé mohou pracovat s inscenováním, je to legitimní 

nástroj tohoto typu tvorby. Podmínkou však dle autorů zůstává to, že inscenování 

v dokumentu musí směřovat k obecnějšímu cíli, kterým je předávání a zprostředkovávání 

informací. Bordwell s Thompsonovou se vymezují vůči názoru, že částečně inscenovaný 

film je nutné řadit mezi filmy fikční, a nikoliv mezi dokumentární (2011, s. 450). 

Ve 20. a 30. letech 20. století začalo objevovat potenciál a krásu dokumentárního 

filmu více filmařů než jen zmiňovaný Flaherty. Množství umělců z různých koutů světa 

způsobilo, že se postupně žánr dokumentárního filmu začal stávat velmi různorodým a 

bohatým. V Sovětském svazu točil dokumentární filmy Dziga Vertov, který hovořil o 

kameře jakožto o „kino-oku“. Jeho vize spočívala v tom, že kamera jakožto mechanické 

oko zachycuje pravdu, která je v pohybu (Strachota, Porybná a Zajícová, 2012, s. 11). 

Tento ruský režisér se jmenoval pravým jménem Denis A. Kaufman. Nejznámějším 

filmem, který natočil je Muž s kinoaparátem (1929), dalšími pak jsou například Šestina 

světa (1926) či Sovětský krok (1926). On sám sebe za dokumentárního tvůrce neoznačoval, 

nicméně vystupoval jako odpůrce studiového natáčení. Byl zastáncem názoru, že 

nejdůležitějším nástrojem dokumentární tvorby je střih. Naopak zavrhoval režírování 

přímo při zaznamenávání dokumentárního materiálu a nedostatky v záběrech napravoval 

střihovou montáží. Ambicí, kterou Dziga Vertov měl, bylo zbavit dokumentární film 

nánosů divadelnosti a narativity. Chtěl, aby byl film bezprostředním zachycením reality 

(Janeček, 2005). Vertov byl komunista a vzal si za úkol dokumentovat politický a 
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společenský přerod v celém Sovětském svazu. Za poslání sovětského filmu pokládal 

zaznamenávání proměny sociální situace v Sovětském svazu a předávání informací o 

tomto procesu dál. Z toho pravděpodobně vycházel jeho způsob natáčení. Vertov totiž rád 

natáčel reálné lidi v reálných situacích, ideálně aniž by tušili, že jsou filmováni 

(Macdonald, Cousins, 2006, s. 51).  

Z Německa pocházel další významný dokumentarista. Jeho jméno bylo Walter 

Ruttman. Specifiky jeho dokumentární tvorby se staly poetičnost a estetická procítěnost 

reality. K vyzdvižení a zdůraznění těchto vlastností reality využíval pohybu kamery, a 

hlavně pak střihu. Nejznámějším jeho dílem je Berlín: Symfonie velkoměsta. Tento 

dokumentární film z roku 1927 ukázal světu, že dokumentární film může mít velmi 

umělecké vyznění (Strachota, Porybná a Zajícová, 2012, s. 11). 

Specifickou skupinou dokumentů jsou takové, které obsahují propagandu. V roce 

1935 natočila německá filmařka Leni Riefenstahl film s názvem Triumf vůle. Námětem a 

tématem tohoto propagandistického filmu je sjezd nacistické strany. Dalším filmem 

spadajícím do kategorie dokumentárních filmů obsahujících prvky propagandy je Zač 

bojujeme od hollywoodského filmaře Franka Capry. Tento snímek, natočený v letech 1942 

až 1945, měl zajistit USA podporu veřejnosti ve druhé světové válce. I zmiňovaný 

zakladatel Národní filmové rady v Kanadě John Grierson točil za války filmy tohoto typu. 

Názorem Johna Griersona bylo, že film má ve válečném období svůj speciální význam a 

potenciál, který by měl naplnit. Kanaďanům se filmy snažil ukázat za co bojují. Chtěl jim 

také skrze emotivní prostředky pomoci získat odhodlání k boji. Kanadská Národní filmová 

rada během války čítala stovky zaměstnanců a z její dílny vzešlo přes tisíc filmových 

snímků (Strachota, Porybná a Zajícová, 2012, s. 11). 

Rozvoj dokumentárního filmu je úzce spjat s technologickým pokrokem stejně jako 

film celkově. Od roku 1958 je známa technologie, která umožňuje zaznamenávat zvuk 

zároveň s obrazem. S touto inovací vznikl prostor pro dialogy ve filmu a dokumentaristé 

toho začali ve velkém využívat. S dalším rozvojem technologií bylo dokumentárním 

tvůrcům umožněno natáčet jednodušeji a za méně peněz. Započal tedy již zmiňovaný 

proces, v jehož rámci docházelo, a vlastně stále dochází, k rozšiřování rozmanitosti 

dokumentární tvorby. Díky zjednodušení mohlo začít tvořit a natáčet více lidí. Postupně 

tedy začaly vznikat osobnější, leckdy i kratší, dokumentární filmy (Strachota, Porybná a 

Zajícová, 2012, s. 11). 
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Rozvoj technologií, konkrétně pak vynález lehčího natáčecího zařízení, vedl v 60. 

letech k vzniku cinema vérité8. Další technologický vývoj směřoval k první přenosné 

kameře a jejímu následnému rozšíření v 90. letech. S tím je spojené to, že se kamery začaly 

postupně dostávat do domácností a rozšířilo se tak množství i celková popularita 

amatérských dokumentujících videozáznamů (Macdonald a Cousins, 2006). 

Od 50. a 60. let 20. století se začaly dokumenty stávat součástí televizního vysílání. 

S postupem času, jak se televizní vysílání rozvíjelo a rozšiřovalo, různé televizní stanice 

zakládaly kanály, na kterých byly vysílány specifické druhy dokumentárních filmů. Tato 

praxe se ustálila a dodnes různé specializované televizní kanály vysílají historické, 

přírodopisné nebo etnografické dokumenty. V televizním vysílání je možné zhlédnout jak 

dokumenty, které pochází přímo od tvůrců z televize a jsou natočeny na míru potřebám 

dané televize, tak také autorské dokumenty. Ty televize od nezávislých tvůrců kupují.  

„Televizní dokumenty“ jsou ovlivněny časem, financemi a v neposlední řadě obecnými 

programovými požadavky dané stanice. Zpravidla je v nich kladen menší důraz na 

umělecké kvality a uměleckou vizi autora než u dokumentů nezávislých tvůrců. Dále mají 

tyto dokumentární filmy často svou formou blízko k publicistice či zpravodajství. Tento 

trend je sice stále aktuální, je možné však v poslední době vidět tendence televizních stanic 

ke změně. Různé veřejnoprávní televize (ČT, BBC) ale i soukromé společnosti (HBO) 

investují do vlastních zajímavých a náročnějších dokumentárních cyklů. Zároveň stále 

častěji dávají větší prostor i autorské dokumentární tvorbě. Pokud je u dokumentu vhodně 

zvolené téma, může takovýto film přitáhnout pozornost a přitom cena, za kterou byl 

natočen, může být výrazně nižší než u filmu hraného (Strachota, Porybná a Zajícová, 2012, 

s. 11–12). 

Na začátku 21. století dosáhly různé celovečerní dokumentární filmy výrazného 

úspěchu i na plátnech kin. Americké dokumenty Mlha války (2003) Fahrenheit 9/11 

(2004) či Super Size Me (2004) zpracovávající společenská a politická témata ukázaly, že 

takovéto snímky mohou být pro diváky velmi atraktivní. V České republice slavily u 

diváků v kinech úspěch například snímky Občan Havel (2008), René (2008) či další 

 

8 Cinema vérité ruší standardní dokumentární praktiky, jako je inscenování scén. Navazuje tak na 

Vertova a jeho Kino-pravdu. Klade si za cíl zobrazit realitu způsoby, které jsou ve fiktivním filmu nemožné. 

Tvůrce cinéma vérité často svou přítomnost netají a s pomocí uměleckých prvků chce odhalit pravdu skrytou 

pod povrchem (Beattie, 2004, s. 83). 
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časosběrný dokument Katka (2010). S postupem času se začaly dokumenty šířit i na 

internetu. Dokumentární filmy je možné zhlédnout na různých internetových portálech. 

Některé nabízí filmy ke zhlédnutí zdarma, jiné za poplatek (Strachota, Porybná a Zajícová, 

2012, s. 112). 
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2.4 Historický vývoj českého dokumentárního filmu 

Následující kapitola se zabývá vývojem českého dokumentárního filmu. Neklade si 

za cíl obsáhnout a charakterizovat veškerou tvorbu, ale naopak vyzdvihnout ta 

nejdůležitější a nejzásadnější období a zlomy, které nastaly ve vývoji českého dokumentu. 

Kapitola je rozdělena do podkapitol, aby byl výklad historie českého dokumentu co 

nejpřehlednější. 

2.4.1 Historie, vývoj, kontext 

Vývoj české dokumentární tvorby v mnohém kopíruje vývoj dokumentárního žánru 

ve světě, má však některá svá specifika, kterými se odlišuje či vybočuje. Avantgardní 

hnutí, v Evropě pevně spjaté s počátky dokumentárního filmu, se začalo v českém 

prostředí prosazovat později a jeho síla nebyla zdaleka taková jako například ve Francii či 

Rusku. V druhé polovině 20. století pak více než 40 let vlády Komunistické strany 

Československa výrazně formovalo další vývoj českého dokumentu.  

2.4.1.1 Počátky českého dokumentárního filmu 

První zmínka o českém filmu pochází z roku 1898. V tomto roce se v Národních 

listech psalo o Výstavě architektury a inženýrství, v jejímž rámci byla představena atrakce 

s názvem Český kinematograf, která předváděla řadu živých obrazů. Prvními krátkými 

promítanými filmy byly tyto dokumentární snímky: Polední výstřel děla na baště sv. 

Tomáš, Purkyňovo náměstí na královských Vinohradech a Svatojánská pouť 

v českoslovanské vesnici. Jejich autorem byl stavební inženýr a průkopník 

kinematografie v Čechách Jan Kříženecký. Ten spolu se svými kolegy tvořil osamoceně, 

rozvoj české kinematografie se tak opožďoval vůči zahraniční expanzi (Navrátil, 2002, s. 

19). 

Dokumentární filmy na počátku 20. století to měly v Čechách, stejně jako ve světě, 

jednoduché v tom, že diváci byly ohromeni jakýmkoliv hýbajícím se obrazem. Film jim 

zprostředkovával jak události, které by mohly sami vidět, tak hlavně události, osobnosti a 

vzdálené kraje, které by na vlastní oči nikdy vidět nemohli. Rok 1911 je ročníkem založení 

profesionální výrobny jménem Kinofa. Ta brzy zanikla, ale na její odkaz navázala 

společnost Lucernafilm, která se věnovala propagačním aktualitám a reportážím. Dalšími 
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filmovými výrobnami byly Illusionfilm a Asum. Společnostem se však příliš nedařilo a 

jejich další rozvoj ukončila první světová válka (Bartošek, 1985, s. 37–40). 

2.4.1.2 20–30. léta v české dokumentární tvorbě 

Po první světové válce přichází překotné období, kdy filmové podnikání zažívá 

velký rozmach kvůli vizi rychlého výdělku, která však byla do velké míry klamavá. 

Dokumentární film z finančního hlediska příliš lákavý nebyl. Až na několik vzácných 

snímků o prvorepublikových symbolech Karlu Čapkovi a T. G. Masarykovi nevznikají 

v tomto období žádné významnější dokumentární snímky. Dokumenty byly nejprve totiž 

spíše složkou obchodní scény. To zákonitě znamená, že to byly filmy spíše programové, 

nebyla jim věnována přílišná výrobní péče. Stát existenci dokumentárního filmu v tomto 

období spíše přehlížel (Navrátil, 2002, s. 19–22). Ve 20. letech český dokumentární film 

prožíval období skromných pokusů o prozkoumání této filmové metody (Navrátil, 2002, s. 

38). 

Roku 1921 je založena společnost AB, která vznikla sloučením více výroben 

Milošem Havlem. Tato společnost pak získala na začátku 30. let ateliéry na pražském 

Barrandově a tyto moderní ateliéry pomohly české filmové tradici ke zviditelnění ve světě 

(Navrátil, 2002, s. 38).  Ke konci 20. let byl založen filmový ateliér ve Zlíně. Tam se však 

zpočátku produkovali pouze propagační filmy obuvnického závodu Baťa. Pravý tvůrčí 

rozmach přišel až se založením Baťova filmového ateliéru (FAB). S ním přichází i snímky, 

které se orientují na jinou problematiku než obuvnický závod, město Zlín a přidružená 

témata. V druhé polovině 30. let zde byly natočeny reportážní snímky Poslední léto TGM 

(1937) či například Andrej Hlinka o sebe (1938). Postupem času se zlínská tradice ustálila 

především v tvorbě instruktážních a školních filmů. Hlavním průkopníkem školního filmu 

byl Jaroslav Novotný, který tvořil jak ve Zlíně, tak i mimo něj. Rozkvět Baťova filmového 

ateliéru byl zastaven německou okupací. I poté se však vedlo udržovat zlínskou filmovou 

výrobnu, i když ilegálně a v tajnosti (zlin-film.cz).  

Ve 30. letech přichází avantgardní hnutí i do Čech. Avantgarda posunula 

dokumentární filmovou tvorbu směrem k uměleckosti, nedá se však hovořit o změně 

celého filmového spektra. Jednalo se především o tvorbu většinou levicově orientovaných 

intelektuálů a umělců. Celkově bylo natočeno asi 8 snímků, které jsou považovány za 

avantgardní. Jako první český avantgardní snímek je označována Bezúčelná procházka 
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(1930), kterou natočil Alexandr Hackenschmied. Dalšími avantgardními filmy jsou 

například Burleska (1931) od Jana Kučery a Žijeme v Praze (1934) od Otakara Vávry 

(Štoll, 2000, s. 10).  

Období 20. a 30. let je spojené se zvukem, který se postupně začíná u filmu 

prosazovat. První film se zvukem byl na českém území představen již roku 1929, ale více 

se začalo využívat komentářů a zvukové mixáže u dokumentů až po roce 1935. Započalo 

období spolupráce různých umělců, typicky například spisovatelů, s filmaři. Umělci 

propůjčovali hlasy komentářům, které si postupně začali i sami psát (Hertl, 2009). 

Ve 30. letech si československá vláda začala uvědomovat potenciál 

dokumentárního filmu k vlastní propagaci a začala ho podporovat. V roce 1934 byl založen 

filmový registrační fond, z něhož se přispívalo i na české filmy dokumentární. Následně 

v roce 1935 vzniklo oddělení experimentální a dokumentární tvorby ve společnost AB 

(Navrátil, 2002, s. 52–53). Ačkoliv se v Československu začaly objevovat první 

organizující prvky dokumentárního filmu, proměna přicházela pozvolna. Dokumenty byly 

stále vnímány hlavně jako krátké snímky, které se promítají před hraným celovečerním 

filmem (Navrátil, 1968, s. 40). Postupně se však v tomto období začal český dokumentární 

film rozvíjet do podoby, jakou známe dnes. Byla zde snaha dokumentaristů překonat 

zpátečnický náhled na tento filmový žánr, započala zde tradice dokumentů o sociálních 

problémech. Představitelem tohoto směru dokumentární tvorby byl například Jiří Weiss, 

který natočil snímek Píseň o smutné zemi (1937) o chudé oblasti na Podkarpatské Rusi. 

Dalším tvůrcem pak byl Jiří Lehovec, který sice nedokončil svou sociální dokumentární 

esej Botič, potok chudých, přesto však významně přispěl k rozvoji českého dokumentu. Je 

považován za jednoho z prvních českých dokumentaristů, kteří začali určovat umělecké 

standardy a dávat estetický směr a tvar a tzv. České dokumentární škole.  Jiří Lehovec 

natočil dokumentární filmy Divotvorné oko (1939) a již za války v roce 1941 film Rytmus 

(Štoll, 2002, s. 11–12).   

2.4.1.3 Druhá světová válka a český dokumentární film 

V roce 1939 spojili své síly čeští dokumentaristé s Američany. Natáčel se 

angažovaný dokumentární film s názvem Krize. Tento snímek o dobových událostech 

natáčela americká produkční skupina Frontier Films pod vedením Herberta Klinea. Přímo 

v terénu natáčeli čeští filmaři, kteří by jinak měli problém se do daných lokací dostat a 
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nemohli by tak zachytit dané momenty a podat zprávu o aktuálním dění. S Američany 

natáčel například Alexander Hackenschmied (ceskatelevize.cz, 2020). 

Za druhé světové války se čeští dokumentaristé, stejně jako ostatní umělci, ocitli 

v nepříjemné situaci, kdy na ně byl vyvíjen nátlak ze dvou stran. Tvůrci z týdeníku 

Aktualita byli nuceni spolupracovat a natáčet s prizmatem nacistické propagandy. 

Spolupracovali například na snímcích o zlikvidování obce Lidice či na snímku s názvem 

Tereziánský ráj. Jinak tendence tvůrců směřovala k uchování si osobitosti své tvorby 

a dobrému zvládnutí formální stránky, přičemž témata filmů se čerpala především 

z každodennosti, české historie a tradic. Jindřich Brichta natočil svým specifickým 

citlivým způsobem filmy Pražské baroko (1939), Svatý Jiří na Pražském hradě (1939) či 

Lidé v bílém doopravdy (1941), což byl film pojednávající o práci doktorů (Štoll, 2002, s. 

13). 

Během druhé světové války ztratil český dokumentární film kontakt se světem, byl 

odstřižen od vývoje, který zažívala dokumentární tvorba v USA, Velké Británii či v 

Sovětském svazu. Tyto státy s pomocí dokumentů bojovaly proti nacistickému teroru. Nad 

českým dokumentem visela naopak hrozba zániku, protože byl na české filmaře vyvíjen 

nátlak nacistické tématiky, tomu se však dokumentarismus v českých zemích ve většině 

bránil (tamtéž, s. 14).  

2.4.1.4 Český dokumentární film po druhé světové válce 

Bylo naprosto přirozeným jevem, že po skončení druhé světové války se začaly 

natáčet snímky, které se k tématu bojů a válečných útrap vracely a různým způsobem je 

reflektovaly. O konci druhé světové války v Praze, tedy o Pražském povstání, přinesl 

svědectví český dokument Cesta k barikádám (1946). Tento film je věnován všem 

hrdinům, kteří padli v bojích za svobodu české země a národa. Na jeho tvorbě se podílelo 

více než 27 kameramanů svými záběry z jednotlivých míst v Praze při Pražském povstání. 

Režisérem byl Otakar Vávra, který dokument vytvářel jakožto střihový neboli montážní 

snímek, jehož poslání a vyznění je značně dobově zabarvené. Ačkoliv název v divákovi 

vzbuzuje pocit, že celý dokumentární film bude o Pražském povstání, není tomu tak. První 

dvě třetiny filmu jsou rekonstrukcí historie, především českých zemí, posledních sedmi let 

před Pražským povstáním. K tvorbě filmu byly využity československé a spojenecké 

filmové týdeníky, záběry týdeníku Aktualita a v neposlední řadě také tvorba jednotlivců. 
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Snímek je složen ve většině z němých záběrů a hlasového komentáře. Z toho je cítit silná 

zášť vůči všem Němcům a Sovětský svaz je v něm představován divákům jakožto náš 

slovanský bratr a osvoboditel. Bojová situace ze dnů Pražského povstání je zpracována do 

scénáře podle svědectví z válečného deníku vojenského velitelství Bartoš (Barešová, 

2018). Dále byl natočen snímek o K. H. Frankovi, což byl státní tajemník Úřadu říšského 

protektora v Čechách. Film nesl název Frank mezi námi (1946). Natočili jej Miroslav 

Hubáček a František Sádek. Dalšími dokumenty natočenými těsně po válce byly snímky 

Nezapomeneme (1946), jehož tématem byly koncentrační tábory, a Cesta zpátky (1946) od 

Miloše Makovce.  Cesta zpátky pojednávala taktéž o tématu koncentračních táborů, ale 

byly zde především vyprávěny příběhy lidí, kteří se z táborů vrátili a začali žít nové životy 

(Štoll, 2002, s. 15). 

S blížícím se příchodem komunistického převratu pak přicházely různé změny, 

které je možné považovat za předzvěst následného vývoje. Začala se objevovat nová 

tématika dokumentárních snímků. Natáčely se budovatelské snímky a ve větším také filmy 

se sociální tématikou, které se však natáčely už v období před druhou světovou válkou. 

Také se tvořily dokumentární snímky, které byly vlastně žertovnými fejetony, například 

film Lidé a párky (1948) od Pavla Blumenfelda (Štoll, 2002, str. 16). Již 28. srpna 1945 

byl podepsán dekret o znárodnění filmového umění. Tento dekret vytvořil pro 

dokumentární tvůrce příznivé prostředí, protože jim zajišťoval určité finanční jistoty, 

vytvářel pro dokumenty pevnou ekonomickou základnu. Po vydání znárodňovacího 

dekretu vznikla produkční společnost Krátký film s pobočkami v různých českých městech. 

Dále byly založeny různé společnosti pro zpravodajství a filmové týdeníky. V tradici 

týdeníku Aktualita pokračoval Československý zpravodajský film (Navrátil, 1968). V těchto 

letech plných organizování prosluli svou snahou o organizaci a zlepšení podmínek českého 

dokumentu Jiří Lehovec a Alan František Šulc. Ti stáli i u zrodu páté filmové školy na 

světě: Filmové fakulty Akademie múzických umění (FAMU) v Praze v roce 1947. Avšak až 

o něco později, konkrétně v roce 1961, vznikla na FAMU Katedra dokumentární tvorby 

(Štoll, 2002, str. 16). 

2.4.1.5 Období komunistického režimu a český dokumentární film 

Po komunistickém převratu v roce 1948 došlo k zásadní proměně politických, 

společenských a ekonomických poměrů. Část české dokumentární tvorby byla otevřeně 
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věrná politice Komunistické strany Československa. To, co zprvu pramenilo ze stejného 

názoru tvůrců a vládnoucí strany, se postupem času stávalo vyprázdněným nástrojem 

ideologie odtrženým od reality. Tato forma české dokumentární kinematografie se 

vyznačovala statickými záběry tzv. „usměvavého socialismu“. Postupně se vytrácela 

z filmů sociální témata. Byla nahrazena zesměšňováním církve a prezentováním 

vojenských přehlídek či úspěšného kolektivního zemědělství. Typický příkladem tvorby 

tohoto typu je snímek Běda tomu, skrze koho pohoršení přichází (1950), ve kterém byl 

banalizován tzv. čihošťský zázrak. Tento snímek byl počátkem systematické kampaně 

proti církvi (Navrátil, 1968, s. 131–134). 

Na počátku 50. let byl zavřen Krátký film. Naopak vznikla studia nová, konkrétně 

se jednalo o Studia zpravodajských a dokumentárních filmů (Praha, Bratislava) a Studia 

vědeckých a naučných filmů (Praha, Brno, Gottwaldov, Bratislava). Vedoucí pozice 

v těchto organizacích obsadili ideologii vyhovující jedinci, často bez zkušeností s tvorbou. 

Zkušení dokumentární tvůrci se rozptýlili na jiná pracoviště, často k filmu hranému, či 

emigrovali do zahraničí (tamtéž). 

I v této době bylo však možné najít výjimky, tedy dokumentární filmaře, kteří 

natáčeli snímky jakožto umělecká díla a věnovali se jiným než výše zmíněným tématům. 

Mezi takovéto tvůrce patřili studenti FAMU Karel Kachyňa, Vojtěch Jasný či František 

Vláčil, který natočil snímek Skleněná oblaka (1957). To byl poetický filmový počin 

vyprávějící o letectví. Dalším tvůrcem byl Miro Bernát, který slavil se svým snímkem 

Motýli tady nežijí (1958) úspěch i v zahraničí, konkrétně na festivalu v Cannes, kde získal 

hlavní cenu. Ačkoliv Miro Bernát se ve svých dokumentárních filmech zabýval hlavně 

tématy spojenými s vědou, tento emocionálně silný snímek pojednával o dětských 

obrázcích z koncentračního tábora v Terezíně. Další filmy, jež nebyly poznamenány 

jakoukoliv mírou komunistické propagandy, byly z produkce Gottwaldovských ateliérů ve 

Zlíně. Byly zde produkovány dokumenty, které vznikly z cest Miroslava Zikmunda a Jiřího 

Hanzelky. Ti svůj nasbíraný filmový materiál z dlouhé cesty po různých kontinentech 

světa poslali Jaroslavovi Novotnému, který ho sestříhal do finální filmové podoby (Štoll, 

2002, s. 16–17). V roce 1956 se dokumentární tvorba ve Zlíně vyčerpává a končí tak éra 

výrazného zlínského dokumentarismu. Pozornost se ve zlínských ateliérech přesouvá 

k hraným filmům, a především k tvorbě pro děti (zlin-film.cz). 
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V 60. letech přichází postupné lehké uvolňování poměrů, které se začíná projevovat 

právě i v dokumentární tvorbě. Ve světě dochází k proměně, či lépe řečeno vývoji, 

v dokumentární tvorbě a tyto změny postupně doléhají i k nám. Důležitým pojmem 

dokumentární tvorby se stává již výše zmíněné cinema vérité a s tím spojený požadavek 

pravdivosti a opravdovosti. Přichází období improvizace v bezprostředních situacích, tvoří 

se s „živým materiálem“. V Československu přichází posun v roce 1961 se vznikem 

skupiny ČAS, jejímiž členy byli Václav Táborský a František a Jiří Papouškovi. Manifest 

tohoto uskupení sice objevuje to, co jinde bylo objeveno již dříve, přesto je však pro 

českou dokumentární tvorbu důležitý. Hovoří se v něm o tom, že dokumentární film by 

měl být založen na pravdivosti a autentičnosti, která je nejsilnější zbraní tohoto žánru. 

V roce 1962, po XII. sjezdu Komunistické strany Československa, začalo docházet k 

odhalování témat, která byla předtím tabu. Dokumentární tvorba se začala projevovat jako 

prostředek, jehož pomocí byla překonávána komunistická cenzura (Štoll, 2002, s. 18–20). 

Hans Joachim Schlegel píše o „podvratné kameře“ dokumentárních filmů. Ty začaly 

zpracovávat opět sociálně kritická témata. Dále pak přišel rozkvět psychologických a 

etnografických témat a také umění v dokumentu. Celkově se začalo ustupovat od 

inscenování a začalo se ve větší míře využívat nových snímacích technik spojených s ruční 

kamerou. Často využívané byly reportáže, autentické záběry reality a začalo se více 

pracovat s hudbou v dokumentárních snímcích. Oblíbenost dokumentárního filmu v této 

době stoupla (Schlegel, 2003, s. 240).  

Odklon českého dokumentárního filmu od strnulých propagandistických norem 

KSČ ilustrují i snímky mladých tvůrců z FAMU. Jedním z těchto tvůrců tohoto období je 

Věra Chytilová, která natočila v roce 1962 snímek Pytel blech. Václav Táborský natočil 

technikou skryté kamery filmy Čekají každou neděli (1962) a Zablácené město (1963). 

Dalším tvůrcem byl Radúz Činčera, který natočil například dokument To je můj kyblíček 

(1963), který se věnuje tématu kolektivního vlastnictví. Dále natočil Karel Vachek kriticky 

laděný a provokativní snímek o umělé prezentaci folklorních tradic s názvem Moravská 

Hellas (1964). Jan Špáta natočil s Evaldem Schormem filmovou anketu Proč? (1954), 

anketu Největší přání o 10 let později (1964) už natočil Jan Špáta sám. Jeho spolupráce 

s filosofem Evaldem Schormem však byla dlouhodobá, byl jeho dvorním kameramanem. 

Natočili spolu ještě například film Železničáři (1963), který pojednává o lidech a práci. Jan 

Špáta si udržoval ve svých filmech určitou tvůrčí linii a směřování. Jeho tvorba má často 
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filosofický podtón a důležitou roli v ní hrají lidské osudy (Štoll, 2002, s. 20-21). Typický 

je v tomto jeho snímek Respice finem (1967) o vdovách žijících v horských osadách (Štoll, 

2006). 

Špátovo dílo se stalo fenoménem a jeho tvorba umožnila stanovení určitých 

zásadních rysů tzv. české dokumentární školy (tamtéž). Tento pojem je sice užívaný, není 

však pevně ustanovený. V teorii a historii českého dokumentarismu je spojován 

s významnými osobnostmi české dokumentární tvorby (Štoll in Rozsypal, 2015). Jan Špáta 

byl dokumentární tvůrce, který se podílel na vzniku tradice, která může být v české 

dokumentární tvorbě dále rozvíjena. Respice finem je filmem, který ho vynesl 

k pomyslným branám nesmrtelnosti v uměleckém světě (Štoll, 2006). Dalším legendárním 

tvůrcem spojovaným s pojmem česká dokumentární škola je již výše zmiňovaný Karel 

Vachek (Štoll in Rozsypal, 2015). 

V tomto období „nové vlny“ v českém dokumentárním filmu přišla i renesance 

cestovatelských snímků. S uvolněním poměrů souviselo totiž i to, že bylo možné se dostat 

za hranice Československa přeci jen o něco snadněji než předtím. Cestovatelské filmy 

z této doby většinou nebyly svědectvími z exotických zemí, jako tomu bylo u 

cestovatelských snímků dříve, ale jednalo se o filmy většinou ze zemí Evropy a Ameriky. 

Tyto filmy byly velmi populární, protože lidé prahli po tom vidět, jak se žije jinde ve světě. 

Jedním z tvůrců těchto filmu byl Radúz Činčera, který natočil například snímek Buřiči a 

buřinky (1965) z Londýna, kde šlo o vyobrazení kontrastu života londýnských úředníků a 

života mladých lidí tančících rock 'n' roll v klubech. Dalšími tvůrci těchto cestovatelských 

dokumentů byli například Rudolf Krejčík, Pavel Kaňka, ale i Jan Špáta. Ten natáčel 

v SSSR, ale také například v Irsku (Štoll, 2002, s. 21-22). 

Zlatá éra českého dokumentu byla ukončena v roce 1968 invazí sovětských vojsk 

do Československa, po které byla jakákoliv svobodnější tvorba předem odsouzena 

k neúspěchu (Štoll, 2002, s. 22-23). Období 60. let je mimo jiné spojeno s nárůstem vlivu 

televize a zpravodajských snímků či záběrů (Navrátil, 1968, s. 195). Není tedy překvapivé, 

že Sověti po dobu normalizace (1968) okupovali televizní studia v Praze, Brně i Ostravě 

(Štoll, 2002, s. 23). Filmy byly zavírány do trezorů, tvůrci odcházeli z televize, nemohli 

natáčet, a proto mnozí z nich také odešli tvořit do exilu (Schlegel, 2003, s. 240) Například 

Karel Vachek nemohl dále tvořit poté, co natočil film Spřízněni volbou (1968) o období od 
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abdikace Antonína Novotného po zvolení nového prezidenta Československa Ludvíka 

Svobody (Přádná, Škapová a Cieslar, 2002, s. 7).  

Československo bylo uzavřeno a novinky související s rozvojem dokumentárního 

filmu v zahraničí sem neměly šanci ve větší míře proniknout. Společnosti, které se 

soustředily na dokumentární tvorbu v Československu, byly Krátký film Praha, Filmové 

studio Gottwaldov, Armádní film a Štúdio krátkých filmov v Bratislavě. Důležitá byla také 

role Československé televize. Ta se soustředila na aktuální dění, které na obrazovce 

předávala divákům.  Až do poloviny 80. let nebylo možné televizní filmové dokumenty, 

které vznikaly, označit za opravdové dokumenty. Tyto snímky byly nástrojem propagandy 

Komunistické strany Československa. Společnosti Krátký film se však podařilo vytvořit 

prostředí, kde vznikaly snímky, ve kterých měli jejich autoři prostor pro jisté tvůrčí a 

umělecké vyjádření. Přišlo období renesance vědeckého filmu a také doba, kdy se začal 

klást větší důraz na estetiku v dokumentárních filmech. Opět se v kinech začaly pouštět 

krátké dokumenty před filmy (Štoll, 2002, s. 24–25).  

I v této době tvořili autoři, kteří natočili snímky, jež se vepsaly do dějin českého 

dokumentu ať už tím, že byly esteticky vydařené, silné či jinak zajímavé. Tito režiséři se 

vyhýbali politicky problematickým tématům. Například Jiří Lehovec, který v tomto období 

natočil své poslední filmy, si za předměty svých snímků vybírá obyčejné věci jako 

například razítko. Cestou zobrazování hlubokých citů skrze empatii v citlivých snímcích o 

bolesti i kráse života se vydal Jan Špáta. Ten natočil například film Poslední dějství (1970) 

o postarších ženách připravujících divadelní představení v zotavovně. Dále natočil 

dokumenty Svítí Slunce (1970) či Odsouzení (1980). V bohaté tvorbě Jana Špáty měly své 

důležité místo snímky o hudbě a snímky, kde byli vyobrazeni lidé a jejich vztah ke krajině. 

V období konce 70. let studovala na FAMU silná generace dokumentárních tvůrců. 

Studovali tam například Pavel Koutecký, Filip Renč, Jan Svěrák či Vladislav Kvasnička a 

Viktor Polesný. Objevily se zde i první výraznější dokumentární režisérky, které přinášely 

zejména osobitý pohled na sociální témata, mezi něž patřila i mnohá témata ženská. 

Jmenovitě se jednalo o Věru Chytilovou, která natočila v roce 1978 snímek Čas je 

neúprosný, Olgu Sommerovou či Drahomíru Vihanovou. Další ženskou tvůrkyní, která 

začala natáčet v této době, je Helena Třeštíková, která natočila časosběrnou metodou 

Manželské etudy, avšak to bylo až v roce 1987 (Štoll, 2002, s. 26–30). 
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Vyvrcholením postupného uvolňování společenského klimatu byla v roce 1989 

sametová revoluce. I tento zlomový okamžik českých dějin byl filmově dokumentován. 

Studenti FAMU Petr Kotek a Petr Hvižď spolupracovali na mapování situace během 

osudových revolučních dnů (Štoll, 2002, str. 31). 

2.4.1.6 Období po pádu komunistického režimu a český dokumentární film 

Dokumentární film s nástupem nového režimu přichází o svého zásadního 

„nepřítele“ a chvíli trvá, než se objeví nový, proti kterému může tento žánr filmu bojovat. 

Dokumentární snímky se transformují, učí se fungovat v nové kapitalistické době volného 

trhu. Přerod dokumentární tvorby a jeho složité začátky dobře ilustruje výrok litevského 

režiséra: „Dosud jsme pořád snili o filmech, které jsme nemohli točit. Teď, když padla 

berlínská zeď, jsme bezradní.“ (Schlegel, 2003, s. 52).   

Začátky dokumentárního filmu v nové éře nebyly jednoduché. První tři roky po 

sametové revoluci se hledala cesta fungování a financování dříve státních podniků, 

z jejichž produkce pocházely mnohé dokumentární filmy. Velké státní podniky jako Krátký 

film a Filmové studio Barrandov se přeměnily na nové typy organizací a všechno 

nasvědčovalo tomu, že ve filmovém odvětví nastane finanční krize. Filmový materiál byl 

drahý a dokumentární snímky nebylo možné v tu dobu vidět v kinech ani jako 

„předskokany“ celovečerních snímků (Štoll, 2002, str. 31).  

Skeptické myšlenky a scénáře byly zahnány s příchodem video technologie. Po 

rozdělení republiky v roce 1993 vznikla samostatná Česká televize, která začala silně 

podporovat produkci dokumentárních filmů. Ty tvořila často ve spolupráci s menšími 

soukromými firmami, například s Original Videojournal, což byla v éře vlády 

Komunistické strany Československa undergroundová filmová společnost. Vývoj tedy 

postupně přinesl takové podmínky, že dokumentární film v České republice mohl dále 

existovat a rozvíjet se. Největším problémem pak byl přístup lidí k dokumentárním 

snímkům, jejich vnímání tohoto žánru. Diváci totiž vnímali dokumentární filmy jako ne 

příliš podstatné filmy, které byly pouštěny v kinech před hlavním filmem nebo si 

pamatovali dokumenty z tvorby socialistické Československé televize. Toto vnímání se 

dařilo postupem času měnit (tamtéž, s. 33). 
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Základní změny, ke kterým u žánru dokumentárního filmu došlo, souvisely se 

změnou techniky a přechodem do televizního prostředí. Změnila se také společenská 

situace, najednou se mohlo mluvit o tématech dříve zakázaných a dokumentární film to 

začal reflektovat. Dokumentární snímky, kterým se říkalo „pocitové“, se začaly přesouvat 

do kin, ale ze začátku jich nebylo moc, přibývaly postupně. Zároveň se zde objevil výrazný 

publicistický proud. Technika umožnila snadnější a rychlejší získávání materiálu. To vedlo 

k jeho nadbytku a s tím souvisela tvorba povrchnějších televizních pořadů (Müllerová, 

2001, s. 136). Jak již bylo zmíněno, nevznikaly pouze televizní dokumenty, některé 

dokumentární snímky v 90. letech zamířily do kin či klubů, kde byly promítány 

fanouškům. Jednalo se například o film Miluj bližního svého (1990) od Olgy Sommerové 

či Mezi světlem a tmou (1990) od legendárního Jana Špáty. Tyto snímky byly jedněmi 

z posledních dokumentů natočených na celuloidový film (Štoll, 2002, s. 31). 

Mnozí již výše zmiňovaní tvůrci z FAMU z období konce 70. let působili v oblasti 

dokumentárního filmu i v 90. letech. Jedním z nich byl Fero Fenič, který založil společnost 

FEBIO.  Ta měla uzavřené smlouvy v Českou televizí na vytvoření rozličných 

dokumentárních sérií, na jejichž tvorbě se podíleli různí filmaři.  Tyto dokumentární série 

se postupně staly velmi populárními. Odrážely se v nich specifické autorské prvky a 

nejspíše díky nim začali diváci vnímat dokumentární tvorbu jinak. První úspěšný cyklus 

nesl název OKO a zaměřoval se na dobovou sociální a politickou situaci. Pravděpodobně 

úplně nejznámější a nejúspěšnější byl cyklus GEN.  V jeho rámci byli představeno 100 

významných a známých osobností českého národa.  V rámci tohoto cyklu natáčeli 

dokumenty například Jan Špáta, Jiří Menzel, Jiří Němec, Olga Sommerová či Filip Renč. 

O Janu Špátovi byl pak v roce 1993 natočen vlastní snímek, jehož režisérkou byla Olga 

Sommerová (tamtéž, s. 33–34). 

Kromě cyklů, které natočila Český televize ve spojení se společností FEBIO, 

vznikaly v 90. letech další televizní dokumentární série. Byly natočeny například cykly: 

Takoví jsme byli, my, dobří rodáci (1996) nebo Kronika česká (1996–1998). Kromě cyklů 

však také tvůrci pracující pod záštitou České televize natáčeli celovečerní dokumentární 

filmy. Historickým tématům se věnují jak různé série, tak právě i filmy. Helena Třeštíková 

natočila například snímek Sladké století (1997), v němž byl představován pohled na 

historii očima ženských vězenkyň. Dále také pokračuje rezonování sociálních témat 

v českém dokumentu. Škála těchto témat se však rozšiřuje, náměty se stávají aktuální 
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problémy nové doby jako například drogy, násilí, workoholismus či extremismus. Téma 

drogové závislosti zpracovává například celovečerní film Bojím se tě, světe (1997) od 

Andrey Majstorovičové. Česká televize pak stála za vznikem několika sérií 

zpracovávajících různá sociální témata. Těmito sériemi byly například Odpoledne pro 

všechny (1997) o integrování retardovaných lidí či řada televizních dokumentů Svět bez 

hranic (1997) o začleňování rozličných etnických skupin (Štoll, 2002, s. 35–36). 

V 90. letech se rozmohlo v žánru dokumentárního filmu také téma obyčejných lidí 

a jejich životů ve spojení s probíhající významnou společenskou změnou. Tomuto tématu 

se věnovala již několikrát zmiňovaná Helena Třeštíková, ale také třeba Drahomíra 

Vihanová. Dále se jím ve svých snímcích zabýval Pavel Koutecký, který se věnoval 

dlouhodobému projektu o změnách v životě lidí v postkomunistickém období. Tento 

projekt byl rozdělen do cyklů, konkrétně se jednalo o cykly s příznačnými názvy: Po roce 

(1991), Po roce a opět po roce (1992) a Po letech (1994). Svůj návrat zažíval také 

významný dokumentární režisér Karel Vachek. Jeho filmy byly filosofické, jednalo se 

převážně o přemýšlivé eseje dlouhé několik hodin. Natočil například snímek Nový 

Hyperion (1990) a v roce 1992 film Co budeme dělat? (tamtéž, s. 36). Konec 20. století 

symbolicky zakončil v roce 1998 Jan Špáta svými filmy Láska, kterou opouštím, I a II. 

Obsahem tohoto závěrečného díla je shrnutí režisérovi kariéry, která začala v 50. letech. 

Ve snímcích se věnuje konkrétně tomu, jaká témata zpracovával, jak je vybíral a jak pak 

své filmy natáčel. Jan Špáta je první tvůrce v české dokumentární tvorbě, který takovýto 

symbolický počin na konci své kariéry učinil (tamtéž, s. 39).  

 Dokumentární film začal na konci 90. let nabývat na své důležitosti, což si 

uvědomovali jak laičtí diváci, tak i odborníci. V roce 1997 vznikl Mezinárodní festival 

dokumentárního filmu v Jihlavě (Blažejovský, 1997) a o dva roky později, tedy v roce 

1999, pak následoval první ročník přehlídky dokumentárních snímků s názvem Jeden svět. 

Ten pořádá humanitární organizace Člověk v tísni (jedensvet.cz, 2011). Katedra 

dokumentární tvorby FAMU se ocitla v 90. letech ve zvláštní situaci, kdy si musela 

ustanovit svou novou pozici. Stala se místem, kde docházelo k setkávání tvůrců a 

k výměně názorů a postojů. V té době katedru vedla Olga Sommerová a vyučovali na ní 

různí výše zmínění dokumentaristé. Někteří studenti této katedry se rozhodli odejít či přejít 

na jiný obor na FAMU (Štoll, 2002, str. 37).  
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2.4.1.7 Období nového tisíciletí a český dokumentární film 

V novém tisíciletí se začíná naplno projevovat dopad demokratického a 

kapitalistického uspořádání na dokumentární tvorbu. Ta již není druhořadou filmovou 

tvorbou, ale rovnocenným kolegou veškeré další tvorby na světové úrovni. Stát dokumenty 

podporuje, ale nemá již nad nimi kontrolu. Dále vznikají různé společnosti sponzorující 

dokumentární projekty a začínají se vyhraňovat určití distributoři a kina podporující šíření 

dokumentů. Tyto instituce a společnosti mají jednoznačně své klady, avšak na druhou 

stranu se na jejich působení lze dívat i z kritického hlediska. Právě ony určují pravidla a 

normy a ovlivňují podobu a skladbu dokumentárních filmů. Bez jejich působení by však 

diváci mohli vybírat z výrazně nižšího počtu dokumentů (Bill, 2010, s. 38–39). Dále, i přes 

turbulentní události na počátku nového tisíciletí9, přetrvává podpora dokumentární tvorby 

Českou televizí. Úspěšnými televizními dokumentárními projekty 21. století jsou například 

Manželské etudy Heleny Třeštíkové či Paměť 20. století nebo Báječná léta bez opony 

(Adler a Růžičková, 2002, s. 24–36).  

Na scénu přichází nová generace dokumentaristů a dochází ke zvětšení objemu 

vzniklé dokumentární tvorby. Tvůrci se často zabývají aktuálními tématy. Ta mohou být 

politická, sociální či například ekologická. K oblíbeným námětům patří problematika 

spojená s menšinami. Pokračuje se však také v tradičním zpracovávání filmových portrétů. 

V prvním desetiletí 21. století byly natočeny například filmy Proměny českého zločinu 

(2002) od Zory Cejnkové nebo Vierka aneb zmizení rodiny B. (2005) z dílny Miroslava 

Janka, dále pak René (2008) a Katka (2009) od Heleny Třeštíkové. Pavel Koutecký natočil 

film Každý rok je jaro v Praze, každý rok je Pražské jaro (2005). Paletu dokumentární 

tvorby doplňují také střihové filmy, přičemž patrně nejznámější střihový snímek této doby 

je Občan Havel (2006), který natočili dohromady Pavel Koutecký a Miroslav Janek. 

Ačkoliv aktuální témata začínají v tomto období dominovat dokumentárnímu žánru, 

 

9 Krize v České televizi je ustálené označení pro sled událostí, které se odehrály na přelomu roku 

2000 a 2001. Část redaktorů zpravodajství ČT se tehdy vzbouřila proti vedení České televize. Vzbouření 

redaktoři měli podporu části předních politiků, konkrétně těch spjatých s havlovským křídlem a Čtyřkoalicí. 

Vedení České televize bylo považováno za spřízněné hlavně s Občanskou demokratickou stranou. Obě 

parlamentní komory se nakonec přiklonily ke vzbouřeným redaktorům (cs.wikipedia.org, 2020).  
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v první dekádě 21. století vznikají i dokumenty s tématikou z historie. Významné jsou 

filmy z cyklu Lukáše Přibyla zabývající se tématikou holokaustu. Jedná se o snímky: 

Zapomenuté transporty do Běloruska, Zapomenuté transporty do Estonska, Zapomenuté 

transporty do Lotyšska (vše 2007) a Zapomenuté transporty do Polska (2009) (nfa.cz).  Od 

roku 2002, konkrétně od uvedení filmu Hry prachu do kin, se začíná hovořit o aktivismu 

v českém dokumentu. Ten přestává být unyle populárně-naučný a začínají v něm být stále 

více cítit aktivistické tendence (Bednařík, 2004, s. 1). Významným dokumentem 

s aktivistickou tendencí je Český sen (2004) natočený Vítem Klusákem a Filipem 

Remundou. Ti objednali celou rozsáhlou reklamní kampaň slibující nový hypermarket 

pojmenovaný Český sen s extrémně výhodnými cenami. Kampaň byla vytvořena pro účely 

sociálního happeningu, hlavně však pro účely natáčení dokumentárního snímku. Jedna 

z největších reklamních agentur dělala kampaň na neexistující produkt a filmaři sledovali 

průběh. Film je vtipný, ale zároveň znepokojivý, vyobrazuje konzumerismus a jeho 

jednotlivé složky a dílky. Můžeme v něm vidět při práci reklamní profesionály, analytiky, 

české celebrity, a hlavně pak zákazníky. Snímek Český sen získal různá ocenění i mimo 

Českou republiku, například v Dánsku, Rusku, Jižní Koreji či v americkém San Francisku 

(ceskatelevize.cz, 2004).  

Martin Štoll se ve svém textu zabývá českými angažovanými dokumentárními 

filmy z období konce 20. století a první dekády 21. století. Konkrétně se soustředí na to, 

jak se v dokumentu začalo projevovat téma odpovědnosti za svět. Zmíněn je termín 

„samozřejmost světa“, který je důležitý pro rozmach dokumentů, v nichž rezonuje 

odpovědnost za svět v jakékoliv formě. Svět se pro české mladé tvůrce začíná od 90. let 

rozevírat ve své globálnosti, a to provokuje stále větší množství dokumentaristů 

k angažované tvorbě zabývající se světovými problémy. I před pádem komunistického 

režimu existovaly necestopisné snímky, tedy kritické snímky, z různých částí světa, ale 

bylo jich málo. Jako příklad je možné uvést dílo od Milana Maryšky, Petra Volfa a 

Jaromíra Štětiny Keto, znamená člověk (1988) o zdecimovaném národu Ketů žijícím na 

Sibiři v okolí Jeniseje nebo například Sibiř – země žalu a naděje (1989–1991). Od 90. let 

se tento typ dokumentárních snímků začal rychle rozvíjet. Autoři si pro své snímky často 

vybírali oblasti, kde se rozhodovalo o životě a smrti, kde probíhal nějaký válečný konflikt, 

a snažili se přinést o tom svědectví skrze filmový materiál. Takovými snímky jsou třeba 

Krvavý chomout (1995) o konfliktu v Čečensku od Vladislava Kvasničky nebo film 
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Kosovské zdi (1998) od Alexandera Maniče. Po 90. letech, tedy na začátku 21. století, se 

pro českou dokumentární tvorbu stala typická následující témata: vztah mezi jednotlivcem 

a celkem, role Evropy a zachování suverenity určitých oblastí či kultur a manipulace 

spojená s finančními trhy a velkými nadnárodními korporacemi. Cílem těchto 

dokumentárních filmů už není jen mapování problému, ale právě i aktivní vstup tvůrců a 

hledání řešení. Na závěr Štoll rozděluje zobrazení globálních problémů v českých 

dokumentech do tří kategorií. První z nich je založená na principu zobrazování globálních 

témat, konkrétnost je v tomto případě pouze jakýmsi dokladovým materiálem. Druhým 

způsobem je pak vyobrazení lokálních situací a problémů, které mají nadčasový a či 

zobecňující potenciál. A třetí možností je výpověď skrze anonymní jedince, kteří se do 

kamery svěřují se svými vnitřními světy. To je pro českou dokumentární tradici typické. 

Stranou těchto tří způsobů pak ještě stojí rekonstrukce událostí z minulosti, jejichž sdělení 

narůstají na síle až při konfrontaci s dnešním světem a jeho kontextem (2016, s. 117–122).  

Obliba dokumentární tvorby v 21. století vzrůstá. To se projevuje vyšší televizní 

sledovaností a návštěvností kin a také zvýšeným zájmem médií o dokumenty. Dále je 

zvýšený zájem dobře ilustrován rozhodnutím České filmové a televizní akademie udělovat 

Českého lva i za dokumentární tvorbu (ceskylev.cz). Postupně se distributoři přestávají 

dokumentárních filmů bát, a tak si dokumenty hledají cestu zpět do kin. Distribuční 

společnosti, které si začaly dokumenty pravidelně zařazovat do svých nabídek, jsou 

Aerofilms a také Artcam (Bohuš, 2007, s. 14). 

2.4.1.7.1 Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 

Nárůst obliby dokumentárního filmu u diváků je možné ilustrovat i založením 

Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Tato filmová přehlídka 

dokumentů se v průběhu 21. století rok od roku rozrůstá a rozšiřuje. V současnosti se jedná 

o akci s mezinárodním renomé, důležitou pro evropskou dokumentární scénu.  

Počátky Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava se datují do roku 

1997. Tehdy však tato událost ještě nenesla onen oficiální název, jednalo se o malou akci, 

kterou začali pořádat studenti jihlavského gymnázia. Festival se rok od roku rozrůstal a 

proměňoval. Nejdříve se do Jihlavy sjížděly desítky diváků, které zajímaly různé formy 

dokumentárního filmu, postupně se počet navýšil na stovky, a nakonec na tisíce. 

Návštěvníky festivalu jsou diváci, ale i umělci, režiséři a producenti, jiní filmový odborníci 

a samozřejmě také nemalé množství novinářů. Po téměř 25 letech, co se festival každý rok 
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v Jihlavě koná, je možné říct, že se jedná o největší festival svého druhu ve střední a 

východní Evropě. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je oslavou 

různorodého autorského dokumentárního filmu, promítají se zde dokumentární díla 

z celého světa (ji-hlava.cz, 2020). 

Od počátku je ředitelem festivalu Marek Hovorka. A právě on se zbytkem týmu 

pořadatelů se zasadili o rozšiřování festivalu. Tato snaha nebyla zaměřena jednosměrně. 

Dle vyjádření pořadatelů se festival vyvíjel jednak tak, aby se prohloubily prožitky diváků, 

ale zároveň jsou při vývoji reflektovány i rozšířené zkušenosti, prožitky a požadavky 

dokumentárních tvůrců. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava tvoří 7 

soutěžních sekcí, do nichž jsou filmy rozřazeny. Česká radost, která existuje od roku 2000, 

je sekcí, v jejímž rámci jsou promítány a oceňovány české dokumenty. V sekci Mezi moři 

můžeme najít dokumentární filmy ze střední a východní Evropy. Opus Bonum, jak již 

název napovídá, je sekce, v níž se soutěží o nejlepší světový dokumentární snímek. 

Dalšími sekcemi jsou První světla, kde se udělují ceny za debutové dokumenty, a Krátká 

radost, v jejímž rámci se hodnotí krátké dokumentární snímky. Experimentální 

dokumentární filmy se promítají ve dvou sekcích. První z nich nese název Fascinace a 

spadají do ní světové snímky, české experimentální dokumentární filmy poté patří do sekce 

Exprmntl.cz (ji-hlava.cz, 2020). 

Pod hlavičku festivalu patří také Ozvěny Ji.hlavy, které se každý rok rozléhají do 

nejrůznějších evropských koutů. V Praze na konci léta běží projekce Živého kina, kde je 

možné zhlédnout vybrané snímky z festivalu. Kritickou reflexi snímků promítaných 

v rámci festivalu je možné si přečíst v tištěném i online periodiku jménem dok.revue. 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava také stál u vzniku jihlavského Centra 

dokumentárního filmu. To se soustředí na výzkum, ale také na vzdělávání v oblasti 

dokumentární tvorby a na tvorbu knihovny a videotéky (ji-hlava.cz, 2020) 

V roce 2020 probíhal 24. ročník festivalu ve dnech od 27. října až do 1. listopadu. 

Kvůli situaci spojené s onemocněním COVID-19 v České republice proběhl nakonec celý 

online. Jeho moderátory byli Johanna Nejedlová a Lukáš Houdek. Bohatý program mohli 

zhlédnout diváci, kteří si koupili akreditaci na festival až do 8. listopadu. Velká část 

programu pak byla zpřístupněna lidem v České republice i mimo ni prostřednictvím 

portálu DAFilms (iRozhlas.cz, 2020). 
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V sekci Česká radost zvítězil letos film, o kterém se psalo už před festivalem a 

který by v roce 2021 měl jít do kin, pokud to situace dovolí. Jedná se o film Nová šichta od 

režiséra Jindřicha Andrše. Film vznikal 4 roky a je v něm zdokumentována transformace 

jednoho ostravského dělníka na pracovníka v IT po uzavření dolu Paskov. Tento snímek 

získal i cenu diváků festivalu. I cenu Opus Bonum si v rámci 24. ročníku Mezinárodního 

festivalu dokumentárního filmu Ji.hlava odnesl snímek částečně český. Jedná se o film 

Věry Čakányové, který nese název Bílá na bílé. Tento poetický dokument točila autorka 

při svém pobytu na polské antarktické stanici. Kritiky je na tomto dokumentu 

vyzdvihována zejména jeho upřímnost a odvážnost. Filmy Věry Čakányové ukazuje, jak 

těžké, i když ne zcela nemožné, je natočit film sám o sobě. (ji-hlava.cz, 2020) 
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2.5 Současnost české dokumentární tvorby (2018–2020) 

Tato podkapitola stručně nastiňuje a představuje oblast českých dokumentárních 

projektů z poslední doby, konkrétně z období od roku 2018 do roku 2020. Nemá za cíl 

zmínit všechny dokumentární filmy a seriály vzniklé v dané době. Představované 

dokumenty jsou ty, které byly, či jsou, populární, oceňované, rozebírané či z jiného důvodu 

zajímavé pro zmínění.  

2.5.1 Český žurnál 

Český žurnál je dokumentární cyklus České televize, jehož zakladateli a hlavními 

zaštiťujícími osobami jsou Vít Klusák a Filip Remunda. Tito dva dokumentaristé jsou i 

tvůrci obsahu spadajícího pod Český žurnál, nejsou však tvůrci jedinými. Autorské 

dokumenty pro Český žurnál natáčí i například Apolena Rychlíková, Petra Nesvačilová, 

Tomáš Kratochvíl či Barbora Chalupová, ale i mnozí další. Dokumenty z tohoto cyklu 

poskytují divákům autorský pohled na fenomény a kauzy, které hýbou českou společností. 

Autoři využívají nepublicistického a mnohdy neotřelého způsobu tvorby, kdy dávají 

informace či události do nečekaných souvislostí (ceskatelevize.cz). 

Autorské dokumenty spadající do cyklu Česká žurnál jsou pravidelně součástí 

programů a soutěží mezinárodních dokumentárních filmových festivalů v České republice. 

Těmito festivaly jsou především MFDF Ji.hlava, Jeden svět a Finále Plzeň 

(ceskatelevize.cz). 

Z roku 2019 pochází snímek z Cyklu Český žurnál s názvem Bratři Okamurovi, 

jehož autorem je Filip Remunda. Tento film, který zamířil i do českých kin, přináší skrze 

příběh tří bratrů Okamurových svědectví o rozdělenosti české společnosti, ale také o tom, 

jak těžké může v osobní i společenské rovině být bratrem. V dokumentu se prolínají 

mnohdy protichůdně vize tří bratrů kontextuálně doplněné historií jejich rodiny a postoji 

dalších protagonistů oslovených ve veřejném prostoru. Film ukazuje, jak mohou 

společenské i osobní zkušenosti lidí ovlivnit politickou situaci v zemi (ceskatelevize.cz, 

2019). V roce 2020 vyšlo pod hlavičkou Českého žurnálu hned několik dokumentárních 

filmů. Prvním z nich je snímek od Apoleny Rychlíkové s názvem Češi jsou výborní 

houbaři. Film s nevinně znějícím názvem reflektuje současný stav životního prostředí 

v České republice. Jedná se o ekologickou esej, kterou diváky provází hlasy dvou 
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mimozemšťanů komentující neutěšenou situaci české přírody. Na závěr mimozemšťané 

uvádí přeci jen jeden pozitivní jev, kterého si všimli. Tím je to, že Češi jsou výborní 

houbaři (ceskatelevize.cz, 2020). Dalším filmem je Sandra v Ugandě. Režisérem tohoto 

snímku je Filip Remunda, který jel společně s mladou novinářkou Sandrou Kisič do 

Ugandy, aby zdokumentoval tuto poznávací misi. Sandra Kisič byla do této africké chudé 

země pozvána českou neziskovou organizací, která v oblasti pomáhá. Mladá novinářka tak 

měla možnost na vlastní oči spatřit, s čím se domorodci potýkají ve své krajině vlivem 

globálních klimatických změn (ceskatelevize.cz, 2020). Barbora Chalupová natočila 

v rámci Českého žurnálu snímek s názvem Reality, jehož ústředním motivem je bydlení 

mladých lidí. Autorka formou dokumentárního snímku zkoumá, jak je pro mladé lidi 

dostupné vlastní bydlení a jaké jsou jeho alternativy. Pro účely tohoto projektu byla 

vytvořena hra s názvem Reality, která dělá ze snímku jistý druh reality show 

(ceskatelevize.cz, 2020). Celovečerní časosběrný dokument Petry Nesvačilové Vojna 

Ztohoven byl uveden na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava 2020. 

Tento film pojednává o české umělecké skupině Ztohoven. Petra Nesvačilová dokumentuje 

činnost tohoto uskupení po dobu dvou let. Začíná v době, kdy členové skupiny Ztohoven 

vyvěsili obří červené trenýrky na Pražském hradě, což bylo v roce 2015. Důležitou 

součástí snímku je soud s členy skupiny Ztohoven a také jejich pomoc ruské umělecko-

diverzní skupině Vojna, jejíž členové byli hledáni Interpolem (ceskatelevize.cz, 2020). 

Posledním snímkem uvedeným v roce 2020 je film Slepice, virus a my od jednoho 

z dvorních režisérů Českého žurnálu Filipa Remundy. Tento film zaznamenává život jedné 

rodiny za pandemie koronaviru. Manželé se třemi dětmi odjíždějí v době první vlny 

pandemie na chalupu v Pošumaví. Děti v novém prostředí začínají zkoumat svět z nové 

perspektivy, konkrétně je nadchne téma člověka a zvířat. Se zvláštním vztahem 

současného člověka ke zvířatům se seznamují skrze internet, ale také skrze zkušenosti ze 

svého okolí. Děti se začnou starat o slepice, které zachrání z velkochovu. Film je 

výjimečný tím, že společenská a ekologická témata jsou v něm zkoumána dětským 

pohledem. Ten umí být emotivní, ale také až překvapivě logický (ceskatelevize, 2020).  

2.5.2 Vybrané další příklady  

V roce 2019 vyšly Manželské etudy: Nová generace volně navazující na předchozí 

dokumenty o manželských párech Heleny Třeštíkové, která se specializuje na časosběrné 
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dokumenty. Tato dokumentární série byla představena divákům pouhý rok po sérii 

Manželské etudy po 35 letech (ceskatelevize.cz, 2019).  

Série Manželské etudy po 35 letech přímo navazuje na předchozí autorčiny snímky, 

konkrétně na Manželské etudy po 20 letech, které vznikaly mezi lety 1999 a 2005. Těm 

předcházely ještě Manželské etudy z roku 1986, které začala Helena Třeštíková natáčet 

v roce 1980 pro Krátký film. Tím začala celá cesta Manželských etud. Krátký film oslovil 

Helenu Třeštíkovou s nabídkou projektu, ve kterém bylo autorčiným úkolem sledovat a 

natáčet několik manželských párů od jejich svatby po dobu 6 let. Cílem tohoto původního 

projektu bylo sledovat, jaké faktory ovlivňují mladá manželství, protože již tenkrát započal 

v české společnosti fenomén relativně vysoké rozvodovosti mladých párů. Manželské 

etudy byly velmi divácky úspěšné pravděpodobně proto, že ukazovaly život mladých rodin 

takový, jaký skutečně byl. Bylo možné zde vidět problémy se sehnáním bydlení či jeho 

zařizováním, to nebylo v dané době na televizních obrazovkách jinak k vidění 

(ceskatelevize.cz, 2018). 

Manželské etudy: Nová generace jsou první sérií, která nesleduje původní páry 

z 80. let. Princip sledování manželských párů od jejich svatby je nicméně stejný. Helena 

Třeštíková mapuje konkrétně příběhy 5 mladých párů, které se rozhodnou vzít, důvody 

k tomuto rozhodnutí se však liší. Od 80. let se mnoho změnilo a s tím souvisí i změna 

přístupu mladých párů ke společnému životu a svatbě. „V osmdesátých letech se mladí 

brali kvůli ekonomickému tlaku, byla to šance na byt. Dnes to zkoušejí nanečisto, jsou 

váhavější a volí soužití na hromádce. A potkávají se nyní s dost odlišnými, avšak často 

fatálními problémy.“ Říká k nové generaci dokumentů jejich autorka Helena Třeštíková. 

Stejně jako předchozí Manželské etudy byly i tyto díly odvysílány Českou televizí, která se 

podílela i na samotném tvůrčím procesu této série (ceskatelevize, 2019).  

King Skate je dokumentární snímek, který zamířil do českých kin na podzim roku 

2018. Již v létě však bylo možné jej zhlédnout na festivalu v Karlových Varech, kde měl 

na konci června předpremiéru. Tento dokument je o fenoménu skateboardingu v Česku, 

hlavně pak o jeho začátcích v období 70. a 80. let. Film King Skate představuje fenomén 

skateboardingu v jeho začátcích v České republice, jde v něm však o víc. Vidíme zde 

příběhy nezlomných přátelství a divokou jízdu za svobodou uprostřed komunismu 

(aerofilms.cz, 2018).  
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 Film je složen z mnoha dobových záběrů, ale i ze scén nových, kde vystupují 

hlavně kultovní postavy českého, ale i světového, skateboardingu. V dobových záběrech je 

můžeme sledovat jako mladé, bláznivé a energické kluky, kteří milují adrenalin, mejdany a 

divokou skateboardovou jízdu. V záběrech nových jsou z kluků už starší muži, z většiny 

z nich je však stále cítit jakási nesvázanost, rebelie a „punkovost“.  

V roce 2018 bylo možné zhlédnout i další dokument se sportovní tématikou. Jedná 

se o snímek s názvem Pásky z Nagana, v originálu The Nagano Tapes, jehož režisérem je 

Ondřej Hudeček. Ten film natočil pro Olympic Channel, avšak po světové premiéře byl 

uveden v roce 2018 také v České televizi. Tento originální dokument vypráví o 

legendárním hokejovém turnaji v Naganu, nenabízí však pouze památní sestřihy ze zápasů, 

ale také zatím nepublikované záběry a nekonvenční ukázky. Ty pocházejí z archivů 

Mezinárodního olympijského výboru, který pro každou olympiádu vytváří originální 

filmový snímek. Jeden vznikl i v roce 1988. Ve filmu Pásky z Nagana se objevují záběry 

z tohoto snímku, ale i záběry nepoužité. Dále jsou součástí Pásek z Nagana originální 

reakce tehdejších účastníků turnaje a retrospektivní výpovědi tehdejších přímých aktérů. 

Ty jsou jak z řad hráčů, tak také novinářů a funkcionářů. V dokumentu hovoří například 

Robert Záruba, Dominik Hašek, Jaromír Jágr či Petr Svoboda (Řanda, 2018). 

Dokumentární snímek Pásky z Nagana se však nesoustředí pouze na úspěch 

českého hokejového týmu, ale snaží se o zasazení turnaje v Naganu do dobového kontextu 

90. let v České republice. Je zde analyzován hokej jakožto český celospolečenský 

fenomén, který měl v české společnosti důležitou roli a reprezentoval určitý přesah 

v československém a pak českém diskurzu (tamtéž). Film se setkal v České republice 

s velmi pozitivním ohlasem a dle Česko-slovenské filmové databáze (ČSFD) získal na 

diváckých hodnoceních 95 % (csfd.cz).   

V roce 2020 vzbudil velkou pozornost široké české veřejnosti dokumentární 

snímek Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti. Ten zamířil do českých kin na začátku 

roku 2020, jeho ozvěny je však možné vnímat i na začátku roku 2021. V médiích je možné 

dočíst se o rozsudcích soudu u případů sexuálních predátorů, kteří byli díky 

dokumentárnímu projektu odhaleni (Kubištová, 2020). 

Angažovaný dokumentární snímek V síti vznikal jako experimentální projekt, kdy 

se až v průběhu jeho natáčení rozkrývaly hrozivé nástrahy internetu. Dokument naléhavým 



52 

způsobem odkrývá tabuizované téma zneužívání dětí na sociálních sítích. Režisérské duo 

Vít Klusák a Barbora Chalupová popisují princip snímku V síti tak, že taktiky, které 

používají predátoři na děti na internetu, jsou obraceny proti nim samotným. Na natáčení 

tohoto filmu byly vybrány tři plnoleté herečky vypadající jako dívky mladší patnácti let a 

dále byly postaveny tři dětské pokojíčky. Natáčelo se deset dní a za tuto dobu se na falešné 

profily dívek na různých internetových platformách ozvalo 2458 potenciálních sexuálních 

predátorů. Ti si s dívkami psali a pak také volali, drtivá většina z nich požadovala sex 

během videohovoru nebo posílala fotografie svého přirození. Dalším závažným 

prohřeškem, kterého se muži dopouštěli, bylo šíření širokého spektra druhů pornografe a 

někteří dokonce zašli až tak daleko, že se pokoušely dívky různými způsoby vydírat. To 

šokovalo celý tvůrčí tým a následně to vyvolalo velký ohlas a vzbudilo mohutnou diskuzi 

ve společnosti (vsitifilm.cz, 2020).  

Dokumentární snímek začíná záběry castingu hereček a vrcholí záběry z osobních 

schůzek s predátory. Tato setkání probíhala pod dohledem ochranky a šesti skrytých 

kamer. Celé natáčení filmu pak probíhalo pod dohledem ředitelky Linky důvěry. Dále se 

ho účastnila psycholožka, sexuoložka a také právník. Na tvorbě tohoto filmu se podílela 

produkční společnost Hypermarket Film, Česká televize, Rozhlas a televízie Slovenska a 

Peter Kerekes a Helium Film. Dokument vznikl z finanční podpory Státního fondu 

kinematografie a Audiovizuálního fondu (vsitifilm.cz, 2020). 

Karolína a Ester jsou dva dokumentární filmy od Heleny Třeštíkové. 

Dokumentaristka v nich opět využívá své oblíbené časosběrné metody. Tentokrát s ní však 

nesleduje manželské páry, nýbrž osudy studentek jedné pražské střední zdravotnické školy. 

K tomuto tématu se Helena Třeštíková dostala v době jejích studií na FAMU, kdy šla v létě 

pracovat jako sanitářka na oddělení těžkých popálenin. Tam ji zaujaly životy mladých 

dívek, čerstvých absolventek střední zdravotní školy, které tam nastoupily do práce s ní. 

Začala pak tedy s pěti studentkami této školy natáčet a v roce 2001 měl premiéru její 

dokument s názvem Sestřičky.  Ten byl uveden Českou televizí jako součást projektu Ženy 

na přelomu tisíciletí. Dvě z těchto pěti studentek sledoval pak televizní štáb dále. Byly jimi 

Ester Janečková, nyní známá televizní moderátorka, a Karolína Sýkorová-Trojanová. 

Materiály z průběžného natáčení životů těchto dvou žen od roku 1989 byly zpracovány do 

dvou filmů. Každý z nich má něco málo přes jednu hodinu. Záběry mladší roku 2000 byly 

součástí i zmiňovaného dokumentu Sestřičky. Režisérka vyjádřila, že by byla ráda, kdyby 
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si nějací lidé i díky těmto snímkům přestali myslet, že její tvorba se zaměřuje pouze na lidi 

na okraji společnosti. (ct24.ceskatelevize.cz, 2021). Helena Třeštíková říká: „Mým zájmem 

je mapovat naši dobu prostřednictvím různých životních příběhů sledovaných v delším 

čase.“ (tamtéž). Toho jsou tyto dokumentární snímky dokladem.  
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Praktická část 

3 Metodologie 

3.1 Metody výzkumu v sociálních vědách 

Výzkum v sociálních vědách se snaží o zachycení a vysvětlení fenoménů našeho 

každodenního života. Jeho specifikum tkví v tom, že kromě práce s empirickými daty, 

která je taktéž jeho nedílnou součástí, je založen i na zkoumání tzv. pozadí či kontextu. Ty 

jsou pro vysvětlování jevů v naší společnosti stejně důležité jako samotná empirická data, 

protože je pomáhají interpretovat. Odborný termín, který označuje pozadí či kontext, zní 

paradigma. (Blanche a kol., 2007, s. 2–4) 

Základní rozdělení výzkumu v sociálních vědách je na kvantitativní a kvalitativní. 

Kvantitativní zkoumání je v sociálních vědách metoda výzkumu, kde je možné vyjádřit 

proměnné jako čísla.   Výsledky jsou obvykle zpracovány statistickými metodami a 

následně jsou interpretovány. Kvantitativní výzkumné metody jsou historicky oblíbenější a 

jsou spojené s pozitivistickým paradigmatem. Vysoká obliba těchto metod je spojená s tím, 

že jsou obecně považovány za méně náchylné ke zkreslení (tzv. biasu). Zásadní výhody 

kvantitativního zkoumání se dají vyjádřit jako dvě vlastnosti: objektivita a zobecnitelnost. 

(Blanche a kol., 2007, s. 132) 

 V rámci kvalitativního sociálního výzkumu jsou obvykle zkoumány postoje, 

názory a jejich vysvětlení, když chceme hlouběji porozumět zkoumané skutečnosti. Jde 

tedy o zkoumání takových oblastí či témat, kde nám kvantitativní výzkum již nepostačuje. 

Kvalitativní výzkum může mít podobu rozhovorů, ale také se může například jednat o 

kvalitativní obsahovou analýzu či pozorování. (Hendl, 2008) 

3.1.1 Dotazníkové šetření 

Jedním ze způsobů zkoumání v sociálních vědách je dotazování. To je možné 

uskutečňovat formou rozhovorů s různou mírou strukturovanosti nebo také pomocí 

dotazníků. Dotazníky jsou pak definovány jakožto soubory otázek, které byly formulovány 
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dopředu a respondenti na ně v písemné formě odpovídají. (Eger a Egerová, 2017, s. 111–

113) 

Dotazníkové šetření je vhodné především pro kvantitativní výzkum, ale je možné 

využít jej i pro výzkum kvalitativní. Jeho hlavní výhodou je možnost získat data od 

širokého vzorku vybraných respondentů. Dále mezi výhody patří jednodušší 

kvantifikovatelnost dat, finanční a časová efektivita a možnost komplexnější a přehlednější 

statistické analýzy sebraných dat. Také je u dotazníkového šetření možné ho snadno 

zopakovat či jeho výsledky porovnat s daty vzešlými z jiných výzkumů. Oproti 

rozhovorům také disponují dotazníky větší objektivností, přesností a ochotou 

dotazovaných odpovídat upřímně. Avšak je tomu tak na úkor komplexnosti, možnosti jít 

více do hloubky a jednoduššímu indukování nové teorie. Také je zde riziko, že respondent 

nepochopí otázku nebo že vzorek lidí, kteří nám vyplní dotazníky, nebude reprezentativní. 

To je také spojeno s tím, že návratnost dotazníku může být nízká. (Eger a Egerová, 2017, s. 

111–113) 

Dotazníky se rozšířily ve spojení se zkoumáním veřejného mínění na přelomu 19. a 

20. století. Ve 20. století se staly nástroji pro marketingový výzkum trhu, ale také pro 

výzkum, který si objednávali politici či vládní instituce a organizace. Průzkumy veřejného 

mínění jsou s dotazníky spojené dodnes. Je skrze ně možné zjistit postoje lidí, i když 

zkoumání těchto postojů nejde vždy do hloubky. (Groves a kol., 2004, s. 3–5) 

Aby dotazník plnil všechny výše zmíněné funkce (porovnatelnost, jasnost odpovědí 

atd.) je potřebné, aby byla správně zvolena a definována ta část společnosti, které se 

chceme dotazovat. Tato cílová skupina musí být v dotazníku ověřena. Na jeho začátku by 

měly být umístěny tzv. identifikační otázky, které z dotazníku dokáží vyfiltrovat odpovědi 

od nežádoucích respondentů. (De Vaus, 2014, s. 114–115) 

Před tím, než je dotazník uveřejněn či poslán respondentům, je dobré provést tzv. 

pilotní průzkum. Tím se rozumí předložení hotových otázek dotazníkového šetření 

menšímu počtu vybraných dotazovaných. Ti budou plnit funkci zkušebních pilotů. Díky 

nim je možné před oficiálním zveřejněním dotazníku opravit formální či pravopisné chyby, 

kterých si zhotovitel nevšiml. Dále je tímto způsobem možné upravit případné 

nesrozumitelné otázky a odstranit ty nadbytečné. (Machková, 2009, s.51–52) 
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3.2 Operacionalizace 

Operacionalizace je transformace výzkumného problému do empiricky testovatelné 

podoby. Jinak řečeno se jedná o převod pojmů, vlastně jevů, na empirické indikátory či 

znaky. Tento proces je nutné provést, aby bylo možné zkoumat či prověřovat různé jevy 

v sociálních vědách. Od 20. let 20. století se objevuje operacionalizace poprvé jakožto 

striktní metodologický požadavek v sociálních vědách. Je vyžadováno, aby každý vědecký 

zkoumaný pojem obsahoval operaci umožňující jeho empirické prověření. Zároveň je však 

důležité uvědomovat si i fakt, že téměř každá operacionalizace přináší jistou redukci a 

představuje pouze přiblížení se k obsahu pojmu. (Buriánek, 2017) 

3.2.1.1 Postoj 

V diplomové práci jsou zkoumány postoje generace Z k české audiovizuální 

dokumentární tvorbě. Pro výzkum je tedy potřeba provést operacionalizaci pojmu postoj.  

Postoj je dle Sociologické encyklopedie: „Relativně ustálený sklon jedince chovat 

se v určité situaci určitým způsobem, příp. reagovat pozitivně nebo negativně na podněty 

s takovou situací spjaté.“ Důležité je, že pomocí určení postojů je možné vyjádřit 

pravděpodobnost nebo pravidelnost výskytu nějakého konkrétního chování. Verbalizovaný 

postoj se nazývá názor či mínění. Určité složky postoje jsou uvědomované a jiné zase 

neuvědomované. Postoje je tedy možné empiricky zkoumat. (Vláčil, 2018) 

Součástí postojů je kromě kognitivní a afektivní složky také složka hodnotící. 

Předmětem hodnocení se často stávají společné stránky vztahu subjektu a objektu či 

sociální význam a kolektivně uznávaný smysl objektu, ke kterému je zkoumán postoj 

subjektu. Postoj je také z psychologického hlediska zprostředkováním tendence 

k vyhýbání, či naopak vyhledávání určitých podnětů a situací spjatých s nějakou potřebou. 

Postoj zůstává jakožto pozůstatek či výsledek opakovaných reakcí na podněty totožného 

typu. Na rozdíl od motivů jsou postoje trvalejší a obecnější. Motivy obvykle existují jen, 

když je aktuálně vyvoláno určité chování. Postoje naopak zůstávají i v období tzv. 

nečinnosti, tedy když dané podněty zrovna nepřichází. Mohou přerůst až v intencionalitu. 

Na základě postojů si jedinci vybírají podněty, ne které chtějí zaměřit svou pozornost a na 

které nikoliv. Pozitivní postoj se projevuje zájmem, negativní naopak nezájmem o daný 

podnět či situaci. (Vláčil, 2018) 
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Ve své diplomové práci budu zkoumat zájem české generace Z o české dokumenty, 

jak moc tyto filmy a seriály vyhledávají či se jim naopak vyhýbají.  Dále se budu se také 

snažit zjistit, jakou cestou si vůbec tito jedinci své postoje vytvořili, tedy kdy a kde se 

s nějaký českými audiovizuálními dokumentárními filmy či seriály setkali.  

Postoje je také možné dělit dle časového horizontu, ke kterému se vztahují. Spíše 

pasivní postoje, které se vztahují k přítomnosti, se projevují jako osobnostní rysy a záliby. 

K budoucnosti se vztahující postoje se projevují jako expektace neboli očekávání a také 

jako psychická naladěnost (pesimismus/optimismus). Direktivní postoje vztahující se 

k přítomnosti jsou součástí zrodu úsilí, které vede k dosažení nějakého cíle. Direktivní 

postoje vztahující se k budoucnosti se projevují jako úmysly a aspirace. (Vláčil, 2018) 

V diplomové práci se budu dále zabývat i zálibami, úmysly a očekáváními mladých 

lidí. Všechny tyto projevy postojů budu zkoumat ve vztahu k české dokumentární 

audiovizuální tvorbě.  
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3.3 Výzkumné otázky 

Z operacionalizace pojmu postoj a předchozího prozkoumání teoretické literatury 

vzešly následující výzkumné otázky této diplomové práce. 

Hlavní výzkumná otázka 

HVO1: Jaký postoj mají zástupci české generace Z k tuzemské audiovizuální 

dokumentární tvorbě? 

Vedlejší výzkumné otázky 

VVO1: Jaká je dle české generace Z definice dokumentu, kde leží hranice tohoto 

žánru? 

VVO2: Jaký je zájem české generace Z o české audiovizuální dokumenty: 

vyhledávají je či nevyhledávají; koukají na ně či nekoukají? 

o Jaké má česká generace Z povědomí o české audiovizuální dokumentární tvorbě? 

o Jaké jsou oblíbené české dokumenty či dokumentární tvůrci generace Z? 

VVO3: Jaký je názor české generace Z na české audiovizuální dokumenty? 

o Jak česká generace Z hodnotí české audiovizuální dokumenty? 

o Jaký je podle české generace Z smysl a společenský význam české dokumentární tvorby?  

VVO4: Jak moc bere česká generace Z českou dokumentární tvorbu jako zálibu? 

VVO5: Do jaké míry má česká generace Z v úmyslu v budoucnu českou 

audiovizuální dokumentární tvorbu sledovat? 
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4 Výzkum 

Data k výzkumu této diplomové práce byla získávána pomocí dotazníkového 

šetření. Dotazníky byly vytvořeny v aplikaci Google Formuláře a následně byly 

distribuovány skrze sociální síť Facebook.  

4.1 Tvorba dotazníku 

Při tvorbě dotazníků bylo vycházeno jednak z poznatků z odborné literatury, 

především o generaci Z, dále pak z operacionalizace pojmu postoj. Po operacionalizaci 

tohoto termínu a studiu odborných textů byly stanoveny hlavní a vedlejší výzkumné 

otázky. Poté následovala již tvorba samotného dotazníku, tedy konkrétních otázek pro 

respondenty. Na závěr s finalizací dotazníku pomohly také rozhovory se zástupci české 

generace Z. Nejednalo se o strukturované rozhovory, spíše o neformální polostrukturované 

rozhovory. Tyto konverzace pomáhaly s odhalením různých oblastí, kterým by bylo možné 

se v dotazníku věnovat. Některá témata vhodná k prozkoumání nebyla tedy odhalena při 

čtení odborné literatury, ale právě z rozhovorů s členy generace Z o českých dokumentech. 

Otázky, které byly zařazeny do dotazníku na základě rozhovorů, se týkají například toho, 

s čím mají respondenti české audiovizuální dokumenty spojené. Dále z rozhovorů pochází 

také téma spojitosti České televize a české dokumentární tvorby. I některé z definic 

dokumentu a také nějaké možnosti odpovědí u otázky: „Jaký je podle vás společenský 

význam/účel českých dokumentárních filmů a seriálů?“ mají původ v neformálních 

rozhovorech. 

Pilotní verze dotazníku byla distribuována mezi 7 členů generace Z, kteří měli za 

úkol v rámci zpětné vazby říct, co jim na dotazníku přišlo nevhodně vymyšlené či chybné. 

Po zpracování připomínek a opravě chyb už pak byl dotazník připraven k oficiální 

distribuci mezi respondenty. Účastníci pilotního dotazníkového šetření neměli možnost 

vyplňovat finální verzi dotazníku, aby svou předchozí zkušeností s dotazníkem 

nezkreslovali výsledky. 
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4.2 Struktura dotazníku 

Dotazník je tvořen z většiny otázkami uzavřenými, ale nachází se v něm i otázky 

otevřené, které jsou však vždy nepovinné. Uzavřené dotazy jsou různého typu. Na 

některé se odpovídá ano / ne či ano / ne / nevím, u některých měli respondenti odpovědět 

určením míry na škále. Nějaké dotazy mají dané možnosti odpovědí, dotazovaní tedy 

pouze vybírali, s čím se oni ztotožňují. V některých případech bylo možné vybrat pouze 

jednu možnost odpovědi, u nějakých otázek mohli respondenti zaškrtnout libovolné 

množství z daných odpovědí.  

Na začátku dotazníku byly umístěny demografické otázky zjišťující pohlaví, 

národnost, dosažené vzdělání a věk dotazovaných. Otázka zkoumající věk respondentů 

byla otázkou filtrační. Lidé, kteří nespadali do generace Z podle McCrindla (2014, s. 12–

14), tedy nebyli narozeni mezi lety 1995–2010, byli po zodpovězení tohoto dotazu 

automaticky posláni z dotazníku pryč.  

Časové vymezení roku narození generace Z se napříč odbornou literaturou liší, jak 

je již popsáno výše. Já jsem si vybrala pro účely zkoumání této diplomové práce časové 

vymezení dle Marka McCrindla (2014). Ten se ve své knize věnuje jak generacím X a Y, 

tak také generaci Z. Jeho vysvětlení pojmu generace mi dávalo největší smysl, stejně jako 

jeho vysvětlení toho, jak datuje jednotlivé generace. Ztotožňovala jsem se také s jeho 

odůvodněním toho, proč nedává smysl datace generace Z až od roku 2000, jak ho stanovují 

někteří autoři. Uvádět začátek generace s počátkem nového tisíciletí se může zdát logické. 

Pokud však přihlédneme k charakteristice generace Z na základě jejích formantů, dává 

větší smysl datace začínající již v 90. letech 20. století. McCrindle píše o tom, že generace 

Z byla formována nejistou ekonomickou dobou spojenou s finanční krizí a narůstající 

globální propojeností. Je to generace zaměřená na vizuální podněty, velmi vzdělaná a 

technologicky zdatná. O tom píší i další autoři. Druhým důvodem, proč jsem si vybrala 

toto časové vymezení pro svou diplomovou práci, je tedy to, že s datací, kterou užívá a 

vysvětluje Mark McCrindle jsem se setkala v dalších odborných článcích. 

Do dotazníku byla kromě otázky zkoumající věk respondentů zařazena ještě další 

otázka, která některé dotazované vyselektovala. Těm byl dotazník ukončen předčasně 

oproti zbylým odpovídajícím. Jedná se o otázku: Viděl/a jste někdy nějaký český 

dokumentární film či dokumentární seriál? Respondenti odpovídající: „Ano“ pokračovali 
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v dotazníku dál. Dotazovaní, kteří odpověděli: „Ne“ byli přesměrováni k otázce: „Proč 

jste neviděl/a žádný český dokumentární film či seriál?“ Po zodpovězení tohoto dotazu 

bylo jejich vyplňování dotazníku u konce.  

V dotazníku byla jedna otázka dvakrát. Pokaždé u ní však byly jiné možnosti 

odpovědí. Jednalo se o otázku: „Jak často byste řekl/a, že se na nějaké české 

dokumentární filmy či seriály díváte?“ Otázka se nejprve nacházela na začátku 

dotazníku, její druhá verze pak byla umístěna až téměř na konci. Tato duplikace otázek 

byla v dotazníku přítomná kvůli porovnání odpovědí. Chtěla jsem zjistit, co pro 

respondenty přibližně znamená sledovat dokumenty často, příležitostně či výjimečně. 

Otázka s odpověďmi ve formě číselných údajů byla od druhé takto vzdálená schválně, 

aby dotazovaní nebyli svou předchozí odpovědí tolik ovlivněni.  
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4.3 Analýza a vyhodnocování dotazníků 

Vyhodnocování a analyzování výsledků získaných z dotazníkového šetření má 

několik cílů. Prvním z nich je zjistit, jestli z výsledků dotazníkového šetření vychází, že 

existují nějaké zobecnitelné tendence, které je možné pozorovat u generace Z v rámci 

jejich postoje k českým audiovizuálním dokumentům. Až tyto tendence budou 

identifikovány, je cílem důkladně je popsat a vysvětlit. Výsledky každé otázky budou 

analyzovány zvlášť, pak však přijde na řadu i konfrontace s výsledky souvisejících otázek. 

Cílem je tedy i popsat vztahy mezi výsledky.  

4.3.1 Demografické otázky 

Na začátku dotazníku byly umístěny 4 demografické otázky. Z odpovědí na tyto 

dotazy jsem získala následující informace. Celkově dotazník začalo vyplňovat 135 

respondentů, přičemž 15 respondentů ho opustilo hned na začátku, protože rokem narození 

nespadali do generace Z.  České národnosti bylo 91,9 % respondentů, druhou nejčastější 

uvedenou národností byla slovenská. Našli se také respondenti ukrajinské, vietnamské či 

kazašské národnosti. Co se týče pohlaví respondentů, tak 51,9 % procent z nich byly ženy 

a 46,7 % byli muži. Dva odpovídající, což odpovídá 1,5 % respondentů, uvedli, že jejich 

pohlaví je jiné než mužské či ženské. Vysokoškolský titul mělo 39,3 % dotazovaných, 

nejčastěji uvedeným nejvyšším dosaženým vzděláním pak bylo středoškolské zakončené 

maturitní zkouškou. Konkrétně jím disponovalo 59,3 % respondentů. Pouze 2 účastníci 

dotazníkového šetření měli vychozenou jen základní školu. Střední školu bez maturity, 

tedy nějaký učňovský obor, neuvedl jakožto nejvyšší dosažené vzdělání žádný 

z respondentů.  

Věkové rozvrstvení dotazovaných je různorodé, avšak dotazník byl zodpovězen 

především starší částí generace Z. Většina respondentů byla narozena mezi lety 1995 a 

2001. Nejvyšší počet zaškrtnutí měl rok 2000, v tom se narodilo 17 % dotazovaných. 

Druhým nejčastějším rokem narození je hned následující rok, tedy 2001. Ten uvedlo 14,8 

% respondentů. O třetí místo v pořadí se dělí roky 1998 a 1997 se 14, 1 %. I čtvrtá příčka 

četnosti narození je dělená. V letech 1996 a v roce 1994 nebo dříve se narodilo shodných 

11, 1 % odpovídajících. Avšak 15 respondentů narozených v roce 1994 či dříve již dále 

neodpovídalo na další otázky v dotazníku, protože nespadali do cílové skupiny výzkumu, 

tedy nebyli vyhodnoceni jako členové generace Z.  
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Graf č. 1 

4.3.2 Tematické otázky 

Po úvodních demografických otázkách následovaly již otázky tematické. Těmito 

otázkami jsem se snažila zjistit, jaký je postoj generace Z k českým audiovizuálním 

dokumentům. Otázky byly rozděleny do několika různě dlouhých sekcí.  

První sekce nesla název Hranice dokumentu, co je to dokumentární film či seriál? 

Tato část byla zakončena rozřazovací otázkou, která zní: Viděl/a jste někdy nějaký český 

dokumentární film či dokumentární seriál? Respondenti, kteří odpověděli na tuto otázku 

negativně, byli pak ještě v sekci pojmenované Neviděl/a dotázáni, zda ví, proč žádný 

český audiovizuální dokument neviděli. Zodpovězením této otázky pro ně dotazník 

skončil. Naopak účastníci výzkumu, kteří odpověděli, že někdy nějaký český dokument 

zhlédli, pokračovali k další sekci otázek. Ta nesla název Viděl/a, přičemž se jednalo o 

hlavní sekci otázek. 

Následující otázky už zkoumaly postoje respondentů k českým audiovizuálním 

dokumentům více do hloubky. Otázky v této části dotazníku zodpovědělo 109 

respondentů ze 135, kteří dotazník začali vyplňovat. Nejprve bylo vyřazeno 15 

respondentů kvůli jejich věku. Dalších 11 pak opustilo dotazník předčasně z důvodu 

nezhlédnutí jakéhokoliv českého dokumentu.  

Na konci hlavní sekce otázek zabývajících se postojem generace Z k českým 

dokumentům se nacházely dvě krátké sekce se speciálním zaměřením otázek. První 

z nich nesla název Česká televize a druhá Budoucnost (úmysly).  
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4.3.2.1 Hranice dokumentu, co je to dokumentární film či seriál? 

Sekce Hranice dokumentu, co je to dokumentární film či seriál? obsahovala 3 

otázky.  

Otázka č. 1: Zaškrtněte, prosím, definice dokumentu, se kterými souhlasíte, se 

kterými se ztotožňujete. (Můžete zaškrtnout libovolné množství odpovědí.) 

První otázka následující po dotazech zjišťujících demografické údaje respondentů 

zkoumala, co si generace Z myslí o pojmu dokument. Cílem bylo zjistit, kde dle členů 

generace Z leží pomyslná hranice dokumentární audiovizuální tvorby. V dotazu 

respondenti měli možnost vybrat, s jakými definicemi dokumentu se ztotožňují. Celkově 

bylo na výběr 7 odpovědí, přičemž poslední, tedy sedmá, možnost odpovědi byla: Ani 

z jednou z těchto možností se neztotožňuji. Definice zařazené jakožto odpovědi v této 

otázce byly vybrány či vytvořeny na základě studia odborné literatury či s pomocí 

informací zjištěných skrze polostrukturované neformální rozhovory se zástupci generace Z. 

Nejvyšší počet zaškrtnutí získala definice: Filmový a televizní žánr založený na 

autentickém zachycení skutečných událostí, využívající svědeckých výpovědí. Tuto možnost 

zaškrtlo 85,8 % dotazovaných. Na druhém místě skončila definice: Film, jehož hlavním 

cílem je zprostředkování a dokumentace skutečnosti. S touto odpovědí se ztotožňovalo 

71,7 % dotázaných. Velice podobné výsledky měly definice: Komentovaný sled záběrů a 

fotografií vytvářející dohromady obraz o určitém tématu a Sled autentických záběrů 

vztažených k určitému tématu, jež jsou vybrány a dány dohromady tvůrčím týmem. První 

z těchto dvou definic zaškrtlo jako vyhovující 48,3 % účastníků dotazníkového šetření. 

Druhou vybralo 42,5 % dotazovaných.  Vzhledem k tomu, že tyto dvě formulace jsou si 

podobné, není překvapivým zjištěním, že je zaškrtlo velmi podobné množství respondentů.  

S lehce provokativní definicí dokumentu: Jakékoliv zachycení vnější reality 

kamerou se dle výsledků ztotožňovalo 21,7 % účastníků dotazníkového šetření. Zajímavé 

je, že s velmi podobnou formulací toho, co je to dokument, se identifikovalo pouhých 2, 5 

% dotázaných. Jednalo se o definici: Dokument je jakýkoliv film, který není hraný. Může 

jím být například i reality show. Stálo by za další prozkoumání, co respondenty, kteří se 

ztotožňovali z první lehce provokativní definicí, odradilo od zaškrtnutí té druhé. Je možné, 

že to bylo zmínění pojmu reality show. Tento televizní formát mohou mít respondenti 

zařazený zcela mimo dokumentární žánr. 
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Odpověď vyjadřující neztotožnění se ani z jednou z výše zmíněných definic zaškrtli 

pouze 4 dotazovaní, tedy 3,3 % odpovídajících. 

 

Graf č. 2 

Otázka č. 2: Které z níže uvedených formátů jsou vaše oblíbené a zároveň jste jejich 

pravidelným konzumentem? (Můžete zaškrtnout libovolné množství odpovědí.) 

Druhý dotaz v sekci zjišťoval, jaké jsou preference členů generace Z v oblasti 

mediálních formátů v širším slova smyslu. Respondenti měli zaškrtnout všechny formáty z 

nabídky, které jsou jim blízké a jichž jsou pravidelnými konzumenty. Zajímalo mě, jak 

moc oblíbené jsou dokumentární filmy či seriály ve srovnání s dalšími formáty.  

Jako nejoblíbenější a nejkonzumovanější se ukázal hraný film, který zaškrtlo 

85,8 % respondentů. Na druhém místě se umístila videa z YouTube a podobných platforem, 

za jejichž konzumenty se označilo 81,7 % odpovídajících. Třetí příčku oblíbenosti a 

rozsahu konzumace obsadil hraný seriál. Ten byl zaškrtnut 90 účastníky dotazníkového 

šetření, což je přesně 75 % zúčastněných. Poslední formát, který se umístil ještě nad 

dokumentárním filmem, je kniha. K té se přihlásilo 61,7 % dotazovaných.  

Dokumentární film se umístil na pátém místě s počtem zaškrtnutí 71. Za pravidelné 

konzumenty dokumentů se tedy označilo 59,2 % respondentů z generace Z. Dle výsledků 

dotazníku jsou výrazně oblíbenější dokumentární filmy než dokumentární seriály. Seriály 

zaškrtlo pouhých 30 % z celkového počtu odpovídajících. To je tedy téměř o polovinu 

méně než u dokumentárních filmů. Mezi dokumentárními seriály a filmy se umístil moderní 

audio formát, kterým je podcast. Ten si oblíbilo 40 % z dotazovaných. Jiné mluvené slovo: 

rozhovory atd. označilo za oblíbené 25 % respondentů. O něco menší oblíbenost byla 

zaznamenána u jiných audiovizuálních záznamů: rozhovorů, reportáží atd. Ty v dotazníku 
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zaškrtlo jen 21,7 % účastníků výzkumu. Nejmenší oblíbenosti z audio či audiovizuálních 

formátů se dle výzkumu těší audioknihy, které má rádo a pravidelně je konzumuje pouhých 

15,8 % dotazovaných.  

Spodní příčky popularity mezi členy generace Z obsadily časopisy a noviny. Obsah 

časopisů pravidelně konzumuje 16,7 % respondentů, kdežto noviny regulérně čte pouhých 

9,2 %. V kategorii jiné byly pak ještě navíc zmíněny další formáty, avšak žádný nedosáhl 

vyššího počtu zmínění než 1. Uvedeno bylo například porno, které by však mohlo spadat 

do kategorie videí či hraných filmů.  

Odpovědi v této otázce ukázaly, že dokumentární snímky sice nejsou tím, co by 

zajímalo většinu členů generace Z, nicméně dokumentární žánr není pro tuto generaci 

nezajímavý. Více než polovina respondentů má v oblibě a pravidelně konzumuje obsah 

dokumentárních filmů. Dokumentární seriály zaškrtlo sice méně respondentů, ale ani 

obliba u 30 % respondentů není rozhodně zanedbatelná. 

Dle McCrindla (2014, s. 15–17), jehož dataci generace Z jsem si vybrala pro 

zkoumání v rámci této diplomové práce, píše o charakteristikách této generace. Dle něj je 

pro generaci Z typické, že má technologické dovednosti na vysoké úrovni, je globální, 

vzdělaná a zaměřená výrazně na vizuálno. Jedinci narození mezi lety 1995 a 2000 se často 

rozhodnou spíše sledovat video shrnující nějaký problém než si přečíst článek, který se 

stejnému tématu věnuje. Tato teze, kterou jsem nastínila již v teoretické části diplomové 

práce, je odpověďmi v této otázce potvrzena. První 3 příčky v oblíbenosti a míře 

konzumace obsadily právě audiovizuální formáty: hrané filmy, videa (YouTube a jiné 

platformy) a hrané seriály. Ty byly následovány knihou, což je zajímavé. Je vidět, že kniha 

se stále těší velké popularitě, i u generace Z. Účastníci výzkumu byli však především starší 

část generace Z, stálo by za prozkoumání, jestli by obdobné výsledky vykazovala i mladší 

část generace Z.  

Dokumentární filmy se jako další audiovizuální formát umístily hned za knihou. 

Dokumentární seriály byly pak v oblibě předčeny ještě podcasty, což je sice pouze audio 

formát, avšak jeho popularita v poslední době raketově stoupá. Tato oblast by byla také 

hodna dalšího prozkoumání. Audiokniha, která by se mohla zdát podcastům blízká či 

podobná, byla zaškrtnutá jako oblíbený formát výrazně méně respondenty. Přesně se 

jednalo o 24,2 % nižší míru označení audioknih za oblíbený a pravidelně konzumovaný 

formát oproti podcastům.  
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Nejnižší oblibě se u generace Z těší časopisy a noviny, což opět koresponduje 

s tvrzením, že jedním z rysů generace Z je její zaměření na vizuálno či audiovizuálno a 

celkově také na nové technologie.  

 

Graf č. 3 

Otázka č. 3: Viděl/a jste někdy nějaký český dokumentární film či dokumentární 

seriál? 

Poslední otázka v sekci byla rozřazovací. Zjišťovala, jestli respondenti viděli 

někdy nějaký český dokumentární film či dokumentární seriál. Ti odpovídající, kteří 

zaškrtli, že neviděli, už pak nepokračovali do hlavní sekce otázek.  

Odpověď „Ano“ vybralo 109 dotazovaných, což je 90,8 %. Odpověď „Ne“ pak 

zvolilo 11 odpovídajících činících zbylých 9,2 %.  

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 
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4.3.2.2 Neviděl/a 

Otázka č. 4: Proč jste neviděl/a žádný český dokumentární film či seriál? 

Respondenti, kteří odpověděli, že žádný český dokumentární film či seriál nikdy 

neviděli, byli přesměrováni do sekce s názvem Neviděl/a. V této sekci jsem se snažila 

zjistit, proč odpovídající žádný český dokument neviděli.  

Dotazovaní měli možnost vybrat jednu ze 4 odpovědí: Nemám rád/a dokumenty. / 

Nemám rád/a českou filmovou ani seriálovou tvorbu. / Nevím. / Jiná… Když respondenti 

vybrali čtvrtou možnost odpovědi, měli možnost napsat, jaký tento jiný důvod je.  

Odpovědi u této otázky ukázaly, že 27,3 % účastníků dotazníkového šetření, kteří 

neviděli nikdy žádný český dokument, nemá rádo českou filmovou ani seriálovou tvorbu 

obecně. Stejné množství z nich, tedy také 27,3 %, neví, čím to je, že žádný český 

dokument nikdy neviděli. Dokumenty jako žánr nemá rádo 18,2 % odpovídajících. Dále se 

v této otázce objevily jiné odpovědi, tedy jiná vysvětlení, absence jakéhokoliv zhlédnutí 

českého dokumentu. Ty byly následující: Temer nikdy se nedivam na filmy/dokumenty. / 

Nejsem si jistý, jestli jsem nějaký viděl, ale spíš to byly filmy zahraniční. / Nestretla som sa 

v televízií s českými dokumentami a nevyhľadávala som ich.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 

4.3.2.3 Viděl/a (hlavní sekce otázek) 

Otázka č. 5: Jak často byste řekl/a, že se na nějaké české dokumentární filmy či 

seriály díváte? 

První otázka v hlavní sekci otázek zkoumala, jak často se respondenti z generace 

Z na české audiovizuální dokumenty dívají. Tyto otázky jsou někdy pro respondenty 
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náročné, protože je těžké odhadnout, kolikrát průměrně za rok vykonávají nějakou 

činnost, když je to pro ně nepravidelná záležitost. Proto není toto jediná otázka 

zabývající se tím, jak často členové generace Z sledují české dokumenty.  Další dotaz 

s tímto zaměřením byl umístěn na konec hlavní sekce otázek.  

U této otázky měli účastníci dotazníkového šetření zaškrtnout 1 ze 6 odpovědí. 

Nejvíce jich vybralo možnost: Dvakrát až třikrát za rok. Jednalo se o 33 % 

odpovídajících. Přibližně jednou za rok se na české dokumenty dívá dle dotazníku 22 % 

zúčastněných. Jen o málo méně dotazovaných odpovědělo, že se na české dokumentární 

filmy či seriály koukají třikrát až pětkrát za rok. Tuto odpověď zaškrtlo 20 respondentů, 

tedy 18,3 % ze 109 členů generace Z, kteří dotazník vyplňovali. Z dotazníku dále 

vyplývá, že pětkrát až desetkrát za rok se na české dokumenty dívá 15,6 % respondentů. 

Dále 5,5 % z odpovídajících kouká na dokumentární české snímky vícekrát než desetkrát 

ročně. Stejné množství, tedy 6 dotazovaných činících 5,5 % z celé množiny 

odpovídajících, vidí průměrně méně než jeden český dokument za rok. Z toho vyplývá, že 

v rámci generace Z je pravděpodobně velmi podobné množství lidí, kteří českou 

dokumentární tvorbu téměř nesledují, a těch, kteří jsou naopak jejími velkými příznivci.  

Téměř 3/4 respondentů z generace Z dle zjištění tohoto dotazníků sledují české 

dokumenty průměrně několikrát do roka, což znamená vícekrát než jednou za rok. Přesně 

se jedná o 72,5 % dotazovaných, kteří zaškrtli odpovědi s údajem udávajícím vyšší 

frekvenci sledování českých dokumentárních filmů a seriálů než přibližně jednou za rok. 

Tato otázka tedy ukázala, že pouhých 27,5 % vidí český dokument přibližně jednou za 

rok či dokonce ani ne jednou za rok. Z odpovědí dokonce vychází, že 39,4 % 

dotazovaných kouká na české dokumenty vícekrát než třikrát za rok.  

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6 
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Otázka č. 6–10: Na škále označte, jak moc se ztotožňujete s daným vyjádřením. 

Následujících 5 otázek v hlavní sekci spočívá ve vyjadřování postojů generace 

Z k českým dokumentárním filmům a seriálům. Tyto postoje jsou zkoumány skrze 

vyjadřování se respondentů k různým výrokům. Ty byly vymyšleny do dotazníku na 

základě operacionalizace pojmu postoj. Tyto výroky, ale také výroky umístěné dále 

v dotazníku, se tedy konkrétně zabývají jednotlivými složkami postoje, kterými jsou 

například zájmy, záliby, úmysly, ale také například očekávání. Součástí zkoumání postojů 

je také zabývání se tím, jakou mají dle generace Z české dokumenty funkci.  

Účastníci dotazníkového šetření vyjadřovali v těchto dotazech, jak moc se s danými 

výroky ztotožňují pomocí zaškrtávání hodnot na číselné škále 1–5. Na začátku škály je 

výrok č. 1 a na druhé straně škály je výrok č. 2, který je protikladný k výroku č. 1. Škály 

jsou pětistupňové. V sociálních vědách jsou pětistupňové škály hojně využívány, protože 

je možné je chápat jakožto číselné vyjádření následujících postojů: bezvýhradně ne, spíše 

ne, nevím/středně, spíše ano, bezvýhradně ano (Kahuda, 1971).  

Otázka č. 6: České dokumenty mám rád/a / České dokumenty nemám rád/a. 

První otázka, na níž respondenti odpovídali pomocí zaškrtnutí hodnoty na číselné 

škále, obsahovala následující výroky: České dokumenty mám rád/a / České dokumenty 

nemám rád/a. Každé z těchto prohlášení zastupovalo krajní hodnoty vztahu, který 

respondenti k českým dokumentům mají. Nejvíce odpovídajících zaškrtlo prostřední 

hodnotu, tedy číslo 3 na škále. To znamená, že 41,3 % tázaných členů generace Z má 

k českým audiovizuálním dokumentům neutrální vztah. 35,8 % zvolilo na škále číslo 2, 

spíše se tedy přiklání k tomu, že mají české dokumentární filmy a seriály rádi, nejsou však 

rozhodně žádní nadšenci či skalní fanoušci. To, že české dokumenty mají rádi, odhalilo 

13,8 % respondentů. Číslo 4 zvolilo pouhých 10 dotázaných, což je 9,2 % z celkového 

počtu 109 odpovídajících. Žádný z účastníků dotazníkového šetření neoznačil na škále 

číslo pět, což je krajní hodnota značící negativní vztah k českým dokumentům.  

Dle odpovědí v této otázce je možné konstatovat výsledky říkající, že generace 

Z má spíše pozitivní vztah k českým dokumentárním filmům a seriálům. Necelá polovina, 

přesně 49,6 %, respondentů má kladný vztah k českým dokumentům, to znamená, že tito 

odpovídající zaškrtli na škále hodnoty 1 či 2. Velká většina dotazovaných pak nemá 

k české audiovizuální tvorbě negativní vztah. Ten byl dle dotazníku identifikován pouze u 
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9,2 % zúčastněných. Avšak ani u těchto 9,2 % respondentů nebyl zaznamenán vyloženě 

negativní vztah, pouze spíše negativní. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 7 

Otázka č. 7: Česká dokumentární tvorba mi přijde zajímavá / Česká dokumentární 

tvorba mi nepřijde zajímavá.  

Další otázka zkoumala, jak moc přijde, či nepřijde generaci Z česká dokumentární 

audiovizuální tvorba zajímavá. Opět byla na kraji škály umístěna 2 tvrzení, která mezi 

sebou mají vztah opozice. Tyto výroky jsou následující: Česká dokumentární tvorba mi 

přijde zajímavá / Česká dokumentární tvorba mi nepřijde zajímavá. 

V této otázce respondenti využili každé číslo na škále, na rozdíl od předchozí 

otázky zde bylo zaškrtnuto i číslo 5. To, že jim česká dokumentární tvorba nepřijde vůbec 

zajímavá, o sobě dalo vědět 1,8 % dotazovaných, tedy 2 osoby.  

Nejvíce odpovídajících zvolilo na škále číslo 2, což je možnost, která říká, že jim 

české dokumenty přijdou spíše zajímavé. Tuto možnost zvolilo 36,7 % dotázaných. O něco 

méně účastníků dotazníkového šetření zvolilo na škále číslo 3. Jedná se přesně o 33 % 

odpovídajících. Vzhledem k daným výrokům si zvolení prostřední hodnoty na škále 

interpretuji jako odpověď: České dokumenty mi nepřijdou ani zajímavé, na druhou stranu 

ani nezajímavé nebo České dokumenty mě příliš nezajímají, nevím tedy úplně jestli bych 

řekl, že jsou zajímavé či nezajímavé.  

Třetí nejvyšší počet respondentů vybral na škále číslo 1. Celých 16,5 % ze všech 

odpovídajících tedy deklaruje, že jim česká audiovizuální dokumentární tvorba přijde 
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zajímavá. To je více než v předchozí otázce, což znamená, že minimálně třem 

respondentům přijdou české dokumenty zajímavé, ale neřekli by o sobě, že je mají rádi.  

11,9 % dotázaných se přiklání k tomu, že jim české dokumentární filmy a seriály 

nepřijdou příliš zajímavé. Číslo 4 na škále zvolilo více lidí než v předchozí otázce. To je 

také zajímavé. Vzhledem k odpovědím v předchozí otázce to znamená, že někteří 

respondenti si sice myslí, že české dokumenty nejsou příliš zajímavé, přesto k nim však 

nemají negativní vztah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8 

Otázka č. 8: Česká dokumentární tvorba je u mladých lidí populární / Česká 

dokumentární tvorba není u mladých lidí populární.  

Otázka číslo 8 nezkoumá přímo postoj členů generace Z k českým dokumentárním 

filmům či seriálům. Zjišťuje, co si mladí myslí o postoji ostatních mladých lidí k českým 

dokumentům. Konkrétně dotaz zkoumá, co si respondenti myslí o výrocích: Česká 

dokumentární tvorba je u mladých lidí populární / Česká dokumentární tvorba není u 

mladých lidí populární. Stejně jako v předchozích dvou dotazech se na levé straně 

pětistupňové škály nachází „kladný výrok“ a na pravé straně jeho negace.  

Z odpovědí na tento dotaz vychází, že téměř polovina účastníků dotazníku si myslí, 

že české dokumenty spíše nejsou mezi mladými lidmi populární. Variantu čísla 4 zvolilo 

48,6 % dotázaných. Druhým nejčastěji zaškrtávaným číslem na škále bylo 3. Toto číslo 

zvolilo 29,4 % odpovídajících. Téměř třetina respondentů si tedy myslí, že české 

audiovizuální dokumenty nejsou mezi mladými ani populární, ani nepopulární. Dále si 
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12,8 % dotazovaných myslí, že české dokumenty jsou mezi mladými vyloženě 

nepopulární. To, že jsou české dokumentární filmy a seriály mezi mladými populární, si 

myslí pouhých 1,8 % odpovídajících. Číslo 2 zaškrtlo 7,3 % respondentů, což znamená, že 

tolik z nich si myslí, že české dokumenty jsou mezi mladými spíše populární. Celkově tedy 

„negativní“ strana v případě této otázky vítězí. To, že je česká dokumentární tvorba u 

mladých alespoň do určité míry populární, si myslí pouhých 9,1 % dotázaných účastníků 

výzkumu.  

Ačkoliv si většina respondentů nemyslí, že by české dokumentární filmy a seriály 

byly nezajímavé, myslí si, že přílišné popularitě se u mladých ani přesto netěší. Zajímavé 

je i to, že necelá polovina dotazovaných uvedla, že má k české dokumentární tvorbě 

pozitivní či spíše pozitivní vztah. Že by ho však měli také jejich vrstevníci si myslí jen 9,1 

% z množiny dotázaných. 

 

Graf č. 9 

Otázka č. 9: Dokumentární tvorba má významnou vzdělávací funkci / Dokumentární 

tvorba nemá významnou vzdělávací funkci.  

Otázky č. 9 a 10 zjišťovaly, jaké mají dle generace Z dokumentární filmy a seriály 

funkci. V těchto dotazech nešlo pouze o české dokumenty, ale o dokumentární žánr 

obecně. Jednou z nejčastěji zmiňovaných a vyzdvihovaných funkcí dokumentů v odborné i 

populárně naučné literatuře je funkce vzdělávací či naučná. Proto tedy v této otázce na 

okrajích škály leží výroky: Dokumentární tvorba má významnou vzdělávací funkci / 

Dokumentární tvorba nemá významnou vzdělávací funkci.  
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Nejvíce respondentů si myslí, že dokumentární tvorba významnou vzdělávací 

funkci má. Číslo 1 zvolilo na škále více jak polovina ze všech odpovídajících, konkrétně 

52,3 %. Názor, že dokumenty mají nějakou vzdělávací funkci, ale ne významnou, vyjádřilo 

skrze zaškrtnutí čísla 2 celých 33 % dotázaných. Vysoké procento respondentů, 85, 2 % 

z nich, si tedy myslí, že dokumentární tvorba má určitou vzdělávací funkci. Prostřední 

hodnotu zvolilo při odpovídání na otázku pouhých 7,3 % účastníků výzkumu. To 

interpretuji tak, že jen 7,3 % dotazovaných si myslí, že dokumentární tvorba může mít 

vzdělávací funkci, ale také nemusí. 

Pouhý jeden z odpovídajících, tvořící 0,9 % z nich, zvolil na škále číslo 5. To 

znamená, že zastává názor, že dokumenty nemají významnou vzdělávací funkci. Dalších 

6,4 % odpovídajících si myslí, že dokumentární tvorba spíše nemá významnou vzdělávací 

funkci. Dohromady tedy 7,3 % respondentů deklaruje postoj, dle nějž dokumentární žánr 

spíše či vůbec nemá významnější vzdělávací funkci. Převaha názoru, že dokumenty by 

měly vzdělávat, je tedy opravdu výrazná.  

 

Graf č. 10 

Otázka č. 10: Dokumentární tvorba má významnou estetickou funkci / Dokumentární 

tvorba nemá významnou estetickou funkci.  

Druhá z otázek zabývající se funkcemi dokumentární tvorby zkoumala, jestli si 

respondenti myslí, že dokumenty mají významnou estetickou funkci. Na škále proti sobě i 

v tomto dotazu stály protichůdné výroky. Na levé straně škály se nacházelo tvrzení: 

Dokumentární tvorba má významnou estetickou funkci. Na pravé straně pak byl umístěn 

výrok: Dokumentární tvorba nemá významnou estetickou funkci.  
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U této otázky byly výsledky výrazně odlišné od těch u dotazu předchozího. Je 

vidět, že respondenti z generace Z celkově více vnímají u dokumentů funkci vzdělávací 

než estetickou. Významnou funkci estetickou vnímá u dokumentární tvorby pouhých 6,4 

% odpovídajících, což je oproti 52,3 % u významné funkce vzdělávací výrazný rozdíl. To, 

že dokumenty spíše mají významnou funkci estetickou, odpovědělo 22,9 % dotázaných, 

kteří zaškrtli na škále číslo 2. Nejvíce účastníků dotazníku pak zvolilo prostřední hodnotu, 

tedy číslo 3. To interpretuji obdobně jako u předchozí otázky, tedy že 39, 4 % respondentů 

si myslí, že dokumentární tvorba může plnit estetickou funkci, ale také nemusí. 

Na pravé straně škály umístilo své odpovědi 31,2 % dotazovaných. Z toho menšina, 

přesně 4,6 %, si myslí, že dokumentární tvorba nemá významnou estetickou funkci a 26,6 

% odpovídajících zastává názor, že dokumenty spíše nemají významnou funkci estetickou.  

Z výsledků této a předchozí otázky vyplývá, že členové generace Z výrazně více 

vnímají u dokumentů to, že by nás měly vzdělávat a informovat, než že by měly být 

lahodící či jinak vizuálně zajímavou podívanou pro oči.  To koresponduje s tím, co bývá 

v literatuře u dokumentárního žánru vyzdvihováno. V některých knihách či článcích se 

řeší, v čem tkví rozdíl mezi dokumentární a hranou tvorbou. Mimo jiné je v těchto 

rozvahách zmiňováno ono významné estetično, které bývá spojováno spíše s hranými 

filmy či seriály než s dokumenty. 

 

Graf č. 11 

Otázka č. 11: Jaký je podle vás společenský význam/účel českých dokumentárních 

filmů a seriálů? (Můžete zaškrtnout libovolné množství odpovědí.) 

Po zkoumání toho, jaké dle generace Z mají dokumentární snímky obecně funkci, 

následovala otázka zabývající se tím, jaký je dle respondentů společenský význam 
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českých dokumentů. Tento dotaz úzce souvisí se dvěma předchozími dotazy a také 

s otázkou číslo 1. Ta měla ambici identifikovat, kde dle členů generace Z leží hranice 

dokumentární tvorby.  

V této otázce měli dotazovaní možnost zvolit, kolik možností chtěli, navíc také 

mohli sami nějakou odpověď přidat. Toho někteří odpovídající využili. 

Nejvíce účastníků dotazníku vybralo možnost: Mají vzdělávat. Na tom, že české 

dokumentární filmy a seriály mají diváky vzdělávat, se shodla většina respondentů, přesně 

se jedná o 87,2 % z nich. Dále se 85,3 % dotazovaných shodlo na tom, že mají být 

realistické a ukazovat pravdu. Po 84,4 % zaškrtnutí získaly 2 různé možnosti. Ty říkají, že 

české dokumenty mají upozorňovat na problémy a také, že mají ukazovat či představovat 

zajímavá místa / lidi / události.  

Všechny další odpovědi získaly již výrazně méně podpory odpovídajících oproti 

výše zmíněným možnostem odpovědí. Jen 21,1 % respondentů je toho názoru, že účelem 

českých dokumentů je ukazovat něčí názor či pohled. Dále jen 15,6 % dotazovaných 

souhlasí s tím, že společenský význam českých dokumentů tkví v tom, že mají být 

odstrašující a klidně i nechutné. Nejméně odpovídajících se ztotožňovalo s tím, že české 

dokumenty mají být hezké a mají pobavit.  První z možností zaškrtlo 9,2 % účastníků 

dotazníku a druhou jen 6,4 % z nich.  

Jedna z doplněných odpovědí říká, že účelem českých dokumentů by mělo být to, 

aby v dotazovaném vzbudily chuť na pivo. Další pak deklaruje, že by dokumenty měly 

diváka hlavně bavit.  

 

Graf č. 12 
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Otázka č. 12: Jestli chcete, můžete tuto otázku okomentovat blíže, vaši volbu 

odpovědí vysvětlit či okomentovat. 

Další otázka dala respondentům možnost se k předchozímu dotazu ještě vyjádřit. 

Dotazovaní měli možnost více okomentovat, jaký je společenský význam či účel 

dokumentární tvorby. Této možnosti využilo 8 odpovídajících. 

Jedna z odpovědí byla: „Myslím, že mají být také nestranné a nezaujaté.“ Toto 

vyjádření je vlastně protikladem k jedné z možností uvedené jako odpověď v předchozí 

otázce. Protikladná teze zní: „Mají ukazovat něčí názor či pohled.“ Je zajímavé, jak jeden 

a ten samý žánr může být vnímán různě. Toto velmi dobře ilustruje problém 

s definováním dokumentárního filmu, který je rozebírán v teoretické části.  

Zajímavá je v tomto kontextu i další odpověď, která tuto situaci dobře vystihuje a 

reflektuje. Tato odpověď zní: „Dokument může přinášet objektivní pravdu i názory, 

pohled konkrétních lidí, nejspíš autorů dokumentu. Ale do takové míry, jaké jde, nesmí 

být jedno vydáváno za druhé.“ Autor této odpovědi dobře vystihl oba dva možné pohledy 

na to, co je to dokument a zdůraznil, že dle jeho názoru je nejdůležitější to, aby 

v dokumentu bylo přiznáno, o jaký typ dokumentu se jedná. Jestli jde o dokumentární 

snímek, jenž se snaží ukázat nám objektivní pravdu, nebo naopak o snímek, jehož 

posláním je ukázat a vysvětlit nám názor či pohled konkrétního člověka či skupiny lidí. 

Dále odpovídající zmiňují, že by dokumenty měly být hezké, jinak se na ně nikdo 

koukat nebude. Jedna z odpovědí spíše reflektuje respondentův názor na české 

dokumenty, který je takový, že české dokumenty nemají příliš dobré technické 

provedení, ale obsahově na tom tak špatně nejsou. Další respondentka pak píše, že 

ačkoliv má české dokumenty ráda, někdy jí přišly nevhodné či spíše nevhodně užité. Na 

konci této odpovědi jsou zmíněny filmy Lidice a Habermannův mlýn jakožto příklady 

filmů, které musela autorka odpovědi zhlédnout se školou a nebylo jí to příjemné. Tyto 

filmy však nejsou dokumentární, nýbrž historické/válečné, takže tato odpověď není příliš 

relevantní.  

Otázka č. 13–14: Na škále označte, jak moc se ztotožňujete s daným vyjádřením. 

Otázky č. 13 a 14 jsou opět uzavřené a respondenti na ně odpovídali zaškrtnutím 

hodnoty 1–5 na číselné škále. Tyto dva dotazy se zabývají dalšími složkami postojů. 

Těmi jsou konkrétně záliby a vyhledávání/aktivní zájem.  
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Otázka č. 13: Sledování české dokumentární tvorby bych označil/a za svou zálibu / 

Sledování české dokumentární tvorby bych neoznačil/a za svou zálibu. 

Tato otázka zkoumala, do jaké míry vnímají zástupci generace Z českou 

dokumentární tvorbu jako svou zálibu. Na levé straně škály byl umístěn výrok: Sledování 

české dokumentární tvorby bych označil/a za svou zálibu. Na pravé straně pak ležela 

deklarace protikladná: Sledování české dokumentární tvorby bych neonačil/a za svou 

zálibu.  

Dle výsledků to vypadá, že generace Z sledování českých filmů a seriálů za svou 

zálibu spíše nepovažuje. Nejvíce dotázaných zvolilo na škále číslo 4. S výrokem 

„Sledování české dokumentární tvorby bych neoznačil/a za svou zálibu.“ se tedy spíše 

ztotožňuje 39,9 % odpovídajících. Úplně se s ním ztotožňuje 26,6 % odpovídajících, kteří 

zaškrtli číslo 5. To je druhý nejvyšší výsledek v počtu zaškrtnutí. Jen o něco méně 

respondentů zvolilo odpověď ve formě čísla 3. To na škále vybralo 23,9 % dotazovaných.  

Číslo 2 si jako odpověď zvolilo 12,8 % respondentů. Ti tedy říkají, že by českou 

dokumentární tvorbu spíše označili za svou zálibu. Dotázaných, kteří by o sobě řekli, že 

pro ně je sledování českých dokumentů opravdu zálibou, je pouhých 2,8 %. Dohromady se 

na „kladné“ polovině škály u tohoto dotazu pohybovaly odpovědi od pouhých 15,6 % 

účastníků dotazníkového šetření. Na „záporné“ straně škály pak umístilo svou odpověď 

60,6 % odpovídajících. Prostřední hodnotu zvolilo 23,9 % respondentů, pro které sledování 

určitých českých dokumentů může být zálibou, ale není jich patrně tolik, aby v globálu 

českou dokumentární tvorbu označovali za svou zálibu.   

Velice zajímavé je porovnání výsledků u této otázky a otázky č. 6, která zkoumala, 

jak moc mají zástupci generace Z rádi české dokumenty. Výsledky u obou dotazů jsou 

diametrálně odlišné, ačkoliv by se mohlo zdát, že by spolu mohly souviset. U otázky 

zkoumající, jestli mají dotazovaní rádi české dokumenty, ukázaly výsledky, že 46,9 % 

respondentů k nim má pozitivní vztah. To znamená, že zaškrtli hodnoty 1 či 2, tedy ty 

ležící na levé straně škály. U otázky řešící českou dokumentární tvorbu jakožto zálibu 

ukázaly odpovědi, že 60,6 % odpovídajících ji za svou zálibu nepovažuje. Někteří 

účastníci výzkumu tedy sice české dokumenty mají rádi, ale zálibou pro ně nejsou. 



79 

 

Graf č. 13 

Otázka č. 14: Českou dokumentární filmovou nebo seriálovou tvorbu aktivně 

sám/sama vyhledávám, zajímá mě, co je v ní nového / Českou dokumentární filmovou 

nebo seriálovou tvorbu aktivně sám/sama nevyhledávám, nezajímá mě, co je v ní 

nového. 

Poslední otázka, na níž se odpovídalo pomocí číselné škály, zkoumala další součást 

postoje, tentokrát aktivní zájem a vyhledávání. Úkolem této otázky bylo zjistit, jakou 

aktivitu respondenti sami vyvíjí, aby se dozvěděli více o české dokumentární tvorbě. Jsou 

aktivní a vyhledávají si sami nové dokumentární projekty? Zajímá je, co je v oblasti 

českého dokumentu nového?   

Na levé straně škály byl umístěn výrok: Českou dokumentární filmovou nebo 

seriálovou tvorbu aktivně sám/sama vyhledávám, zajímá mě, co je v ní nového. A na 

opačné straně se nacházelo protikladné prohlášení, tedy: Českou dokumentární filmovou 

nebo seriálovou tvorbu aktivně sám/sama nevyhledávám, nezajímá mě, co je v ní nového. 

Výsledky u tohoto dotazu jsou velmi podobné jako u dotazu předchozího, který 

zkoumal, jestli členové generace Z považují českou audiovizuální tvorbu za svou zálibu. Je 

logické, že výsledky u těchto dvou otázek jsou obdobné, protože spolu očividně velmi 

souvisí. Pokud je něco pro jedince zálibou, je výrazně pravděpodobnější, že ho bude 

zajímat, co je v odvětví jeho záliby nového. 

Nejvyššího počtu zaškrtnutí dosáhlo číslo 4. Stejně jako u předchozí otázky zvolilo 

toto číslo 33,9 % dotazovaných. Na druhém místě skončilo s 25,7 % zaškrtnutí číslo 3 a na 

třetím místě pak číslo 5. To vybralo při odpovídání 22,9 % odpovídajících. Ve srovnání 

s předchozí otázkou byly výsledky zaškrtávání čísla 3 a 5 téměř přesně opačné. To 
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znamená, že i když někteří respondenti nevnímají českou dokumentární tvorbu jakožto 

svou zálibu, nemusí to znamenat, že se o ni zároveň ani trochu aktivně nezajímají a 

nevyhledávají ji, či že by je automaticky nezajímalo, co je v dané oblasti nového. Někteří 

z odpovídajících tedy sice neoznačují české dokumenty za svou zálibu, přesto se však o 

oblast české dokumentární tvorby alespoň trochu zajímají.   

Na levé straně škály se celkově pohybovalo 17,5 % odpovědí účastníků 

dotazníkového šetření. V předchozí otázce to bylo 15,6 % odpovědí, přičemž rozdíl činí 

přesně 2 dotazované. Výsledky jsou tedy velmi podobné. Platí však to, co bylo popsáno 

v předchozím odstavci, tedy že někteří dotazovaní nevnímají sice české dokumenty jako 

svou zálibu, ale sami se o tuto tvorbu přesto alespoň do určité míry zajímají a vyhledávají 

ji. Je však nutné podotknout, že rozdíly jsou u odpovědí na otázky 13 a 14 opravdu 

minimální, takže popsané rozdíly jsou spíše jemné tendence, které by ještě stály za hlubší 

prozkoumání.  

 

Graf č. 14 

Otázka č. 15: Napište, prosím, jaké se Vám vybaví české dokumentární filmy či 

seriály. 

Tato otázka byla jedinou otevřenou otázkou v dotazníku, na kterou muselo 

odpovědět všech 109 dotazovaných. Jejím cílem bylo zjistit, jaké množství českých 

dokumentů si jsou členové generace Z jsou schopni vybavit a také jaké dokumenty jsou 

ty, na které si vzpomenou. Někteří odpovídající deklarovali, že si nevybaví žádné české 

dokumenty, takových bylo však absolutní minimum. Většina z respondentů napsala 

název více než jednoho českého dokumentárního snímku či seriálu.  Někteří odpovídající 
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uvedli místo konkrétních názvů dokumentů tematické zaměření dokumentů, které sledují, 

nebo jména dokumentárních tvůrců či televizních stanic.  

Absolutní převahu v počtu zmínění měl dokumentární snímek V síti. Ten byl 

uveden v 51 odpovědích, tedy téměř v polovině z nich. Autory tohoto dokumentárního 

projektu jsou Vít Klusák a Barbora Chalupová. Film šel do kin v roce 2020 a pozornost, 

kterou na sebe strhl, byla obrovská. Bylo tedy očekáváno, že bude zmíněn nejvyšším 

počtem účastníků dotazníku. Na pomyslném druhém místě skončil časosběrný 

dokumentární film Katka, jenž byl zmíněn 22 respondenty. Jelikož se tento snímek 

promítal často ve školách jakožto odstrašující materiál při hodinách prevence proti 

drogám, není překvapivé, že si ho vybavilo tolik odpovídajících. Celkem šestnáctkrát 

byla zmíněna série Trabantem, jejímž hlavním tvůrcem je cestovatel a režisér Dan 

Přibáň. V některých případech respondenti psali o celé sérii, někteří však uváděli 

konkrétní filmy ze série. V odpovědích byly uvedeny názvy filmů Trabantem kolem 

světa, Trabantem napříč Afrikou a Trabantem tam a zase zpátky. Ve 13 odpovědích se 

vyskytl dokument Český sen od dokumentární dvojice Vít Klusák a Filip Remunda. 

Devětkrát se v odpovědích objevily Manželské etudy a sedmkrát Hranice práce, Šmejdi a 

Toulavá kamera.  Šestkrát byl zmíněn dokumentární snímek Planeta Česko, pětkrát 

Pásky z Nagana a čtyřikrát René, Ester, Cestománie, Svět podle Daliborka a Občan 

Havel. Ve 3 odpovědích byly jakožto příklady dokumentů uvedeny snímky Dělníci 

bulváru, Sestřičky a Ropáci. Dokumenty jejichž názvy byly zmíněny dvakrát jsou 

Mallory, Karolína, Matrix AB, King Skate a Kamera na cestách. Dvakrát byl uveden 

v odpovědích také název série autorských dokumentů Český žurnál.  

Odpovědi dále ukázaly, že někteří z účastníků dotazníkového šetření považují za 

dokumenty i snímky či seriály a pořady, které dokumentární nejsou. Nejvíce zmíněných 

nedokumentárních děl byly historické seriály od České televize, ale také nějaké 

historické/válečné filmy. Některé z nich taktéž pocházejí z dílen ČT, jiné bylo možné 

zhlédnout v kinech. Dále byly zmíněny i nějaké televizní pořady, které taktéž nejsou 

dokumentární nebo tak alespoň nejsou oficiálně klasifikovány. Již v teoretické části 

práce je umístěna kapitola pojednávající o dokumentárním žánru a problematičnosti jeho 

definice na teoretické úrovni. Různí autoři k dokumentům přistupují různě, stejně to mají 

i respondenti. Různé nedokumentární snímky mají také určitou dokumentární či 

dokumentační hodnotu, protože například ukazují, jak se v minulosti žilo, mluvilo, jedlo 
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či jak se lidé oblékali. Pravděpodobně proto je někteří z dotazovaných vnímají jako 

dokumentární. Avšak pro účely této práce jsou považovány za dokumentární pouze 

takové snímky či pořady, které jsou takto označeny distributory, tedy ne například různé 

historické filmy či reality show.  

Sedmkrát se v odpovědích respondentů vyskytl historický seriál České televize 

Božena. Ten byl vysílán na ČT1 na začátku roku 2021 a jeho sledovanost a celkový 

zájem o něj překvapily i samotnou Českou televizi. Další historické seriály, jejichž názvy 

byly dotazovanými uvedeny, jsou První republika, Vyprávěj a Bez vědomí. Poslední 

z uvedených seriálů však ani nevypráví o reálných historických událostech. Historické 

filmy, které byly dotazovanými zmíněny, byly například Lída Baarová, Jan Palach, 

Milada, Atentát, Habermannův mlýn, koprodukční Anthropoid či dokonce legendární 

Pelíšky. Nedokumentární televizní pořady, které se vyskytly v odpovědích, jsou Zázraky 

přírody a Kočka není pes. Zázraky přírody jsou zábavný pořad/show o přírodě od České 

televize. Kočka není pes je zábavný a zároveň edukativní pořad ČT, ve kterém specialisté 

na výcvik a výchovu psů a koček vstupují do života páníčků a jejich domácích mazlíčků. 

Jedenkrát byl zmíněn i televizní zábavní gastronomický reality show pořad Zdeňka 

Pohlreicha Ano, šéfe! Ten však není z produkce České televize, ale byl vysílán televizí 

Prima.  

Z výsledků této otázky je možné vyčíst, že záběr generace Z v oblasti znalosti české 

dokumentární tvorby je opravdu široký. Cekově respondenti dohromady zmínili 59 

českých dokumentárních filmů, seriálů či pořadů. Navíc uvedli ještě další díla, která za 

dokumentární oni považují, ale oficiálně dokumentární nejsou. Je nutno podotknout, že 

ačkoliv je znalost českých dokumentů u respondentů obsáhlá, neznamená to, že každý 

zmíněný dokument by znal každý dotazovaný. Odpovědi ukazují, že různí odpovídající 

znají různé dokumenty. Někteří ve svých odpovědích psali o těch nejznámějších, jiní 

naopak zmiňovali nepříliš známé studentské filmy či například festivalové nebo 

experimentální dokumentární snímky. Mezi takové patří například filmy z posledního 

Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava jako Bílá na bílé od Viery 

Čakányové nebo Nová šichta od Jindřicha Andrše. Dvakrát byl v odpovědích zmíněn také 

cyklus autorských dokumentárních filmů Český žurnál. Cyklus byl zmíněn jako celek, 

někteří odpovídající však také psali o konkrétních filmech z tohoto cyklu. Respondenti 

uvedli jako příklady českých dokumentů, jež znají, filmy Češi jsou výborní houbaři od 
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Apoleny Rychlíkové, filmy Matrix AB nebo již výše zmíněné Dělníky bulváru nebo Český 

sen, které do tohoto cyklu také spadají. 

Přibližně třetina odpovědí obsahovala názvy nějakých dokumentárních snímků či 

pořadů z tvorby České televize. Mezi takové patří Toulavá kamera, Ptáčata, Provedu, 

přijímač, Cestománie, GEN – Galerie elity národa nebo Třináctá komnata. Dále pak byly 

zmíněny pořady České televize Cyklotoulky, Kamera na cestách nebo Modrá krev. 

Několik dokumentů, které respondenti uvedli, byly snímky pojednávající o životě slavných 

osobností, například Meky, Červená, Olga nebo Občan Havel. Některé dokumenty, jejichž 

názvy jsou napsané v odpovědích na tuto otázku, jsou specificky zaměřené. Snímky Osudy 

piva a Česká pivní válka nebo například Záhada lokálek zaujmou patrně úzkou skupinu 

diváků, kteří se o daná témata zajímají více do hloubky.  Další snímky, které byly 

v odpovědích zmíněny, jsou například Vládneme, Nerušit, Síla lidskosti, Poslední revoluce 

nebo Krejča za branou.  

Otázka č. 16: Zaškrtněte, prosím, které české dokumentární tvůrce či tvůrkyně znáte. 

Otázka č. 16 byla umístěna do dotazníku s cílem zjistit, jak moc generace Z zná 

české dokumentární tvůrce. Jednalo se o otázku uzavřenou, přičemž respondenti mohli 

zaškrtnout libovolné množství možností, a dokonce mohli i možnosti sami doplňovat. 

Celkově bylo v dotazu uvedeno 8 jmen známých českých dokumentárních tvůrců a 

tvůrkyň. Účastníci dotazníkového šetření měli zaškrtnout ta jména, jejichž nositele znají. 

Jako nejznámější v rámci generace Z se ukázal Vít Klusák, kterého zná 65,1 % 

odpovídajících. To není vzhledem k velké společenské diskuzi na téma dokumentárního 

snímku V síti, jehož je Vít Klusák spoluautorem, nic překvapivého. Na druhé příčce 

známosti se umístila Helena Třeštíková, která byla zaškrtnuta 57,8 % dotazovanými. 

Třetí nejznámější tvůrkyně je Olga Sommerová. Mezi druhým a třetím místem na 

pomyslné škále známosti je velký rozdíl. Jméno Olga Sommerová vybralo jen 29 ,4 % 

respondentů, tedy o 28,4 % méně než u Heleny Třeštíkové. Barboru Chalupovou zná 

27,5 % účastníků dotazníku a Tomáše Kratochvíla 16,5 % z nich. Petra Nesvačilová byla 

v otázce zaškrtnuta 14,7 % odpovídajících a shodných 13,8 % dotázaných pak zná Filipa  

Remundu a Apolenu Rychlíkovou.  

Do odpovědí měli dotazovaní možnost zanést i jména dalších dokumentárních 

tvůrců, která znají. Zmíněni byli ještě Šimon Šafránek, Janek Rubeš, Dan Přibáň a 

Marián Polák. V jedné z odpovědí bylo uvedeno jméno Tereza Remundová, což mělo být 
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patrně Theodora Remundová. Jednou byl zmíněn i nedávno zesnulý legendární 

dokumentární režisér Karel Vachek. 

V návaznosti na obrovský ohlas dokumentárního projektu V síti se jeví popularita 

Víta Klusáka mezi členy generace Z logicky. Další tvůrkyně, kterou zná více jak 

polovina dotazovaných, je Helena Třeštíková. Ta natočila několik legendárních 

časosběrných dokumentů, její popularita je vysoká a výsledky dotazníku to jen potvrzují. 

Jak již bylo napsáno výše, v odpovědích na předchozí otázku, tedy otázku č. 15, je možné 

nalézt názvy téměř všech známějších dokumentů od Heleny Třeštíkové. Většina z nich 

byla navíc zmíněna hned několikrát. Bylo tedy očekáváno, že její známost bude mezi 

respondenty velká a že bude zaškrtnuta většinou respondentů. Další tvůrci a tvůrkyně jsou 

pro členy generace Z už podstatně méně známí. U zbylých jmen se procento respondentů, 

jež je zaškrtli, pohybuje v rozmezí od téměř 30 až do přibližně 14 %. To jsou vcelku 

nízké hodnoty vzhledem k tomu, že dotazovaní nemuseli jména tvůrců sami psát, jejich 

úkolem bylo jen s pomocí vybavovací paměti zaškrtnout jména, která znají.  

Vzhledem k odpovědím na otázku č. 13, která zkoumala, jak moc berou 

respondenti české dokumenty jako svou zálibu, dávají výsledky u této otázky smysl. 

Když spolu výsledky těchto dvou otázek konfrontujeme, zjistíme, že podobné procento 

odpovídajících označuje českou dokumentární tvorbu za svou zálibu a zároveň zná jména 

všech zmíněných dokumentárních tvůrců. U otázky č. 13 označilo české dokumenty za 

svou zálibu 15,6 % dotazovaných. Výsledky otázky č. 16 ukazují, že i ti tvůrci, které zná 

nejméně odpovídajících, získali 13,8 % zaškrtnutí. Je tedy pravděpodobné, že 

respondenti, kteří považují českou dokumentární tvorbu za svou zálibu, budou ve vyšší 

míře korelovat s odpovídajícími, jež znají většinu či všechny vybrané české 

dokumentární tvůrce.  
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Graf č. 15 

Otázka č. 17: Máte nějaké oblíbené české dokumenty? Jestli ano, napište, prosím, 

jaké. Jestli ne, pokračujte na další otázku. 

Tento dotaz zjišťoval, jestli respondenti mají nějaké oblíbené české dokumentární 

filmy či seriály. Jednalo se o dotaz otevřený a bylo možné jej přeskočit. Celkově na tuto 

otázku odpovědělo 16 respondentů.  

Odpovědi na otázku byly velmi různorodé, jen málo dokumentů bylo zmíněno 

vícekrát. Dvakrát byly zmíněny dokumentární filmy Český sen, Manželské etudy a 

dokumentární série Trabantem. Dále byly v odpovědích zmíněny známé dokumenty jako 

V síti, Občan Havel, Katka či King Skate. Někteří dotazovaní uvedli jakožto své oblíbené 

české dokumentární počiny i méně známá díla. Mezi ty patří například Osudy piva, 

Pokus o duchovní nápravu opraváře televizí Josefa Lávičky v devíti obrazech nebo 

krátký devítiminutový snímek o městě Pelhřimov s názvem Město rekordů a kuriozit. 

Zmíněn byl i snímek ze sekce Českého žurnálu, konkrétně Matrix AB. Kromě série 

Trabantem se v odpovědích vyskytl ještě jeden dokumentární snímek, který by bylo 

možné označit za cestopisný, i když jeho původní účel byl propagační. Řeč je o snímku 

Tatra kolem světa. Jedním z oblíbených filmů je i Poslední revoluce pojednávající o 

krvavé rumunské revoluci z roku 1989. Jedná se o snímek z roku 2020, který se svou 

stopáží 29 minut řadí spíše ke kratším dokumentům. Jeden z odpovídajících napsal, že 
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má obecně rád sportovní a válečné dokumenty. Další uvedl, že má v oblibě série od 

Janka Rubeše, pravděpodobně tedy Město podvodů? nebo Praha vs prachy.  

Vzhledem k tomu, že na dotaz odpovědělo jen 16 dotazovaných ze 109, vypadá 

to, že většina respondentů oblíbené dokumenty nemá. Dále výsledky u této otázky 

ukazují, že neexistuje dokumentární snímek, které by bylo možné označit za oblíbený pro 

celou sociální kohortu generace Z. Dokumenty, které dotazovaní zmínili , byly různé a 

často si tematicky i stylově vzdálené. Z toho lze odvodit, že pravděpodobně se oblíbenost 

určitých dokumentů u členů generace Z odvozuje od jejich zálib a zájmů, což je logické.  

Některé dotazované více zajímají sociální témata, jiné zase sport či historie. Další zase 

ocení spíše umělečtější či experimentálnější snímky. Zajímavý je fakt, že některé 

snímky, které byly uvedeny jako odpověď v této otázce, nebyly zmíněny v odpovědích 

na otázku č. 15. Konkrétně se jedná o filmy Pokus o duchovní nápravu opraváře televizí 

Josefa Lávičky v devíti obrazech, Tatra kolem světa a Město rekordů a kuriozit.  

Otázka č. 18: Máte nějaké oblíbené české dokumentární tvůrce? Jestli ano, napište, 

prosím, jaké. Jestli ne, pokračujte na další otázku. 

Otázka číslo 18 zkoumala, jací jsou oblíbení čeští dokumentární tvůrci generace Z. 

Jednalo se o otázku otevřenou a dobrovolnou, bylo tedy možné ji v dotazníku přeskočit. 

Z celkového počtu 109 účastníků dotazníkového šetření na ni odpovědělo 16 z nich, tedy 

stejný počet jako u předchozího dotazu.  

Nejvyššího počtu zmínění dosáhla Helena Třeštíková, kterou jakožto svou 

oblíbenou českou dokumentární tvůrkyni zmínilo 6 respondentů. Druhý nejčastěji 

zmiňovaný tvůrce je Vít Klusák, jehož jméno do odpovědi napsali 3 odpovídající.  Další 

oblíbenou dokumentární režisérkou je Apolena Rychlíková. Tu považují za svou oblíbenou 

tvůrkyni 2 dotazovaní. 

Dále byli v odpovědích zmíněni následující dokumentární tvůrci: Dan Přibáň, 

Kateřina Turečková, Šimon Šafránek a Janek Rubeš. Všichni tito tvůrci byli zmíněni 

v odpovědích jednou.  

Z odpovědí na tento dotaz je vidět, že jen malé procento dotazovaných má své 

oblíbené české dokumentární tvůrce, což v kontextu odpovědí u předešlé otázky není ničím 

překvapivé. Někteří respondenti mají rádi známá režisérská jména spojená se slavnými 

dokumenty, našli se však i tací, kteří zmínili jména méně známých autorů. A to takových, 
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kteří točí snímky různých menších formátů, ne velké dokumenty mířící do kin. Zmíněné 

dokumentaristky Apolena Rychlíková a Kateřina Turečková jsou mladé angažované české 

tvůrkyně zabývající se palčivými tématy spojenými se společností. Dan Přibáň točí 

zábavné cestopisné snímky s legendárním žlutým trabantem. Šimon Šafránek sklidil velký 

úspěch se snímkem King Skate, za který dokonce získal Českého lva. Janek Rubeš točí 

zase spíše kratší dokumenty zaměřené na podvody taxikářů a směnárníků v Praze. Je tedy 

vidět, že to, co respondenti u dokumentárních tvůrců a jejich filmů oceňují, je pestré.  

Stejně jako u předchozího dotazu se i u tohoto ukazuje, že respondenti z generace Z mají 

rádi různé dokumenty, různých typů a stylům s čímž je velmi úzce propojené i to, že mají 

v oblibě rozličné dokumentární tvůrce tvořící odlišné typy dokumentárních děl.  

Otázka č. 19: Existují nějaké české dokumentární filmy či seriály, které se vám 

nelíbily a které byste opravdu nechtěli vidět znova (znechutily vás, urazily vás, přišly 

vám nevhodné...)? Jestli ano, napište, prosím, jaké. Jestli ne, pokračujte na další 

otázku. 

Tato otázka zjišťovala, jestli mezi členy generace Z existují tací, které by nějaký 

český dokument znechutil natolik, že si ho vybaví a řeknou, že ten už by opravdu 

nechtěli zhlédnout znovu. Tento dotaz byl do dotazníku zařazen proto, že jednou ze 

základních funkcí dokumentární tvorby je vzdělávat a informovat. V různých verzích 

definic dokumentu se vyskytují formulace typu: „Mají ukazovat pravdu, i když je 

nepříjemná“, „Mají být realistické“ či „Mají upozorňovat na problémy a nerovnosti“. 

Z toho logicky vyplývá, že dokumentární snímky mohou být někdy silně znepokojivé, 

děsivé, pro nějaké diváky možná až dokonce nechutné. A právě proto byl tento dotaz 

zařazen do dotazníku. Jednalo se o dotaz otevřený a dobrovolný, bylo tedy možné jej 

vynechat a pokračovat na další otázku. Rozhodnutí odpovědět na něj učinilo 9 

respondentů.  

Dva respondenti uvedli dokumentární snímek Katka od Heleny Třeštíkové. Tento 

snímek byl v odpovědích očekáván, protože ho zmínila téměř čtvrtina respondentů 

v otázce č. 15 a je typickou ukázkou dokumentu, kde jsou vidět lidé v takových stavech a 

situacích, že to divákovi může být krajně nepříjemné. Tak to komentuje i jeden 

z respondentů, který použil následující slova jako vysvětlení: „Dost syrová realita drog, 

nepotřebuji vidět znova.“ 
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Dále účastníci uvedli dokumentární snímky V síti, Svět podle Daliborka, FC Roma 

a Planeta Česko. Každý z těchto filmů byl zmíněn jednou. V jedné odpovědi byl uveden 

ještě film Lidice, který však není dokumentární nýbrž historický/válečný.  

Někteří z odpovídajících ještě komentovali, proč zrovna daný film už znovu vidět 

nepotřebují. Závěrem je, že někteří respondenti nechtějí znovu vidět snímky, které 

naturalisticky zobrazují jim nepříjemná témata.  Další možností je, že někteří dotazovaní 

nechtějí vidět znovu snímky, které jim přišly z různých důvodů nekvalitní.  

Otázka č. 20: Jak často byste řekl/a, že se na nějaké české dokumentární filmy či 

seriály díváte? 

Téměř na konci dotazníku byla umístěna druhá otázka zkoumající, jak často se 

respondenti koukají na české dokumentární filmy či seriály. Tentokrát byly odpovědi na 

otázku slovní. Konkrétně se jednalo o formulace: Výjimečně / Občas/příležitostně / 

Často.  

Většina respondentů zvolila možnost: Občas/příležitostně. Tuto odpověď vybralo 

u dotazu 61,5 % odpovídajících. Druhou nejčastější volbou byla možnost: Výjimečně, 

přičemž množství zaškrtnutí činilo 35,8 %. Nejméně účastníků dotazníkového šetření, 

přesně 2,8 %, deklarovalo, že se na české dokumenty koukají často.  

Při konfrontaci s výsledky otázky č. 5 vyvstává několik zjištění. Ačkoliv pouhých 

2,8 % respondentů uvedlo, že na české dokumenty koukají často, 5,5 % ze všech 

odpovídajících odpovědělo v otázce č. 5, že na české dokumentární filmy či seriály 

koukají vícekrát než desetkrát za rok. Některým účastníkům dotazníkového šetření tedy 

nepřijde sledování desetkrát či vícekrát za rok jako časté. Dalších 15,6 % odpovídajících 

navíc zvolilo v otázce č. 5 možnost odpovědi: Pětkrát až desetkrát za rok. Z toho tedy 

plyne, že většina respondentů to nepovažuje za časté sledování. S  největší 

pravděpodobností je to sledování občasné či příležitostné, možná však pro někoho i 

výjimečné.  

V otázce č. 5 zvolilo následující odpovědi: Dvakrát až třikrát za rok / Třikrát až 

pětkrát za rok / Pětkrát až desetkrát za rok dohromady 66,9 % odpovídajících. Je tedy 

pravděpodobné, že do velké míry se to shoduje s respondenty, jež zvolili v této otázce 

možnost: Občas/příležitostně. Těch bylo přesně 61,5 %. 
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Dále v otázce č. 5 dohromady 27,5 % dotázaných vybralo buďto odpověď, že 

sledují české dokumenty: Přibližně jednou za rok, nebo odpověď: Ani ne jednou za rok. 

Pravděpodobně tedy těchto 27,5 % respondentů odpovědělo v této otázce, že českou 

dokumentární tvorbu sledují výjimečně. Tuto odpověď totiž zvolilo 35,8 % účastníků 

výzkumu. Vybrali ji tedy nejspíše i někteří odpovídající, kteří na české dokumenty 

koukají dvakrát až třikrát za rok či možná i třikrát až pětkrát za rok.  

 

Graf č. 16 

Otázka č. 21: S čím máte české dokumenty spojené? / Kde byste řekli, že se s nimi 

setkáváte? (Můžete zaškrtnout libovolné množství odpovědí.) 

Další otázka zkoumala, s čím mají členové generace Z české dokumentární filmy 

a seriály spojené či kde by řekli, že se s nimi setkávali či setkávají. Tento dotaz byl 

uzavřený a povinný. Respondenti mohli zaškrtnout, kolik z odpovědí chtěli, a měli také 

možnost vlastní verzi odpovědi přidat. Možnosti odpovědí v této otázce byly extrahovány 

z odborné literatury o dokumentech, některé však byly vymyšleny na základě informací, 

jež byly vyřčeny v rámci neformálních polostrukturovaných rozhovorů se členy generace 

Z.  

Výsledky otázky ukazují, že nejvíce respondentů má české dokumenty spojené 

s televizí. Konkrétně se jedná o 76,1 % dotazovaných. Na druhém místě se umístil 

internet, který byl zaškrtnut 57,8 % odpovídajících. Se školou má české dokumenty 

spojené 47,7 % účastníků dotazníkového šetření a na filmových festivalech se s českými 

dokumenty setkává 24,8 % dotazovaných. Kino bylo zvoleno jakožto prostředník či 

spojovník s českými dokumenty 18,3 % respondentů a nejméně z nich zaškrtlo možnost 
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zájmový útvar (kurz, skupina). Tuto odpověď vybralo jen 6,4 % odpovídajících. Dále 1 

dotazovaný uvedl, že má české dokumenty spojené s přáteli a 1 zase s geografií.  

Respondenti se tedy nejčastěji setkávají s českými dokumenty v televizi a na 

internetu. Silně mají členové generace Z českou dokumentární tvorbu spojenou také se 

školou, což dobře koresponduje s odpověďmi v předchozích otázkách. Tyto odpovědi 

například zmiňovaly, že dotazovaní byli nuceni se školou koukat na různé snímky, které 

se jim nelíbili a jejich sledování jim nebylo příjemné. Dále tento výsledek také dává 

smysl ve spojitosti s častým zmiňováním dokumentárního snímku Katka v odpovědích. 

Tento dokumentární film byl totiž často pouštěn v rámci školních hodin prevence proti 

drogám. 

 

Graf č. 17 

Otázka č. 22: Máte české audiovizuální dokumenty spojené s tvorbou České televize? 

Otázka č. 22 zjišťovala, jestli mají zástupci generace Z spojené české 

dokumentární filmy a seriály s tvorbou České televize. Ti respondenti, kteří zvolili 

možnost odpovědi: Ano, pokračovali pak do sekce s názvem Česká televize. Tam bylo 

zkoumáno, jakým konkrétně způsobem mají Českou televizi s dokumenty spojenou. 

Účastníci dotazníkového šetření, kteří v tomto dotazu zaškrtli možnosti: Ne nebo Nevím, 

byli přesměrování rovnou do sekce s názvem Budoucnost (úmysly).  

Odpovědi na otázku ukázaly, že většina dotázaných, přesně 52,3 % z nich, má 

české audiovizuální dokumenty spojené s tvorbou České televize a 26,6 % 

odpovídajících neví, zda pro ně je toto spojení relevantní. To je zajímavé, protože 

v předchozí otázce avizovalo 76,1 % dotazovaných, že mají české dokumenty spojené 



91 

s televizí. Pravděpodobně tedy koukají na české dokumenty i na jiných televizních 

stanicích nebo vnímali možnost odpovědi televize spíše jako technologii, a nikoliv jako 

organizaci/konkrétní médium. Zbylých 21,1 % respondentů odpovědělo, že nemají 

českou audiovizuální dokumentární tvorbu spojenou s Českou televizí. Z toho vyplývá, 

že do sekce s názvem Česká televize pokračovalo 52,3 % účastníků dotazníku, což bylo 

přesně 57 jedinců z generace Z.  

 

Graf č. 18 

 

4.3.2.4 Česká televize 

Otázka č. 23: Jak máte českou audiovizuální dokumentární tvorbu spojenou s 

Českou televizí? Máte například nějaké oblíbené cykly či dokumenty z tvorby ČT? 

Jediná otázka v sekci Česká televize byla otevřená a povinná. Jejím účelem bylo 

umožnit pochopení toho, jak přesně mají respondenti spojenou českou dokumentární 

tvorbu s Českou televizí. Na otázku odpovídalo 57 účastníků dotazníku, kteří v předchozí 

otázce odpověděli kladně na dotaz, jestli mají české dokumenty s Českou televizí 

spojené.  

Vzhledem k tomu, že otázka byla otevřená a povinná, v odpovědích se 

vyskytovaly i formulace jako: „Nevím.“, „Bohužel si teď nemohu na nic vzpomenout.“ či 

„Nevybavuji si.“ nebo například: „Nic mě nenapadá, ale dokumenty mám s tvorbou 

České televize spojeny.“ 

Většina dotazovaných se však pokusila vysvětlit, jak jsou podle nich, či pro ně, 

české dokumenty s Českou televizí propojené. Ve více jak 50 % odpovědí byly zmíněny 
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nějaké konkrétní dokumentární filmy, projekty či série, které byly produkovány Českou 

televizí. Nejčastěji se v odpovědích vyskytovali dokumentární projekty a série Kamera 

na cestách, Příběhy slavných, 13. komnata, Toulavá kamera, Modrá krev, Cestománie či 

GEN – Galerie elity národa. Zmíněny byly i dokumentární série Neobyčejné životy, 

Kmeny, Rozmarná léta českého filmu a časosběrný dokumentární projekt Ptáčata, který 

mapuje příběhy dětství a dospívání romských dětí z brněnského Bronxu. Jen jedna 

odpověď pojednávala o Českém žurnálu. To je zajímavé, protože jinak byl tento autorský 

projekt v odpovědích v průběhu dotazníku několikrát zmiňován ať už jako celek, tak i 

různé jeho konkrétní díly.  

Zmíněny byly v odpovědích i filmy, které Česká televize produkovala, 

koprodukovala či vysílala. Několikrát se v odpovědích vyskytlo jméno Heleny 

Třeštíkové stejně jako názvy některých jejích děl. Respondenti psali o projektu Sestřičky, 

o Manželských etudách či o dvou nových časosběrných snímcích Karolíně a Ester. 

Několik odpovídajících také uvedlo sérii Trabantem, kterou Česká televize odvysílala.  

I v tomto dotazu se projevila problematičnost vymezení dokumentárního žánru. 

V několika odpovědích se vyskytly názvy seriálů nebo pořadů, které nejsou 

dokumentární. Většinou se jednalo o historické hrané seriály. Několikrát byl zmíněn 

seriál Božena, který byl na začátku roku 2021 hojně diskutovaným počinem České 

televize. Dále respondenti uváděli jako příklady hrané seriály Vyprávěj nebo První 

republika. Mimo historické hrané seriály se v odpovědích vyskytly i jiné pořady České 

televize, které nejsou dokumentární. Jednalo se například o pořady Kočka není pes, 

Kouzelná školka nebo Studio kamarád. Jedním dotázaným byla zmíněna i televizní 

soutěž O poklad Anežky České.  

Někteří dotazovaní však žádné konkrétní dokumenty ve svých odpovědích 

neuvedli. Tyto odpovědi obsahovaly obecnější informace jako například to, že Česká 

televize je častým koproducentem či sponzorem dokumentů nebo že se dokumenty na 

České televizi často vysílají. Dále byly v některých odpovědích zmíněny různé programy 

České televize. Několikrát odpovídající zmínili program ČT2, kde je možné zhlédnout 

různé zeměpisné/cestopisné a historické dokumentární snímky či pořady. Zmíněn byl ve 

spojitosti s dokumenty i program ČT art.  

Dle odpovědí lze konstatovat, že většina účastníků dotazníku dokáže vysvětlit, 

proč mají české dokumenty spojené s Českou televizí. Dále pak také odpovědi ukazují, 



93 

že většina dotázaných zná nějaké dokumentární pořady či filmy, které Česká televize 

produkovala či koprodukovala. Někteří z respondentů považují za dokumentární i seriály 

či pořady, které dokumentární oficiálně nejsou. Takovýchto odpovídajících je však méně 

než 15 %.  

4.3.2.5 Budoucnost (úmysly) 

Otázka č. 24: Máte v plánu do budoucna sledovat české dokumenty? 

Otázka č. 24 zkoumala, jestli mají respondenti v budoucnu v plánu sledovat české 

dokumentární filmy či seriály. Výsledky ukazují, že 71,6 % odpovídajících má 

v budoucnu v plánu české dokumenty sledovat a 8,3 % naopak tento úmysl nemá. 

Zbylých 20,2 % účastníků dotazníkového šetření odpovědělo, že neví.  

Vzhledem k tomu, že 49,6 % respondentů má k českým dokumentům pozitivní 

vztah a 41,3 % dotazovaných k nim má vztah neutrální, není překvapivé, že 91,8 % 

z nich minimálně nezavrhuje to, že budou v budoucnu českou dokumentární tvorbu 

sledovat. Negativní vztah k českým dokumentům má pak 9,1 % odpovídajících, což 

téměř dokonale koresponduje s 8,3 % dotazovanými, kteří odpověděli, že nemají v plánu 

v budoucnu české dokumentární filmy či seriály sledovat.  

V kontextu otázky č. 14 je možné konstatovat, že velké procento respondentů, 

kteří plánují na české dokumenty se v budoucnu dívat, je však patrně neplánuje aktivně 

vyhledávat. Tato teze byla odvozena z faktu, že 71,6 % účastníků výzkumu se na české 

dokumentární filmy a seriály plánuje v budoucnu dívat, ale zároveň 56,8 % dotázaných 

odpovědělo, že české dokumenty vůbec či spíše sami aktivně nevyhledávají. Navíc 25,7 

% odpovídajících ve stejné otázce odpovědělo zaškrtnutím čísla 3 na škále, což znamená, 

že tito respondenti také patrně nejsou pravidelnými aktivními vyhledávači české 

dokumentární tvorby.    

Výsledky předchozí otázky říkají, že 52,3 % účastníků dotazníku má české 

dokumenty spojené s tvorbou České televize. To by mohlo minimálně zčásti vysvětlovat, 

že dotázaní plánují na české dokumenty koukat, i když nejsou zrovna aktivní v jejich 

vyhledávání. Česká televize může být zprostředkovatelem, díky kterému se někteří diváci 

podívají na nějaký český dokument bez toho, aniž by se museli věnovat jeho aktivnímu 

vyhledání.   
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Graf č. 19 

Otázka č. 25: Máte v úmyslu se v blízké budoucnosti na nějaký konkrétní český 

dokument podívat? 

Další otázka zkoumala, jestli mají respondenti z generace Z v plánu podívat se 

v blízké budoucnosti na nějaký konkrétní český dokument. Dotazovaní vybírali v této 

uzavřené dichotomické otázce ze dvou odpovědi: Ano / Ne.  Na tuto otázku odpovědělo 

kladně jen 16,5 % respondentů. Ti pak byli přesměrování na další dotaz, který zjišťoval, 

které konkrétní filmy či seriály chtějí daní odpovídající zhlédnout. Pro zbytek 

dotazovaných, tedy pro 83,5 % z nich, tímto dotazem celý dotazník skončil. 

 

Graf č. 20 
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Otázka č. 26: Na jaký dokument (či dokumenty) se plánujete podívat? 

 V předchozí otázce odpovědělo 16,5 % respondentů, že mají v plánu se v blízké 

budoucnosti podívat na nějaký konkrétní český dokument. Těchto 18 odpovídajících pak 

bylo přesměrováno na další otázku, tedy otázku č. 26, která zkoumala, jaké dokumenty 

mají tito dotazovaní v plánu zhlédnout.  

Někteří z účastníků dotazníku, kteří odpovídali na tento dotaz, napsali, že zatím 

neví nebo že uvidí, na jaký český dokument se podívají. Patrně si tedy nepozorně přečetli 

otázku č. 25, ve které zaškrtli odpověď: Ano. Dále se i v této otázce projevila náročnost 

pojmu dokument. Někteří dotazovaní zde opět jakožto odpovědi uváděli snímky či seriály, 

které dokumentární nejsou. Mezi tyto příklady patří seriály Božena nebo Kukačky či 

například hudební pořad pro děti Zpívánky. Dále byl také v odpovědích uveden nový 

historický film Jan Žižka a přednáška od Vladimíra 518 s názvem Česká architektura 58–

89. 

Dva z respondentů napsali, že se plánují podívat na dokumentární snímek V síti. 

Dalšími zmíněnými dokumenty byly nové dokumenty Postiženi muzikou a Bílý fenomén.  

Oba dva byly uvedeny v odpovědích jedenkrát. Dále byl v odpovědích zmíněn 

dokument Záhada lokálek a jeden z dotazovaných napsal, že se plánuje podívat na 

„dokument o socialismu od Karla Vachka“. Další odpovídající avizoval, že má v plánu 

dokoukat dokumentární cyklus České televize o čtyřech dílech s názvem Popstory. 

Někteří účastníci dotazníkového šetření pak plánují zhlédnout dokumenty FC Roma, 

Ester či například dílo Heleny Třeštíkové jako celek.  

Plán zhlédnout v blízké budoucnosti nějaký český dokument má pouze malé 

procento dotazovaných. Z odpovědí vyplývá, že odpovídající se chtějí podívat na 

rozličné snímky. Nevypadá to, že by existovaly nějaké české dokumentární snímky, 

které by byly nyní populární a většina mladých lidí by se na ně v  blízké budoucnosti 

chtěla podívat. Spíše to působí dojmem, že dotazovaní se chtějí podívat na různé 

dokumenty podle toho, co je zajímá a jaké jsou jejich záliby. Některé dotazované zajímá 

spíše architektura, jiné zase hudba či sport. A podle toho si nejspíše vybírají i 

dokumentární filmy ke zhlédnutí.  
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4.4 Shrnutí 

4.4.1 Jaká je dle české generace Z definice dokumentu, kde leží hranice 

tohoto žánru? 

Výsledky dotazníkového šetření potvrdily, že generace Z je silně orientovaná na 

audiovizuální podněty. Nejoblíbenější jsou mezi členy generace Z hrané filmy , videa (na 

YouTube, ale i na jiných platformách) a hrané seriály. I dokumentární filmy byly 

zaškrtnuty jako oblíbený a pravidelně konzumovaný formát nadpoloviční většinou 

respondentů. Významná většina odpovídajících, konkrétně 85,8 % z nich, se pak dále 

shodla na tom, že nejlepší definicí dokumentu je: Filmový a televizní žánr založený na 

autentickém zachycení skutečných událostí, využívající svědeckých výpovědí. Významná 

nadpoloviční většina účastníků dotazníkového šetření se také ztotožňuje s definováním 

dokumentu jakožto: Filmu, jehož hlavním cílem je zprostředkování a dokumentace 

skutečnosti. Nejméně respondentů se pak ztotožňovalo s tím, že: Dokument je jakýkoliv 

film, který není hraný. Může jím být například i reality show. I další definice, která 

osahovala výrok, že dokument může být: Jakékoliv zachycení vnější reality kamerou, byla 

zaškrtnuta jen necelou čtvrtinou odpovídajících. Pro členy generace Z je tedy u dokumentů 

důležité, že jsou to filmy zachycující skutečné události, přičemž naopak není důležité, jestli 

jsou to filmy hrané či nikoliv. Tento fakt se dále silně projevil v otázkách zkoumajících, 

jaké české dokumenty členové generace Z znají nebo je mají v oblibě. Spíše se v těchto 

odpovědích vyskytovaly názvy snímků, které sice nejsou oficiálně dokumentární, ale mají 

jistou „dokumentární či dokumentační hodnotu“ než názvy různých reality show.  

4.4.2 Jaký je názor české generace Z na české audiovizuální dokumenty? 

Více než 90 % dotazovaných vidělo někdy alespoň nějaký český dokumentární 

snímek či seriál. Ti, kteří žádný nikdy neviděli, to odůvodňovali nejčastěji tím, že 

nemají rádi obecně českou filmovou a seriálovou tvorbu nebo nebyli schopni uvést 

důvod toho, proč to tak je.  Další odpovídající zmínili i možnost, že nemají rádi 

dokumentární žánr jako takový.  

Z odpovědí dále vyplývá, že silně dominantní je dle generace Z u dokumentů 

jejich funkce vzdělávací. Tu považuje u dokumentů za podstatnou 85,3 % 

odpovídajících. Oproti tomu funkci estetickou považuje u dokumentární tvorby za 
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důležitou o 56 % méně dotazovaných. Výsledky dotazníku obecně ukazují, že členové 

generace Z vnímají dokumentární žánr jako silně informativní, s cílem především 

ukazovat realitu a vzdělávat diváky. Respondenti silně souhlasili také s  tezí, že 

dokumenty mají upozorňovat na problémy. Jak moc jsou dokumenty estetickou či 

uměleckou podívanou, již dle nich není tolik podstatné. 

Vztah generace Z k českým dokumentům je spíše pozitivní. Stejně tak je i mínění 

o míře zajímavosti české dokumentární tvorby v rámci generace Z veskrze vysoké. 

Většina respondentů nemá negativní vztah k české dokumentární tvorbě. Ten avizovalo 

v dotazníku pouhých 9,2 % odpovídajících. Téměř polovina dotazovaných má k  českým 

dokumentům pozitivní vztah a 41,3 % z nich uvedlo, že k české dokumentární tvorbě 

mají neutrální vztah. Více jak polovina účastníků dotazníku si myslí o českých 

dokumentech, že jsou zajímavé. Necelých 14 % respondentů z  generace Z pak zastává 

názor, že české dokumenty spíše zajímavé nejsou. Někteří z respondentů mají pozitivní 

vztah k českým dokumentárním filmům, seriálům a pořadům, ale přesto si nemyslí, že 

by tato tvorba byla zajímavá. Dalším zjištěním, jež upoutává pozornost, je, že většina 

členů generace Z zastává názor, že české dokumenty nejsou mezi mladými populární. 

Jen 10,9 % dotazovaných si myslí, že je oblast české dokumentární tvorby mezi 

mladými alespoň do určité míry populární. Tento výsledek je překvapivý vzhledem 

k tomu, že mají členové generace Z k českým dokumentům spíše pozitivní vztah a česká 

dokumentární tvorba většině z nich přijde zajímavá.  

Odpovědi v těchto otázkách byly podrobeny i porovnání v rámci pohlaví. Při 

srovnávání odpovědí mužů a žen nebyly v této sekci zaznamenány žádné signifikantní 

rozdílnosti. Co se týče vztahu k českým dokumentům, poměry odpovědí u obou pohlaví 

byly velmi podobné. Odpovědi u dotazu zabývajícího se tím, jak moc zajímavá přijde 

česká dokumentární tvorba členům generace Z, ukázaly, že více mužů si myslí, že české 

dokumenty příliš zajímavé nejsou. Ženy pak zase více volily neutrální odpověď 

v podobě zaškrtnutí čísla 3 na škále. Avšak za zajímavé považují české dokumenty 

velmi podobná procenta mužů i žen.  
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4.4.3 Jak moc bere česká generace Z českou dokumentární tvorbu jako 

zálibu? 

Z odpovědí respondentů vyplývá závěr, že generace Z spíše dokumentární tvorbu a 

její sledování za svou zálibu nepovažuje. Za zálibu ji dle dotazníku označuje jen 15,6 % 

dotazovaných. Zbytek je vůči tvrzení: „Sledování české dokumentární tvorby bych 

označil/a za svou zálibu“ nevyhraněný či se vůči němu staví negativně, přičemž negativní 

postoj převládá u 60,5 % dotazovaných. 

České dokumenty mají členové generace Z spojené především s televizí, internetem 

a školou. S kamarády či zájmovými útvary si českou dokumentární tvorbu spojuje jen 

minimum členů generace Z, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření.  

Téměř o 25 % méně odpovídajících, než kolik z nich zaškrtlo, že české dokumenty 

mají spojené s televizí, odpovědělo, že mají spojené české dokumenty s tvorbou České 

televize. Při zkoumání toho, jak mají české dokumenty s Českou televizí přesně spojené, 

vyšlo najevo, že většina respondentů si vybaví nějaký konkrétní dokument z dílen ČT. 

Zmiňovány byly jak filmy, tak i seriály či různé pořady od České televize. Někteří 

respondenti také psali obecně o tom, že ČT je producentem, koproducentem či 

distributorem mnohých českých dokumentů. 

4.4.4 Jaký je zájem české generace Z o české audiovizuální dokumenty: 

vyhledávají je či nevyhledávají; dívají se na ně či nedívají? 

Generaci Z zajímá, co je v české dokumentární tvorbě nového. Většina členů 

generace Z vyhledává české dokumentární snímky. Tato zjištění vycházejí z dotazníku, 

kde zaškrtlo 56,8 % respondentů odpovědi stavějící se kladně k výroku: „Českou 

dokumentární filmovou nebo seriálovou tvorbu aktivně sám/sama vyhledávám, zajímá mě, 

co je v ní nového.“ Dalších 25,7 % dotazovaných se k tomuto tvrzení staví neutrálně. Při 

konfrontaci s výsledky otázky zabývající se tím, jak moc generace Z vnímá české 

dokumenty jako svou zálibu, je vidět, že výsledky spolu s lehkou odchylkou korelují. 

Avšak překvapivé je, že někteří z respondentů neoznačují českou dokumentární tvorbu za 

svou zálibu, a přesto se zajímají o to, co je v této oblasti nového. 

 Většina generace Z, v dotazníku přibližně dvě třetiny odpovídajících, deklaruje, že 

se na české dokumenty koukají příležitostně nebo občas. Necelá třetina pak uvádí, že české 
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dokumenty sledují pouze výjimečně a jen minimum respondentů odpovědělo, že se na 

české dokumentární filmy či seriály dívají často. Jelikož byly v dotazníku umístěny 2 

otázky zkoumající, jak často respondenti na české dokumenty koukají, byl zjištěn i číselný 

údaj o frekvenci sledování dokumentů generací Z. Dvě třetiny dotazovaných, tedy ti, kteří 

koukají na české dokumenty občas, se na ně podívají dvakrát až třikrát za rok nebo třikrát 

až pětkrát za rok nebo pětkrát až desetkrát za rok.  

Nejznámějším českým dokumentárním tvůrcem, a druhým nejoblíbenějším pro 

členy generace Z, je Vít Klusák. Na druhém místě ve známosti, a na prvním 

v oblíbenosti, se umístila režisérka proslulá dokumentární časosběrnou metodou Helena 

Třeštíková. Přibližně třetina dotazovaných z generace Z však znala i Olgu Sommerovou 

a Barboru Chalupovou. Neznámí pro generaci Z nejsou ani další čeští dokumentární 

režiséři, jako například Apolena Rychlíková, Tomáš Kratochvíl či Petra Nesvačilová.  

S tím, jak jsou čeští dokumentární tvůrci pro generaci Z známí, je propojeno i to, 

že dokumentární snímek V síti, jehož je Vít Klusák spoluautorem, byl nejzmiňovanějším 

dokumentem v celém dotazníku a snímky od Heleny Třeštíkové byly druhé nejhojněji 

uváděné v odpovědích. Nejčastěji odpovídající psali o dokumentu Katka, zmíněny byly 

však i mnohé další. Například šlo o Manželské etudy, Sestřičky, Reného či Mallory. 

Další populární dokument pro členy generace Z je Český sen či snímky ze série 

Trabantem nebo například různé dokumentární pořady od České televize jako 13. 

komnata, Toulavá kamera nebo GEN – galerie elity národa a mnohé další. Celkově je 

znalost generace Z v oblasti české dokumentární tvorby široká. Existují dokumenty 

v České republice globálně známé, které jsou zmíněny v odstavci výše, a pak také 

dokumenty, které zajímají spíše specifickou skupinu lidí. Tyto méně známé snímky mají 

širokou škálu tematických zaměření, stejně jako diváci mají širokou škálu zájmů a zálib. 

Dle toho se znalost či oblíbenost určitých dokumentů nejspíše odvíjí. Někteří 

odpovídající mají oblíbené dokumenty s hudební či sportovní tématikou, jiní zase 

s tématikou zabývající se životy slavných osobností. Respondenti zmiňovali v 

odpovědích i nějaké české dokumenty, které by již nechtěli vidět znova. Nejvíce 

odpovídajících uvedlo název dokumentárního snímku Katka, který dotazované odradil 

tématikou drogové závislosti, jež je ve filmu realisticky a syrově zobrazena.  

Dotazník potvrdil náročnost definování toho, co to vlastně je dokument. 

Respondenti měli tendenci uvádět v odpovědích jako příklady i snímky či pořady, které 
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oficiálně dokumentární nejsou. Jednalo se především o historické filmy, ale například i 

o nějaké televizní soutěže. Někteří respondenti se i rozepisovali o tom, že podle nich 

mají historické filmy či seriály určitou dokumentační hodnotu, protože zobrazují, jak se 

v určité době žilo.  

4.4.5 Do jaké míry má česká generace Z v úmyslu v budoucnu českou 

audiovizuální dokumentární tvorbu sledovat? 

Generace Z plánuje v budoucnu českou audiovizuální dokumentární tvorbu 

sledovat. Téměř tři čtvrtiny dotazovaných avizovaly, že plánují se na české dokumenty 

v budoucnu koukat a jen okolo 7 % respondentů uvedlo, že to neplánují. Zbytek zvolil 

možnost odpovědi: „Nevím“. Avšak jen 16,5 % dotazovaných ví o nějakém dokumentu, 

který plánují v blízké budoucnosti zhlédnout. Množina dokumentárních snímků, na něž se 

plánují podívat, je různorodá. Některé účastníky dotazníku láká podívat se na nové 

dokumenty, například Postiženi muzikou, jiní naopak plánují „dohnat resty“ a chtějí 

zhlédnout nějaké starší snímky. Mezi takové se řadí filmy od Karla Vachka nebo počáteční 

tvorba Heleny Třeštíkové.   
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4.5 Diskuze 

Výzkum odpověděl na všechny stanovené výzkumné otázky. Na některé byla 

v dotazníku nalezena jasnější odpověď než na jiné. Zajímavé výsledky byly získány i 

konfrontací výsledků několika otázek. Při vyhodnocování byly objeveny různé tendence či 

jevy, které by stály za další prozkoumání. Bylo by například zajímavé podívat se blíže na 

vztah mezi aktivním vyhledáváním českých dokumentů a považováním českých dokumentů 

za zálibu. Z odpovědí vyvstal zajímavý závěr, či spíše hypotéza, protože rozdíly nebyly 

signifikantní, že někteří členové generace Z neoznačují českou dokumentární tvoru za svou 

zálibu, přesto se však o oblast českých dokumentů zajímají a české dokumenty 

vyhledávají. 

Limity provedeného výzkumu spočívají ve vzorku členů generace Z, kteří se 

výzkumu účastnili. Co se týče pohlaví, poměr mužů a žen byl velmi podobný. Ženy tvořily 

51,9 % respondentů, muži 46,7 % a 1,5 % odpovídajících zvolilo možnost pohlaví: Jiné. 

V čem však výzkumný vzorek nebyl plně reprezentativní, bylo věkové rozvrstvení 

dotazovaných. Absolutní většina odpovídajících spadala rokem narození do starší generace 

Z. Respondentů, kteří se narodili později než v roce 2000, bylo minimum. Do budoucna by 

bylo dobré výzkum rozšířit a zaměřit se právě na mladší část generace Z. Výsledky by se 

poté mohly propojit nebo popřípadě i porovnávat s výsledky výzkumu této diplomové 

práce.  

S tím souvisí i fakt, že většina účastníků dotazníku má dokončené středoškolské 

vzdělání s maturitou nebo dokonce i vysokoškolský titul. S mladšími ročníky by přibylo 

odpovídajících, jež by měli dokončenou pouze základní školu.  

Součástí dotazníku byly 2 otázky, jež byly při vyhodnocování vypuštěny pro jejich 

nadbytečnost. V těchto dotazech byl dáván respondentům prostor napsat u otázek č. 4 a 16 

jiné odpovědi než jen ty, které byly uvedené. Tuto možnost však nabízely již samotné 

otázky, jen byl tento fakt při tvorbě dotazníku přehlédnut. Proto je tedy v přiloženém 

dotazníku o 2 otázky více, než kolik je rozebíraných dotazů v diplomové práci.   
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Závěr 

Tato diplomová práce zkoumala, jaký je postoj generace Z k českým 

dokumentárním filmům a seriálům. Jejím cílem bylo shrnout nejprve důležité teoretické 

poznatky o generaci Z, dokumentárních filmech a kvantitativních metodách v sociálním 

výzkumu a následně provést výzkumné dotazníkové šetření. Představením potřebné 

odborné literatury byl vytvořen teoretický rámec, který měl posloužit hlubšímu pochopení 

tématu, a hlavně pomoci při výstavbě následující praktické části.  

První kapitola teoretické části se zabývala charakterizováním generace Z. Byly zde 

představeny základní formanty a specifika této generace a také její různá časová vymezení 

dle odlišných autorů. Jedna z podkapitol byla speciálně věnována tomu, co je příznačné 

pro českou generaci Z. Rozebírány byly v této části například vztahy české generace Z ke 

stáří, bydlení a práci nebo k životním hodnotám obecně. Další kapitola teoretické části pak 

pojednávala o dokumentární tvorbě, přičemž nejvíce prostoru v ní bylo věnováno popisu 

historie tohoto filmového žánru. Historie byla představena nejprve ve světovém kontextu a 

následně byl věnován prostor i detailnějšímu rozboru dějin českého dokumentu. Mimo 

historický exkurz se pak kapitola pojednávající o dokumentech zaobírala i vymezením 

dokumentárního žánru, popsáním jeho specifik a rozporuplností ohledně definice 

dokumentu. Dále byly v této části také charakterizovány různé typy dokumentů. Poslední 

úsek kapitoly se pak věnoval současné české dokumentární tvorbě, s níž je spojen i 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, taktéž představený v teoretické 

části diplomové práce.  

Praktická část diplomové práce začala kapitolou o metodologii výzkumu, jenž měl 

podobu dotazníkového šetření. Tato metoda byla představena v kontextu jejího využívání 

v oblasti sociálních věd. Dále byla v kapitole provedena operacionalizace pojmu postoj. 

Ten byl v rámci této operace důkladně popsán a rozdělen na jednotlivé složky či rysy, jež 

se poté promítly do podoby výzkumných otázek a byly výraznými a důležitými formanty 

při tvorbě dotazníku. Takovýmito složkami a podobami postojů jsou například: názory, 

zájmy, záliby či intence do budoucna.  

Po operacionalizaci pojmu postoj a stanovení výzkumných otázek následovala 

v praktické části kapitola věnovaná již samotnému dotazníkovému šetření. Nejprve byl 

popsán proces tvorby dotazníku, jenž vycházel především z teoretického rámce 

vytvořeného na základě studia odborné literatury a také z výsledků operacionalizace. Dále 
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již byly zařazeny v této části podkapitoly o struktuře a vyhodnocování dotazníků. Část 

věnovaná vyhodnocování a analýze výsledků dotazníku byla rozdělena na dvě sekce: 

demografické otázky a tematické otázky. V rámci těchto sekcí pak byly postupně 

rozebírány odpovědi respondentů z generace Z na jednotlivé otázky. 

Dotazník začalo vyplňovat 135 respondentů, avšak až do konce ho vyplnilo 109 

odpovídajících. Někteří odpovídající totiž nespadali rokem narození do generace Z nebo 

nikdy neviděli žádný český dokument, a tak se v dotazníku nedostali až k vyplňování 

hlavních tematických otázek.  Pro účely této diplomové práce bylo zvoleno časové 

vymezení generace Z dle McCrindla, tedy od roku narození 1995 do roku 2010. Poměr 

mužů a žen, kteří vyplnili dotazník, byl téměř dokonale vyrovnaný. Žen bylo přibližně o 4 

% více. Dále je potřeba zmínit, že většina respondentů spadala rokem narození do starší 

části generace Z a tím pádem i absolutní většina účastníků dotazníkového šetření měla 

dokončenou střední školu s maturitou. Téměř 40 % odpovídajících pak mělo i 

vysokoškolský titul. Do budoucna by bylo zajímavé prozkoumat detailněji i postoj mladší 

části generace Z k českým dokumentům a poté spolu výsledky konfrontovat a porovnat je.  

Výsledky prováděného dotazníkového šetření ukázaly, že většina členů generace 

Z viděla za svůj život alespoň nějaký český dokumentární film či seriál. Přibližně dvě 

třetiny odpovídajících pak deklarovaly, že české dokumenty sledují občas nebo 

příležitostně. Jen absolutní minimum respondentů si myslí, že českou dokumentární 

filmovou či seriálovou tvorbu konzumují často. Dále se ukázalo, že většina generace 

Z vnímá české dokumenty jako zajímavé a má k nim dobrý vztah. Na druhou stranu, 

většina dotazovaných si myslí, že obecně mladí lidé k českým dokumentům příliš dobrý 

vztah nemají. Většina odpovídajících uvedla, že české dokumenty pro ně spíše nejsou 

zálibou. Na druhou stranu ale jen necelá čtvrtina respondentů odpověděla, že českou 

dokumentární tvorbu nevyhledávají a vůbec je nezajímá, co je v této oblasti nového. Dále 

z dotazníku vyplynulo, že členové generace Z vnímají u dokumentů jako dominantní jejich 

funkci vzdělávací, funkce estetická naopak dle nich u dokumentů příliš důležitá není. S tím 

dále souvisí to, že za funkce dokumentární tvorby označili dotazovaní hlavně ukazování 

reality a pravdy, upozorňování na problémy a vzdělávání diváků. 

Jako nejznámější český dokumentární tvůrce pro generaci Z vyšel z dotazníku Vít 

Klusák, kterého znala valná většina odpovídajících. Na druhém místě se umístila ve 

známosti Helena Třeštíková. Ta pak dle výsledků byla označena za nejoblíbenější českou 

dokumentární režisérku.  Členové generace Z znali i další tvůrce, například Dana Přibáně, 
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Barboru Chalupovou nebo Petru Nesvačilovou. Absolutní většina dotázaných byla schopná 

uvést příklad nějakého českého dokumentu, více jak tři čtvrtiny uvedly dokonce více 

českých dokumentárních filmů či seriálů, které znají. Nejznámější je pro generaci 

Z dokument V síti, dále pak dobře znají tvorbu Heleny Třeštíkové, jako například 

Manželské etudy, Katku nebo Karolínu a Ester. Populární je pro generaci Z i série 

Trabantem a různé dokumentární pořady, filmy a série od České televize. Tu si s českými 

dokumenty spojuje více jak polovina respondentů. Zmíněnými dokumentárními pořady od 

České televize byly například Modrá krev, 13. komnata, Cestománie nebo GEN – Galerie 

elity národa. Kromě České televize, a vlastně televize obecně, má generace Z české 

dokumenty výrazně spojené se školou a také s internetem. 

Jedním z nejzajímavějších zjištění byla identifikace tendence členů generace 

Z označovat za dokumentární i filmy, seriály a pořady, které dokumentární nejsou. 

Nejčastěji se jednalo o zmiňování historických či válečných filmů a seriálů jakožto 

dokumentů. Ačkoliv je pravda, že i tato díla mají určitou dokumentační hodnotu, oficiálně 

to dokumenty nejsou, a proto ani v této práci nebyly za dokumenty považovány.  Nejčastěji 

zmiňovaný nedokumentární počin byl historický seriál Božena. Dále respondenti 

v odpovědích psali například o filmech Habermannův mlýn, Milada, Ležáky 42 či dokonce 

o kultovním snímku Pelíšky. Zmíněny byly i názvy několika vědomostních televizních 

soutěží.  

I přes to, že existují různé odborné články a kapitoly v knihách o generaci Z a jejích 

specifikách, tato generace by si zasloužila ještě hlubší prozkoumání. Texty a výzkumy ve 

většině zkoumají obecnou charakteristiku této generace. Za pozornost a vědecké 

prozkoumání by stály vztahy a postoje generace Z k různým oblastem života. Ty jsou 

zkoumány a popsány například v projektu od Aktuálně.cz, který je zmíněn v teoretické 

části této práce. Je zde však velký potenciál a prostor pro vznik dalších projektů či 

výzkumů obdobného typu. Výzkum této diplomové práce se právě o takovéto přispění 

snažil.  

Stanovený rozsah práce byl překročen za účelem hlubšího prozkoumání daného 

tématu se snahou přinést komplexní poznatky a závěry.  
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Summary 

This diploma thesis examined the attitude of the Z generation towards Czech 

documentary films and series. Its aim was to first summarize important theoretical 

knowledge about Generation Z, documentaries and quantitative methods in social research 

and then conduct a research questionnaire survey. The presentation of the necessary 

professional literature created a theoretical framework, which was to serve for a deeper 

understanding of the topic and especially to help in the construction of the following 

practical part.  

The first chapter of the theoretical part dealt with the characterization of the Z 

generation. The basic formants and specifics of this generation were presented here as well 

as its various time definitions according to different authors. One of the subchapters was 

devoted especially to what is characteristic for the Czech generation Z. In this section were 

discussed for example the relations of the Czech generation Z to old age, housing and work 

or life values in general. The next chapter of the theoretical part then dealt with 

documentary production, while most of the space was devoted to the description of the 

history of this film genre. History was first presented in a global context and then space 

was devoted to a more detailed analysis of the history of Czech documentary. In addition 

to the historical excursion, the chapter dealing with documents also dealt with the 

definition of the documentary genre, the description of its specifics and inconsistencies 

regarding the definition of the document. Furthermore, different types of documents were 

also characterized in this section. The last section of the chapter was devoted to 

contemporary Czech documentary production, with which the Ji.hlava International 

Documentary Film Festival is connected. That is the reason why it is also presented in the 

theoretical part of the diploma thesis.  

The practical part of the diploma thesis began with a chapter focusing on research 

methodology, which took the form of a questionnaire survey. This method was presented 

in the context of its use in the field of social sciences. Furthermore, the operationalization 

of the concept of attitude was performed in the chapter. Within this operation, it was 

thoroughly described and divided into individual components or features which were then 

reflected in the form of research questions and were significant and important formants in 
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the creation of the questionnaire. Such components and forms of attitudes are for example: 

opinions, interests, hobbies or intentions for the future.  

After the operationalization of the concept of attitude and determination of research 

questions, a chapter devoted to the questionnaire survey itself followed in the practical 

part. First, the process of creating a questionnaire was described, which was based 

primarily on the theoretical framework based on the study of professional literature and 

also on the results of operationalization. Furthermore, subchapters on the structure and 

evaluation of questionnaires have already been included in this part. The section devoted to 

the evaluation and analysis of the results of the questionnaire was divided into two 

sections: demographic questions and thematic questions. Within these sections, the 

answers of respondents from generation Z to individual questions were gradually analyzed. 

The questionnaire started to be filled in by 135 respondents but by the end, 109 

respondents had filled it in. Some respondents did not fall into the Z generation with the 

year of their birth or never saw any Czech documentary, so they did not get to the main 

thematic questions in the questionnaire. For the purposes of this diploma thesis, the time 

limit of Generation Z was chosen according to McCrindle, ie from the year of birth 1995 to 

2010. The ratio of men and women who completed the questionnaire was almost perfectly 

balanced. There were about 4 % more women. It is also necessary to mention that the 

majority of respondents fell into the older part of generation Z in the year of birth and thus 

the absolute majority of participants in the questionnaire survey had completed high school 

with a high school diploma. Almost 40 % of respondents also had a university degree. In 

the future, it would be interesting to examine in more detail the attitude of the younger part 

of generation Z to Czech documents and then to confront the results and compare them.  

The results of the questionnaire survey showed that most members of the Z 

generation have seen at least some Czech documentary film or series in their lifetime. 

Approximately two-thirds of the respondents then declared that they watch Czech 

documents occasionally. Only the absolute minimum of respondents think that they often 

consume Czech documentary film or series. Furthermore, it turned out that most of the Z 

generation perceives Czech documents as interesting and has a good relationship with 

them. On the other hand, most respondents think that, in general, young people do not have 

a very good relationship with Czech documents. Most respondents stated that Czech 

documents are rather not a hobby for them. On the other hand, only less than a quarter of 
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the respondents answered that they do not look for Czech documentaries and are not at all 

interested in what is new in this area. The questionnaire showed that members of the Z 

generation perceive their educational function as dominant but the aesthetic function, on 

the contrary, is not very important for documents according to them. Related to this is the 

fact that the respondents described the functions of documentary production mainly by 

showing reality and truth, drawing attention to problems and educating viewers.  

Vít Klusák came out of the questionnaire as the most famous Czech documentary 

filmmaker for Generation Z. Helena Třeštíková came in second. According to the results, 

she was named the most popular Czech documentary director. Members of the Z 

generation also knew other creators, such as Dan Přibáň, Barbora Chalupová or Petra 

Nesvačilová. The absolute majority of respondents were able to give an example of a 

Czech documentary and more than three quarters mentioned even more Czech 

documentaries or series that they know. The most famous for the Z generation is the 

documentary V síti, and they are also well acquainted with the work of Helena Třeštíková, 

such as Manželské etudy, Katka or Karolína and Ester. Series Trabantem and various 

documentaries, films and series from Czech Television are also popular for the Z 

generation. More than half of the respondents associate Czech Television with Czech 

documents. The mentioned documentaries from Czech Television were for example Modrá 

krev, 13. komnata, Cestománie or GEN – Galerie elity národa. In addition to Czech 

Television, and in fact television in general, the Z generation has Czech documentaries 

strongly connected with the school and also with the internet.  

One of the most interesting findings was the identification of the tendency of 

members of the Z generation to label films, series and programs that are not documentaries 

as documentaries. Most often it was a matter of mentioning historical or war films and 

series as documentaries. Although it is true that even these works have a certain 

documentary value, they are not officially documents, and therefore they were not 

considered documents in this work either. The most frequently mentioned non-

documentary act was the historical series Božena. Furthermore, the respondents wrote in 

their answers for example about the films Habermannův mlýn, Milada, Ležáky 42 or even 

about the iconic film Pelíšky. The names of several knowledge television competitions 

were also mentioned.  
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Although there are various scholarly articles and chapters in books on Generation Z 

and its specifics, this generation deserves an even deeper examination. Texts and research 

mostly examine the general characteristics of this generation. The relationships and 

attitudes of Generation Z to different areas of life would be worth attention and scientific 

research. These are researched and described for example in a project from Aktuálně.cz, 

which is mentioned in the theoretical part of this work. However, there is great potential 

and space for the emergence of other projects or research of a similar type. The research of 

this diploma thesis sought just such a contribution.  

The specified scope of the work was exceeded in order to examine the topic in 

more depth in an effort to bring comprehensive knowledge and conclusions.   
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