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Úvod 
Tato práce se věnuje reality show s ohledem na jejich vývoj, typy a jak je 

společnost přijímá. Pokusí se ukázat vliv tabu společnosti na televizní zábavu. 

Existují stovky show po celém světě, dokonce i ty stejné v mnoha modifikacích. 

V úvodu jsou tedy reality show vymezené vůči jiným pořadům a nastíněna jejich 

souvislost s odkrýváním tabu. Všechny tyto show mají podobnou strukturu a 

směr vývoje se také příliš neliší. Lze je poměrně snadno rozdělit do několika 

typů podle žánru. Sice žádné takové oficiální dělení neexistuje, ale s typy show 

se v televizním programu pracuje.  

V další kapitole jsou jmenované prvky reality show a příklady, jak mají 

tyto prvky vliv na přijetí reality show v různých společnostech. Historický vývoj a 

přijetí televizní zábavy jsou spojeny, lze sledovat velké rozdíly v přijetí téhož 

pořadu v USA a českým divákem. Tomu se věnuje hlavně závěrečná část 

práce.  

Pozornost je věnována také úspěšným reality show u nás a příčinám 

neúspěchu jiných. Zmíněna je také problematika televizních formátů – jejich 

právní ochrana, výhody a nevýhody jejich nákupu ve srovnání s koupí hotového 

pořadu nebo vlastní tvorbou.  Bez povšimnutí nezůstává motivace a vliv na 

lidskou psychiku jak účastníků show, tak také těch, kteří ji sledují.  

Poslední kapitola zmiňuje trendy televizní zábavy a její předpokládaný 

rozvoj. Sumarizuje, jaká tabu společnosti zmizela po nástupu reality show a 

jaká nebo jestli je ještě možné další tabu pokořit.  
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1. Definice reality show 
 

Zpočátku je nutné vymezit pojem „reality show“, který se 

v audiovizuálních, tištěných a elektronických médiích objevuje od konce 20. 

století prakticky denně. Je nezbytné si nejprve objasnit pojem reality television, 

který se mnohdy zmiňuje a vysvětluje synonymum. Mezi oběma termíny ovšem 

rozdíly existují. Reality television je způsob programování televizního programu, 

který se snaží divákovi ukázat nehranou, nezkreslenou skutečnost 

každodenního života. Snaží se ukázat obyčejné lidi v obyčejných i 

neobyčejných situacích. Nejsou prvotně určena hercům a bavičům. Ovšem do 

reality television se zahrnují také dokumenty, zpravodajské relace nebo 

sportovní přenosy.1 

V počátcích televizního vysílání se pořady zaměřovaly převážně na 

předání informací, vzdělání, film. Netrvalo dlouho a televize začala bavit. Vedle 

zpravodajských pořadů se vysílaly hlavně seriály. Sitcomy se podle mě staly 

jakými si předchůdci reality show. Snažili se navázat kontakt s publikem, což 

vyjadřovali diváci smíchem nebo jinými reakcemi publika.  Příběh byl o to více 

osobní. Zábava a opravdové emoce přitahují k obrazovce masové publikum, 

pro které jsou zábavné pořady tvořeny. 

Poselstvím reality show je ukázat lidem je samé ve známých i 

neobvyklých situacích a v takových, které by chtěli prožít. V počátcích vysílání 

televize se na obrazovku dostali účinkující za zásluhy, to se příchodem reality 

show obrátilo. Ukázalo se mnohem více divácky úspěšnější ukázat na 

obrazovkách obyčejné lidi, kteří porovnávají své znalosti, zkouší své štěstí, mají 

se vypořádat s nezvyklou situací nebo se svěřit s osobním tajemstvím. Dala 

všem šanci stát se „slavným“, zviditelnit se a vystoupit z obyčejného života. 

Kvízové a soutěžní formáty v 50. letech se brzy staly velmi výdělečné. 

80. a počátek 90. let byly ve znamení talkshow. Ty ve sledovanosti překonal až 

v roce 1991 The Real World, když MTV do domu plného mikrofonů a kamer 

umístila pečlivě vybrané mladé lidi.2 Jejich konflikty, používaná mluva a chování 

se začalo na obrazovkách stávat běžné a dnes ho již vídáme denně.  O více 

                                                
1 srov. Ouellette, L. Murray, S. (2004). Reality TV: remaking television culture. New York: New York 
University Press, str. 5 – 6. 
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než 10 let později je možné v televizi soutěžit prakticky o cokoli – třeba o orgán 

k transplantaci, svěřit veřejnosti svá tajemství, cestovat, seznámit se 

s budoucím partnerem a pak si ho třeba před kamerami i vzít. Vzhledem 

k tomu, že ještě v 60. letech políbit se na veřejnosti bylo v Evropě trestné, tak 

se možnosti reality television zdají neomezené. Kam až lze zajít? Lidé se před 

kamerami soudí, pláčou, bojí se, milují, obviňují, seznamují a rozcházejí, zpívají 

a tančí nebo prostě jen „žijí“. Toužíme po příbězích obyčejných lidí, vidíme náš 

život a naše osudy před sebou. Televize se personalizovala, autenticita aktérů, 

situací a lidské příběhy jsou hlavním smyslem pořadů od počátku 21. století.  

Reality show nabídly divákům interaktivitu. Možnost se nějakým 

způsobem na soutěži podílet, poměřit své vědomosti, vyřadit některého ze 

soutěžících. Paradoxní je, že televize vznikla na opačném principu. Měla bavit, 

informovat a role publika měla být „remotely controled“, tedy pasivní. Nové 

formáty dali divákům šanci zasáhnout do obsahu vysílání, ovlivnit průběh 

pořadu nebo soutěže.  

Philip Rayner nepovažuje, co vidí v televizi za reálné: „Televize se může 

zdát jako okno do světa, ale ve skutečnosti to není okno otevřené. To, co 

nabízí, je konstrukce světa a jen určité podání reality. Je jasné, že nemůže 

existovat přesné, čisté a správné pojmenování reality…“. Což lze přirovnat 

k novináři, který má napsat objektivní článek. Ovšem ten novinář – člověk – má 

nějaké zkušenosti, minulost a prostředí, které ovlivňuje výběr jeho slov.3 A tvůrci 

reality show jsou také jen lidé. Stejně to funguje i u tvůrců reality show.  

Podávají divákovi jen ukázku toho, jak mizivá je hranice mezi realitou a fikcí. 

Záleží na každém, na kulturním, sociálním a politickém prostředí, jak rozdíl 

vnímá.  

Dramatická nejistota, voyeurismus a popularita jsou pojítkem s realitou. 

Lze na ní mnoho show vystavět.  

Dalším znakem reality show je prvek soutěžení. Motivací pro účastníky 

může být mnoho – peníze, sláva, nový vztah, kariéra, zkušenost atd. Tedy to, 

co má mnoho „normálních“ lidí jako životní sen. Hra je jen prostředek 

k dosažení vysněného cíle. A televize za vidinou vysoké sledovanosti, tedy 

motivace příjmů z reklam, to ochotně umožní. Prvek hry, boj o vítězství a výhru 

                                                                                                                                          
2 Andrejevic, M. (2004). Reality TV: The Work of Being Watched. London: Rownam, str. 66 – 72.  
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je základem celé nebo části mnoha reality show. Hry umožňují vytržení 

z normálu a tato hra je navíc pravidelná. Proto se stala doplňkem normálního 

života. Tak lze pojmenovat jeden z důvodů, proč jsou diváci reality show věrní.  

V reality show padají hranice lidského soukromí, někdy i důstojnosti – 

nové formáty postupně odkrývají tabu společnosti. Současné show jsou 

mnohem „odvážnější“ než ty, které budily bouřlivé reakce před deseti lety. 

Boření tabu vede reality show kupředu. Tuto tendenci vývoje se budu snažit 

dokázat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
3 Rayner, Philip, Media Studies(2004). The Essential Resource, Routledge: London. 
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2. Definice tabu a jeho role v moderní společnosti  
 

Podle Slovníku cizích slov se původ slova tabu lokalizuje v oblasti 

Polynésie a u tichomořských a jiných primitivních národů je to předmět, věc, čin 

nebo člověk pokládaný za nedotknutelný a kterému je třeba se vyhnout.4 Je to 

termín často spojen s náboženstvím. V Evropě se objevil po roce 1977, když se 

vrátil James Cook z jižních moří. Tabu se liší podle společnosti, jejich zákonů a 

zvyků. Co je někde zakázané nebo posvátné, je v jiné zemi běžné. Žádné tabu 

není všeobecné, ovšem například kanibalismus nebo incest jsou společná 

většině moderních kultur. Také Sigmud Freud analyzoval termín tabu. 

Zdůrazňoval nevědomé motivace vedoucí k zákazům. Uvádí, že existují jen dvě 

„univerzální“ tabu – incest a otcovražda. Obě tvoří základ moderní společnosti.5 

Tabu je systém morálky a etiky. Domorodci na Hebridách a okolních 

ostrovech provází tabu ve všech etapách jejich života. Řídí chování jedince i 

celých skupin – odtud pochází analogie s moderní civilizací. Z myšlení 

přírodních národů, přes vliv náboženství až k počátkům novodobé morálky se 

vytvářely etické principy. Způsob myšlení přírodních lidí žijí v každém z nás.6 

Mnoho tabu je spojeno se smrtí a zrozením. Nejčastěji je spojováno také 

s omezováním stravování, sexuálních aktivit, vztahů, tělesných projevů, 

zahalení těla, užívání drog nebo sprostých slov. 7 A v neposlední řadě také 

hovor na zakázané téma.  

Reality show postupně prolamují další tabu společnosti. Ještě před 

sedmi lety Francii velmi pobouřila reality show Loft Story. Kanál M6 začal 5. 

července 2001 vysílat pořad, který fascinoval, otřásl a popudil celou zemi. „S 

mladými lidmi na scéně se zachází jako s morčaty nějakého šíleného vědce, 

který nakoupil několik myší a krys do krabice od bot, aniž by se staral o to, co to 

s nimi udělá.“ Uvedl v tu dobu jeden z celostátních francouzských deníků.8 

Reality show, která v tak konzervativní zemi jako Francie odhalila to, co si 

v moderní společnosti chráníme nejvíce. Soukromí.  

                                                
4 Slovník cizích slov, SPN Praha 1971; pojem „tabu“. 
5 Freud, S., Totem a tabu (1997). Praha: Psychoanalytické nakladatelství. 
6 Strauss, Claude-Levi, Myšlení přírodních národů (1996). Liberec: Dauphin. 
7 srov. heslo „tabu“ dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tabu 
8 Ramonet, Ignacio, Tyranie médií (2003). Praha: Mladá fronta– DOPLNIT STRANU 
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U nás termín tabu zevšednil stejnojmenným pořadem televize Nova. 

Jeho vysílání skončilo po několika letech pro nedostatek témat. Připomeňme, 

že se jednalo o konverzaci „face to face“ moderátora s „neobyčejným“ 

člověkem. Často s někým, kdo zažil něco nevšedního, měl nějakou úchylku, 

nezvyklý problém apod. Jen někdy však diváci mohli spatřit jeho tvář. Od doby, 

kdy se vysílal, uplynulo mnoho let a dnes už homosexuál nemusí svoji orientaci 

skrývat a není středem posměchu.  

V současnosti je stále ještě pro reality show „aktuální“ téma sexuality, ale 

už ne nijak šokující. Zachází se dál, někdy až na hranici zákona nebo etických 

hodnot společnosti (např. dárcovství orgánů, dětská obdoba Big Brothera).  

Reality show smazali hranici mezi soukromým a veřejným životem.  

 
 
 
 

3. Vývoj reality show do konce 20. století  
 

Nejprve je třeba zmínit vývoj reality show ve světě, konkrétně v USA, kde 

má původ. Vybrala jsem pořady, které se do historie vysílání zapsaly 

významněji. Zpočátku show směřovali pouze k tomu, aby publikum bavily. Na 

rozdíl od současných, které mají také vystrašit, napínat, „stvořit“ celebritu, 

ukázat, čeho je soutěžící schopen.  

Změnu, pokrok a vývoj formátů budu demonstrovat na následujících 

show: Candid Camera, An American Family, The Osbornes, The Real World, 

Fort Boyard, Jerry Springer show, Survivor a Big Brother. Poslední dvě stály na 

počátku „boomu“ reality show konce 20. století.  

 

Za „prababičku žánru reality TV se považuje Candid Camera, která se 

poprvé objevila na obrazovkách v roce 1948.9 Směšné situace natočené 

skrytou kamerou, pokaždé s jinými účastníky, na různých místech se vysílaly 

každý týden. Vymyslel jí Allen Funt. Tvrdil, že se v ní diváci vidí. Byl to 

nekontroverzní pořad, kde nebyl nikdo zraněn, nenarušoval ničí soukromí. 

                                                
9 Rowan, Beth, Reality TV Takes Hold (internet), 21. 7. 2000, revize 15. 1. 2008, dostupné na: 
http://www.infoplease.com/spot/realitytv1.html 
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Vznikl v období po druhé světové válce podle předlohy rádiové show Candid 

Microphone.10 Padesátá léta byla ve srovnání s šedesátými poměrně klidná. 

Lidé se začali více odhalovat, říkat věci tak, jak jsou, chtěli demokracii, otevřeně 

kritizovali politiku.  

„Smile, you are on Candid Camera“ zaznělo vždy, když byla kamera 

odhalena. Princip natáčení skrytou kamerou se dodnes v mnoha reality show 

využívá. Posláním show bylo pobavit diváky, neměla nijak složitou dramaturgii 

ani technické náklady. Pořad začala vysílat ABC, od té doby ji vysílala také 

NBC, HBO a CBS, kde ho můžeme vidět i v současnosti.11   

Stal se vzorem pro mnoho podobných show, kde se využívá stejný 

způsob natáčení. V naší novodobé historii jsme mohli podobný pořad vidět na 

České televizi pod názvem Skrytá kamera, Taxi, prosím nebo Na Palmě.  

Byl to první náznak toho, že lidé rádi pozorují druhé, kteří to netuší. 

Candid Camera ukázala, čím se diváci budou následující desítky let bavit. 

Narušit soukromí se zdálo být dobrá cesta k úspěchu.  

Padesátá léta v USA a Velké Británii byla ve znamení televizního boomu 

a následkem toho také sociálních změn. Divácky úspěšné se staly game show 

jako What´s My Line (obdoba českého Hádej, kdo jsem), I´ve Got a Secret, 

Beat the Clock nebo To Tell the Truth. 12 Vlastnictví televizního přijímače bylo 

v padesátých letech symbolem společenského postavení. Nutnost vlastnit 

přijímač bylo velmi silné, hlavně v sociálně slabších skupinách společnosti. 

Některé rodiny si kupovali pouze antény a instalovali je nápadně na svůj dům, 

zatímco na televizi šetřili. Nárůst vlastníků televizorů v USA narostl 

neuvěřitelně: v roce 1950 vlastnilo přijímač 9% domácností, v roce 1955 to bylo 

78% a o pět let později 87%.13  

Před kameru se dostali opravdoví lidé, kteří měli diváky bavit. Americká 

společnost se na přelomu padesátých a šedesátých let hodně změnila – začala 

transformovat staré hodnoty, poukazovat na lidská práva, vznikalo mnoho hnutí 

                                                
10 Ouellette, L. Murray, S. (2004). Reality TV: remaking television culture. New York: New York University 
Press. 
11 srov. heslo „Candid Camera“, dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Candid_Camera 
12 Biressi, A.; Nuno, H. Reality TV – Realism and relevations, 1.vyd., Londýn: Wallflower Press, 2005, str. 
49 
13 U.S. Census, Statistical Abstract of the United States, 106th ed., Washington, D.C., 1986 – 
publikováno: DeFleur, Melvin, L.; Ballová-Rokeachová, Sandra J., Teorie masové komunikace, 1.české 
vydání, Karolinum, Praha 1996, str. 126 
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a autorita mocných přestávala mít absolutní moc. To vše přispělo také ke 

vzniku nových televizních formátů. 

V roce 1973 se na televizních obrazovkách (stanici PBS) objevila reality 

show (kterou lze označit jako docu-soap) An American Family. V týdenních 

sestřizích se ukazoval každodenní život rodiny Loudů ze Santa Barbary po 

dobu sedmi měsíců. V té době se manželé s pěti dětmi rozváděli a nejstarší syn 

se veřejně přiznal k homosexuální orientaci. Důvodem vzniku tohoto pořadu 

byla snaha ukázat „pravdu“ o typické americké rodině. Producent Craig Gilbert 

chtěl prověřit, jak se rodinný život změnil v 60. letech ale rodinu nevybral 

náhodně. Nechal se inspirovat sitcomy Father Knows Best a The Donna Reed 

Show a pokusil se natočit soap operu s prvky dokumentu. 14  

Jedna z prvků reality show se začala u tohoto formátu prosazovat – 

členové rodiny se stali celebritami, což v budoucnosti motivovalo většinu 

účastníků reality show.  

Na rozdíl od předchozích pořadů se natáčelo přímo v prostředí, kde 

rodina žila. Bylo možné nahlédnout přímo do jejich soukromí. Lance Loud se do 

historie televizní zábavy zapsal jako jeden z prvních homosexuálů, který se ke 

své orientaci přiznal a nechal se přímo v rodinném prostředí pravidelně natáčet. 

V médiích byl kvůli tomu zavrhován, ale u diváci si ho zamilovali. Stal se 

inspirací i vzorem jak pro mladé Američany, kteří také toužili po svobodném 

vyjádření názorů, tak i pro gaye.15 Téměř v každé další docu soap se 

homosexuál objevil, je to vděčná a často publikem milovaná „postava“.  

„Invaze“ na soukromý život rodiny Loudů, což bychom dnes považovali 

za poměrně normální, byla vnímána jako skandální. V médiích se ale více 

diskutovalo o tom, že štáb příliš zasahuje do natáčení a chování rodiny. 16  

Tehdy byla velká snaha najít onu „pravdu“, producent chtěl ukázat život 

americké rodiny. V reality show v 21. století si víc než hledání pravdy ceníme 

„známek reality“. 17 

                                                
14 Ouellette, L. Murray, S. (2004). Reality TV: remaking television culture. New York: New York University 
Press. str. 105 
15 Lance: His Life and Legacy, ©2002 (internet), revize 20. 2. 2008, dostupné na: 
http://www.pbs.org/lanceloud/lance/ 
16 Ouellette, L. Murray, S. (2004). Reality TV: remaking television culture. New York: New York University 
Press. str. 106 
17 Joel Black, The Reality Effect: Film Culture and the Graphic Imperative, New York: Routledge, 2002, str. 
10-15 
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The American Family byla jedna z prvních dokumentárních, 

časosběrných reality show, která mnohé soudobé inspirovala. Potvrdilo se to, 

co už předchozí Candid Camera, naznačila. Diváky láká k obrazovkám život 

druhých lidí, kteří jsou průměrní a se kterými je možné se ztotožnit. 

The Osbornes je reality show označovaná jako reality sitcom. Byl to 

pořad mezi realitou a fikcí, rodinní příslušníci částečně svůj život hráli pro 

diváky. MTV odvysílala první díl show 5. března 2002 pod mottem Meet the 

perfect American family. I oni (stejně jako o 30 let dříve Loudovi) představovali 

typickou americkou rodiny té doby.18 Na rozdíl od An American Family ovšem 

nevyvolali skandální reakce. Společnost už v té době měla zkušenost s mnoha 

fiktivními pořady, sitcomy a seriály, ve kterých se vyskytovaly stejné situace 

jako v The Osbournes. A rozdíl mezi realitou a fikcí na televizních obrazovkách 

splývá. 

 
The Real World: „Toto je pravdivý příběh… sedmi cizích lidí … kteří byly 

vybráni, aby spolu bydleli… spolu pracovali a nechali si celý ten život natáčet… 

a pak můžeme vidět co se děje, když lidé přestanou být slušní… a stávají se 

skuteční … Skutečný svět“.  Tak přesně těmito slovy již patnáct let začínají 

epizody velmi úspěšné reality show na MTV – The Real World. 19 An American 

Family a Nummer 2820 jim sloužila jako předloha celého projektu, s rozdílem, že 

v jednom domě spolu žili cizí, pečlivě vybraní mladí lidé.  

Vítězové i účastníci reality show se stali populární a i po skončení se o 

ně masová média zajímala. Vzešli z nich herci, zpěváci, někteří napsali o své 

zkušenosti knihy. Jak reality show umí stvořit celebrity, se ještě zmíním v jiné 

kapitole21. Je to jeden z faktorů popularity reality show.  

Pravidla soutěže jsou poměrně jednoduchá. V pilotní sérii se tvůrci drželi 

„scénáře“. Každý soutěžící měl mít svoji roli. Na poslední chvíli, před castingem 

                                                
18 Ouellette, L. Murray, S. (2004). Reality TV: remaking television culture. New York: New York University 
Press. str. 97. 
19srov. překlad původního znění: překlad původního znění (This is the true story... of seven strangers... 
picked to live in a loft... and have their lives taped... to find out what happens when people stop being 
polite... and start getting real...The Real World.), dostupné na 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Real_World 
20 Pořad Nummer 28 odvysílala holandská televize KRO v roce 1991, spolubydlící ovšem o nic nesoutěžili. 
Nebyli vyřazováni a neizolovali se od okolního světa. Nummer 28 bych proto nenazývala reality show, 
nicméně dramaturgicky i technicky inspirovala The Real World i další docu soap. 
21 viz str. 39 
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první série, se producenti rozhodli pro „non-scripted“ verzi. Sedm mladých lidí 

(18-25ti letí) je po pečlivém výběru přestěhování do společného domu, kde 

nejsou izolováni. Do posledního castingu se přihlásilo 20 000 zájemců, finalisté 

jsou vždy odlišných ras, sexuální orientace, náboženského a politického 

vyznání.  Všudypřítomné kamery i kameramani (v domě i mimo něj), mikrofony i 

mikroporty soutěžících umožňují záznam jakéhokoli počínání každého z nich.22 

Show začíná odjezdem z domu každého z nich a nastěhování do společné 

domácnosti. Reality show se pokaždé odehrávala v jiném městě a s výjimkou 

Londýna, Paříže a Sydney to vždy bylo město v USA. Mezi soutěžícími byla 

znát náklonnost, nenávist i láska.23 Spolubydlící otevřeně mluvili o politice, 

náboženství, lásce, sexu, sexuální orientaci, nemocech – takové rozhovory do 

té doby byli pouze v soukromí. The Real World byl jeden z pořadů, který bořil 

tabu moderní společnosti. V soutěži byli diváci svědky politických a 

náboženských hádek, zamilování, svatby i otevřeného sexuálního chováním; 

sledovali soužití s Pedrem Zamorou – nemocným AIDS nebo anorektičkou 

Paulou Maronek. 21. května 2008 vysílá MTV první díl dvacáté série, tedy ve 

stejný den jako byl odvysílán v roce 1992 první sérii této reality show. 24 

 

Fort Boyard je jedna z prvních dobrodružných reality show (adventure). 

Vysílat se začala v roce 1990 v pravé napoleonské pevnosti u západního 

pobřeží Francie.25 Účelem celé soutěže bylo překonání strachu, vyřešení 

logického problému i umění se rychle rozhodnout. Soutěžící tým musel během 

prvních čtyřiceti minut získat čtyři klíče, pak měl čas na druhou část soutěže. 

V ní bylo třeba řešit logické problémy a získat indicie vedoucí k finálnímu slovu. 

Na náměstí s velkou abecední šachovnicí musí pak zadat správné slovo. Pokud 

soutěžící slovo uhodnou, začnou se ve studni sypat zlaťáky. Výhra vždy putuje 

na charitativní účely. Velká Británie projevila zájem o tento typ reality show a od 

roku 1998 se produkce ujali výhradně Britové. Jacques Antoine se podílel také 

na britské verzi Fort Boyard, totiž The Crystal Maze. Ten vysílal Channel 4 mezi 

                                                
22 Leon, K. De, The Real World: The Hollywood Cast Revealed (internet), 25.1. 2008, revize 23. 2. 2008, 
dostupné na: http://www.buddytv.com/articles/the-real-world/the-real-world-hollywood-cast-
16048.aspx.  
23srov. heslo „The Real World“, publikováno na: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Real_World. 
24 srov. heslo „The Real World“, publikováno na: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Real_World. 
25 publikováno na: http://www.ukgameshows.com/page/index.php/Fort_Boyard 
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lety 1990 a 1995 z jiné lokace i s jinými pravidly, ale na stejném principu. Cílem 

bylo projít čtyřmi zónami a na konci získat co nejvíce „krystalů“. Znovu se 

začala vysílat se změněnými pravidly a jiným producentem v únoru 2007. 26  

Tyto reality show dokázali také k obrazovkám přilákat miliony diváků. 

Lidé tedy sledovali hojně nejen cizí životy v přímém přenosu, ale také soutěžení 

s týmem. Sledovanost potvrdila, že diváky zaujalo vidět napětí, překonání 

běžných psychologických pocitů strachu jako je tma, výška, hmyz, hadi, 

pavouci, voda, bungee jumping apod.27 Byl to „útok“ na diváka z jiné strany. 

Tentokrát se nejednalo o dokumentární formu pořadu, ale o napětí a zažít něco 

neobvyklého. Fort Boyard byla na rozdíl od ducu soap nekonfliktní, nelze 

poukázat na jejího přímého následovníka, i když některé prvky se v několika 

málo reality show ukázali.28 

 

Ačkoliv žánr talk show do reality show nezařazuji, tak bych ráda zmínila 

jednu z těch, která tabu společnosti odkrývala, v pár větách zmínila. Jerry 

Springer začal svoji kariéru jako ne příliš úspěšný kandidát do Kongresu a 

později jako méně známý moderátor politických diskuzí. Jeho sláva začala až 

v pozměněném konceptu, tedy hosty už nebyli politici, ale lidé z ulice s relativně 

obyčejnými příběhy. Jerry Springer show dosáhla úspěchu díky stejným 

prostředkům jako reality show. V pořadu vystupovali „opravdoví“ lidé 

s opravdovými příběhy. Springer svoji show dokázal zviditelnit také vlastními 

skandály. Připomeňme ten z května 1998, kdy byl přistižen s pornoherečkou 

v hotelu. Hned druhý den po zveřejnění fotografií pozval do pořadu režiséra 

pornofilmů.29 

Talk show s podobnými prvky existuje dnes mnoho. Společné mají typy 

hostů – tedy lidé z „ulice“ se zajímavými osudy. Do reality show bych talk show 

nezařadila, chybí jim prvek soutěže, hry. Nicméně inspirovali některé z nich, 

podpořili jejich vývoj a diskuse o tabuizovaných tématech byla podstatou. Právě 

témata, která byla na veřejnosti tabu, přízeň diváků garantovala.  

 

                                                
26 srov. heslo „The Crystal Maze“, publikováno na: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Crystal_Maze 
27 publikováno na: http://www.ukgameshows.com/page/index.php/Fort_Boyard. 
28 Je to například v posledních letech Fear Factor. Více v kapitole Adventure reality show. 
29 srov. heslo „Jerry Springer Show“, publikováno na: http://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Springer 
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Příkladem spolupráce a vzájemné závislosti jednoho na druhém byla v 

historii plavba Jamese Cooka v roce 1770. Nešlo jinak než spolupracovat, aby 

dosáhli společného cíle – úspěšně dokončit plavbu. Skupina lidí takovou plavbu 

podstoupila. Nebylo to nic zábavného, byli hladoví, špinaví, unavení. Na sobě 

měli historické oblečení, nehráli si na minulá století, byli to lidé ze současnosti. 

Celé to bylo naplánované a natočené jako reality show pod názvem The Ship. 

Byla to obdoba dnešního Survivor30 . Doslovný překlad „přeživší“ vyjadřuje 

celou filozofii soutěže. Formát stvořil Charlie Parson a v roce 1997 ho prodal 

Švédské produkční společnost Strix, která ho začala vysílat pod názvem 

Expedition Robinson. 31  

České verze jsme se dočkali až v roce 2006. Licenci koupila televize 

Prima, ovšem očekávaného ohlasu se nedočkala.32 V zemích jako je USA, 

Belgie nebo Španělsko se točí stále další série a v mnoha exotických zemích 

po celém světě. Princip soutěže je poměrně jednoduchý. Sudý počet účastníků 

je rozdělen do dvou táborů, které proti sobě soupeří a v kmenu navzájem se na 

tzv. kmenové radě vylučují. Zůstávají 3 finalisté, kteří bojují o hlavní výhru. 

Hráči jsou motivovaní nejen hlavní cenou, ale hlavně chtějí překonat sama sebe 

v extrémních podmínkách. V moderní době láká mnoho lidí strávit několik týdnů 

na „pustém“ ostrově.  

Survivor je jakési spojení reality show typu The Real World s prvky 

adventure reality show. Odhalují se v něm jak charaktery soutěžících, tak 

emoce i spory společně žijící jedinců v kmeni. Diváky určitě přitahuje také 

exotické prostředí, osudy a soupeření rozdílných jedinců. Počátky má ve stejné 

době jako Big Brother konkurenční produkce Endemol. Produkce nezůstaly u 

reálného prostředí. Začali hledat extrém a zkoušeli, co všechno může člověk i 

divák vydržet. 

 

Big Brother vznikl v produkční společnosti Endemol. Dočkal se za téměř 

10 let od prvního uvedení celosvětového úspěchu a to i v mnoha modifikacích.33 

Stal se předlohou pro mnoho podobných soutěží a lze ho označit za jeden ze 

                                                
30 Kiesewetter, J., Reality TV: At Issue (2004), kap. Some Reality TV Shows Encourage Cooperation, str. 
37; San Diego : Greenhaven Press. 
31 heslo „Survivor“, publikováno na: http://en.wikipedia.org/wiki/Survivor_%28TV_series%29 
32 více viz kapitola „Rozdílné přijetí reality show u nás a ve světě“. 
33 srov. s tabulkou dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_%28TV_series%29 
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základních typů reality show. Všechny verze Big Brothera spojují podobná 

pravidla: pečlivě vybraní soutěžící, počet soutěžících je na počátku soutěže 10-

15, jsou zavřeni bez kontaktu okolního světa v domě plném kamer a mikrofonů, 

každodenně se vysílají sestřihy z předchozího dne, každý bývá jeden soutěžící 

vyloučen a to za interaktivní (ne)podpory diváků. Celá soutěž trvá nejčastěji tři 

měsíce.  

První myšlenky konceptu Big Brother byly vyřčeny 4. září 1997 během 

diskuse v produkci Produkties Johna de Mola (nezávislá část Endemolu). 

Pracovní název zněl „de Gouden Kooi“ (The Golden Cage – Zlatá klec). 

Současný název je inspirovaný románem George Orwella 1984, kde byl Big 

Brother „vševidoucí“ v celé dystopian Oceania. 34 První vysílání reality show 

začalo rok poté na kanálu Veronica TV. Během velmi krátké doby se stal 

celosvětovým fenoménem asi v sedmdesáti zemích světa.35  

Život obyčejných lidí v jejich prostředí jsme už viděli. Bylo na čase 

„přitvrdit“, vyvolat bouřlivější emoce, plně soutěž ovládat. Pořady tohoto typu 

vychází spíš ze sociologických pokusů. Už to nebyli pouhé vztahy v rodině jako 

v show American Family, bylo třeba jít dál a otevřít další kapitolu televizní 

zábavy. Bylo třeba použít i nové technologie – soutěžící žili v domě v absolutní 

izolaci – i bez přítomností kameraman- a sestřihy se vysílali každý den, což 

vyžaduje mnohem vyšší náklady nejen na postprodukci, ale i na lidské zdroje. 

Soutěžící po nějaké době přestali kamery vnímat. Divák má možnost vidět lidi 

takové, jací opravdu jsou. V izolovaném prostředí se odhalí i takové stránky 

soutěžícího, které třeba nechtěl prozradit.  

Docu soaps nebo Special Enviroment Show užívají sociologické metody 

více než ostatní, vybírají si jedince a vystaví je pozorování, analýzy, předloží je 

jako prostředek zábavy a podpoří účast publika na průběhu soutěže.36 

 

 

 

 

 

                                                
34srov. heslo „Big Brother, dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_%28TV_series%29. 
35 srov. tabulka dostupná na: http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_%28TV_series%29. 
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4. ROZDĚLENÍ REALITY SHOW 
 

4.1 Úvod 
 

Televize splňuje očekávání čím dál většího počtu diváků, pro které je 

často jediným druhem kultury. Má pokušení přeměnit sociální neštěstí 

v podívanou. Toho využili na konci 20. století reality show. 37  

Vznikalo a stále jich vzniká po celém světě mnoho. Vývoj je podle mě 

nesystematický a spíš než přesné strategii se podobá tápání a hledání nových 

možností ve tvorbě a vysílání nových formátů. V systému českého práva 

neexistuje pro televizní formát přesně vymezená definice. Je to jakýsi recept, 

podle něhož lze show připravit a produkovat. Je to soubor znalostí, které jsou 

sepsány v průběhu vývoje a produkčního procesu celého pořadu. Pokud si 

televize koupí formát, obvykle obsahuje: grafika, hudba, jingle pořadu, design 

prostředí (studia nebo jiného místa, kde soutěž probíhá) včetně technických 

parametrů, počítačový software potřebný pro výrobu, doporučí vysílací čas, 

příklady vyrobených pořadů v zahraničí) včetně jejich ratingů), konzultace 

s odborníkem a případně scénář nebo náměty na jednotlivé epizody. To vše, 

včetně pravidel soutěže, specifikace profesí, práce s účastníky atd. je sepsáno 

v bibli pořadu.  

I tak je ale potřeba formát přizpůsobit lokálním specifikům. Hlavně tedy 

co se týče přístupu společnosti k rodině, sexu, náboženství, životnímu stylu 

apod.  

Producent si kupuje nejen vyzkoušený produkční plán, ale také značku, 

která je s úspěšným formátem spojena. To je publicita už sama o sobě, ale u 

nás jsme se přesvědčili (Big Brother na TV Nova), že to ne vždy funguje.  

Nákup „hotových“ reality show ze zahraničí není rozhodně výhodná 

investice. Diváky zajímají „jejich“ hrdinové, kde neznají vítěze a vidí soutěžící ve 

vlastním přirozeném prostředí. Příběh si umí připoutat diváky k televizi, pak je 

výhodné použít k udržení diváka programovou strategii stripování. To znamená 

                                                                                                                                          
36 Ouellette, L. Murray, S. (2004). Reality TV: remaking television culture. New York: New York University 
Press. str. 66. 
37 Ramonet, I.; Tyranie Médií, Mladá Fronta, Praha, 2003; str. 115-116. 
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pořad ukotvit na určitý čas a ten neměnit, aby si diváci zvykli se k obrazovce 

vracet.  

Rozdělila jsem reality show do následujících kategorií. Je to moje osobní 

rozdělení, žádné oficiální nebo mezinárodně používané neexistuje. Stejně jako 

na definici žánru i jeho různé typy existuje mnoho názorů. Je to hlavně podle 

obsahu a průběhu pořadu, podle toho jak rozebírají společnost nebo účastníky 

soutěže a hlavně podle smyslu hry.  

Názvy skupin, do kterých jsem show rozdělila, nelze vždy přesně vyjádřit 

v češtině. Někde pro lepší pochopení uvádím i anglické (všeobecně známější) 

znění.  Názvy reality show nechávám v originále, některými překlady nelze 

vystihnout to, co originálním názvem.  

 
4.2  Typy reality show 

 
Reality show existuje mnoho a nelze zmínit všechny. Vyberu pouze ty, 

které byly pro společenské dění významnější. Je také dost sporné, co je a co už 

reality není. Záleží na pojetí a názoru autora. Za hlavní znak reality show 

považuji „obyčejné“ lidi před kamerou nebo celebrity v „neobyčejných situacích“. 

Jiný jednotící prvek jsem nenašla. To jsou situace, které se v minulosti na 

obrazovkách nevyskytovaly a lidé si všímali víc vlastního okolí a života než těch 

cizích.  

Docu soap – tedy dokumentární typ natáčení, jednotlivé epizody na 

sebe často navazují, vyžaduje časosběr materiálu -  je typ pořadu, kde je divák 

v roli pasivního pozorovatele při sledování skupiny vybraných jedinců. Lze ji 

podle prostředí, ve kterém aktéři žijí, ještě dále rozdělit.  

Jedinci mohou být ponecháni v jejich přirozeném prostředí a vykonávají 

obvyklé činnosti nebo soutěž spočívá právě ve změně jejich činností (ale i ty 

jsou pro jiné lidi běžné). Například se jedná o reality show jako You are what 

you eat (pod českým názvem Jste to, co jíte ve dvou sériích odvysílala Televize 

Prima a třetí připravuje na podzim 2008), Nanny 911 (také na Televizi Prima 

pod názvem Chůva v akci) nebo na slovenské televizi Joj Otec v akci (jak se 

změní chod rodiny bez matky, která se o všechno starala převážně sama; show 

tedy sleduje, jak se muž vyrovnává s novou životní situací). Částečně bych sem 

zařadila i jednu z nejsledovanějších show TV Nova Výměna manželek. Větší 
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část rodiny zůstala ve svém prostředí a měla dělat to, co do té doby. Změna 

spočívala v roli matky, kterou si rodiny vyměnily.  

Tím se tedy dostávám k druhému typu docu soap a to je změna 

přirozeného prostředí. Kamery se soustředí na reakce účastníků. Příkladem 

může také být Výměna manželek, nicméně ne typickým. Určitě bych sem 

zařadila již zmíněnou show The Real World a také její francouzskou obdobu 

Loft Story. Vybraní soutěžící nejsou odříznuti od vnějšího dění, několik týdnů 

spolu musí žít „normální“ život. Většinou jim nejsou kladeny úkoly, zápletky a 

příběh se vytváří postprodukčně ve střižně.  

Sledováním rodinného prostředí se proslavila MTV (nejen show The Real 

World) celebrity docu soap (nebo sitcom) The Osbournes.  

Veřejnoprávní americká stanice PBS začala v roce 1999 vysílat „back to 

basic“ (tedy život bez moderních prostředků, kterými si běžně usnadňujeme 

spoustu činností) reality show House 1900. Z několika stovek rodin byla 

vybrána rodina Bowlerů, kteří se nastěhovali do viktoriánského domu z roku 

1900. Oblečení, zařízení domácnosti bylo přizpůsobeno této době. Show The 

1900 House porovnávala změny, které nastaly během 20. století v rodinném 

soužití, vedení domácnosti. 38 

Soužití skupiny jedinců ve speciálním prostředí neboli Special 
environment show – už jsem na něj narazila u předchozího typu. Tento typ 

bych ovšem vymezila trochu odlišně – účastníci zpravidla neznají prostředí 

předem, jsou umístěny do určitého prostoru, ve kterém musí jedinci spolu 

koexistovat. Jsou jim kladeny překážky, hlavně v podobě úkolů, které musí plnit. 

Po různých formách vyřazování zůstane na konci pořadu jeden soutěžící, který 

získá výhru. Proto bych výhradně do tohoto typu nezahrnovala The Real World 

a The 1900 House, i když částečně splňují podmínky i Special environment 

show. Mezi ty nejsledovanější a ve své době nejkontroverznější patřil Big 

Brother. O jeho konceptu jsem se již zmínila v předchozí kapitole. Za dobu, co 

se vysílá, se objevil v mnoha podobách po celém světě. Snaha tvůrců byla vždy 

další verzi trochu nebo pozměnit. Zpočátku to byly změny vizuální, změny 

prostředí, přestavby domů, ve kterých žili, v pozdějších sériích se začala měnit i 

                                                
38 The 1900 House, The Family, Meet the Bowlers (internet), revize 27. 2. 2008, publikováno na: 
http://www.pbs.org/wnet/1900house.  
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pravidla a struktura výběru soutěžících. Tím si Big Brother zajistil stálou 

atraktivnost a neopakovatelnost. Například v páté sérii v USA byli v domě 

zavřeni 2 sourozenci, kteří nevěděli, že jsou bratr a sestra. Podtitul reality show 

„project DNA“ zajistil sledovanost po celou dobu. Soutěžící museli přijít na to, 

kdo je ona dvojice sourozenců, kteří o sobě nevědí. V jiné sérii byli soutěžící 

zavřeni ve 3 sousedních domech (rozdělení na rich, normal a survivor) po 365 

dní. Mezi sebou soutěžili ve sportovních disciplínách (podobných jako v show 

Survivor). V Australské verzi se 2 soutěžící zasnoubili v přímém přenosu, ve 

španělské žili soutěžící se zvířaty, v brazilském domě Big Brothera žili výhradně 

sportovci, v Německu dali podtitul Big Brotherovi Das Dorf (vesnice), kde byla u 

domu zahrada, ze které měli účastníci přísun surovin a potravy. V Řecku byla 

soutěž doplněna zajímavých elementem – do domu přicházeli soutěžící 

s matkou, která s nimi zůstala po celou dobu, ale vyhrát nemohla. Velmi 

specifická byla show v Bahrajnu. Vláda ji chtěla zakázat, tvůrci si ji prosadili tím, 

že muži a ženy v domě žili odděleně. Po několika týdnech ovšem i tuto 

modifikaci přestali státníci akceptovat a reality show zakázali úplně. Jiná 

arabská země se pak už o Big Brothera nepokusila.  

Velmi podobná show byla nám bližší VyVolení, vznikli v Maďarsku pod 

názvem Viló Világ. Další podobná show proběhla na Slovensku pod názvem 

Mojsejovci. 

O něco víc drsnější podmínky měli soutěžící v show The Golden Cage. 

Žili v luxusním domě ve stejných podmínkách jako soutěžící Big Brothera, lišil 

se pouze systém vyřazování. Měli se vyřadit mezi sebou pouze psychickým 

nátlakem.  

The Farm je reality show, kde žije skupina soutěžících na farmě, daleko 

od civilizace. Realizuje ji konkurence Endemolu Strix. Pravidla vyřazování jsou 

stejná, liší se prostředím, které připomíná podmínky Survivora jen ve více 

evropském prostředí. 

Extrémnější životní podmínky má soutěž Survivor. Princip jsem už 

zmínila v předchozí kapitole. Lze ho ale spíš zařadit do typu Adventures.  A 

podobné reality show jako The Mole, Amazing Race nebo Coach Trip bych 

zařadila do obou.  

Mezi Special living environment, docusoap a makeover typy najdeme 

reality show The Biggest Looser. Dvě skupiny soutěžících jsou umístěny 
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v izolaci, kde pod dozorem trenérů hubnou. Každý týden jeden odchází – vždy 

z toho družstva, které shodilo celkem méně kilogramů.  

Další méně úspěšnou show u nás lze zařadit do special environment – 

The Bar. Verze, kterou vysílala televize Prima, nebyla přesně podle licence 

produkce Strix, čemuž bych přisoudila příčiny jejího propadu. 39 

Naprosto nový model, který ještě žádná televize neodvysílala, ale 

existuje jen ve formě pilotu, je hybrid Quiz a Special environment show nazvaný 

Stark Naked. Lidé přichází do domu, ve kterém budou bydlet ve spodním 

prádle. Podstupují vzájemné soutěžení v kvízové soutěži, kde získávají body a 

za ty si mohou ve speciálním „obchodě“ vybrat, co k životu potřebují (jídlo, 

oblečení, vybavení domu atd.).  

Na typech docu soaps a special living environment je dobře znatelný 

posun a vývoj televizní zábavy. The American Family, The Real World, Loft 

Story i Big Brother vyvolali zpočátku bouřlivé reakce publika, které zároveň 

zajistili sledovanost. Diváci potřebovali být součástí dění, což byli, když denně 

soutěžící viděli také v tisku. V 21. století pak už nemůže být skandální The 

Golden Cage nebo Stark Naked. Diváci už si „zvykli“ vidět intimní soukromí lidí 

jako jsou sami.  

Zmíněné reality show k odkrytí společenských tabu přispěly. Důkazem 

tomu mohou být právě vznikající reality show typu Stark Naked.  

Jednotlivé epizody jsou stříhány a prezentovány jako seriály, kde si 

hlavní hrdiny může někdy vybrat divák sám. Má tedy pocit, že může show a její 

vývoj ovládat. K tomu se přidává, že psychologie postav je velmi jednoduše 

čitelná, což vede diváka k tomu, že k seriálu přilne. Televizní archeologie, podle 

Ramoneta, napovídala, že takový pořad (kde se prolíná voyeurismus 

s exhibicionismem) se ohlašoval dlouho a byl nevyhnutelný.40 

Celebrity show je typ reality show, které se jako soutěžící účastní 

celebrity. U nás se ještě nevysílala opravdová docusoap, kde by byla v hlavní 

roli celebrita. V USA se takové show dočkali u The Osbournes. V Holandsku se 

v roce 2000 začala vysílat celebrity verze Big Brothera. Nelišila se prostředím, 

účastníci byli často „béčkové“ kategorie a pravidla u celebrity show bývají méně 

striktní.  

                                                
39 více viz kapitola Prvky reality show jako vlivy na jejich přijetí u nás, Lidé jako my 
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The Surreal Life sledoval v USA soužití několika celebrit. Celebrity Camp 

nebo I´m Celebrity, Get Me Out of Here! jsou show podobné Survivor. Dokonce 

produkce formátu Survivor Castaway Productions žalovala producenta I´m 

Celebrity,… firmu Granada. Žaloba úspěšná nebyla, stejně jako když se 

Endemol snažil napadnout producenta Való Világ.  

Televize Prima uvedla před necelými dvěma lety reality show Bar, která 

byla založena na koexistenci celebrit a lidí z ulice. Byli rozděleni na 2 skupiny, 

žili společně a střídavě provozovali veřejný bar.  

V USA byl divácky úspěšný pořad The Simple Life, kde se „v hlavních 

rolích“ objevili 2 dívky z bohatých rodin – Paris Hilton a Nicole Richie. 

V několika sériích se objevili, jak pracují na farmě, nebo dělají servírky.  

Nejnověji se teď plánuje natáčení reality show ve stylu The Osbournes. 

Americká herečka a svobodná matka Denise Richards zůstala po rozvodu 

s Charlie Sheenem se dvěma dětmi a rozhodla se svůj příběh nabídnout 

televizní stanici E!.41 

Celebrity show se u nás v poslední době objevili při hledání talentů 

v tanečních show Star Dance (Strictly Come Dancing) a Bailando- Tančím pro 

tebe (Bailando por por un sueňo). Star Dance připravuje osm soutěžních párů- 

vždy jeden profesionální tanečník a celebrita, dokumentují se také jejich nácviky 

tance, vztah páru a pokrok během tréninků.  Princip soutěže Bailando byl 

stejný, jen výherce soutěže získal pomoc někomu blízkému.  

Diváci se zajímají o život slavných, na to producenti vsadili. Soutěže 

patřili k úspěšnějším, ale „revoluci“ ve vývoji reality show nevyvolali. K odkrytí 

tabu ve společnosti se snažili přispět. Bylo možné vidět, že celebrity jsou 

obyčejní lidé jako „my“, nebo se to aspoň snaží předstírat. Lidi zajímá, jestli se 

jejich oblíbený moderátor nebo sportovec naučí tančit za 2 měsíce nebo když 

se moderátorka večerního zpravodajství rozpláče před kamerou. Je to známka 

toho, že to jsou lidé jako ti u obrazovek. Celebrity se stali dosažitelnými a stát 

se celebritou – třeba prostřednictví reality show – také.  

Dating show je pořad o hledání partnera. U nás byl tento typ pořadu už 

na počátku vysílání televize Nova. Rande bylo založeno na výběru partnera ze 

                                                                                                                                          
40 srov.: Ramonet, I.; Tyranie Médií, Mladá Fronta, 2003, kap. Loft story, aneb konformismus nízkosti 
41 ČTK, Herečka Richardsová do reality show (internet), 13. 2. 2008, revize 8. 3. 2008, publikováno na: 
http://mam.ihned.cz/c1-22950780-herecka-richardsova-do-reality-show.  
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tří nabízených. Další původní český seznamovací pořad se objevil na Nově 

v roce 2004 pod názvem Milionový pár. Byl ukončen po 4 epizodách, údajně 

pro pornografickou minulost několika soutěžících.  

V roce 2007 se Nova pokusila o další dating show, tentokrát vsadila na 

koupený formát, který vysílá ABC pod názvem The Bachelor. Vem si mě! je 

reality show, ve které si jeden muž vybírá z 25 žen. O show samotné a o 

diváckém zájmu se zmíním v další kapitole. 

Tato show ukázala veřejnosti, že vlastně není nic špatného na tom hledat 

a doslova bojovat o bohatého muže. Soutěžícím nebránili kamery téměř 

v ničem – hádkách, pomluvách, v otevřených konfrontacích. Určitě diváci mohli 

už takové emotivní projevy vidět v docu soaps nebo special environment show, 

ale ty se nesoustředili výhradně na konflikty mezi páry nebo „souboje“ o přízeň. 

Tabu už není ani seznamování nebo intimní život dvou téměř neznámých lidí.  

O něco málo dříve než The Bachelor se začala vysílat show Temptation 

Island. Jednalo se o jakousi zkoušku důvěry mezi mladými manžely nebo 

partnery, kteří od sebe byli odděleni a v exotickém prostředí žili se svobodnými 

opačného pohlaví. Pointou show bylo sledovat, jak se vyvíjí vztahy soutěžících 

v takové společnosti.  Vystavení se zkoušce věrnosti před kamerami je určitě 

také něco, co běžně lidé nepodstupují ani bez kamer.  

Age of Love je formát stanice NBC, který pod názvem Vyvolená vysílala 

také slovenská televize Joj. V pořadu si jeden muž kolem 30 let vybírá 

partnerku ze dvou skupin žen, dvacetiletých a čtyřicetiletých, což on před 

soutěží netuší. Má se rozhodnout, jestli chce mladší krásnou dívku nebo starší 

a zabezpečenou bohatou ženu, která má často už vlastní děti. Pravidla jsou pak 

podobná jako u The Bachelor. Je to další sociální „problém“ který řeší mnoho 

lidí. Věkový rozdíl partnerů není rozhodně překážka a dokázat to museli i tvůrci 

televizní zábavy. Dokázali tedy, že věk a láska nejsou vždy přímo úměrné, ještě 

před několika málo desítkami let nebo ani možné aby si muž vzal starší ženu, 

nyní se tak děje před televizní kamerou. 

Za zmínku určitě stojí dating show Single Moms, která se od výše 

uvedených podstatně liší. Deset mužů na počátku soutěže totiž bojuje o přízeň 

jedné ženy – svobodné matky. Díky postupnému vyřazování zůstanou 

v posledním díle pouze 2 finalisté – noví potenciální tatínci. S nich si maminka 

může (ale nemusí) nového otce svých dětí vybrat. 
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Svobodných matek je v naší společnosti mnoho, už dávno to není nic, co 

by se mělo tajit nebo bylo jakkoli společensky nepřípustné. Single Moms 

představuje příběhy 3 žen, které vychovávají své děti sami a nemají možnost 

partnera nikde potkat. Je to také sociologický problém, na který show 

poukázala.  

Dating show je mnoho. Ty, ve kterých vystupují teenageři, je většina. 

Mají podobné principy nicméně i ty jsou sledované nejen mladým publikem. 

Ukazují chování, seznamování a intimní život dnešní mládeže. Například to 

jsou: 4 Go Dating, Next, Dating the Enemy, Meet My Mom. 

Není mnoho reality dating show, které by seznamovali homosexuály. 

MTV vysílá show Next, kde se seznamují také gayové, v Americe se vysílala 

show Boy Meets Boy. Světového ohlasu se ani jedna z nich nedostala. Řekla 

bych, že čas těchto reality show přijde. I když je společnost k homosexuálům 

víc tolerantní, tak se tolik veřejně neprezentují (aspoň ne v evropských zemích). 

Talent searching show je velmi oblíbená a stále více populární oblast 

televizní zábavy. V tomto oboru existuje mnoho variací jednoduchého principu 

vyhledávání talentů v různých oborech lidské činnosti. Show obvykle začíná 

castingem, ze kterého se postupně selektují fináloví účastníci. U nás tento typ 

show uvedla, podle přejatého formátu Pop Idol, pod názvem Česko hledá 

superstar. První sérii sledovalo téměř 3 miliony diváků. 42 Byla to první show 

tohoto typu, další dvě řady už této sledovanosti nedosáhly. V roce 2008 začala 

Nova vysílat další show o hledání talentů, která zaznamenala úspěch mimo jiné 

také na britské ITV, ale nedosahuje výsledků jako Superstar.  Více se o obou 

zmíním níže.   

Hledá se mnoho talentů i jinak zajímavých lidí z ulice. Několik těch 

nejznámějších: 

The Apprentice - hledání businessmana, který pracuje ve vedení 

společnosti Donalda Trumpa – ten ji sám i moderuje; vzniklo několik obdobných 

verzí. 

America´s Next Top Model – hledání modelky, dívky žijí také ve 

společném domě (prvky docu soap), odborníci je postupně dle výsledků v 

různých disciplínách vyřazují. 
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Project Runaway – hledání módního návrháře. 

Best Dish – na casting přijdou lidé z ulice, přinesou své nejlepší jídlo, 

odborná porota vybere postupně finalisty a ty učí připravovat ta nejexkluzivnější 

jídla, vítězí ten nejlepší kuchař. 

Babyballroom – hledání talentů mezi dětmi kolem 10 let, které mají 

taneční ambice; pravidla jsou pak podobná jako u Star Dance. 

Dancing on Ice/ Star Dance – profesionální tanečník/krasobruslař učí 

celebritu tančit/ bruslit, zařadit tyto show lze spíš do celebrity show, pravým 

účelem show není hledání talentu, ale spíš vyšší pravděpodobnost diváckého 

zájmu pokud se soutěže účastní celebrity. 

Pop Idol/ X Factor – u nás vysílané jako Česko hledá superstar a X 

Faktor, princip soutěže stejný, liší se jen ve věkové struktuře soutěžících; vítěz 

získá smlouvu s nahrávací společností. 

America´s Got a Talent – hledání nedefinovaného talentu, přihlásit se 

může kdokoli, kdo umí něco neobvyklého; jen obtížně lze tuto show aplikovat 

na našem trhu – více v následující kapitole. 

On the Lot – hledání začínajíc režiséra, vítěz získá smlouvu na milion 

dolarů od společnosti DreamWorks; finalisté musí každý týden natočit krátký 

film na zadané téma, filmoví tvůrci ho zhodnotí a diváci rozhodnou. 

Priest Idol – i náboženství se stalo předlohou pro reality show, malá 

britské město chce obsadit místo vikáře, během jednoho roku musí přesvědčit 

věřící v komunitě Máří Magdalény; o vítězi rozhodne porota složená 

z představitelů diecéze43. I církev se tedy otevřela veřejnosti prostřednictvím 

takové show. Nejedná se o první pořad svého druhu. Obsáhle se tématice 

náboženství v televizi věnuje Neil Postman v celé kapitole knihy Ubavit se 

k smrti. Církev v USA vystupuje na obrazovce už delší dobu a pravidelně. 

Náboženství musí být podáno jako zábava, kde je v hlavní roli kazatel, Bůh až 

na druhém místě. Uctíván má být právě kazatel.44 Řekla bych, že náboženství 

televize spíš využívá, než se jí brání – členové církve pochopili sílu médií. 

Proč je divácky úspěšné hledání talentů? Nenahlížíme často do ničího 

soukromí, nevidíme žádné intimní okamžiky obyčejných lidí, důvody 

                                                                                                                                          
42 Česko hledá Superstar sledovalo na 3 miliony diváků (internet), 15. 3. 2004, revize 17. 1. 2008, 
publikováno na: http://www.tvcentrum.com/?action=shortnews&num=448. 
43 Kruml, M., Velká Británie hledá „Superkněze“, Hospodářské noviny, 20.9.2004 
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sledovanosti a zájmu jsou tentokrát v jiné oblasti – v zábavě. Divákům se 

nepředkládal příběh jako u docu soap nebo special living environment, stále byli 

v hlavních rolích obyčejní lidé, ale přeci jen trochu odlišní. Mají nebo si myslí, že 

mají, talent. Show pak sleduje proces jak se „stávají“ celebritou. Přenosy jsou 

často vysílány živě a je často možné finalisty vybrat nebo vyloučit. Nově vzniklé 

celebrity jsou často po skončení soutěže pod stálým tlakem médiích – a to spíš 

tištěných – které se jejich příběh snaží dokončit. Některé pak zaniknou nebo se 

stanou opravdu celebritou.  

Život slavných byl ve středu zájmu od vzniku médií. Nahlédnutí do 

soukromí, které je tak nedosažitelné je o to přitažlivější. Být u toho, jak taková 

celebrita vzniká, možnost ji poznat ještě jako obyčejného člověka z ulice, je 

přitažlivá šance. Ukázat krok po kroku cestu ke slávě (díky svému talentu) bylo 

tabu. Televizní zábava dala možnost prosazení se mnoha talentům, které by 

bez ní možná svět nikdy nepoznal. 

Adventure reality show jsem už zmínila u Special living environment 

(např. Survivor), nicméně v těchto show byli soutěžící vystaveni extremnějším 

podmínkám pro přežití. Ve většině adventure show ale účastníci nežijí ve 

speciálním prostředí. Není to hlavní smysl tohoto typu reality show.   

Další show z exotického prostředí, kde několik dvojic cestuje po světě, se 

začala v roce 2001 vysílat v USA. Amazing Race začíná castingem rozdílných 

dvojic (partneři, kamarádi, rodina apod.), které se vždy podle zadaných instrukcí 

s určitým množstvím peněz dostat na určené místo a splnit zadané úkoly. 

Každou dvojici na její cestě sleduje malý štáb.  

Evropská verze v méně extrémních podmínkách se vysílá pod názvem 

Coach Trip. Vybrané dvojice cestují autobusem po evropských městech, 

v každém městě mezi sebou jednu dvojici vyloučí. Show se zabývá hlavně 

příběhy a vztahy mezi dvojicemi. 

The Mole je na rozdíl od předchozích založen na soutěžích a kvízech. 

Pravidla jsou poměrně komplikovaná. Ve zkratce: jeden ze skupiny je vybraný 

jako “krtek“, musí ostatním kazit soutěže, ve kterých získávají peníze k celkové 

výhře. Ani diváci netuší, kdo je tento narušitel a mohou interaktivně tipovat. 

Každý týden tipují soutěžící formou kvízu, kdo mezi nimi je krtek, soutěžící 

                                                                                                                                          
44 srov.: Postman, N.; Ubavit se k smrti: Veřejná komunikace ve věku zábavy, Mladá Fronta, 1999 
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s nejmenším počtem bodů odchází. Show se odehrává v exotickém prostředí 

(které exteriérem připomíná Survivora), ale životní podmínky nijak extrémní 

nejsou. Zkoumá se spíš reakce a psychické odolnost jednotlivců. Lhaní za 

účelem dosáhnout výhry je dokonce vyžadováno. Každý bojuje sám za sebe. 

Podle mě jde o jednu z nejpropracovanějších show, která je bohužel finančně 

hodně nákladná. Nápad ovšem považuji za jeden z nejlepších nejen v tomto 

typu. 

Oblíbenost těchto reality show lze hledat opět jinde než jako 

v předchozích typech. Určitě je to prostředí, ve kterém se odehrává a 

atraktivností soutěží, vztahů mezi soutěžícími. Příběh se tvoří jinde než u docu 

soap nebo special living environment, vzniká jen díky prostředí a úkolům, které 

soutěžící musí plnit.  

Make over nebo self improvement jsou show, které se zabývají 

změnou nebo vylepšením fyzického vzhledu, chování, stravování, oblékání, ale 

i předmětů nebo prostorů, ve kterém žijeme.  Účastníci se svěřují do rukou 

odborníků (často za asistence celebrit), kteří jim pomáhají s proměnami. Měnit 

mohou běžné vlastnosti nebo věci, ale existují i extrémní verze reality show, 

kde se soutěžící svěřuje například plastickému chirurgovi (The Swan). Zatím 

jsou častější „light“ verze make over, pořady, kde se mění nebo přestavuje byt 

(např.: Extreme Makeover: Home Edition), auta (Pimp My Ride) a postavy (You 

Are What You Eat, Fat Resort). Pravidla jsou různá, ale ve většině případů se 

nesoutěží, cílem show je ukázat cestu k proměně. Divácky zajímavé jsou 

z hlediska inspirace ve vlastním životě, protože účastníci jsou opět lidé jako my 

ostatní – nebo jsou na tom hůř než divák. Jsou tlustí, ošklivý mají malý, 

nezařízený byt a rozhodli se změnit to změnit. Povede se to? Televize ukazuje, 

že je to možné. Už se otevřeně mluví o tlustých nebo ošklivých lidech, vždycky 

takové lidé existovali a chtěli to změnit. Přispěly k tomu také show, které 

takovým lidem chtěli pomoct nebo poradit. Pořady, ve kterých se přeměňuje 

například byt, se tabu společnosti dotýkají podstatně méně. Kamera se dostane 

do bytu obyčejných lidí, ale pořad se soustřeďuje spíš na přeměnu prostoru než 

na soukromí nájemníků.  

Žánr talk show bych do reality show nezařazovala jako typický příklad. 

Neznamená to, že ale neměli na společenská tabu vliv. Tím, že určité show ale 

nastolili kontroverzní témata, se na boření tabu podíleli také. Před kamerami se 
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setkali staří přátelé nebo rodiny po několika letech, nevěrný manžel s milenkou 

a manželkou zároveň, prostitutky o své profesi, před kamerami se objevila 

zklamání, dojetí i nenávist.  

Téměř jistota talk show je, že z televizních obrazovek nezmizí úplně, 

zatímco reality show takové trvání zajištěné nemají. Rozhovory a diskuze se 

mohou lehce modifikovat podle aktuálního stavu a nálady ve společnosti. Jsou 

lehce variabilní a méně nákladné než většina reality show. V letech 1997- 98 

byl nejsledovanější pořad v USA Jerry Springer Show a to až 8 milionů diváků 

denně. 45 Základní myšlenka pořadu byla jednoduchá. Základem bylo proti sobě 

postavit dvě osoby, které mají důvody se nemít rádi nebo se dokonce 

nenávidět. Často došlo i ke rvačce. Ignacio Ramonet ve své knize Tyranie 

médií dává příklad na jeho dvou  talk show. Průběhu se aktivně účastnilo i 

publikum a dost často také ochranka u pódia. Není se čemu divit, pokud mají 

pořady podtitul: Mami, chceš si mě vzít?, Jsem těhotná s transsexuálem, 

Čekám dítě s Vaším manželem, Beru si svou sestru, Miláčku, šlapu chodník, 

Ráda ukazuji své tělo, Vystavuji svůj soukromý život na internetu.46 Témata jsou 

rozhodně důkazem toho, že před kamerami lze diskutovat o čemkoli a svěřit se 

„národu“ s jakýmkoli problémem nebo tajemstvím. Tabu už nejsou rodinné 

rozepře, nevěra, sex, sexuální orientace. Čím více je téma tabuizované, tím 

více zájmu vzbudí a tím spíš dané téma přestává být tabu. 

Tento pořad dostával v období nejvyšší sledovanosti týdně kolem 4000 

nabídek od Američanů, kteří byli ochotni za cenu svého soukromí stát se na pár 

okamžiků slavnými. 47 Touha po slávě je jednou z příčin boření společenským 

tabu. 

Existují pořady a reality show, které do žádného z předchozích typů 

nelze zařadit. Nicméně je potřeba je zmínit. Jedná se o extrémní a výjimečné 

show, které ovšem „pomohli“ televizní zábavě ukázat nebo zavrhnout cestu 

dalšího vývoje.  

Začala bych show, která je z dílny Endemolu a vysílá se už od roku 

2001. K nám se ještě nedostala a troufám si říct, že ani nedostane.48 Fear 

Factor je soutěž mezi několika dobrovolníky o určitou sumu peněz. Pořad, ve 

                                                
45 Ramonet, I.; Tyranie Médií, Mladá Fronta, Praha, 2003; str.116 
46 srov.: www.tv.com, Jerry Springer Show/Episodes 
47 Ramonet, I.; Tyranie Médií, Mladá Fronta, Praha, 2003; str.118 
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kterém vidíme, co jsou lidé schopni udělat pro peníze. Velkou roli hraje 

moderátor, který by měl umět soutěžící přesvědčit a vyprovokovat k takovým 

činům jako skočit odkudkoli kamkoli, sníst nebo vypít cokoli (třeba červy, krev 

apod.), potopit se třeba i s autem, přejít třeba po střepech, lehnout si do rakve 

plné švábů nebo hadů. Soutěžící dopředu netuší, co je v soutěži přesně čeká. 

Vidíme úplně jiné emoce než v ostatních reality show. Tato soutěž poskytne 

takové záběry, které jen málokterá jiná show. Snaží se posunout hranice 

zábavy dál. Jedna reality show podle mě ovšem nestačí. Pokud má být běžné, 

abychom v televizi sledovali pojídání hmyzu, tak by bylo potřeba více takových 

show a určitě více tolerantního publika. Různé verze Fear Factoru se vysílali 

mnoha zemích, ale prakticky jen v USA měli úspěch. Byla stažena z vysílání 

nejčastěji kvůli nezájmu diváků, v USA byla vysílána v několika řadách, ale i 

tam ji kritizovala American Human Asociation.49 

Úplně jiná je kontroverzní německá reality show produkovaná 

společností Endemol v roce 2005. 12 dobrovolníků – mužů- se zúčastnilo 

soutěže Sperm Race o nejpotentnějšího muže. Show měly prý podpořit zájem o 

téma mužské plodnosti. Porota složená z expertů rozhodne o vítězi, který získá 

automobil Porsche.50Je otázkou, jestli se jednalo o osvětu publika nebo další 

zkoušku, co ještě je schopen divák sledovat. 

The Big Donor Show je také dílem nizozemského Endemolu. Diváci si 

mysleli, že rozhodují o tom, kdo zemře a kdo bude žít. Jednalo se ale o 

důmyslnou mystifikaci. Dárkyně ledviny Lisa byla herečka, ale „soutěžící“ byli 

skuteční lidé, kteří měli nefunkční ledviny. Do soutěže šli bez zaváhání, aby 

upozornili na nedostatek transplantovaných orgánů, což prý byl jediný důvod, 

proč BNN show uvedla. Diváci prostřednictvím sms měli rozhodnout, kterému 

dárci má Lisa orgán „dát“. V poslední minutě, kdy se měl zveřejnit výherce, 

přiznal moderátor fikci.51 Je otázkou, jestli na problematiku s dárcovstvím 

orgánů nelze upozornit humánnějším způsobem. V medicíně bylo mnoho tabu, 

která se postupně odkrývají, ale stále jich ještě pár zbývá. 

                                                                                                                                          
48 více v kapitole „Rozdílné přijetí reality show u nás a ve světě. 
49 srov.: http://en.wikipedia.org/wiki/Fear_Factor. 
50 Harding, L.; Big sperm race is staget on German reality TV (internet); 30. 1. 2005, revize 19. 2. 2008, 
publikováno na: http://www.guardian.co.uk/media/2005/jan/30/realitytv.germany. 
51 Reaside, J.; How low can Dutch TV go?, The Guardian, 30. 5. 2007 
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Show Cat and Mouse si zvolila originální hlavní hrdiny: dealer drog, lupič 

(podařilo se mu utéct z vězení), zloděj klenotů, hacker a atentátník. Team má 

ukrást sportovní vůz, obraz a koně. Bohatí majitelé o celé akci podrobně vědí, 

jejich ochranky ovšem ne. Organizace Victim of Crime Trust považovala pořad 

za velmi nevhodný a návodný pro širokou veřejnost, Channel 4 se brání, že 

nejde o návod, protože nebudou odvysílány detaily celé přípravy.52 Loupeže i s 

jejím návodem v přímém přenose tedy taky velmi zaujala širokou veřejnost. Děj 

se podobá americkému filmu Oceans 11, reality show se tentokrát nechala 

inspirovat. V mnoha případech to je spíš naopak – filmy jsou inspirovány reality 

show. Ukázat, jak něco ukrást (a ne ve filmu) je, řekla bych, převratný. Hodně 

kontroverzní nicméně velmi originální show.  

V hlavních rolích mají kriminálníky také v Ruské reality show Rudá 

kalina, ale trochu odvážněji. Casting talentové pěvecké show probíhal výhradně 

mezi vězni. Přihlásit se mohou všichni, vítěz show získá svobodu. Největší 

riziko vidí producenti v systému hlasování, který může celý ovládnout mafie. 

Výherce, který se pak na svobodu dostane, nebude třeba nejlepší zpěvák, ale 

zato vynikající masový vrah. 53 Podle mě je takový typ show možný jen 

v zemích, kde má svoboda jiný význam než v evropské a americké tradici. 

Tímto směrem si myslím, že cesta k dalšímu vývoji reality show nevede. Je to 

velmi kontroverzní námět, který je realizovatelný jen v určitých částech světa a 

reakce publika nelze předvídat. Není to reality show, která by bořila tabu, spíš 

jen vyvolala mnoho otázek, jestli je možné jít tímto směrem k rozvoji televizní 

zábavy. 

Pořad 60 Minutes, který vysílá americká CBS, dokázal, že sledovanost je 

zaručena, pokud jde o prostý život. V roce 1998 odvysílali v přímém přenosu 

eutanázii prováděnou Jackem Kevorkianem.54 Kam tedy lze až zajít, když 

v jedné z nejlidnatějších zemí světa umírá v prime timu člověk v přímém 

přenose? Neštěstí a smrt láká pozornost masy diváků. Ani jedno z toho už není 

tabu. 

Na jaře roku 2007 obsadilo město Bonanza City 40 dětí ve věku od osmi 

a půl do patnácti let, kteří se účastnili nové reality show Kid Nation. Každý 

                                                
52 Kruml, M., Reality show vítají i zločince, Hospodářské noviny, 24. 3. 2004 
53 Kruml, M.; V Rusku chystají reality show pro vězně, hlavní cenou je svoboda, Hospodářské noviny,    
17. 3. 2003 
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dostal na počátku 5000 dolarů, v každém díle soutěží o zlatou hvězdu (v 

hodnotě asi 20000 dolarů), nikdo nikoho nevyřazuje, děti mohou odejít, když se 

jim po rodičích bude stýskat. Bydlí ve 4 obvodech, na počátku si musí určit, kdo 

bude obchodník, kuchař, dělník apod. Podle společenské vrstvy dostávají 

zlaťáky, které v místních podnicích mohou utratit. Děti bydlí v podmínkách 

z konce 19. století, sami se musí postarat úplně o všechno. Z dospělých přijdou 

do styku pouze s moderátorem. Několik dětí bylo zraněných, což vzbudilo 

veřejnou diskuzi stejně jako rozpory, zda jde o zakázanou dětskou práci. Bylo 

ovšem uznáno, že děti nejsou herci, ale spíš jde o soutěž, sociální experiment 

nebo – jak tvrdí tvůrci – natáčení dětského tábora. 55 

Kid Nation podle mě ukazuje směr, kterým se budou některé další reality 

show ubírat. Děti v hlavních rolích show jsou vděční a originální. Tabu 

přestávají být také děti v roli dospělých, v boji o přežití a společenské uznání. 

Otázkou je, zda je správné dát dětem do ruky takové množství peněz. Životní 

hodnoty se začnou u dětí ubírat jiným směrem. Nelze ovšem posoudit, zda 

správným nebo špatným. 

 
 
 

5. PRVKY REALITY SHOW JAKO VLIVY NA JEJICH 
PŘIJETÍ SPOLEČNOSTÍ 
 
Přijetí nebo nepřijetí show publikem závisí na mnoha faktorech a 

konkrétní společnosti i její mentalitě. Každý národ má určitou historii, která na 

přijetí zábavy má zásadní vliv. Společnost může být poznamenaná vývojem 

ovšem rozdílně generačně. Cílová skupina diváků do 25, 30 let je zásadně jiná 

než diváci nad 50 let. Každá generace i společnost vnímá tabu společnosti 

jinak.  

Reality show musí splňovat určitá kritéria, aby ji publikum přijalo. 

Skutečnost, že je show úspěšná na jednom mediálním trhu, neznamená 

zaručený úspěch na jiném. Nelze určit dopředu s přesností, jak bude publikum 

reagovat. Vyberu několik zásadních prvků, na kterých je reality show 

                                                                                                                                          
54 Ramonet, I.; Tyranie Médií, Mladá Fronta, Praha, 2003; str.119 
55Karlík, M., Kid Nation – dětská reality show (internet), 26. 9. 2007, revize 2. 3. 2008,  publikováno na:  
http://www.radiotv.cz/televize-clanky/4756/kid-nation---detska-reality-show.html. 
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postavena. Každý z nich „pomohl“ k odhalení“ určitých tabu ve společnosti. 

Srovnám, jak jsou tyto prvky oceněny v jakých typech show a jak tyto pořady 

přijalo publikum ve světě a u nás. 

 

5.1  Lidé jako my 
 

V reality show jde o zachycení dramat každodenního života, k tomu jsou 

tedy potřeba obyčejní lidé, kteří se od průměrného diváka nijak výrazně neliší. 

Na tomto principu je mnoho reality postaveno. Pak už je jen rozdíl 

v podmínkách, v jakých podmínkách se účinkující nachází. Možnost identifikace 

je základním znakem reality show obecně. Pečlivé castingy soutěžících jsou 

běžné u všech typů pořadů. To oni tvoří reality show a proto je to jeden ze 

základních kamenů.  

Dobrý příklad nám může být casting na VyVolené 1 nebo na Výměnu 

manželek. U obou show hrál casting velmi zásadní roli. Důležité bylo najít lidi 

„jako my“ – aby si divák vždy našel toho blízkého, někoho komu může fandit, 

s kým se může identifikovat, ale i „záporná“ a nesympatická postava je velmi 

podstatná. Do jisté míry se jednalo o sociální experimenty, které diváky přitahují 

nezávisle na původu a kultuře společnosti. Horší byl výběr soutěžících u 

VyVolených 2 a Big Brothera na konkurenční televizi Nova. Věková, sociální a 

intelektuální struktura účastníků soutěže odpovídala velmi úzké skupině diváků. 

Ovšem ani dobrý casting není zárukou úspěchu. Podstatnější věc je také 

umět ukázat, že jedinci v show jsou „lidé jako my“. Tento problém byl velmi 

zřetelný u reality show Bar. Casting byl velmi dobrý, dobrá byla i kombinace 

soužití celebrit s lidmi z ulice. Konflikty, hádky, pomluvy i láska byla zřejmá 

hned od prvního týdne vysílání. Také dramaturgický záměr byl jasný, ani jedno 

se nemělo možnost projevit. Televize Prima se rozhodla soutěž nasadit hned po 

skončení 2. řady VyVolených do letního schématu. Nejen, že diváci už byli 

reality show přesyceni, ale letní večery divák netráví tak jako v ostatních 

měsících. Za další příčinu neúspěchu považuji změnu struktury show, než jakou 

doporučuje bible pořadu a která se osvědčila v severských zemích. Show se 

má natáčet nikoli 2 (jako tomu bylo u nás) ale 3 měsíce. První fáze má být o 

sžití účastníků, budování a příprava na provoz baru. Naši soutěžící začali 

pracovat v úspěšném baru na lukrativním místě. Přípravy i natáčení se potýkalo 
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s technickými problémy – hlavně, co se týče zvuku a pokrytí kamerami celý 

prostor, kde se soutěžící pohybovali. To vše byly příčiny neúspěchu show, která 

by podle mě se správným načasováním a dodržením formátu soutěže slavila 

úspěch.  

 
 

5.2  Příběh a emoce 
 

Od první prvku se vlastně tento odvíjí. Aby k vytvoření příběhu a emocí 

došlo, je třeba dobrého „obsazení“. Příběhu je často potřeba pomoct, jde to 

lépe, pokud se účastníci doplňují. Tyto prvky byly hlavní a rozhodující ve 

sledovanosti a úspěchu proti sobě nasazených reality show VyVolení a Big 

Brother. Pro úspěch VyVolených hovoří spousta faktorů a pro relativní 

neúspěch Big Brothera také (viz níže). Tady bych použila srovnání jiných show 

– Chůva v akci a Výměna manželek. Emoce a příběh byly základem obou show 

ovšem jen ve Výměně manželek se povedlo přenést oba prvky do reality. 

Výměna manželek zobrazovala celé rozehrané situace, od původu 

konfliktu, přes jeho rozvinutí až k vyvrcholení. Natáčení působí dojmem, že 

jsme svědky autenticky všechny situací a vše na sebe navazuje. V případě 

Chůvy v akci je ukázaný vyhrocený konflikt, ne vždy je ukázáno, jak k němu 

došlo. Spíš máme pocit, že natáčení příběh naruší, než že ho sleduje. Prožitek 

účastníků show má blíže k bulvární publicistice, jejich prožitky zobrazuje 

povrchní klipovitou formou. Neumí účastníky napnout a ukázat příběh, který 

možná i vedle natáčení vznikl.  

Show by měla umět emoce vyvolat, ale pak je zároveň i ukázat – 

v příběhu, ne samostatně. Kontinuita je v mnoha případech základem úspěchu. 

Pokud se ho nepodaří zachytit přímo při natáčení, je ještě šance ho vytvořit 

v postprodukci. Ještě si pamatuji na cedule od maďarských konzultantů v režijní 

místnosti VyVolených: „sledujte a tvořte příběh“, ve střižnách pak „hledejte a 

stvořte příběh“.  

 
 

5.3  Síla osvědčeného formátu 
 

Definici formátu pořadu už jsem zmínila. Jeho zakoupení by mělo být 

předběžnou zárukou zájmu diváků. Řekla bych ovšem, že český divák je 
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opravdu velmi specifický. Nelze nikdy přesně odhadnout, co bude pro masové 

publikum přijatelné. Často jde při realizaci nového formátu o „pokus a omyl“. Po 

několika letech fungování konkurenčních komerčních televizí už jsme schopni 

odhadnout víc. Podle mě si žádná z televizí netroufne odvysílat pořad My Last 

Words nebo Over My Death Body – tedy reality show, kde v hlavní roli vystupují 

umírající. Na rozdíl od rodinných show s dětmi jako You are kidding me nebo 

„mírumilovné“ hledání jakýchkoli talentů – za to mluví 3 úspěšné řady SuperStar 

nebo dvě řady StarDance.  

Divák se musí umět s účastníky nebo příběhem ztotožnit a ještě lepší je, 

když příběh může divák ovlivnit sám. Každý pořad potřebuje svoji ikonu. Ve 

VyVolených 1 to byl její výherce Vladko, v první sérii SuperStar zase Sámer 

Issa. Oba byli z velké části důvodem, proč se diváci na pořad dívali. Takové 

ikony je třeba umět rozpoznat a pak je v soutěži udržet. I to patří k umění tvůrců 

– příběh i emoce je možné stvořit za určitých podmínek i tam, kde nejsou.  

Naše komerční televize dávají přednost koupeným formátům nebo se 

jimi nechávají inspirovat. Koupené formáty mají za sebou určité odezvy 

v publiku, i když jiného národa. Lze je ovšem modifikovat a přizpůsobit na 

„míru“ místním podmínkám. V našich televizích by nebyl podle mě přijatý pořad 

typu Fear Factor. Což lze nazvat osvědčeným formátem, ovšem v této formě 

nevhodný pro českého diváka, který jen těžko přijímá. Donutit mladou žena, aby 

před kamerou snědla za určitý obnos peněž, třeba pavouka je u nás prakticky 

nepřijatelné. To snad ani nelze nazvat tabu naší společnosti, ale spíš zvyk, vliv 

výchovy a nátury českého diváka. To byl také podle mě důvod neúspěchu Big 

Brothera televize Nova. I když jen těžko bychom hledali více osvědčený formát. 

Záleží samozřejmě na realizaci, což Nova nezvládla. Roli ve sledovanosti hrálo 

více faktorů. Účastníci divákům splývali, casting byl hodně nedokonalý, příliš 

cílený na mladé publikum. Dramaturgie chtěla postavit Big Brothera na 

otevřeném sexuálním chování soutěžících, kteří právě s tímto kritériem byli do 

domu nastěhovaní. Proti samozřejmě bylo i vysílání konkurenční show 

VyVolení ve stejném vysílacím čase.  

Stejně tak není záruka, že by byl úspěšný Extreme Makeover: Home 

edition. Je to pochopitelně velice finančně náročný projekt, nejsem si jistá, že by 

se našel podobný realizační tým. Základním kamenem tohoto pořadu je 

výborná dramaturgie, dobře vybraná rodina se silným příběhem (finanční 
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potíže, vážná nemoc člena rodiny). Najít štáb schopný tento formát zrealizovat 

není rozhodně snadné. A stejně těžké je najít dobré účastníky. Češi jsou víc 

introvertní, americké show vypadají pak v našich podmínkách úplně jinak. Náš 

trh je malý a více úspěšných castingů do podobných show je těžký a velmi 

rozdílný se srovnáním se zahraničím.  

Formát tedy není 100% záruka úspěchu. Pokud se dramaturgie a 

programové oddělení televize rozhoduje o novém pořadu, tak vybírá a sahá 

rozhodně k ověřeným formátům. Jen málokdy je pořad původní. A pokud se už 

takový pořad začne realizovat tak má prvky jednoho nebo více již vysílaných 

reality show. 

Zástupci každé významnější televize se setkávají na pravidelných 

veletrzích (MIP v Cannes, LA screening), kde televize nebo jednotlivé produkce 

nabízejí a předvádějí své nové pořady. Tam se určuje světový trend nové 

televizní zábavy. Letošní veletrh MIP v Cannes byl přínosem hlavně pro vlastní 

tvorbu televizí. Roli na televizním trhu budou hrát kvízové show s prvky reality 

show a nové talent show.  

 
5.4 Celebrity z ulice 

 

Prostřednictví reality show se z obyčejných lidí stávají celebrity (to je 

případ nejen talent show, ale i většiny special environment, v menší míře pak i 

dalších typů), celebrity se stávají obyčejnými lidmi (celebrity show, kde jsou 

slavní v neobvyklých rolích) nebo soužití celebrit s obyčejnými lidmi (u nás např. 

reality show Bar).  

U obyčejných lidí je nutná velká míra exhibicionismu, otázkou je pak co 

vše jsou ochotni „odhalit“. Tím, že jim dává prakticky neomezený prostor, tak se 

hranice „toho, co ukázat“ posouvali a stále posouvají stále dál. Koncept show 

„vítěz a poražený“ je motivací jak ke sledování, tak pro samotné účastníky. 

Američani se identifikují s touhou být slavný, to je hlavní důvod, proč si reality 

show získali a získávají masové publikum. I když je jejich sláva třeba negativní, 

tak diváci žijí s tím, že pokud se na někoho dívají miliony lidí, tak jsou účastníci 

důležití. Pocit důležitosti účastníci cítí, protože jim ostatní věnují pozornost. 

Jedno z poslání reality tv je, že se z obyčejných lidí stávají svým způsobem 
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celebrity. Důvodem sledování je také myšlenka, že třeba právě „já“ budu další 

celebrita.56  

Jonathan Storm v knize At Issue: Reality TV57 uvedl mnoho osudů 

celebrit, které reality show v USA vyplodily. Mnoho z nich pokračovalo 

v televizní a filmovém průmyslu, jiní si otevřeli obchod nebo restauraci. U nás 

jsou známí po delší dobu než pár dnů nebo týdnů po skončení show jen 

finalisté SuperStar. Je to pochopitelné. Stávající zpěváci neměli tehdy 

dlouhotrvající konkurenci. Sem tam se objevili skupiny, které na výsluní slávy 

zůstaly pár týdnů nebo měsíců. Aneta Langerová nebo Sámer Issa jsou podle 

anket velmi úspěšní konkurenti našich desítky let starých hvězd populární 

hudby.  

 
5.5  Sdílená zkušenost 

 
Václav Havel už v roce 1975 napsal esej Zpívá celá rodina, kde zmínil 

pojem „intimní masovosti“ televize. Zmiňuje, jak divák familiérně vnímá vše, co 

vidí. Osobnosti v televizi mluví přímo na něj ovšem zároveň na několik tisíc 

dalších domácností. V závěru eseje zmiňuje, že se diváci stávají zároveň i 

televizními hrdiny. Televize už tedy nevstupuje jen do naší kuchyně, ale také 

naše kuchyně vstupuje do televize. 58 

Identifikace s účinkujícím hraje důležitou roli a jsou k ní náchylnější 

teenageři, kteří častěji a intenzivněji řeší vztahy.59 Požitek ze show je také 

oceněn mírou sociální sdílnosti. Jedinec před obrazovkou hledá svůj portrét 

v médiích s určitou sociální skupinou. Motivace je také zájem okolí o stejný 

pořad. To nabízí témata ke konverzaci a tím také pomáhá lepšímu začlenění do 

kolektivu. Lidé chtějí být v obraze a mít pocit, že vědí, co se děje. Ten pocit jim 

dává titulní stránky bulvárů, která přináší „to, o čem se lidé potřebují bavit“.  

 
 
 
 

                                                
56 Reiss, S. a Wiltz, J., Reality TV: At Issue, str. 25 
57 srov.: Storm, J., Reality TV: At Issue, kap. 7: Reality TV Paticipants Enjoy Fame and Success After the 
Show is Over 
58 Havel, V. Zpívá celá rodina, Eseje a jiné texty z let 1970 – 1989, 1.vyd. Praha: Torst, 1999, str. 109 - 114 
59 Hiltrand, D., Reality TV: At Issue, kap. 14: Teenagers Identify with the Issues Presented , str. 54. 
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6. ROZDÍLNÁ PŘIJETÍ REALITY SHOW U NÁS A VE 
SVĚTĚ 

 
Předchozí kapitoly nám velmi jasně pojmenovali důvody, proč lidé reality 

show sledují a proč je jiný zájem o pořad u nás a například v USA. Jejich vliv 

působí ovšem na každou společnost – jen trochu jinak. Tabu rozhodně každý 

další odvážnější formát odhaluje. V závěru ovšem záleží na příjemcích, jak moc 

to dovolí. Na to má vliv výchova a historická minulost konkrétního národa. Další 

generace budou jistě jiné a podle mě se budou nynější děti daleko více podobat 

(ne-li vyrovnávat) těm americkým.  

Do devadesátých let kritici a teoretici médií odmítali, že televize dokáže 

z obyčejných lidí udělat neobyčejné, slavné hvězdy. Šéf Evropského institutu 

pronesl v roce 2002, že reality show jsou budoucnost televizní zábavy, které 

dokážou polarizovat publikum. První talent show byla v rukou britského 

producenta Simona Fullera. V roce 1995 objevil v malém městě pětici dívek, 

které byly do dvou let nejúspěšnější pěveckou skupinou na světě – Spice Girls. 

Ví o sobě, že je výrobce hvězd, to se mu povedlo dokázat konceptem 

SuperStar. Byl postavený na dvou základech: možnost vidět naplnění snu, což 

divákovi promítne vlastní touhu uspět a aktivní možnost druhé osudy ovlivňovat. 
60  

Právě SuperStar odstartovala úspěchy reality show u nás. Televizní 

společnosti se dlouho takovým formátům bránily. Nechtěli a vlastně ani neměli 

potřebu riskovat – odrazovala je jak cena licencí, tak negativní ohlasy 

zahraničních médií. Televize Nova tedy s touto show experimentovala a 

dočkala se úspěchu. Zjistilo se, že zpočátku vysoké finanční náklady se rozloží 

do dílů a tím podstatně klesnou. Nyní už vědí, že koupě licence show je méně 

nákladná a náročná než vývoj vlastní show. SuperStar dosáhlo obrovské 

sledovanosti a to i u diváků, kteří se na televizi v zásadě nedívají. Talent show 

dokázali, že se v určitém směru mohou čeští diváci zahraničním podobat.61 

Další show, které později naše televize koupili, se ne vždy už takového 

úspěchu dočkali. Například již zmíněná Výměna manželek se dočkala poměrně 

slušného úspěchu, vyšší sledovanost měla ovšem až druhá série. Oproti tomu 

                                                
60 Kruml, M., Reality Show ovládne každého, 14. 3. 2004, MF Dnes, SuperStar – mimořádná příloha 
61 Kruml, M., Reality Show ovládne každého, 14. 3. 2004, MF Dnes, SuperStar – mimořádná příloha 
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si například na show Moje milá tchýně jen málokdo vzpomene. Zásadní rozdíl 

byl v dramaturgii pořadu, technickém zázemí i režii pořadů.  

Asi nejslavnější souboj 2 podobných reality show u nás proběhl v roce 

2005. Velký bratr na televizi Nova prohrál ve sledovanosti s VyVolenými na 

Primě. Princip obou show je velmi podobný. Hlavní příčiny relativního 

neúspěchu Big Brothera jsou podle mě velmi zřetelné: casting velmi podobných 

soutěžících (nereprezentativní vzorek společnosti), které lze jen velmi špatně 

odlišit, začátek vysílání pořadu (VyVolení se objevili na obrazovkách dříve a 

našli si své silné publikum), nevybudovali vztahy mezi soutěžícími a diváky – 

zvědavost „co, se stane příště“, chyběla stejně jako příběh, který by díly 

provazoval. Nova kladla důraz na klipovitější sestřihy a skandální erotické 

situace spíš než na příběh. Podle mě se prokázalo, že ač je sex považován 

jedno z nejpřitažlivějších témat (na což Nova vsadila), tak už diváka samotný 

„akt“ nezajímá. Soustředí se hlavně na příběh a vztah, který se k němu váže. 

Televizi Prima se v první řadě VyVolených povedlo dodržet to, v čem Nova 

pochybila. Z vlastní zkušenosti vím, že podíl na úspěchu měl i méně 

nezkušený, ale o to víc nadšený štáb pořadu. Atmosféra a nadšení pro věc 

dělalo skutečně mnoho a to pomohlo projekt dovést k úspěchu.  

Přijetí show nelze přesně odhadnout nebo naplánovat. Neplatí to nikde 

ve světě. Po určitých zkušenostech si myslím, že naše televize si netroufnou 

investovat do zahraniční show jako Kids Nation, Fear Factor nebo My Last 

Words, které vyvolali i negativní ohlasy. Řekla bych, že nás v některých 

případech hodně omezuje i české mediální právo, resp. Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání. Zkrátka to, co je možné bez problémů a stížností správních 

orgánů vysílat v Nizozemsku nebo v USA, u nás možné není. Přijetí 

skutečnosti, že se odhalí společenské tabu skrze média, není ve všech 

kulturách stejné.   

 
 

7. ZÁVĚR 
 
Za poslední roky se vývoj televizní zábavy posunul víc než za předtím za 

deset let. Nabral jistý směr a to odvážněji odhalovat naše soukromí, tady to 

poslední, co bylo opravdu „naše“. Nevěra manželů, vztahy členů rodiny, strach, 

vystavení se dobrovolně nebezpečí, léčení smrtelných nemocí, děti v hlavní roli 
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reality show, soudní procesy – to a mnohem víc bylo až do 21. století tabu 

moderní společnosti. Je otázka, kam až lze zajít. Vzhledem k tomu, že už do 

některých show pronikla i smrt, tak jistá hranice byla překročena a nyní už se 

spekuluje o konci fenoménu reality show.  

Podle nabídky produkčních společností z celého světa, které se 

představily na letošním veletrhu televizní zábavy MIP v Cannes, je ovšem jisté 

že je stále kam pro nové nápady sáhnout. Hodně populární – kromě upgradů 

starších reality show – je velká nabídka kvízových show s prvky reality. Za 

jeden z nejlepších formátů bych uvedla Relentless – štáb sleduje soutěžícího 

48 hodin, během kterých se ho může kdokoli zeptat na cokoli. Na konci pořadu 

se dozví, jestli odpověděl správně a kolik vyhrává peněz. Nebo soutěžní pořad 

Ship Battle – lodě – je to stejná hra, jakou si pamatujeme z dětství, jen ji hrají 

lidé na člunech v bazénu, po zásahu se pak skutečně plavidlo potopí.  

Nové formáty se tedy podle mě vyvíjejí určitým směrem, který má určitá 

pravidla. Otázkou je, jestli se tento směr nezmění. Zatím to vypadá, že už není 

hlavním záměrem zajít do extrémů, žádaná je sice stále kontroverze, která 

vyvolá zájem médií, ale stále více do hlavních prvků se řadí zábava a uvolněná 

atmosféra. 

Tabu už mnoho odhalených bylo a už jich mnoho nechybí. Myslím, že 

právě soutěže dali impuls k tomu, o čem se otevřeně nemluví, ale vlastně to 

všechny zajímá. Podali zábavnou nebo soutěžní formou to, o čem se běžně 

nemluvilo a co nebylo do té doby veřejné. Pak samotného poodkrývání tématu 

už nebylo vyhraněnou věcí reality show. Samozřejmě tedy, že nejen show 

zapříčinily odkrývání nových témat, rozhodně ho velmi vydatně podpořily. Podle 

mě to byl a je přirozený vývoj moderní společnosti.  

K uvažování nad tímto tématem mě přivedla má zkušenost právě 

z televizní zábavy. Pracovala jsem jako dramaturg některých reality show a nyní 

působím v oddělení vlastní tvorby televize Prima také jako dramaturg. Je velmi 

zajímavé sledovat, co masové publikum zajímá, jaký trend následují zahraniční 

televize. O čem je reality show jsem pochopila při střihu jednotlivých pořadů. Je 

velmi snadné celý průběh show ovlivnit. Do jisté míry umí štáb pohled na 

jednotlivé soutěžící určit. Právě na těchto lidech v pozadí závisí úspěch show – 

i když show splní všechny „prvky“ úspěchu, tak se dostavit nemusí. 

Dokumentová a ukázaná byla tato televizní praxe ve filmu podle skutečné 
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události Quiz Show, kde producenti podporovali soutěžícího v pokračování, 

protože ho národ milovat a sledovanosti jen prospíval.  

S vypracováním této práce mi hodně pomohla má práce a zkušenější 

kolegové, které jsem okolo sebe po celou měla a mám. Také mi velmi vyšli 

vstříc produkční společnosti i televize Prima, co se týče poskytnutí informací o 

nových projektech. Během příprav i psaní jsem shlédla promo videa i celé 

epizody přibližně 80 reality show. Byly to hlavně pořady, které se vysílají ve 

světě nebo se jejich realizace plánuje u nás.  

Právě zkušenosti a příjem těchto informací z praxe je důvod, proč jsem v 

druhé části práce nepotřebovala tolik knižních nebo elektronických zdrojů.  

Podle průzkumu, který na konci roku 2006 uskutečnila společnost AC 

Nielsen, tři čtvrtina televizních diváků už nechtějí sledovat další reality show. 

Dotázali se 22000 diváků v 11 zemích. Nejvíce „unaveni“ ze sledování reality 

show bylo 83% Evropanů.62 Názory lidí nejsou ovšem rozhodující. Často to, co 

lidé odsuzují je nejvíce úspěšné. Masové publikum láká kontroverze a to, že 

uvidí, co dosud neviděli.  

 

                                                
62 srov.: výzkum spol. AC Nielsen publikovaný v Marketing Magazine, 6.2.2007, str. 5 
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Seznam zkratek: 

čas. – časopis 

kap. – kapitola 

např. – například 

spol. – společnost 

srov. – srovnej 

str. – strana 

vyd. – vydání 
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Abstract 

This work is focused on reality shows as for their history, types and how 

society accepted them. It tries to show influence of tv entertainment on taboo in 

society. There are hundreds of reality shows all over the world. First I defined 

reality shows and explained context between them and uncovering taboos. All 

shows have similar structure and development but it is quite easy to sort them 

in groups according to the type. There is not any official „show´s types“ division 

but it is usual to use them in television corporations. 

Next chapter is divided into subchapters according to the elements of 

reality shows. I compared differences between public in Czech republic and 

USA. Next part trade off successful and unsuccessful shows in our republic and 

foreign countries. Last chapter is summarization of what taboos were uncovered 

due to reality show and if there are any more that can be revealed. 

Thanks to comparison of our most popular and those unsuccessful 

shows (like Vyvolení and Big Brother  or Wife Swap and Nanny 911) helps to 

understand our public and estimate what they watch and what is not suitable for 

them. There is influence of our history in last 50 years that was very different in 

comparison with USA. Some taboos were uncovered due to reality show, not 

only thanks to them but they helped a lot. Unfaithful husbands, family intimate 

life, fear, take a risk, fatal illnesses and dead – all this were not topics of public 

conversation till reality tv appears. Reality show was not the ony reason in 

uncovering taboos but they played and play substantial role in modern society.  
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