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Abstrakt 

Diplomová práce „Školní prostředí v československých a českých televizních 

seriálech“ je o televizních seriálech, ve kterých převažuje školní prostředí. Celkově šest 

seriálů je podrobeno hlubší analýze, a to konkrétně charakteristika postav, samotné 

školní prostředí a především výstavba děje z hlediska seriality. Každá analýza obsahuje 

podrobný výčet zápletek a příběhů, které se vzájemně propojují nebo stojí vně hlavní 

zápletky, a taktéž sleduje, jak je udržováno napětí. Podrobněji jsou tak rozebrány konce 

dílů, které jsou pro udržení napětí stěžejní. Důležité je i období, ve kterém byly seriály 

natočeny. Jako doplnění pro tyto analýzy jsem se zabývala i ohlasy v dobových 

médiích, abych zjistila, jaký měli názor na seriály doboví novináři a kdy se články nebo 

recenze v tisku objevovaly. Výsledky jsou v závěru diplomové práce porovnány. 

 

 

Abstract 

This diploma thesis „Educational environment in Czechoslovak and Czech Television 

Serials” deals with  television serials where the educational environment is prevalent. 

There is a deep analysis of six serials with specific reference to the traits of the 

characters and the educational environment. There is also a detailed analysis of story 

construction in terms of seriality. In each serial there are a number of connected stories 

and plots. However, there are also stories which remain separate from the primarily 

storylines. It also looks closely at how the levels by suspense are maintained. The 

endings of each episode is deeply analysed as they are crucial for maintaining suspense.  



   

The period in that the serials were made is also important. The author deals with the 

responses in the media as a completion of the journalist’s opinion. A comparation  

between the results and the analysis to conclude the thesis is carried out. 
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Úvod 

Televizní seriály jsou jedním z nejsledovanějších typů pořadů, které televizní 

stanice svým divákům nabízejí. Je to hlavně proto, že jsou plné napínavých momentů, 

obsahují velké množství zápletek, které divák sleduje, může se tak těšit na každý další 

díl, aby se dozvěděl, kam se zápletky posunuly nebo co nového se v seriálu ještě objeví. 

Záleží vždy i na prostředí, do kterého je samotný seriál zasazený. Tvůrci seriálů 

mají různé možnosti, jaké prostředí zvolit. Jedním z nich je i školní prostředí, mezi 

tvůrci oblíbené, protože každý člověk sám si tímto prostředím prošel, proto se do něj 

může rád vracet.  

Tento faktor, respektive tento typ prostředí byl zásadní pro výběr tématu mé 

diplomové práce. Školní prostředí se ve všech seriálech, které se staly předmětem mé 

analýzy, objevilo a podmínkou pro užší výběr seriálů bylo, že muselo být v seriálu 

zásadní, tedy převažovat. Byly natočeny i seriály, kde se školní prostředí objevilo, ale 

nebylo prostředím dominantním – například jmenujme seriál Život na zámku, kdy se děj 

do školního prostředí přenáší, ale není dominantní. Stejně tak v nekonečném seriálu 

televize Nova Ulice je školní prostředí zachyceno, ale opět není dominantní, objevilo se 

i v seriálu Aneta, Bylo nás pět a dalších. 

Cílem mé diplomové práce je poukázat i na rozdíly doby, ve kterých byly takové 

seriály natočeny, protože ta se v nich projevuje. Proto byly vybrány seriály natočené za 

doby normalizace a seriály natočené po sametové revoluci až do současnosti.  

Tato kritéria splňovaly následující seriály: Zkoušky z dospělosti, My všichni 

školou povinní, Bylo nás šest a Třetí patro, které byly natočené na konci 70. a v průběhu 

80. let 20. století, tedy za doby normalizace. Po sametové revoluci tato kritéria 

splňovaly seriály: Dobrá čtvrť, Škola Na Výsluní, Škola pro život, První krok a 4teens. 

Původně všechny tyto seriály měly být v této diplomové práci podrobeny hlubší 

analýze. 

Z několika důvodů musel být ale vzorek omezen. Prvním důvodem byla 

kapacita. Z původně deseti vybraných, respektive devíti, kdy má Dobrá čtvrť dvě série, 

se počet snížil na šest. Druhá série Dobré čtvrti, kde se nakonec prokázalo, že školní 

prostředí je jen prostředím okrajovým, proto nakonec nebyla analyzována. Dále pak byl 

vyřazen třináctidílný seriál První krok z důvodu, že byl v České republice premiérově 
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odvysílán první díl až v polovině února roku 20121. V době psaní diplomové práce 

seriál tedy teprve vysílala televizní stanice Nova a bylo jisté, že do termínu odevzdání 

diplomové práce nebude možné sledovat všech třináct dílů a provést analýzu. V době 

psaní tezí jsem předpokládala, že bude seriál vysílán dříve než na jaře 2012. Dalšími 

dvěma vyřazenými seriály byly Škola Na Výsluní (premiéra na ČT v roce 2007) a 

pokračování Škola pro život (premiéra na ČT v roce 2009). Prvním důvodem byl 

vysílací čas. Tyto dva seriály jako jediné se nevysílaly v hlavním vysílacím čase, Česká 

televize pro jejich vysílání vyhradila vždy sobotu v 18:10. Ani reakce a ohlasy na seriál 

nebyly příliš pozitivní. Druhým důvodem pak byl již zmíněný rozsah práce. 

Jistá odchylka nastala od původní teze i v obsahu. Původně bylo mým záměrem 

sledovat vývoj školního prostředí, tedy přístup učitelů, chování žáků nebo změnu osnov. 

Po zhlédnutí všech seriálů jsem ale od tohoto záměru musela upustit, protože ne ve 

všech seriálech se tato kritéria sledují. V jednotlivých analýzách se věnuji školnímu 

prostředí, postavám a především jednotlivým příběhům, jejich provázanosti a serialitě. 

Seriály mezi sebou ve zvláštní kapitole porovnám. 

V první části mé diplomové práce stručně představím dobu, ve které byly seriály 

natočeny a jak se na nich Československá a později Česká televize podílely, taktéž 

postavení seriálu jako takového, stručně načrtnu i teoretická východiska. Hlavní částí 

diplomové práce budou analýzy jednotlivých seriálů. 

V druhé části práce se budu věnovat ohlasům na seriály v dobových médiích 

(denní tisk, časopisy a po roce 1989 i internetové portály), pro lepší orientaci a logičtější 

strukturu práce budou ohlasy zařazeny ihned za analýzu seriálu. Tyto ohlasy analýzu 

doplňují.  

V závěru poznatky shrnu, budou mezi sebou porovnávány jednotlivé seriály a i 

případné změny, jestli došlo k nějaké změně v informování o seriálech v tisku. 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Seriál byl natočen již v roce 2009 a ve stejném roce byl odvysílán na slovenské televizní stanici 
Markíza. 
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1. Televizní instituce p řed rokem 1989 a po n ěm 

V této kapitole budou stručně shrnuta období před rokem 1989 a po roce 1989 – 

tedy situace v Československé a České televizi. Hlavním cílem této kapitoly je uvést 

kontext a naznačit, za jakých podmínek vznikaly televizní seriály. 

 

1.1 Československá televize do roku 1989 

Sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století jsou obdobím normalizace, kdy po 

Pražském jaru nastalo období tvrdé kontroly, a to ve všech směrech. Především média 

se ocitla pod soustavným tlakem. Důsledkem byly personální čistky a taktéž nastaly 

programové změny. V důsledku snížení stavů bylo v instituci méně profesionálů, a tak 

upadala kvalita vysílání. Nejvíce se to projevilo u původního zpravodajství, 

publicistiky, ale i dokumentaristiky a literárně dramatické tvorby.2 

6. srpna 1969 se ředitelem Československé televize stal Jan Zelenka, 

komunistický politik, novinář a člen ÚV KSČ. Zelenka byl ředitelem až do 30. června 

1989.3 Právě on zahájil v ČST razantní změny, které byly v souladu s instrukcemi z ÚV 

KSČ. 

30. srpna 1968 vznikl Úřad pro tisk a informace (ÚTI), tedy cenzurní orgán, od 

ledna 1969 byl federalizován na Český úřad pro tisk a informace (ČÚTI) a Slovenský 

úrad pre tlač a informácie (SÚTI).4 „Při ČÚTI začal od ledna 1969 působit i odbor, 

který monitoroval odvysílané programy v rozhlase a televizi, a poté analyzoval jejich 

obsah.“5 Tímto byl zaveden systém následné kontroly, který se zdál být mnohem 

efektivnější než předběžná cenzura, odpovědnost nesl cenzor. V médiích vládla přísná 

autocenzura. 

Ke změně kontrolního systému došlo na začátku 80. let, kdy byl zřízen Federální 

úřad pro tisk a informace (FÚTI). ČÚTI a SÚTI existovaly dále, ale nově dozorovaly 

nad krajským, okresním a podnikovým tiskem, v dubnu 1988 byly definitivně zrušeny. 

                                                 
2 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století.  Praha 
: Portál, 2010, s. 239. 
3 ceskatelevize.cz[online]. 2012 [cit. 2012-04-10]. Televizní ředitelé. Dostupné z WWW: 
<http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/televizni-reditele/>. 
4 KONČELÍK, Jakub. Mediální politika a srpen 1968; Zřízení Úřadu pro tisk a informace jako služba 
Moskevskému protokolu. In MÁGAL, Slavomír – MISTRÍK, Miloš – SOLÍK, Martin (eds.). 
Masmediálna komunikácia a realita II. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava 2009, s. 219.  
5 KONČELÍK;VEČEŘA; ORSÁG 2010: 209. 
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Na FÚTI přešla řada kompetencí, byl podřízen federální vládě a řídil jej ÚV KSČ.6 

FÚTI kontroloval mediální obsahy tištěných periodik, dále televizní a rozhlasové 

vysílání. Stejně jako u tisku obsah kontroloval šéfredaktor, v televizi obsah kontroloval 

generální ředitel. Úřad byl zrušen v květnu 19907. 

V Československé televizi byly zavedeny ideově-tematické plány, které tvořily 

základ televizního programu.8 Tyto plány byly sestavovány na základě podkladů od 

jednotlivých hlavních redakcí a byly závazné pro všechny redakce. Dále pak 

stanovovaly plány televize, konkrétně co se má natočit v nejbližších dvou letech. Plány 

schvalovala ideologická komise ÚV KSČ.9 Byly obnoveny tři programové úseky: 

politicko-zpravodajský, umělecký a výchovný.10 

V 70. a 80. letech 20. století patřily seriály k nejsledovanějším typům pořadů.11 

Právě tyto seriály se staly v době normalizace „významnou součástí propagandistického 

působení Československé televize“12. Tyto seriály měly v divákovi posilovat 

přesvědčení o tom, jak výhodné je žít v socialismu. Hlavní postavy měly takový 

charakter, aby byly zobrazeny jako vzory správného socialistického chování. „Tento 

charakter ovšem seriálová tvorba získala až v době normalizace.“13  

Známým scenáristou takových seriálů byl Jaroslav Dietl, který napsal například 

seriály Nejmladší z rodu Hamrů14 (premiéra 1975, režie Evžen Sokolovský), Muž na 

radnici (premiéra 1976, režie Evžen Sokolovský), Žena za pultem (premiéra 1977, režie 

Jaroslav Dudek), Nemocnice na kraji města (premiéra 1978, třináct dílů, a 1981 dalších 

sedm dílů, režie Jaroslav Dudek), Plechová kavalerie (premiéra 1979, režie Jaroslav 

                                                 
6 KONČELÍK;VEČEŘA; ORSÁG 2010: 209-210. 
7 MORAVEC, Václav. Media.rozhlas.cz [online]. 2012 [cit. 2012-04-10]. Svobodný rozhlas 1993-2003. 
Dostupné z WWW: <http://media.rozhlas.cz/_binary/01075620.pdf>. 
8 KONČELÍK;VEČEŘA; ORSÁG 2010: 240. 
9 BEDNAŘÍK, Petr; REIFOVÁ, Irena: Normalizační televizní seriál: socialistická konstrukce reality. 
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. 2008, roč. 53, č. 1–4, s. 71. Dostupné na 
WWW: <http://www.koncelik.eu/petr-bednarik-texty-k-dejinam-medii/>. 
10 CYSAŘOVÁ, Jarmila. Televize a totalitní moc 1969-1975. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, 1998, s. 10. 
11 BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Praha : Grada, 2011, s. 345. 
12 BEDNAŘÍK; REIFOVÁ 2008: 71. 
13 Tamtéž 
14 Analýzu seriálu provedl Šimon Dominik v diplomové práci Narativní struktura seriálů Jaroslava 
Dietla, která byla obhájena na FSV v roce 2006. Analyzuje ještě seriály Žena za pultem a Nemocnice na 
kraji města. 
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Dudek), Okres na severu (premiéra 1981, režie Evžen Sokolovský) nebo Synové a dcery 

Jakuba skláře15 (premiéra 1986, režie Jaroslav Dudek).16 

Propagandistickým dílem se stal seriál Třicet případů majora Zemana (1976-

1980, režie Jiří Sequens).  

Z dalších známých seriálů ze 70. a 80. let například Byl jedou jeden dům (scénář 

Jan Otčenášek a Oldřich Daněk, režie František Filip, premiéra 1975), Inženýrská 

odysea (premiéra 1980, scénář Jaroslav Dietl, režie Evžen Sokolovský), Dobrá voda 

(scénář Jiří Hubač, režie František Filip, premiéra 1983), Rozpaky kuchaře Svatopluka 

(premiéra 1985, scénář Jaroslav Dietl, režie František Filip), Sanitka (premiéra 1988, 

scénář Jiří Hubač, režie Jiří Adamec), Cirkus Humberto (scénář Otto Zelenka, režie 

František Filip, premiéra 1988), Chlapi a chlapci (premiéra 1988, scénář Jiří Bednář a 

Karel Štorkán, režie Evžen Sokolovský) a ještě další.17 

Ze školního prostředí jsou to pak čtyři seriály Zkoušky z dospělosti, My všichni 

školou povinní, Bylo nás šest a Třetí patro, které budou analyzovány. 

Úspěšná byla i tvorba pro děti, jmenujme například: Pan Tau (70. léta, Ota 

Hofman a Jindřich Polák, režie Jindřich Polák), Tajemství proutěného košíku (1978, 

scénář Markéta Zinnerová, režie Ludvík Ráža), Arabela (1980, scénář Miloš Macourek 

a Václav Vorlíček, režie Václav Vorlíček), Létající Čestmír (1984, scénář Miloš 

Macourek, režie Václav Vorlíček), Křeček v noční košili (1988, scénář Miloš Macourek, 

režie Václav Vorlíček) a další.18 

Seriály byly natáčeny a vyráběny v rámci hlavních redakcí Československé 

televize. Například Třicet případů majora Zemana vyrobila Ústřední redakce armády, 

bezpečnosti a brannosti, Sanitku a Cirkus Humberto Hlavní redakce dramatického 

vysílání (pořadů), Plechovou kavalerii a Bylo nás šest Hlavní redakce zábavných 

pořadů, Arabelu, My všichni školou povinní, Zkoušky z dospělosti a Třetí patro Hlavní 

redakce vysílání pro děti a mládež. Hlavní redakce se po roce 1989 změnily na 

producentská centra, v roce 2002 vznikla dílčí centra. 

 

                                                 
15 Podrobněji o seriálu ve studii Petra Bednaříka Synové a dcery Jakuba skláře I: Zachycení našich dějin 
v televizním seriálu Jaroslava Dietla z roku 2006. Dostupné na WWW: <http://www.koncelik.eu/petr-
bednarik-texty-k-dejinam-medii/>. 
16 BEDNAŘÍK; JIRÁK; KÖPPLOVÁ 2011: 345-346. 
17 BEDNAŘÍK; REIFOVÁ, 2008: 74. 
18 BEDNAŘÍK; JIRÁK; KÖPPLOVÁ 2011: 346. 
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1.2 Československá televize a Česká televize po roce 1989 

Československá televize existovala po sametové revoluci stále jako státní 

instituce. Jako jeden z cílů po sametové revoluci bylo přeměnit státní Československou 

televizi a Československý rozhlas na instituce veřejné služby. V červenci 1991 tak 

vznikla samostatná instituce Slovenská televize, vyčleněním z Československé televize, 

v lednu 1992 vznikla samostatná Česká televize, taktéž vyčleněním z Československé 

televize. Existovaly zde vedle sebe tři vysílací subjekty – státní Československá televize 

a veřejnoprávní Česká televize a Slovenská televize, které tvorbou přispívaly do 

federálního okruhu F1. K 31. prosinci 1992 Československá televize zanikla a spolu s ní 

i federální okruh F1.19 

Po roce 1992, tedy od doby vzniku České televize, tak existovalo Producentské 

centrum uměleckých pořadů (PCUP), Producentské centrum publicistiky a 

dokumentaristiky  (PCPD) a Producentské centrum převzatých pořadů (PCPP). 

Přítomnost producentských center byla charakteristická až do roku 2002, kdy byl 

producentský systém nahrazený obdobou dřívějšího redakčního systému. Producentské 

centrum uměleckých pořadů se od 1. května 2002 transformovalo do dílčích center: 

Centrum dramatické tvorby (CDT), Centrum zábavné tvorby (CZT), Centrum 

divadelní a hudební tvorby (CDHT), Centrum tvorby pro d ěti a mládež (CTDM). 20 

Co se týče seriálů, ty byly natáčeny do roku 2002 v rámci PCUP, seriály 

natočené po roce 2002 pak v dílčích centrech. Seriály měly různé zaměření, mohli 

bychom je rozdělit podle témat nebo prostředí. 

Natáčely se seriály pro děti a mládež, ale došlo především ke kvantitativnímu 

poklesu.21 Jmenujme například seriály Arabela se vrací (natočeno 1992), který byl 

natočen v koprodukci, Aneta (natočeno 1994), Když se slunci nedaří (vysíláno 1995), 

Škola Na Výslunní (vysíláno 2007) nebo Škola pro život (vysíláno 2009).  

Seriály natočené po roce 1989 se vracely taktéž do minulosti a zobrazovaly 

různá historická období. Jmenujme například seriál Bylo nás pět (1995) nebo Četnické 

humoresky (2001-2007), které se vracely do období první republiky. Období 2. světové 

                                                 
19 PITTERMAN, Jiří; SATURKOVÁ, Jitka; ŠNÁBL, Vít. Prvních 10 let České televize.  Praha : Česká 
televize, 2002, s. 9-10. 
20 ROČENKA ČESKÉ TELEVIZE 2002, s. 23. Dostupná na WWW: 
<http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2002/rocenka2002.pdf>. 
21 BEDNAŘÍK, Petr; REIFOVÁ, Irena. Obsahové proměny českého televizního seriálu v 
letech 1989-2009. In JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara; KASL KOLMANNOVÁ, Denisa (eds.). Média 
dvacet let poté. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009, s. 154. 
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války se objevilo v seriálech Prima sezóna (1994) nebo Tři králové (1998). Období 

komunistického režimu se pak objevuje v seriálech Zdivočelá země (1997, 2001, 2009), 

Černí baroni (2004), Přítelkyně z domu smutku (1993), Konec velkých prázdnin (1996) 

a Nanebevstoupení L.L. (1994).22 

Byly natočeny i seriály navazující na předlistopadovou tvorbu. Jmenujme seriály 

Nemocnice na kraji města po 20 letech (2001) a Nemocnice na kraji města – nové osudy 

(2008). 

Další skupinou mohou být seriály, kde jsou zastoupeny profese. Takové seriály 

natočila nejen Česká televize, ale i soukromé komerční televizní stanice Nova a Prima. 

Jmenujme Ordinaci v růžové zahradě (2005, TV Nova, lékaři), Dobrou čtvrť (2005, ČT, 

učitelé), Ulici  (2005-, TV Nova, učitelé a další profese), Velmi křehké vztahy (TV 

Prima, 2007-, právníci, lékaři a podnikatelé), Místo nahoře (ČT, 2004, podnikatelé a 

další profese), Redakci (2004-2005, TV Nova, novináři) a mnoho dalších.23  

Byly natočeny i takové seriály, které zobrazují současnost. Jedná se tak 

například o seriály Život na zámku (ČT, 1995-1996, 1997, 1999), Ranč u Zelené sedmy 

(ČT, 1997, 2000, 2005) nebo Hotel Herbich (ČT, 2000).24 

Soukromé komerční stanice začaly natáčet vlastní televizní seriály. Jmenujme 

úspěšné seriály televize Nova Nováci (1995), Hospoda (1996 a další léta), Ordinace 

v růžové zahradě (2005-), Ulice (2005-), sitcom Comeback (2008), Pojišťovna štěstí 

(první série 2004), Kriminálka Anděl (2008), Expozitura (2008) nebo Okresní přebor 

(2010). TV Prima pak natočila Rodinná pouta (2004) a pokračování Velmi křehké 

vztahy (od 2006) 25, Letiště (2006), Cesty domů (od 2010), Přešlapy (tři řady, 2009), 

Zázraky života (2010) nebo Rodinka (2011).26 

 

2. Teoretická východiska 

Ještě než se pustíme do samotných analýz seriálů, je nutné zrekapitulovat 

základní pojmy, na které se budu při analýzách výstavby děje odkazovat. Jedná se 

především o pojmy narativita (vyprávění), se kterou úzce souvisí serialita, přesnější 

                                                 
22 BEDNAŘÍK, Petr; REIFOVÁ, Irena. Obsahové proměny českého televizního seriálu v 
letech 1989-2009. In JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara; KASL KOLMANNOVÁ, Denisa (eds.). Média 
dvacet let poté. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009, s. 150-151. 
23 Tamtéž, s. 152-154. 
24 Tamtéž, s. 151-152. 
25 Tamtéž, s. 156-158. 
26 Zdroj: <http://www.iprima.cz/>.  
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vymezení jejího uplatnění, jelikož v české literatuře není tak zřetelně rozlišeno mezi 

pojmy serials (seriál) a series (série), naopak v literatuře anglofonní jsou rozdíly 

značné. Po vymezení těchto základních pojmů se analýza bude zaměřovat především na 

to, do jaké míry seriál odpovídá základním principům seriality, tedy jestli seriál diváka 

přinutí dívat se na další díl, dále jak jsou jednotlivé příběhy zasazeny do celkového děje. 

Představeny budou taktéž hlavní postavy a podrobněji bude charakterizováno školní 

prostředí. Obsahy jednotlivých dílů jsou pak součástí v příloze. 

Jako doplnění k analýzám jsem se taktéž zabývala ohlasy na tyto seriály 

v dobových médiích. Vycházela především z kvalitativních postupů. 

 

2.1 Narativita 

Narativitu Arthur Asa Berger charakterizuje jako „příběh; a příběhy vyprávějí o 

věcech, které se staly nebo které se dějí lidem, zvířatům, mimozemšťanům z vnějšího 

prostoru, hmyzu – komukoli. Příběh se tak skládá ze sekvencí několika událostí, což 

znamená, že se vyprávění děje uvnitř nebo mimo, abych byl přesný, nějaký časový 

úsek“27. 

Irena Reifová charakterizuje narativitu jako „kompoziční postup pro uspořádání 

prvků při zachycení děje slovními a jinými výrazovými prostředky (např. obrazovými), a 

to tak, že obsah sdělení je prezentován jako propojený sled událostí“28. 

Narativita se dotýká i mediálních obsahů. Mediální odborník Denis McQuail 

tvrdí, že „většina mediálních obsahů tím či oním způsobem vypráví příběhy, které na 

sebe berou poměrně šablonovité a předvídatelné formy. Hlavní funkcí vyprávění je 

pomáhat porozumět souhrnu faktů“29. Jan Jirák dodává, že klíčovou funkcí narace je 

způsob, jak uspořádat materiál z hlediska času a prostoru. Vyprávění tak ukazuje, kde 

všude a jak rychle se děj odehrává. Na principu vyprávění neboli narace tak fungují 

všechny televizní seriály.30 Například na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky 

(IKSŽ) analyzoval seriály z hlediska narativity Šimon Dominik ve své diplomové práci.  

 

                                                 
27 BERGER, Arthur Asa. Narratives in Popular Culutre, Media and Everyday Life. Thousand Oaks, 
London, New Delhi: Sage Publications, 1997, s. 4. (překlad Š.Z.) 
28 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 159. 
29 MCQuail, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2007, s. 272. 
30 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno : Barrister& Principal, 2001,  s. 170-172. 
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2.2 Serialita 

Irena Reifová definuje serialitu jako „jeden ze základních narativních principů 

masových médií označující tematickou či jinou provázanost a propojení většího 

množství jednotlivých mediovaných sdělení“ 31. Pro serialitu je příznačné, že se snaží 

v divákovi vyvolat kontinuální pozornost, dovést ho k napětí a přimět ho, aby se i 

nadále díval na další pokračování. 

Podle Graeme Burtona a Jana Jiráka je serialita poměrně složitý jev a „týká se 

toho, jak se mediální materiál opakuje a jak jsou jednotlivé prvky přepracovány či 

přejímány“32. Umberto Eco tak v závislosti na opakování rozlišuje čtyři typy uplatnění 

principu seriality: 

1. Retake – postavy z dřívějšího příběhu jsou znovu vybrány a točí se kolem 

nich nový děj, jako příklad uvádí populárního Supermana. 

2. Remake – proslulý příběh je převyprávěn v nové podobě, příkladem mohou 

být Vzpoury na lodi Bounty. 

3. Seriál33 – „Seriál funguje na bázi jisté ustálené situace a omezeného počtu 

fixních hlavních postav, kolem kterých se pohybují postavy sekundární, jež se mění.“ 34 

Sekundární postavy pak mají vyvolat dojem, že je nový příběh odlišný. Příkladem se 

udávají příběhy slavného detektiva Colomba.  

4. Sága – příběhy jsou vyprávěny o jedné rodině a sleduje se historické plynutí 

času. Postavy procházejí změnou. Typickým příkladem je Dallas. 

 

2.3 Serials vs. series 

Jak už jsem naznačila výše, existují v anglofonní literatuře dva pojmy – serials a 

series, na které poukazuje Tudor Oltean. Hlavní rozdíl mezi oběma termíny je 

především v užití narativní struktury.  

Pro series (série) je příznačné použití kruhové narativní struktury. Oltean to 

vysvětluje na příkladu series Akta X. Je pro ně typické, že se ve svém závěru vrací na 

začátek do stejného bodu. McQuail dále poukazuje na fakt, že se série skládají 

                                                 
31 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004, s. 225. 
32 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno : Barrister& Principal, 2001,  s. 170-172 
33 Ladislav Nagy, který překládal Meze interpretace, zde použil termín seriál. Například Jan Jirák 
v překladu použil označení série. Podle rozlišení mezi serials a series, které bude následovat níže, se 
přikláním k termínu series, který originálu spíše odpovídá. 
34 ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2009, s. 96. 
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z oddělených příběhů, které se v každém díle uzavřou. Jak dále uvádí Miloš Smetana, 

neexistuje zde „společný a gradující příběh, k jehož závěru postupně míříme a zajímá 

nás jako vyvrcholení díla, ale skládají se z jednotlivých příběhů. (…) Takový seriál 

složený z jednotlivých epizod má vynikající komerční vlastnosti. Proto nezáleží na 

dějových souvislostech, distribuční firmy je mohou prodávat po jednotlivých sériích 

(řadách)“35. Divák tak může vynechat jeden díl, a přesto mu kontinuita nechybí. 

Pro serials (seriály) je také příznačné, že se skládají z několika epizod, ale je 

vždy přítomno jedno ústřední (pojící) vyprávění, které je přítomno ve všech epizodách. 

„Charakteristické pro seriály je, že epizody končí s napětím, okamžitým problémem, 

který musí hrdina vyřešit v příštím díle, aby dosáhl konečného řešení.“36 V seriálech se 

přechází od jedné dějové linie ke druhé, příběh pokračuje od jedné epizody ke druhé. 

 V obou případech je přítomna kontinuita, které je primárně dosaženo 

zachováním stejných hlavních postav.  

Nutno podotknout, že termín series může být chápán jako zastřešující pojem pro 

serials a series, stejně tak je kladen na stejnou rovinu a zároveň jako protiklad 

k serials.37 

V českém prostředí se ujal pojem seriál, i když samozřejmě existuje rozlišení od 

série. Smetana uvádí, že v českém prostředí se série pojí spíše s významem nového 

pokračování seriálu, uvádí na příkladu seriálu Život na zámku. Natočeno bylo původně 

26 dílů, ve finále se jich natočilo celkem 52.38 

Smetana dále uvádí, že existuje i kombinace obou výše uvedených typů seriálu – 

například seriály Eliška a její rod nebo Prima sezóna. Zavádí tak ještě pojem cyklus: 

označuje formu díla na pokračování, existuje velká samostatnost dílů a jejich 

nezávislost na nějakém společném ději, kdy může mít společnou hlavní postavu. 

„Takový cyklus je pak sledem nenavazujících, jen volně seřazených samostatných dílů, 

spjatých jen s hlavní postavou.“39 

 

                                                 
35 SMETANA, Miloš. Televizní seriál a jeho paradoxy. Praha : ISV, 2000, s. 116. 
36LACEY, Nick. Narratives and Genre: Key Concepts in Media Studies. New York : Palgrave, 2000, s. 
34.  
37 OLTEAN, Tudor. Series and Seriality in Media Culture. In: European Journal of Communication, 
1993, s. 14. 
38 SMETANA 2000: 116. 
39 tamtéž, s. 118. 
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2.4 Metodologie pro zkoumání ohlas ů v médiích 

Zkoumání ohlasů v médiích se opírá především o postupy kvalitativní analýzy. 

Kvalitativní výzkum se v tomto případě jevil jako vhodnější volba než výzkum 

kvantitativní, protože jde o interpretaci recenzí a jiných článků.  

Kvalitativní výzkum bývá často definován jako metoda opozitní vůči výzkumu 

kvantitativnímu. Například Strauss a Corbinová ho definují jako „jakýkoli výzkum, jehož 

výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů 

kvantifikace“40. Podobnou definici můžeme najít i u Dismana, který navíc dodává, že 

cílem kvalitativního výzkumu je „odkrýt význam podkládaný sdělovaným 

informacím“ 41. Podobný cíl definují i američtí univerzitní profesoři Thomas R. Lindlof 

a Bryan C. Taylor. Uvádějí, že „základním cílem kvalitativního výzkumu je zachovat a 

analyzovat formu, obsah a zkušenost sociální akce spíše než ji podrobovat 

matematickým nebo jiným proměnám“42. 

Základním přístupem je analýza dokumentů43. „Jedná se o klasickou oblast 

kvalitativně-interpretativní analýzy.“44 Analýza dokumentů se používá především 

tehdy, pokud se přístup k informacím nedá změřit, pozorovat nebo dotazovat.  

Zkoumáno bylo před rokem 1989 pět deníků - Rudé právo, Mladá fronta, Lidová 

demokracie, Práce a Svobodné slovo. Dále tři časopisy – Československá televize, 

Scéna a Tvorba. Po roce 1989 byly zkoumány tři deníky – Právo, Mladá fronta Dnes a 

Lidové noviny, dále tři časopisy – Týdeník Televize, TV Plus a TV Magazín, ještě dva 

internetové servery – ceskatelevize.cz a csfd.cz. U deníků je období omezeno na dva 

týdny před premiérou prvního dílu a tři týdny po premiéře posledního dílu, u časopisů 

tři měsíce před premiérou prvního dílu a pět čísel po premiéře posledního dílu. 

Zkoumán byl každý článek, který se zabýval daným seriálem, jeho obsahem, především 

pak recenze. 

 

                                                 
40 STRAUSS, Anselm; CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvantitativního výzkumu : postupy a techniky 
metody zakotvené teorie. Boskovice : Albert, 1999, s. 10.  
41 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2002, s. 285. 
42 LINDLOF, Thomas; TAYLOR, Bryan. Qualitative Communication Research Methods. Thousand Oaks 
: SAGE Publications, 2002, s. 18. 
43 Jako základní přístupy kvalitativního výzkumu Hendl uvádí případovou studii, zakotvenou teorii, 
etnografický přístup a fenomenologický přístup. Dalšími přístupy jsou biografický výzkum, historický 
výzkum, akční výzkum, kritický výzkum a analýza dokumentů. (HENDL 2008: 101). 
44 HENDL 1999: 51. 
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3. Analýza seriál ů 

3.1 Zkoušky z dosp ělosti 

Seriál Zkoušky z dospělosti zachycuje období studentů chrudimského gymnázia 

maturitního ročníku od plesu až k samotné zkoušce z dospělosti. Sledujeme osudy 

několika studentů, kteří v tomto období zažijí ještě mnohých perných chvil, s nimiž se 

musí vypořádat, stejně tak řeší i svoje problémy s láskou. Diváci mají možnost 

nahlédnout nejen do života studentů, ale i jejich rodin, které jsou pro ně v tomto období 

velmi důležité. Seriál tak ukazuje poslední dny studentů před jedním z nejzásadnějších 

dní v jejich životě. Dějovými motivy jsou rozpory mezi rodiči a dětmi, konflikty 

generací nebo vztahy profesorů a studentů. 

Šestidílný seriál byl natočen v roce 1979 a první díl byl na obrazovky 

Československé televize uveden v sobotu 8. března 1980 na prvním programu v 19:30. 

Závěrečný díl měl svou premiéru v sobotu 12. dubna 1980. Prostor pro jeho vysílání tak 

byl vždy v sobotu v hlavním vysílacím čase. Zkoušky z dospělosti se na obrazovkách 

České televize dočkaly několika repríz, stejně tak seriál vysílaly soukromé televizní 

stanice (například TV Barrandov). 

Scénář ke Zkouškám z dospělosti napsali Jiří Bednář45 a Karel Štorkán46, 

režíroval je Jiří Adamec47. V seriálu si zahrálo mnoho mladých herců, jmenujme 

Antonína Navrátila, Jana Čenského, Ljubu Krbovou nebo Jindru Bartošovou, v roli 

dospělých například Jiří Bartoška, Vladimír Menšík, Milena Dvorská, Jiří Krampol a 

další48. 

Seriál se natáčel ve studiích na Kavčích horách, záběry k úvodní znělce a 

titulkům jsou pořízeny v Chrudimi.49 Texty k písním napsal Zdeněk Borovec a zpíval 

Ladislav Štaidl.50 

Protože se seriál natáčel na konci 70. let, je vhodné upozornit i na tento fakt. 

Vliv doby na natáčení byl velmi důležitý, hlavně z hlediska ideologického. Jak už bylo 

naznačeno v kapitole 1, v seriálech se projevovala i činnost různých organizací za doby 

                                                 
45 Životopis a díla, na kterých se podílel, například viz: <http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-
biografie/26178-jiri-bednar.html>. 
46 Životopis a díla, na kterých se podílel, například viz  <http://www.spisovatele.cz/karel-storkan>. 
47 Životopis a díla, na kterých se podílel, například viz  <http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-
biografie/17759-jiri-adamec.html>. 
48 Jejich kompletní herecké obsazení v seriálech a filmech viz www.csfd.cz. 
49 Zdroj:< http://www.csfd.cz/film/179805-zkousky-z-dospelosti/>. 
50 Zkoušky z dospělosti, titulky.  
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socialismu, zde konkrétně Socialistického svazu mládeže (SSM). Mladí lidé tak měli 

získat dojem, že je to tak správně a že jim členství přináší výhody. Tato skutečnost je do 

seriálu zakomponována, ve třídě maturantů je předsedkyní jedna z postav.  

 

3.1.1 Postavy 

Seriál Zkoušky z dospělosti má několik hlavních hrdinů, kolem kterých se rozvíjí 

různé příběhy, nikdo z nich není vypravěčem. Scenáristé divákům nabídli širokou škálu 

rozličných postav. Postavy celkově v tomto seriálu mají pevné charaktery a neměnnou 

tvář, v určitých případech se postavy vyvíjejí. V seriálu naproti sobě stojí kladní i 

záporní jedinci. 

 

Mirek Žalud (Antonín Navrátil) 

Mirek Žalud je v seriálu jednou z hlavních postav, představuje kladného hrdinu. 

Je zajímavé, že se jeho postava objevuje až v průběhu druhého dílu. Přichází do čtvrtého 

ročníku jenom několik týdnů před závěrečnými maturitními zkouškami. Jeho postava se 

v seriálu objevila nečekaně, ale nakonec se kolem ní točí hlavní zápletka.  

Mirek je milovníkem hvězd, proto ho noví spolužáci začínají přezdívat mimo 

jiné Hvězdář. O této oblasti je široce informován, jeho vědomosti sahají daleko za 

rámec učiva gymnázia. Celkově je dobrým studentem, vyniká především v matematice 

a fyzice. Po dokončení maturity je jeho snem dostat se na Matfyz na astronomii. 

Na první pohled působí na spolužáky tiše, klidně, slušně, nijak zvlášť se 

neprojeví. Spolužáci ho nejprve přivítají posměšným aplausem za jeho příjemní, někteří 

ho tak oslovují. První dojem na spolužáky udělá dobrý, když se ho matikář ptá, jakým 

byl studentem na předešlém gymnáziu. 

Mirek je na druhou stranu nebojácný, odhodlaný, tvrdohlavý, kamarádský, 

pracovitý, ochoten jít za svým cílem, stát si za svým názorem a ničeho se nevzdat. To 

dokazuje i scéna v posledním díle, kdy se Lucka snaží Mirka přemluvit, aby se vrátil 

zpět do školy. 

 

(U Mirkova otce doma, Lucka říká Mirkovi novinky.) 

Lucka: „Víš, já jsem ti přivezla spoustu novinek. A vlastně samý dobrý. Tenkrát, jak jsi 

k nám telefonoval, tak to jsi mluvil s Martou, ne se mnou. To byla taková legrace, jako. 

A ten dopis, ten už se taky našel. Vzal ho Petr. Nápravník.“ 
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Mirek: „To je ale hajzl.“ 

Lucka: „On se ti jel omluvit na mopedu, ale cestou se vyboural a teď leží v nemocnici. 

Ale to ti řeknu až cestou, hlavní je, že jsme se všichni rozhodli, že…“ 

Mirek: „My kdo?“ 

Lucka: „No Jarča a já. Že se se mnou vrátíš a tu maturitu uděláš.“ 

Mirek: „Ne.“ 

Lucka: „Tak pojď.“ 

Mirek: „Já se nikoho o nic neprosim.“ 

Lucka: „Hlavně ze sebe dělej hrdinu.“51 

 

Mirek v průběhu seriálu zažije několik slabých chvil, a to především v situaci 

kolem rodinného života. Tam se ukáže jeho citlivost. Na druhou stranu je zodpovědný, 

snaží se pomáhat oběma svým rodičům, i když někdy nevhodnou cestou.  

V přítomnosti dívek se ukáže i jeho nebojácnost. Původně patří jeho náklonnost 

Milin ě, krasavicí třídy, nadbíhá jí, poté se ale zamiluje do Lucky. Jeho láska je 

opravdová a čistá, ke své dívce se dokáže chovat ohleduplně, slušně, otevřeně a dokáže 

jí naslouchat. Mirkova postava je v seriálu stabilní, zásadním způsobem se nevyvíjí. 

 

Petr Nápravník (Jan Čenský) 

Petr Nápravník je synem ředitele gymnázia, spolužáci ho ale přes tuto skutečnost 

nijak neodmítají. Ve třídě je oblíbený, především u dívek, jelikož je považován za 

„hezouna“. Petra v tomto seriálu chápeme jako negativního hrdinu, který zaviní zásadní 

záležitost. To dokazuje i fakt, že se nedokázal včas přiznat. 

Petr je sportovcem, hraje závodně tenis a chce se díky své dobré kondici a lásce 

ke sportu dostat po maturitě na Fakultu tělesné výchovy a sportu (FTVS), i když jeho 

otec by ho raději viděl studovat chemii. Své tenisové úspěchy sdílí s ostatními, je rád, 

když má ve svých kamarádech podporu a může jim dokázat, že je dobrým hráčem. 

Postava Petra je v seriálu poměrně rozporuplná. Na začátku se projevuje jako 

oblíbený, kamarádský, vtipný spolužák, který drží s ostatními při sobě. Svou reputaci si 

ale kazí tím, že o sobě ví, že je ve třídě „tím hezounem“. Do určité míry si své 

oblíbenosti užívá. Jeho sebevědomí je vysoké, myslí si o sobě, že získá to, na co jen 

pomyslí. V touze dosáhnout svého ale zachází mnohdy do krajních mezí.  

                                                 
51Zkoušky z dospělosti, 6. díl. 00:13:20. 
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(Scéna ve třídě, Mirek píše Lucce dopis a přichází za ním Petr.) 

Mirek: „Nevíš, kdy se vrátí Lucka?“ 

Petr: „Proč? Svoje strategický schopnosti máš snad už vyzkoušený, ne?“ 

Mirek: „Co blbneš?“ 

Petr: „To je dobrý no. Kde si můžeme v klidu popovídat?“ 

Mirek: „A o čem?“ 

Petr: „No o čem…snad o Lucce, ne?“ 

Mirek: „O Lucce?“ 

Petr: „Jo. Podívej se, Mirku, já s Luckou chodím už od začátku školního roku, to ti 

řekne každej. Občas, i když mě pomlouvaj, tak mě maj docela rádi.“  

Mirek: „Počkej, nemyslíš, že tě maj rádi spíš kvůli tvýmu tátovi?“ 

Petr: „Hele, hvězdáři, Fabiánová je moje holka, to si zapiš za svá ouška. Když to 

pochopíš, tak spolu budem docela dobře vycházet. Že jsme se nedávno s Luckou 

pohádali, neznamená, že mně polezeš do zelí, jasný?“ 

Mirek: „Ale stejně si myslim, že je to naše věc.“ 

Petr: „Jo, tvoje a moje.“ 

Mirek: „Moje a Lucie.“ 

Petr: „Víš to tak jistě?“ 

Mirek: „Podívej, nemůžeš mít všechno, synáčku. Stačí ti tatík.“ 

Petr: „No to je ohromný. Ale kromě toho se opakuješ.“ 

Mirek: „Promiň, Petře, ale já to s Luckou myslim vážně.“ 

Petr: „Neblázni, Žalude, vždyť seš jí jenom pro smích.“ 

Mirek: „Víš co? Necháme to na ní, šampióne.“52 

 

Petr je v seriálu příkladem platnosti rčení, že „zlo bývá posléze potrestáno“, 

případně „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ (blíže v samotné analýze). Projeví se 

i jeho zbabělost.  

Petr je typem postavy, která se po zásadním momentě změní. Z původně 

sebestředného studenta se tak stane ten, co za ostatními přijde s omluvou a s vědomím, 

že už ho nikdy nebudou brát za takového, jakého ho původně měli. 

 

 

                                                 
52Zkoušky z dospělosti, 4. díl, 00:27:23. 
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Lucie Fabiánová (Jindra Bartošová) 

Lucie Fabiánová je v seriálu taktéž klíčovou postavou. Jako studentka 

maturitního ročníku je mezi svými spolužáky oblíbená, je kamarádská a ochotná. 

V seriálu má roli neutrální, je spíše kladnou postavou. Lucka má mindráky z každého 

pupínku, který se jí objeví na tváři. Myslí si o sobě, že není hezká, a i když se o ni 

začnou zajímat hned dva chlapci, zachovává si od nich odstup. 

Lucka je v seriálu bezproblémovou a pilnou studentkou s dobrými známkami, 

jenom v matematice má určité nedostatky, ale i tak se s ní snaží bojovat. Je cílevědomá, 

když obdrží z matematiky na maturitním vysvědčení trojku, která jí zkazila 

vyznamenání, je zklamaná. Její přihláška na vysokou školu směřuje na Lékařskou 

fakultu. Chce tak zachovat tradici v rodině, otec je primářem místní chirurgie.  

Lucku charakterizuje nedostupnost, jen tak někoho si nepřipustí těsně k sobě. 

Sama později přiznává své spolužačce, že jí dělá dobře, když ji někdo dobývá. Lucka je 

paličatá, ale pro své spolužáky je vždy připravená v případě, že potřebují pomoci. 

Pokud někde vidí křivdu, je odhodlaná za každou cenu najít pravdu a dokázat ji.  

Lucka je slušně vychovaná, ale v případě, že někdo řeší záležitosti, do kterých 

mu nic není, projeví se její sarkasmus. Může hraničit až s drzostí, tuto metodu používá 

na svoji obranu, především vůči zvědavé sousedce Čadové. 

 

(Lucka na cestě ze školy potkává paní Čadovou před domem.) 

Lucka: „Dobrý den, paní Čadová.“ 

Paní Čadová: „Jé, Lucinko, ty už jsi hotová slečna. Chudinko, copak to máš na 

bradičce?“ 

Lucka: „Ale no mam no.“ 

Paní Čadová: „To přejde. Máš už nějakého mládence?“ 

Lucka: „To víte, že mam, paní Čadová, a každej den jinýho. Na shledanou.“ 

Paní Čadová (už pro sebe): „Každej den? No to je mládež. To jsem si mohla myslet. 

Měli by ji držet trochu zkrátka. Taková mladá…“53 

 

Lucka je doma považována za tu, která má ambice v životě něco dokázat. Její 

sestra Marta, jež opustila domov v brzkém věku, je „pouhou“ kadeřnici. Rodiče vidí 

                                                 
53Zkoušky z dospělosti, 1. díl. 00:40:28. 
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v Lucce naději, že alespoň ona vystuduje vysokou školu. Své pozice si je vědoma, proto 

nechce zklamat své rodiče a podává si přihlášku na Lékařskou fakultu.  

Ve škole má hodně dobré vztahy i s pedagogy, především s třídní učitelkou 

Jarmilou Jánskou, které v závěrečném díle ze své pozice dává rady do života.  

 

Ostatní spolužáci 

Do třídy maturantů chodí asi dvacet studentů, přesto se hlavní děj vyvíjí kolem 

sedmi z nich. Tři nejhlavnější postavy už byly jmenovány výše. O dalších čtyřech se 

zmíním v krátkosti. 

Zajímavou postavou je brýlatá studentka Olina Hejkalová (Jana Matiášková), 

které neřekne nikdo jinak než Hejkalka . Nikdo neví, co od ní má čekat, její reakce jsou 

spontánní. Svůj volný čas tráví spíše v přítomnosti spolužáků, ne spolužaček, často píše 

povídky nebo básně. Sebe sama chce od ostatních odlišit, především svou originalitou. 

Na tom se shoduje i pedagogický sbor. Ovšem její výjimečnost je někdy přehnaná a 

spolužáky nepochopená. Hejkalka je bezprostřední člověk. Po maturitě se chce vydat na 

žurnalistiku. I když u přijímacích zkoušek neuspěje, díky profesorce Jánské neztrácí 

naději. O svém rodinném zázemí se Hejkalka před svými spolužáky zmiňuje často. Má 

malé sourozence-dvojčata, které musí hlídat. Raději by trávila volný čas se svými 

spolužáky a kamarády, ale především otec dává Olině najevo, že je jednou z jejích 

povinností starat se o své mladší sourozence. 

Milina Moutelíková  (Dana Bartůňková) je třídní kráska, ze všech spolužáků se 

nejvíce vyjímá nejen svým vzhledem a stylem oblékání, ale také svým chováním. Je 

mnohem dospělejší než ostatní, jelikož se ve svém volném čase stýká s muži staršího 

věku. Své vrstevníky, chlapce, odmítá s tím, že jí nemohou nic nabídnout. Milina je 

vypočítavá a sebevědomá slečna, která v určitých situacích riskuje, například když 

stopuje. Na druhou stranu dokáže držet partu a nechybí na žádné ze společných akcí. 

K Milin ě do rodiny se děj přenese pouze jednou, ale je zde patrný konflikt mezi Milinou 

a její materialistickou matkou.  

Stáňa Adamová (Ljuba Krbová) je předsedkyní SSM a třídní zástupkyní. Pokud 

se vyskytne nějaký problém, ona je iniciátorka, která se snaží nalézt řešení a dobrat se 

pravdy. Je samaritánkou. Myslí na druhé, je ochotná, obětavá, zastává se slabších a ví, 

kdy a kde je třeba zasáhnout. Nikdy neodmítla pomoci. Tato vlastnost jí je několikrát 

vyčtena, protože může působit tak, že se plete do věcí, do kterých jí nic není. Stáňa si 
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podává přihlášku na Pedagogickou fakultu, obor český jazyk a dějepis. I ona řeší 

konflikt se svými rodiči, především otcem, který jí vyčítá předsednictví v SSM. 

Bimbo Balabán (Tomáš Juřička) je ze všech jmenovaných spolužáků nejméně 

výraznou postavou. Se svými spolužáky drží dobrou partu a je pro každou legraci. Když 

ale vidí, že jsou překročeny hranice, zasahuje. Po maturitě se nechce hlásit na žádnou 

vysokou školu, chce zůstat se svým otcem v autodílně a pracovat pro něj. Bimbo dokáže 

projevit svůj názor a zastat se strany, která má pravdu, i když se tak ocitne proti svému 

vlastnímu otci. I Bimbo řeší rodinnou situaci, hlavně se svým otcem, který podvádí lidi. 

Jejich konflikt vyplyne na povrch až v závěrečném díle. 

 

Profesorský sbor 

V této maturitní třídě se seznamujeme se dvěma profesory, a to s třídní Jarmilou 

Jánskou a matikářem Pavlem Němečkem, kteří spolu chodí, a ještě s ředitelem 

Nápravníkem. I když jde v seriálu celkově o maturitní třídu, scénář se věnuje pouze 

dvěma profesorům a řediteli. 

Jarmila Jánská (Eliška Balzerová) je v ročníku velmi oblíbená. Tato třída je její 

první, kterou dovedla až k maturitě. Učí je český jazyk a literaturu. Její svěřenci jí 

neřeknou jinak než Jarča, není to pro ně profesorka Jánská. Všichni k ní mají vřelý a 

otevřený vztah. Profesorka Jánská je milá, přátelská, spravedlivá, ochotná pomáhat, 

především má ke svým studentům lidský přístup. Jelikož je zároveň jejich třídní, mohou 

se na ni spolehnout, že je v těžkých situacích podrží. Nemá ráda lež a přetvářku, proto 

v závažných situacích dokáže být i přísná, ale studenti jí to nezazlívají. Má před svými 

žáky vybudovanou zdravou autoritu. Vždy ve svém životě chtěla učit, učení je pro ni 

zábavou. Profesorka Jánská si dokáže stát za svým názorem a řídit se tím, co cítí, že je 

pro ni správné. Dokáže být zároveň svým studentům kamarádkou. 

Pavel Němeček neboli Cicvár (Jiří Bartoška) učí v maturitním ročníku 

matematiku. Dálkově ještě studuje na doktorandském programu, aby získal titul CSc., a 

mohl se tak věnovat vědecké činnosti. Stejně jako Mirek Žalud má zalíbení 

v astronomii. Jako profesor je velmi zvláštní. Na jednu stranu je přísný, neumí se bavit 

jinak než v matematických souvislostech, na své studenty klade vysoké nároky, nemá 

rád, když studenti opisují, je zastáncem pravidel, nemá rád odpor. Studenti z něj ale i 

přes tento výčet vlastností necítí velkou autoritu, dokáží z něj mít legraci a nebrat ho 

v určitých situacích vážně. Dokáže být ale i přátelský a při maturitě svým studentům 

sám napovídá. Jako člověk dává přednost své kariéře před osobním životem. 
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Je na místě zmínit i ředitele Nápravníka (Miroslav Zounar), otce Petra 

Nápravníka. Jako ředitel gymnázia není vykreslen jako silná a autoritativní postava. Na 

druhou stranu je zastáncem pravdy a zlo nenechává bez potrestání – i když se jedná o 

vlastního syna. Situace se snaží řešit hned, na prvním místě je pro něj dobro studentů. 

Dokáže přizvat i svoji chybu a omluvit se. 

 

Rodiče studentů 

Každý z výše zmíněných studentů pochází z jiného rodinného zázemí, někteří 

mají chápající rodiče, jiní takové, na které nejsou moc pyšní. 

Lucka Fabiánová pochází z rodiny primáře, který je v městě uznávanou 

autoritou. Oba rodiče jsou na ni hodní, ale jako dceru ji hlídají, především před chlapci. 

Matka Fabiánová (Milena Dvorská) by ráda svou dceru viděla po boku někoho, kdo 

má dobré postavení, proto když ji navštěvuje Petr Nápravník, vidí ho pro Lucku jako 

ideálního partnera. Primář Fabián (Ladislav Trojan) je k Lucce spravedlivý, dokonce 

za ní přichází i s návrhem, že pokud nechce jít v jeho stopách, nemusí. 

Petr Nápravník žije sám se svým otcem, který tak musí zastat i funkci matky. 

Přesto má Petr téměř vše, na co si vzpomene. Otec ho nijak zásadně nehlídá, jen se ho 

nenápadně snaží zrazovat od kariéry vrcholového sportovce. Když spolu řeší zásadní 

problém, otec neváhá použít i násilí. 

Nejvíce komplikovaný rodinný život má Mirek Žalud . Jeho matka (Jana 

Hlaváčová) je hysterická, žárlivá, labilní osoba, která je závislá na svém synovi, ale i 

manželovi. Otec Žalud (Vladimír Menšík) působí jako rozumný člověk a vykonává 

profesi číšníka. Jejich rodinná situace není šťastná, rodiče bydlí odděleně. Mirek nemá 

ideální zázemí před tak důležitou zkouškou, jako je maturita. Nakonec se ale jejich 

rodinná situace vyřeší a rodina se opět sejde pohromadě. 

Zmiňme i Bimbova otce (Jiří Krampol) – ve městě známého automechanika. 

Zprostředkovaně se o něm dozvídáme, že je nevěrný své manželce, je rád středem 

pozornosti mladých dívek, především pak Miliny, kterou se snažil obtěžovat.  

 

3.1.2 Charakteristika školního prost ředí 

Školní prostředí je v seriálu pojítkem nejen studentů, ale i profesorů a rodičů. 

Děj seriálu, kde je přítomné školní prostředí, se tak odehrává většinou přímo ve třídě 

studentů, nebo ve sborovně profesorů. Jiné školní prostory se v seriálu neobjevily.  
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Seriál se dále odehrává v prostředí domovů studentů, taktéž v jejich oblíbené 

hotelové restauraci nebo ve venkovních prostorách, nejvíce u rybníka Dražovák. Nutno 

podotknout, že všechny natočené scény v interiérech jsou studiové, žádné interiérové 

prostředí není natočené v pravé škole, v pravé restauraci či v bytě nebo domě.   

 

Školní prostory jsou tak rozdělené na třídu, ve které probíhá vyučování 

maturantů, a sborovnu, kde se scházejí všichni profesoři.  

Tvůrci seriálu se snažili zobrazit klasickou třídu gymnázia. Ve třídě gymnazistů 

se odehrávají scény, kde se především řeší školní záležitosti týkající se třídy jako celku. 

Situace jsou do tohoto prostoru zasazeny záměrně a logicky. Zde se odehraje i 

nejdůležitější scéna, a to krádež peněz, tento prostor tedy podmiňuje vzniklou situaci, 

scéna tak není do těchto prostor zasazena mechanicky, ale je velmi důležitá pro danou 

událost, jinak by nevznikla. 

Do sborovny se děj přesune pouze několikrát. Jedná se o místnost, kde se 

scházejí všichni profesoři, ať už na hodiny volna, které mají mezi vyučováním, nebo 

mezi jednotlivými hodinami na krátkou přípravu. Ve sborovně se například řeší i 

problémy Mirkova útěku a vyloučení za přítomnosti jeho matky.  

 

Jelikož se jedná o seriál o studentech jediného ročníku (jiné třídy s ostatními 

studenty nejsou na žádných záběrech), navíc ve větším městě, kdy všichni studenti bydlí 

u svých rodičů, chybí přítomnost internátu, děj se ani jednou neodehrává například ve 

školní jídelně nebo na chodbách školy. 

 

Na začátku seriálu se děj odehrává na maturitním plese. Zřejmě tak 

v prostorách kulturního domu. Maturitní ples je taktéž charakteristickým, důležitým a 

oblíbeným momentem v životě dospívajících studentů. Na plese tak nechybí živá hudba, 

taneční přehlídka, projev studentů k pedagogickému sboru, přítomni jsou všichni rodiče 

(jenom otec Hejkalky přijde na chvíli a ještě se s ní stačí pohádat), tance studentů 

s rodiči, tance studentů samých. Maturitní ples celkově není pro průběh celého děje 

důležitý, nemá vliv na hlavní zápletku. 

 

Prostředí, kde se obecně studenti rádi scházejí, je hotelová restaurace. Studenti 

se v těchto prostorách scházejí v mimoškolní čas. Řeší tam nejen své starosti, školní 

povinnosti, ale i úspěchy (například Petrovu výhru v tenisovém zápase nebo oslavu 
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úspěšně složených maturit), ale uzavírají i sázky - když se Petr se třemi spolužáky vsadí, 

že začne chodit s Luckou. V tomto případě je situace do prostředí zasazena mechanicky, 

pokud by byla sázka uzavřená kdekoli jinde, nemělo by to na další vývoj žádný dopad. 

Do prostor hotelové restaurace jsou tak zasazeny situace, kde se společně schází 

především zmínění hrdinové.  

 

Mladí studenti, především Petr, Mirek a Lucka se rádi scházejí u místního 

rybníka Dražovák. Dražovák se tak stává nejen pro studenty, ale i pro profesory 

Němečka a Jánskou, místem, kde se dá zapomenout na školní strasti. Například je tento 

prostor důležitý ve chvíli, kdy se spolu prochází Petr a Lucka a poprvé potkají Mirka, 

jak sleduje hvězdy. Lucka si tady poprvé uvědomí, že by se o Mirkovi chtěla dozvědět 

více. V tomto případě je prostor podmíněný a důležitý pro další vývoj jejich vztahu. U 

rybníka Dražovák se odehrávají především scény, kdy je spolu na procházce pár – Petr a 

Lucka, Lucka a Mirek, Jánská a Němeček. 

 

Domovy studentů jsou místem, kde se odehrávají zásadní části děje seriálu. 

Každý domov je rozdílný, kopíruje rodinné zázemí studentů. Ty jsou pro určité situace 

důležité. Například domov Lucky je důležitý v momentě, kdy se Mirek snaží dovolat 

Lucce, aby ji požádal o půjčku peněz. Tato důležitá situace je pro celou zápletku 

podstatná, proto umístění scény do tohoto prostoru podmiňuje zmíněnou situaci a 

později má vliv na celou zápletku. Zásadní je i scéna z bytu Mirkovy matky, která se 

přiotráví plynem. Díky této scéně zasazené do prostoru domova je ovlivněná hlavní 

zápletka, na scénu tak navazují další momenty důležité pro to, aby se odehrála hlavní 

zápletka. 

 

Některé scény se odehrávají v daném prostředí mechanicky, mohly by tedy být 

zasazeny do jiného prostředí a děj by nijak neovlivnily – například již zmíněná sázka, 

oslava Petrova vyhraného zápasu nebo scéna u profesorky Jánské doma, když se 

s Němečkem rozcházejí. Naopak jsou v seriálu v určitých situacích scény zasazené do 

prostoru záměrně, podmiňují tak důležité situace (krádež peněz ve třídě nebo telefonát 

Mirka Lucce). 

 



  

 

24 

  

3.1.3 Analýza seriálu 

Zkoušky z dospělosti spadají podle kategorizace Tudora Olteana pod pojem 

serials, tedy seriál typický pro kontext v českém prostředí. Příběhy se odehrávají kolem 

několika studentů, lze říci, že ústředních postav je více, a to nejen mezi studenty. 

Z řad studentů jsou nejzásadnější postavy Mirek, Petr a Lucka. Kolem těchto tří 

hrdinů se vyvíjí hlavní zápletka. Dalšími důležitými postavami pro příběh jsou pak 

především rodiče Mirka, kteří se rozešli a bydlí odděleně. Jejich rodinné problémy ale 

ovlivní celý seriál. 

Hlavní zápletkou v seriálu je krádež peněz. Ostatní související zápletky či 

příběhy s ní výrazně souvisí, bez spletitých souher úmyslných činů a náhod by hlavní 

zápletka nebyla tak komplikovaná, vlastně by nevznikla. Hlavní zápletku tak ovlivní jak 

sázka Petra o Lucku s dalšími třemi spolužáky, tak nepříznivá situace Mirkových 

rodičů, telefonát Marty, která se vydává za Lucku, zamilovanost Hejkalky do Petra, 

kamarádství Petra a Bimba, který nechce svého kamaráda prozradit. 

 

Následující odstavce budou věnovány serialitě a zkoumání, do jaké míry je 

v tomto seriálu uplatněna, zda na sebe díly navazují volně či těsně a jakým způsobem je 

v divácích vyvoláváno napětí.  

V některých případech na sebe díly navazují volně, v jiných případech těsně. 

První tři díly na sebe navazují volně, autoři v nich připravovali podmínky pro rozvinutí 

hlavní zápletky, která vyvrcholí v díle čtvrtém. Na konci těchto tří dílů je divákovi 

nabídnut otevřený konec, moment, kdy se divák sám sebe zeptá, jak bude tato situace 

pokračovat, ale divák není postaven do situace většího napětí.  

Na konci prvního dílu Hejkalka odchází domů s pláčem, což je pro seriál 

zajímavý moment, ale ne ten nejdůležitější. I druhý díl navazuje volně, a to Petrovou 

přípravou na tenisový zápas. 

Na konci druhého dílu Petr slaví svůj tenisový úspěch, ten se právě uzavírá. 

Divák tak znova není postaven do situace většího napětí. V průběhu druhého dílu ale do 

seriálu vstupuje nová postava, která se do konce dílu téměř neprojevila. Očekává se, že 

nová postava bude důležitá, což je podstatný okamžik pro nové otázky: Proč se Mirek 

v seriálu objevil? Jaké bude jeho další působení? 

Třetí díl začíná scénou, ve které právě Mirek jako nová postava přemýšlí o sobě 

a své odlišnosti od Petra. Díl tak volně navazuje na předchozí, ale sám Mirek si tak na 
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začátku nového dílu klade zajímavé otázky, na které chce on sám, zároveň i divák dostat 

odpověď.  

Třetí a čtvrtý díl na sebe navazují těsně, konečná scéna třetího dílu a úvodní 

scéna čtvrtého dílu jsou stejné situace, odehrávají se u Lucky doma. Konec třetího dílu 

taktéž nevykazuje známky zásadního napětí – Lucka a Mirek si prohlížejí fotografie. 

Čtvrtý díl je pro seriál klíčový. Rozvíjí se hlavní zápletka, na konci dílu je divák 

vystaven napětí, protože proti sobě stojí tři strany: poškozená Lucka, bezradný Mirek 

neschopný dokázat svou nevinu a mlčící Petr, který by mohl situaci vysvětlit, ale 

neučiní tak. 

Pátý díl navazuje těsněji. Stáňa jako předsedkyně třídy a SSM se snaží získat 

všechny dostupné informace, k dispozici má ovšem jen výroky dvou stran a neví, kde 

leží pravda. I v tento okamžik je divák napnutý, protože čeká na rozuzlení – zvítězí 

pravda, nebo sobeckost? V pátém díle je zásadním momentem odchod Mirka z domova, 

rozhodnutí ředitele o jeho vyloučení a Petrova nehoda. Aby tvůrci udrželi v divákovi 

napětí, nechají výsledek tohoto důležitého momentu na díl následující, poslední. 

Šestý díl navazuje taktéž těsněji, řeší se selhání brzd mopedu. Neustálým 

obviňováním se navzájem, kdo za nehodu může, je udržováno napětí. Čeká se na 

výsledek, jak moc je Petr zraněný. Všechny otázky a nedořešené situace jsou v šestém 

díle vyřešeny.  

 

Již několikrát jsem výše uvedla, že hlavní zápletkou v seriálu je „krádež 

peněz“54 a že s touto zápletkou souvisejí téměř55 všechny příběhy. Příběhů je v seriálu 

několik – jedná se především o vztahy mezi jednotlivými postavami. Je zajímavé 

poukázat na to, že se nedá jednoznačně určit, který příběh je ten hlavní, protože téměř 

všechny mají spojitost s hlavní zápletkou, o kterou jde v seriálu předně. Proto se 

Zkoušky z dospělosti liší například od seriálu Třetí patro, který bude analyzován dále. 

Zde je centrálním momentem krádež peněz, do níž je zainteresováno více postav. Pokud 

se tak budeme zabývat jednotlivými příběhy (vztahy) konkrétněji, v závěru vyplyne, že 

většina příběhů (vztahů) zásadně ovlivní zmíněnou zápletku.  

 

                                                 
54 Nejedná se o krádež, ale situace je jako krádež vyšetřována. 
55 Jsou i takové, které nemají na zápletku vliv, například vztah mezi profesory Jánskou a Němečkem, 
osud Miliny, jejího milostného života a stopování nebo problémy v některých rodinách (Olina a hlídání 
dvojčat). 
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Zásadním momentem pro seriál je uzavření sázky mezi Petrem, Hejkalkou, 

Bimbem a Pepou. Petr se před spolužáky vytahuje, že s Luckou může chodit, kdykoli 

bude chtít. Po uzavření sázky se tak rozvíjí vztah mezi Petrem a Luckou, který je 

provázán téměř celým seriálem – od konce prvního dílu do konce pátého. Petr se snaží 

dostat do přítomnosti Lucky ve vhodné okamžiky, neskrývá svoji náklonnost a usiluje o 

její pozornost nejen v soukromí, ale i ve škole. Zpočátku se mu opravdu daří získat si 

Lucčinu přízeň, v prvním díle ji překvapí nečekanou návštěvou a pomáhá jí s 

matematikou, ve druhém díle ji zve na tenisový turnaj, čeká na ni před domem před 

vyučováním, ve třetím díle ji zve na romantickou procházku, ve čtvrtém díle se 

zastavuje u ní doma, aby jí sdělil, že je fajn holka, v pátém díle ale jejich vztah narušuje 

vyzrazená sázka.  

Zásadním zlomem je Mirek, který nově nastoupí do jejich třídy. Ten si Luciinu 

náklonnost získává nenásilně, přirozeně. Petr tak má v Mirkovi soka, se kterým je nutné 

bojovat. V průběhu seriálu se Petr snaží udělat maximum pro to, aby Lucku a Mirka 

rozdělil. Lucka stojí na pomezí dvou zájemců o její osobu, i když je jeden zájem 

podložen sázkou. Petr se ale jen tak nevzdává. 

 

Vztah mezi Mirkem a Luckou se rozvíjí až od třetího dílu. Lucka najde 

zalíbení v Mirkově koníčku sledování noční oblohy, sama se pak snaží vyhledávat jeho 

přítomnost. Setkávají se tak spolu v průběhu třetího dílu i po škole, Lucie ho zve po 

dodání telegramu do svého pokoje a láká ho na prohlížení fotografií z dětství. 

Domlouvají si spolu schůzku u rybníka, ale Mirek se z vážných důvodů nedostaví - 

najde svou matku přiotrávenou. Snaží se vše vysvětlit po telefonu, ale neví, že nemluví 

s Luckou. V průběhu čtvrtého dílu se tak jejich vztah pokazí právě na základě údajné 

krádeže peněz. V následujícím díle se věci postupně vyjasňují, v šestém díle jede Lucka 

za Mirkem a celou situaci objasní. Poprvé se tak oba více sblíží, na konci seriálu jí 

Mirek vyzná lásku. 

 

Luciina sestra Marta , která přijede na návštěvu ve třetím díle, taktéž následkem 

svého činu přispěje k závažné situaci. Lucce o telefonátu, ve kterém se Mirek omlouvá, 

že nepřišel k rybníku, a zároveň žádá půjčení peněz, neřekne – Marta se vydává 

v telefonu za Lucku. Při nečekaném odjezdu Marta zanechává Lucce dopis s nejasnými 

indiciemi a s penězi. Dopis v závěru Lucce pomůže vyjasnit všechny momenty, které 

vedly k nedorozumění. 
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Zásadní je pro zápletku rodinná situace u Mirka, rozvíjená až v průběhu třetího 

dílu. Mirkova matka se od manžela odstěhovala, protože přehnaně žárlila. Nedostává od 

něj ale peníze, na kterých je závislá, proto se Mirek rozhodne nějaké peníze vydělat a 

zbývající dočasně vypůjčit od Lucky. V průběhu seriálu Mirek stojí na pomezí mezi 

matkou a otcem, snaží se je usmířit, ale jeho situace není jednoduchá. Otec neví, jestli 

dále tíživou situaci snese, matka je rozporuplná, nejprve sepisuje žádost o rozvod, ale 

v duchu si přeje návrat svého manžela. Ve čtvrtém díle tak Mirek přinese matce peníze 

a tvrdí, že je poslal otec. Když ale Mirek zjistí, že je osočen z krádeže, opouští školu, 

matku a jede za svým otcem. Matka tak řeší v pátém díle následky jeho činu. V šestém 

díle se vše vyřeší a rodiče Mirka se opět setkávají v Chrudimi. 

 

Vinu na krádeži nese i Hejkalka . Je tajně zamilovaná do Petra, což se projeví 

hned v prvním díle, ale i tak podepisuje zmíněnou sázku. Když vidí, že se Mirek a 

Lucka scházejí, jde oznámit Petrovi, že zřejmě sázku prohrál. Právě na základě této 

informace Petr bere z tašky Lucky dopis od Mirka.  

 

Hlavní zápletkou celého seriálu je tak neúmyslná krádež peněz, která se rozvíjí 

od čtvrtého dílu, situace je objasněna až v díle šestém. Mirek, který potřebuje peníze pro 

svou matku, o ně žádá Lucii skrze telefon. Lucie ale žádost neslyší, protože sluchátko 

zvedne její sestra Marta, která se za Lucku vydává. Protože chce Marta Lucce pomoci a 

zároveň nechce prozradit, že sluchátko zvedla ona, nechává Lucce na rozloučenou dopis 

a částku peněz, o kterou Mirek žádal. Lucka si peníze vezme s sebou do školy, nechá je 

v tašce na stole a odchází s Hejkalkou kupovat výzdobu. Mirek si nedovoleně peníze 

z Lucčiny tašky vezme, nechá jí děkovný dopis. Petr Mirka vidí, jak Lucce dává do 

tašky dopis, o kterém se domnívá, je milostný, proto ho bere. Mirek musí ze třídy 

nečekaně odejít, po návratu do třídy Lucka zjistí, že jí chybí peníze. Druhý den začne 

třídní profesorka řešit situaci. Mirek o ničem neví, poté ale říká, že si ty peníze vzal a že 

zanechal dopis. Protože o dopise ví jen Petr, mlčí. Jelikož se Mirek cítí ukřivděn, 

opouští školu a odjíždí za svým otcem. Petr se nakonec doma otci přizná, že dopis vzal. 

Jede se následně za přítomnosti Bimba Mirkovi omluvit do Chomutova, jedou na 

mopedu, ale Petrovi selžou brzdy a stane se vážná nehoda. Situace se postupně začne 

vyjasňovat, Petr se v závěru seriálu svým spolužákům omlouvá. 
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Paralelní příběh, který hlavní zápletku nijak neovlivní, je vztah profesorů 

Jánské a Němečka. Již v prvním díle je patrné, že jsou partnery, jejich vztah prochází 

celým seriálem, v každém díle je na vztah poukázáno. Řeší spolu především školní 

aktivity, sdělují si zážitky ze třídy maturantů, kde oba učí. Z průběhu jejich vztahu jasně 

vyplývá, že ten, kdo ve vztahu rozhoduje, je profesor Němeček. Snaží se Jánskou 

manipulovat, hlavně ve svůj prospěch. Jejich soukromí je ale divákům představeno 

pouze dvakrát, ve třetím díle, kdy se spolu schází u rybníka, a v díle posledním, ve 

kterém Němeček řeší svoji možnost odjezdu na stáž. Oznamuje Jánské, že možnost, 

kterou měla v Praze (učit na gymnáziu), místo ní odřekl. Jánská se mu ale postaví a 

v důsledku jejich ostré hádky se rozcházejí.  

 

Jiné paralelní příběhy se v seriálu již nevyskytují, pouze okrajově jsou zmíněny 

osudy Miliny, jejího osobního života a zážitků ze stopování, Hejkalky a jejího 

neustálého hlídání mladších sourozenců-dvojčat, dále například osudy Bimba a jeho 

otce. 

 

I když je časově seriál zasazen do období před maturitou, pouze v jedné scéně je 

ukázána příprava studenta na závěrečnou zkoušku. Není zobrazena vypjatá a nervózní 

situace před jejich důležitým dnem, v konverzaci se o maturitě téměř nebaví. Řeší se tak 

především sázka, kterou uzavřeli, a od čtvrtého dílu se vyšetřuje krádež peněz. Není 

zmíněn ani svatý týden před maturitou. 

 

Výše uvedené poznatky dokazují, že tento seriál odpovídá principům seriality. I 

když na sebe polovina dílů navazuje volně, každý díl v seriálu přináší zásadní moment 

pro udržení divákovy pozornosti. Tyto momenty ale mohou být důležité v pozdější 

chvíli. První tři díly vytvářejí prostor pro hlavní zápletku, proto je jejich spád pomalejší, 

naopak čtvrtý až šestý díl jsou akčnější.  

Pro seriál jsou zásadní především úmyslné či neúmyslné činy, které se skloubí 

v jeden zásadní problém. Proto se seriál odlišuje od dalších níže analyzovaných seriálů, 

kde převažuje jiný způsob zpracování zápletek a příběhů. Ve Zkouškách z dospělosti 

jsou důležitější konkrétní situace a momenty.  

V seriálu mají vztahy mezi studenty nebo vztahy mezi rodiči a dětmi vrchol 

v různých dílech. Například v prvním díle je nejdůležitějším okamžikem uzavření 
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sázky. Dopady sázky jsou pak rozprostřeny mezi jednotlivé díly, kdy se Petr snaží 

dostat do přítomnosti Lucky, ale vrcholí v díle čtvrtém, kdy je Lucce vyzrazena.  

Stejně tak celým seriálem prochází rodinné problémy u Žaludů, kdy má tento 

motiv vrchol jednak v díle čtvrtém, když se Mirkova matka přiotráví, jednak v díle 

závěrečném, kdy se jejich rodinná situace vyjasní.  

Například i kamarádství mezi studenty s Petrem má různé vrcholy – v díle 

prvním je uzavřená sázka, v díle čtvrtém je Lucce prozrazena, v pátém díle graduje 

napětí mezi jeho spolužáky a jím samotným a v díle šestém je situace vyjasněná – Petr 

si uvědomí, že jeho čin ovlivnil přátelství s ostatními spolužáky navždy, i když oni mu 

jsou ochotní odpustit. 

Vztah mezi Luckou a Mirkem má svůj vývoj, ve druhém díle se seznamují, ve 

třetím díle se jejich vztah prohlubuje, ve čtvrtém díle graduje kvůli krádeži peněz, 

v pátém díle je jejich přátelství v útlumu a v šestém díle se vše vyjasní. 

Podobně je to i s celkovou krádeží peněz. Jak je výše zmíněno, v prvních třech 

dílech je vytvářeno pozadí pro hlavní zápletku, která ve čtvrtém díle graduje a vrcholí, 

v pátém díle se vyjasňují okolnosti a v závěrečném díle, stejně jako v ostatních 

případech, je vše vyřešeno a vysvětleno. 

 

3.1.4 Dějové motivy 

Pokud bychom se měli zmínit o seriálových dějových motivech, je jich několik. 

Za prvé se jedná o motiv konflikt ů mladých s jejich rodiči. U každého studenta, který 

je v seriálu spojen s hlavní zápletkou, je naznačena rodinná situace, z níž vyplývají i 

určité konflikty. Mirkova rodinná situace je nejvíce vypjatá. Mirek jako jediný syn si 

přeje, aby byli rodiče pohromadě, i přes jejich neustálé hádky. Mirek se snaží vyvolat 

takovou situaci, aby si oba rodiče mysleli, že se k sobě mohou vrátit.  

Neshody pak panují i mezi Hejkalkou a jejími rodiči. Zde se projevuje 

„povinnost“ staršího sourozence hlídat ty mladší. Hejkalka s tím nesouhlasí, raději by 

trávila čas se svými vrstevníky, ale rodiče jsou nekompromisní. Její otec za svou dcerou 

dokonce přijde na maturitní ples jen proto, aby ukázal, že když výjimečně hlídá své 

vlastní potomky sám bez manželky, je to od něj dobrý skutek. Naznačí ale své dceři, že 

je zase příště bude hlídat ona. Zkazí jí tak maturitní ples.  
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Milina se neshoduje především se svou materialistickou matkou, která neustále 

mluví o novém autě, které oni nemají, ale ostatní sousedé ano. Lpí na něm tak moc, že 

rodinné večeře jsou skromnější.  

Lucka se svými rodiči zásadní konflikty nemá, ale oba rodiče chtějí, aby něčeho 

dosáhla. Zde nastává situace, že rodiče chtějí, aby se stala lékařkou stejně jako její otec, 

a ona se snaží splnit jejich přání. Matka s Luckou ještě řeší situaci ohledně chlapců. Petr 

Nápravník se zdá matce jako dobrý nápadník, protože pochází z dobrých poměrů 

ředitele gymnázia.  

Petr se svým otcem řeší především rozdílný názor na budoucí studium. Petr chce 

stát za svým názorem a studovat na FTVS, ale otec by rád viděl svého syna studovat 

„něco lepšího“. Proto s ním uzavře dohodu – pokud Petr nevyhraje tenisový turnaj, 

půjde studovat chemii. 

Otec Stáni má rozdílný názor na její předsednictví v SSM. Otec jí tvrdí, že tato 

funkce jí stačí k dobrému posudku na vysokou školu. Stáňa je často na schůzích. Stáňa 

se mu zase snaží vysvětlit, že ji práce baví a že to nedělá jen proto, aby dostala dobré 

doporučení. 

 

Jako další dějový motiv jmenujme konflikty mezi generací dětí a generací 

prarodi čů. V tomto ohledu jde předně o konflikty mezi Luckou a sousedkou, starou 

paní Čadovou. Paní Čadová je typickou paní v důchodu, které nic neunikne a která se 

ráda ptá na detaily. Lucka proto volí taktiku drzosti. Paní Čadové odpovídá na její 

zvídavé otázky tak, aby z nich byla cítit ironie. 

 

Dějový motiv v seriálu je i vztah profesorů ke svým studentům. Předně se 

jedná o třídní profesorku Jánskou a čtvrtý ročník, který vede k maturitě. Za ty čtyři roky 

své studenty více poznala a vybudovali si vztah vzájemné důvěry. Svých studentů se 

zastává hlavně před profesorem Němečkem, brání je. Když se ale začne řešit krádež 

peněz, je zklamaná. 

 

3.1.5 Hudba, titulky 

Seriál je na začátku i na konci každého dílu opatřen titulky spolu s písní. Úvodní 

tematickou skladbu, ve které zaznívají slova o maturitě, doprovází záběry z města, kde 

se seriál odehrává, tedy z Chrudimi. Sekvence záběrů je opatřena i titulky, které tyto 
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záběry protínají. Pro seriál je charakteristické, že úvodní píseň zazní u každého dílu se 

stejnými záběry, titulky neprotínají již začínající příběh. Úvodní skladba trvá téměř čtyři 

minuty, titulky oznamují tvůrce seriálu a taktéž název dílu. 

Závěrečná skladba je odlišná. Píseň Jsou dny, kdy svítá o něco dřív ukončuje 

díly seriálu. Na konci se vždy opakují záběry z aktuálně odvysílaného dílu a protínají je 

statické titulky – hlavně obsazení hereckých rolí. I tato závěrečná píseň trvá téměř tři 

minuty.  

Důležité okamžiky v seriálu jsou podtrženy hudbou, i tak je navozena 

dramatičnost daného momentu. 

 

3.1.6 Zajímavost 

Zajímavé je ještě poukázat na detail, který je v seriálu nelogický. Jedná se o 

scénu, kdy jede Petr Nápravník spolu s Bimbem Balabánem za Mirkem Žaludem na 

mopedu, aby se omluvil. Jelikož se seriál odehrává v Chrudimi a Mirkův otec bydlí 

v Chomutově, zdá se, že v seriálu jsou města blízko sebe a že není problém zdolat tuto 

vzdálenost za krátký časový úsek. Ve skutečnosti je ale vzdálenost obou měst zhruba 

220 km, cesta na mopedu ve skutečnosti by trvala více než šest hodin, mopedy jezdily 

průměrnou rychlostí cca 30 km/h. 

 

3.1.7 Ohlasy v médiích 

Rudé právo 

Z deníku Rudé právo se čtenáři a diváci dozvěděli o seriálu pouze z televizního 

programu. List před zahájením vysílání nepřináší žádné informace, ani po premiéře 

všech šesti dílů nepřináší žádný článek či recenzi. V programové části tohoto deníku 

jsou uvedeny základní údaje, že se jedná o televizní seriál, jsou jmenováni i jeho tvůrci. 

 

Mladá fronta 

Mladá fronta věnovala seriálu Zkoušky z dospělosti dva články, a to po skončení 

všech šesti dílů. První recenzi napsala Věra Poppová pod názvem Navzdory 

předpokladům… Její recenze je co do kritiky poměrně vyvážená. Tvrdí, že tematika 

„študáků“ je vždy zajímavá, hlavně pokud se pojí se žánrem seriálu, ale uchopení 

v tomto případě nebylo podle jejích slov zase tolik vydařené.  
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Oceňuje napětí a dramatické konflikty, které seriál provází, snahu, kterou autoři 

vložili do zobrazení generací dospívajících a rodičů nebo herecké obsazení známými 

tvářemi. „A přece tentokrát v nepříliš složitém seriálovém soukolí cosi neklaplo, (…).“ 56 

Handicapem je podle Poppové především rozsah seriálu, protože díly trpěly 

nevyváženým tempem (některé scény byly zbytečně dlouhé), na druhé straně je to málo 

prostoru pro kvalitní vylíčení školního prostředí, tak rodinné zázemí studentů, kteří hráli 

hlavní roli v seriálu. „Výsledný dojem byl proto nutně zkreslený.“57 A to proto, že 

většina profesorů byla málo vykreslena, naproti tomu „postavy téměř všech 

rodičovských dvojic působily chvílemi až zkarikovaně, neboť do nich byly 

zkoncentrovány příliš negativní lidské vlastnosti“58. Poppová závěrem ještě 

poznamenává, že teprve čas ukáže, zda byla lepší knižní předloha, nebo televizní 

seriálové zpracování. 

Ještě krátkou zmínku přináší Zdena Bakešová o několik dní později, kdy se 

věnuje úloze Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež a jejímu rozkvětu. V této 

souvislosti mimo jiné znovu připomíná seriál Zkoušky z dospělosti. Shrnuje, že seriál 

vyvolal protichůdné názory a že „nebyl dokonalý a mnohé by se dalo vylepšit“59, ale 

oceňuje bojovnost autorů, kteří nakonec v něčem poměrně bodovali. 

 

Lidová demokracie 

Lidová demokracie na vysílání seriálu upozornila diváky a čtenáře v den, kdy se 

vysílal první díl, tedy 8. března. Cituje Karla Štorkána, který přibližuje, o co v seriálu 

půjde, jaké časové období je zastoupeno, že se jedná o paralelní roviny a osudy mladých 

hrdinů.  „Poloha je spíše lehčí a humorná, chceme rodičům i dětem ukázat, že vše se dá 

zvládnout.“60 Jsou představeni tvůrci seriálu a taktéž herci. 

V průběhu vysílání se na stránkách deníku objeví fotografie ze seriálu a pod ní je 

uvedený popisek, že se seriál vysílá každou sobotu. Fotografie je uvedena u článku 

k zahraničnímu seriálu, nikoli ke Zkouškám z dospělosti. 

Po odvysílání všech šesti dílů se ještě k seriálu krátce Lidová demokracie vrací. 

Autor ve článku Původní televizní inscenace shrnuje hlavní cíl. „Seriál, jenž si nekladl 

                                                 
56 POPPOVÁ, Věra. Navzdory předpokladům…Mladá fronta. 15. 4. 1980, roč. 36, č. 89, s. 4. 
57 tamtéž 
58 POPPOVÁ, Věra. Navzdory předpokladům…Mladá fronta. 15. 4. 1980, roč. 36, č. 89, s. 4. 
59 BAKEŠOVÁ, Zdena. Ve znamení návratů a konfrontací. Mladá fronta. 30. 4. 1980, roč. 36, č. 102, s. 
4. 
60 ŠTORKÁN in pd. Na obzoru nový seriál. Lidová demokracie. 8. 3. 1980, roč. 36, č. 58. s. 4. 



  

 

33 

  

vysoké umělecké ambice, byl pohledem na problémy dospívající mládeže.“61 Autor 

krátce hodnotí zápory seriálu, „postavy a jejich příběhy chtěly občas trochu větší míru 

tvůrčí invence“62, ale i klady, výkony hlavních představitelů byly sympatické, oceňuje i 

snahu autorů ukázat divákům mladou generaci v nesnadných okamžicích tápání, hledání 

lásky nebo i smyslu života. 

 

Práce 

Deník Práce nepřináší před premiérou seriálu žádné upoutávky. První ohlas si 

diváci a čtenáři mohli přečíst po odvysílání prvních dvou dílů, kdy autorka J. Krejchová 

popisuje odvysílané díly zatím „jako částečně promarněnou možnost“63. Scénář měl 

podle ní projít ještě důkladnější dramaturgickou úpravou, autorům se v prvních dvou 

dílech nepodařilo skloubit jednotlivé postřehy s jasnou koncepcí a nosnou myšlenkou. 

Autorka kritizuje i určitá hluchá místa především ve druhém díle a vyjadřuje se i k délce 

trvání jednotlivých dílů. „Možná, že by půlhodinová metráž Zkouškám z dospělosti 

slušela daleko lépe.“64 Na druhou stranu chválí Adamcův výběr herců, oceňuje, že dal 

opět příležitost novým a zajímavým tvářím. 

Stejná autorka se k seriálu znovu vyjadřuje po odvysílání všech šesti dílů. De 

facto v něm potvrzuje svá slova. „I zbývající pokračování bohužel potvrdila, že 

dramaturgie dětského vysílání příliš uspíšila realizaci této látky, neboť její scenáristický 

tvar měl ještě řadu nedostatků.“ 65 Vyzdvihuje přínos Jiřího Adamce, jenž dokázal 

vykreslit mentalitu tehdejších teenagerů a dokázal zaujmout diváky jejich osudy.  

 

Svobodné slovo 

O seriálu se čtenáři a diváci dozvídají poprvé v deníku Svobodné slovo v příloze 

Slovo na sobotu v rozhovoru s Karlem Štorkánem nazvaném Televizní maturity, který 

vedla Mirka Spáčilová. Otázky kladené Štorkánovi se točí hlavně kolem toho, jak vůbec 

vznikla myšlenka natočit seriál o maturantech (v přestávce jedné divadelní inscenace), 

proč zvolili jako žánr seriál (láká ke sledování, dává prostor k diskusi), proč zvolili jako 

místo zrovna Chrudim (chtěli se věnovat malému městu, kde se všichni znají i mimo 

školní budovu), jak sbírali materiál (ověřování informací, učebnice, rozhovory se 

                                                 
61 dř. Původní televizní inscenace. Lidová demokracie. 16. 4. 1980., roč. 36, č. 90, s. 5. 
62 tamtéž 
63 KREJCHOVÁ, J. Nevyužité šance. Práce. 18. 3. 1986, roč. 36, č. 66, s. 6. 
64 tamtéž 
65 tamtéž 
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studenty a profesory), závěrem se čtenáři dozvídají, že je Štorkán s výsledkem poměrně 

spokojený. 

Tři dny po odvysílání seriálu Svobodné slovo otisklo článek, kde se píše o 

několika televizních inscenacích či seriálech, kde se naráží na generační problémy. 

Mezi nimi tedy i Zkoušky z dospělosti, kde se opět rozebírají klady a zápory, kdy zápory 

převažují. „Na vyšší ambice zřejmě nepomýšlel66, ani na ně neměl.“ 67 Podle autorky se 

dále velmi lišila středoškolská idyla od skutečnosti, protože odpovídal spíše světu o tři 

roky mladších studentů. „Největší slabinou seriálu však byla umně vykonstruovaná 

zápletka, jejíž rekvizity (dopis, peníze) a nepochopitelná nedorozumění přecházely z dílu 

do dílu poněkud násilně.“ 68 Délka seriálu byla podle názoru autorky zbytečná a 

nadbytečná byla i přílišná stylizace. Naopak oceňuje dobrou práci Jiřího Adamce a 

chválí herecké obsazení novými tvářemi. 

 

Československá televize 

Československá televize přináší první článek věnující se Zkouškám z dospělosti 

v čísle, které následovalo po premiéře prvního dílu. Jedná se o stručné představení 

seriálu, který budou diváci několik následujících týdnů vídat na obrazovkách, jsou 

představeni hlavní aktéři a součástí článku je i výňatek z rozhovoru s Jiřím Adamcem. 

Ten se točí stále kolem jednoho a samozřejmě pro seriál nejdůležitějšího momentu – 

maturity, tedy „zkoušky z dospělosti“. Popisuje, že je to jeden z nejdůležitějších 

okamžiků v životě a že ho dokáží ovlivnit především dospělí.  

Mluví taktéž o cíli seriálu: „Snažili jsme se o to, aby z našeho seriálu bylo 

zřejmé, že tyto ‘už dospělé děti’ opravdu chtějí dojít a docházejí k takovým69 

poznatkům.“70 Jak Adamec dále podotýkal, podařilo se jim dát dohromady dobrý 

kolektiv herců, který pracoval vždy naplno a s chutí. „Byli bychom rádi, kdyby to 

poznali ve výsledku také diváci. O ten výsledek jde hlavně. Vždycky!“ 71 

V průběhu vysílání se o seriálu jako takovém už nepíše, ani nejsou uvedeny 

obsahy jednotlivých dílů. Po odvysílání všech šesti dílů se k seriálu vrací už pouze 

diváci se svými názory. Ty jsou více pozitivní - diváci se shodují na tom, že režisér 

                                                 
66 Seriál, pozn. Š.Z. 
67 spa. Aktuální generační problém. Svobodné slovo. 15. 4. 1986, roč  36, č. 89, s. 5. 
68 tamtéž 
69 Závažná poznání, která udávají směr v životním poznání. 
70 ADAMEC in NEHODOVÁ, Alena: Zkoušky z dospělosti. Československá televize. 10. 3. – 16. 3. 
1980, roč. 15, č. 11, s. 8-9. 
71 tamtéž 
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obsadil zajímavé a neokoukané tváře, že vykreslení příběhů spolu s charakteristikou 

školy jsou pravdivé, obdivují titulky, hudbu a v neposlední řadě si přejí více podobných 

seriálů.  

Na druhou stranu přišly i negativní reakce. Jeden divák kritizuje špatný zvuk, 

skutečná maturantka odkazuje na chyby v seriálu, např. termín odevzdávání přihlášek 

v seriálu se liší od skutečnosti, celkově se pozastavuje nad nepřipraveností tvůrců 

v tomto ohledu. Další divačka, učitelka, nesouhlasí s charakteristikou profesorů. 

 

Tvorba 

V Tvorbě se ke Zkouškám z dospělosti vyjadřují dva kratší články v průběhu 

vysílání v sekci přehledu událostí týdne. Po prvním díle se ze článku dozvídáme, že 

Adamec „p řistoupil ke scénáři o současných maturantech vskutku ambiciózně, avšak 

přesto nedokázal skrýt, že materiálová, obsahová dotace byla slabší, než by zvolený 

rozsah vyžadoval“72. Nadbytečné byly v prvním díle i samoúčelné střihové a trikové 

efekty. Chváleni jsou naopak herci.   

Druhý článek vyšel o týden později ve stejné sekci a potvrzuje, co již bylo 

řečeno. Kriticky je hodnocen fakt, že se tvůrci věnovali spíše obecným znakům mládí 

než novým rysům nastupující generace, dále je kritizována zdlouhavost a přílišná 

opisnost děje. Pozitivně hodnotí výkony mladých herců, nových tváří, „které seriálu 

vtiskují přirozenost a pomáhají překlenout nejednu slabinu scénáře“ 73. Autor tvrdí, že i 

přes výhrady má seriál určitou pedagogickou hodnotu. 

 

Scéna 

Scéna přinesla jediný článek pod názvem Nad jedním seriálem. Obsahem článku 

ovšem nebylo hodnocení samotného seriálu. Svaz českých demokratických umělců 

uspořádal besedu právě nad Zkouškami z dospělosti, kde se sešli tvůrci, různí režiséři, 

scenáristé a další. Sice se během besedy o seriálu diskutovalo, ale v článku není z toho 

uvedeno nic. Je zde citován známý český režisér Evžen Sokolovský a jeho názor na 

dramatickou tvorbu současnosti. Proto článek nebude autorkou diplomové práce více 

rozebírán. 

 

 

                                                 
72 dk. V televizi. Tvorba. 12. 3. 1980, roč. 52, č. 11, s. 23. 
73 tamtéž 
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Shrnutí ohlasů 

Výše analyzované články ukazují, že ohlasy na seriál byly pozitivní i negativní, 

jedná se především o recenze, které byly většinou napsány až po odvysílání celého 

seriálu. Nejvíce kritizován byl rozsah seriálu, kdy se často objevovala hluchá místa a 

místy příliš dlouhé scény, celkový dojem ze seriálu taktéž nebyl příliš pozitivní, většina 

recenzentů chválila především výběr herců, kteří byli obsazeni do rolí studentů. Týdeník 

Československá televize vždy o seriálu přinese před jeho vysíláním článek, který 

divákům seriál představí, tzn. seriál nehodnotí. 

 

3.2 My všichni školou povinní 

V seriálu My všichni školou povinní můžeme sledovat osudy a životní příběhy 

učitelů a celého pedagogického sboru, žáků první a osmé třídy, jejich rodin a blízkých. 

Společným pojítkem je základní škola, ke které má každý svůj specifický vztah. 

V seriálu se odehrává několik příběhů, a proto má celý seriál i více hlavních postav. 

Osudy hrdinů se navzájem propojují a prolínají. Hlavními motivy seriálu jsou přátelství, 

láska a rodina. 

Třináctidílný seriál ze školního prostředí byl natočen v roce 1983 a premiérově 

byl na obrazovkách Československé televize odvysílán v neděli 22. dubna 1984 ve 

20:10 na prvním programu, poslední díl měl premiéru v neděli 3. června 1984. Seriál je 

dodnes oblíbený, televizní stanice jej často vysílají. 

Scénář napsala Markéta Zinnerová74 a režisérem byl Ludvík Ráža75. Jelikož 

seriál sleduje osudy více postav, znamenalo to, že zde režisér mohl dát prostor 

začínajícím a dosud neznámým hercům - například Milan Šimáček, Jana Janatová, 

Michaela Kudláčková nebo z dospělých herců začínající Veronika Žilková. Ze 

zkušených a známých herců jmenujme například Jiřího Sováka, Miroslava Vladyku, 

Jiřího Bartošku, Janu Šulcovou, Janu Preissovou, Jaromíra Hanzlíka, Jiřinu 

Bohdalovou, Věru Galatíkovou, Vladimíra Menšíka a další76.  

Seriál se natáčel na několika různých místech po České republice. Školních 

prostor včetně okolí využil režisér na základní škole na pražských Petřinách, kde se 

                                                 
74 Její životopis včetně děl, ke kterým napsala scénáře, například viz  
<http://www.spisovatele.cz/marketa-zinnerova>. 
75 Životopis a díla, která režíroval, například viz < http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/21387-
ludvik-raza.html>. 
76 Jejich kompletní herecké obsazení v seriálech a filmech viz <www.csfd.cz>. 
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natáčelo především v období prázdnin, ale i za plného chodu77. Většina venkovních 

záběrů pochází z Liberecka78, protože k tomuto místu měla Markéta Zinnerová osobní 

vztah79. Hudbu k seriálu složil Petr Hapka. 

I v tomto seriálu se odráží doba, ve které seriál vznikal. V době normalizace bylo 

běžným jevem, že ve škole převládal ženský kolektiv, na každé škole byl minimální 

počet mužů. Můžeme tak mluvit o prvku feminizace školství, který je v seriálu My 

všichni školou povinní dobře zachycený. 

 

3.2.1 Postavy 

Markéta Zinnerová v seriálu zachytila mnoho postav různých charakteristik a 

povah. Seriál nemá jednoho hrdinu, kolem kterého by se rozvíjely příběhy, hlavních 

hrdinů je v seriálu více. Představuje se zde několik generací. Diváci by mohli očekávat, 

že od nejstarší generace se dočkají největší míry zodpovědnosti, od generace rodičů 

plné podpory a lásky ke svým dětem a u těch nejmladších nevinnosti. Zinnerová se ale 

nedržela stereotypů a ukázala, že i ti nejstarší mají své chyby a že i ti nejmladší mohou 

mít na svůj věk vyspělé myšlení. 

Charaktery některých postav se v čase vyvíjí, dospívají, jiné postavy zůstávají 

poměrně stabilní. Seriál nemá v žádném z hrdinů vypravěče, ten je přítomný pouze na 

začátku každého dílu, ale nijak do děje nezasahuje, pouze rekapituluje předešlý díl. 

Vypravěčem je Viktor Preiss. 

Seriál má kladné i záporné postavy. Jak ukáže následující shrnutí, hlavně u dětí 

je charakter dán výchovou rodičů.  

V seriálu se objeví velké množství postav, rozvíjí se několik příběhů, proto není 

z kapacitních důvodů možné rozebrat každou postavu do větších detailů. Některé 

postavy budou jen zmíněny kvůli důležitosti příběhu, ale nebudou analyzovány. 

 

Profesorský sbor 

Ve sborovně převládá ženský kolektiv v čele s ředitelkou Martínkovou. Jediným 

profesorem byl na škole František Lamač, léta zkušený a mezi dětmi oblíbený učitel, po 

                                                 
77 Zdroj: KOVAŘÍKOVÁ, Hana. My všichni školou povinní. Československá televize. 9. 4. – 15. 4. 1984, 
roč. 19, č. 16, s. 8. 
78 Například Vysoké nad Jizerou, Smržovka, okolí Tanvaldu ad. Zdroj: KOVAŘÍKOVÁ, Hana. My 
všichni školou povinní. Československá televize. 9. 4. – 15. 4. 1984, roč. 19, č. 16, s. 8. 
79 Sama Zinnerová chodila v Liberci na základní školu. 
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příchodu Michala Karfíka je mužské zastoupení větší. Protože jsou učitelky zvyklé 

především na sebe, příchodem mladého Karfíka sborovna ožije. Jak už bylo výše 

poznamenáno, prvek feminizace ve školství byl v době normalizace běžným jevem.  

 

Michal Karfík (Miroslav Vladyka) 

Michal Karfík (žáci ho přezdívají Karfiol ) je jednou z hlavních postav. Mladý 

učitel, který přichází na novou školu jako nezkušený. Má učit na druhém stupni 

matematiku, tělesnou výchovu a fyziku. I když ho budoucí kolegyně ve sborovně 

přivítají v přátelském duchu, nemá pozici mezi nimi jednoduchou. Učí totiž i některé 

žáky, kteří jsou dětmi učitelek (například Hajská). Protože je na začátku své učitelské 

kariéry, svěří mu ředitelka pouze některé hodiny, ale díky různým změnám a zvratům 

v učitelském sboru Karfík převezme třídnictví jedné z osmých tříd. 

Michal Karfík je kladnou postavou. Snaží se porozumět potřebám svých žáků, 

vyjít jim vstříc, pomáhat jim, zastávat se jich, být k nim spravedlivý, hodnotit je 

objektivně, dokáže odpouštět. Tento přátelský a poměrně benevolentní přístup je 

chválen, jeho dobroty využije později i jedna z iniciátorek krádeže peněz. 

 

(Scéna ve škole, Karfík říká svým žákům, že Lubošovi byly ukradeny peníze na vánoční 

večírek, přichází s velkorysou nabídkou.) 

Karfík: „Je mi velice líto, že ten, kdo to udělal, neuvažoval o tom, že krádeží mohl 

zkazit večírek nám všem, nejen Lubošovi. Luboš sice večírek zachránil, protože o celé 

záležitosti hrdinsky pomlčel, ale my ji vyšetřit musíme. Už proto, že v tuto chvíli může 

každý z vás být tím zlodějem. Není to příjemný pocit, viďte? Tohle přece musel viník 

předpokládat. A přesto… Já si myslím, že ať jsi to udělal kdokoli, radost ti to stejně 

nepřineslo. Protože nikdo z vás není tak zkažený, aby se radoval z neštěstí jiného, aby 

mu z toho, že šlape po kamarádství, po sebeúctě, nebylo nakonec zle. Myslím, že viník 

přes prázdniny hodně přemýšlel. A když za mnou dokáže přijít, zůstane to mezi námi, 

jestli s tím souhlasíte. Já si totiž myslím, že teď je mu z nás všech nejhůř. A bude, 

dokud se nepřizná. Mlčením se trestá sám. Peníze vrátíme Lubošovi a budeme spolu 

vycházet zase tak dobře jako dřív. Ale čekat můžu jenom do zítřka. Velice nerad bych 

se obrátil na bezpečnost.“80 

 

                                                 
80My všichni školou povinní, 10. díl. 01:02:30. 
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Karfík je v seriálu vystaven několika nelehkých situacím, které musí řešit 

z pozice nováčka. Ukáže se ale jako schopný pedagog, jenž umí stát za svým názorem a 

argumentačně ho podložit. Má navíc velkou podporu v moudrém učiteli Lamačovi, 

k němuž často chodí pro rady. Karfík má smysl pro humor, dokáže naslouchat, dávat 

rady, žáci se na něj mohou spolehnout.  

Karfík je postavou vyvíjející se v čase. Zpočátku nezkušený mladý učitel 

nastupuje do nového prostředí mezi cizí lidi, ve složitých situacích žádá o radu. Dokáže 

se ale brzy adaptovat. I když je ke svým žákům přátelský a snaží se vše řešit domluvou, 

ne vždy je zvolený postup ten nejlepší. Ředitelka mu vyčítá, že s tak závažnou situací, 

jako je krádež peněz, měl ihned přijít za ní a ne se snažit ji vyřešit sám. Po roce nasbírá 

první zkušenosti, na konci seriálu se tak jeví sebevědoměji. 

Karfík i přes svou vstřícnou povahu dokáže vážné záležitosti a prohřešky 

potrestat, i když preferuje mírnější postih. V komunikaci s rodiči je taktéž neústupný, 

při hodnocení žáků osmých tříd se drží svého názoru a snaží se dovést rodiče 

k zamyšlení. 

Seriál sleduje i Karfíkův osobní život, který je především spjatý Janou 

Vychodilovou, která žárlí na Karfíkovu kamarádku z dětství Ajku  (Markéta Fišerová), 

ta pracuje na internátě na vrátnici. 

 

Jana Vychodilová (Veronika Žilková) 

Jana Vychodilová je mladou pionýrskou vedoucí, stejně jako Michal Karfík je ve 

škole prvním rokem. I ona přichází do neznáma, ale nemá problém se brzy 

aklimatizovat. Má děti ráda, i ony ji, vymýšlí pro ně různé aktivity, věnuje se jim i ve 

svém volném čase. Děti pionýrské vedoucí tykají. 

Jana Vychodilová je v seriálu ještě nedospělou dívkou, stále žije u své matky. Je 

nesmělá, starostlivá, aktivní, ochotná, hodná, zpočátku naivní. Rozhodne se dálkově 

studovat na Pedagogické fakultě. 

V seriálu představuje postavu, která se v čase vyvíjí. I její osobní život seriál 

sleduje, zamiluje se do Michala Karfíka, nějaký čas chodí i s Alešem Králem (Alexej 

Pyško), příslušníkem SNB. Láska k Michalu Karfíkovi je nakonec silnější.  

Jana Vychodilová na konci seriálu pochopí, že v životě musí dělat někdy 

ústupky a že pro to, čeho chce dosáhnout, musí něco udělat hlavně ona sama. Pochopí, 

že je vztah hlavně o důvěře a kompromisech.  
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František Lamač (Jiří Sovák) 

František Lamač je léta zkušený učitel, je oblíbený jak mezi pedagogy, tak mezi 

žáky. Jeho hlavním předmětem je chemie. V seriálu je třídním učitelem osmé třídy, má 

ji provést ročníkem, pomáhat svým žákům s přihláškami na střední školy a být jim 

oporou. Pokud si někdo ve sborovně neví rady, Lamač je tím prvním, ke kterému se 

chodí pro pomoc.  

 

(Michal Karfík si stěžuje na Janu Vychodilovou, že se mu pletla do pedagogických 

praktik - neznal totiž odpověď na otázku žáka.) 

Karfík: „Pořád se mi pletla do mejch pedagogickejch praktik. Přitom pedagogický 

vzdělání má minimální, pletou si ji se školačkou a vykládá, jak to mám dělat. Jí se to 

mluví, když je neučí, jenom si s nima hraje.“ 

Lamač: „A jak se ti pletla do tvejch pedagogickejch praktik?“ 

Karfík: „No. Já jsem jí vykládal, jak jsem dětem pindal, zrovna vašim, když jsem 

suploval chemii, a vona na mě, že prej si nemam vymejšlet a rovnou se mam přiznat, 

když něco nevim. Prosim vás, přece víte, jak by na to reagovali, ne?“ 

Lamač: „Michale, mně trvalo léta, než jsem pochopil, že pindat ovšem nesmim nikdy. 

Dá se a dokonce má se podle pravdy přiznat, když něco nevíš. Tím nějak neztrácíš svoji 

autoritu. Nejsi naučný slovník, seš učitel. Ale učíš už tím, když přiznáš, že něco nevíš. 

Jsou ovšem lidi, který z toho dělají prestižní otázku a neumějí přiznat, když nemají 

pravdu. U nás byla jedna kantorka, ta se hádala, i když neměla pravdu.“ 

….. 

Lamač: „Ale abych se vrátil k tomu pindání. Tak v podstatě jsem s Janou. Jednak je to 

dívka a potom jsi dobře věděl, že jede na hory, a pustil si ji. A kdybys nebyl učitel, tak ti 

řeknu, že jsi klacek. A to taky jsi.“ 

Karfík: „No, jste na mě pozoruhodně milej. Já už musim běžet.“ 81 

 

Lamač je nekonfliktní, hodný, ochotný pomoci, rád těší své kolegyně, ale ve 

škole platí za přísného učitele. To ale není pro žáky osmé třídy žádnou překážkou, je 

k nim lidský a jedná s nimi jako s dospělými lidmi. Jeho štědrost se mu odvděčí tím, že 

na něj žáci po předčasném odchodu do invalidního důchodu myslí, píší mu dopisy, 

kupují dárky a chodí ho navštěvovat.  

                                                 
81My všichni školou povinní, 4. díl. 00:10:12. 
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Učitel Lamač je kladnou postavou, která nikdy neodmítne pomáhat druhým. I 

Lamač přistupuje k žákům objektivně, má je rád a jejich osudy mu nejsou lhostejné. Po 

předčasném odchodu do penze se Karfíka neustále ptá, jak se mají jeho svěřenci. Lamač 

je se školou natolik spjatý, že i doma se svou manželkou Ivou Lamačovou (Blanka 

Bohdanová) nedokáže mluvit o ničem jiném než o škole. 

U Lamače se projevuje prvek oddanosti škole. Tato oddanost je kompenzací za 

jeho osobní život, který nebyl úplně šťastný. Lamač se tak upnul na školu ještě více, 

jeho vřelý vztah k dětem můžeme považovat taktéž jako kompenzaci za to, že neměl 

vlastní. 

František Lamač je postavou, která se nijak nevyvíjí. Jeho charaktery jsou dané, 

téměř neměnné. Své manželce se většinou podřizuje, ale na konci seriálu si dokáže 

prosadit svůj názor. 

 

Hedvika Hajská (Gabriela Vránová) 

Hedvika Hajská je učitelkou první třídy. Učí již 15 let a má svou práci ráda. Na 

své žáčky je hodná, ale nesnáší, když něco nejde podle jejích pravidel. Ve třídě má ráda 

klid, pořádek, menší vyrušení ji dokáže podráždit. Zavedla pravidlo červených 

čtverečků a černých puntíků82. Nemá ani problém s psaním poznámek, někdy 

neoprávněných. 

 

(Na hodině, děti si kreslí, Jirka Oliva kousne spolužačce do jablka.) 

Jirka: „V létě jsme byli u moře a tam jsme měli ještě větší jablka.“ 

Spolužačka: „Ale my máme dobřejší.“ 

Jirka: „Ukaž.“ 

Spolužačka: „Prosím, prosím, on mi ukousl jablko.“ 

Hajská: „Olivo! Olivo!“ 

Jirka: „Já jsem…“ 

Hajská: „Nemluv s plnou pusou! Kam to dáváš? Do barviček a na výkres? No co to 

děláš, vždyť jsi to válel na lavici! Vyhoď to!“ 

Jirka: „Už jsem to sněd’.“ 

(Hajská hledá Jirkův notýsek, je zamazaný od vajec.) 

                                                 
82 Kdo se týden choval hezky, dostane červený čtvereček, kdo naopak zlobil a byl neustále napomínán, 
dostane černý puntík. 
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Hajská: „Tak tohle je prosím, děti, Olivův sešítek. Umaštěný, špinavý. Ty si ho snad 

prostíráš místo ubrousku, Jirko. Nó, tak včera měli k večeři u Olivů vajíčka.“ 

(Děti se smějí.) 

Jirka: „Prosím, my jsme měli párek.“ 

Hajská: „Víš co? Tady máš to svoje madridské mýdlo. A po večeři, než si připravíš věci 

do školy, tak si s ní laskavě umyješ ruce. Máš další poznámku.“83 

 

Nevyrovnaná Hajská se v seriálu profiluje v ne příliš dobrém světle, protože ji 

postihne syndrom vyhoření. Ředitelka jí nařídí klid a Hajská navštěvuje i psychiatra. 

Své učitelské chování a povely přenáší Hajská i do své rodiny. Manžel je z jejího 

neustálého napomínání, škatulkování a poučování nervózní, proto se domovu často 

vyhýbá. 

Hedvika Hajská je jako matka pyšná na svou jedinou dceru Alenu (Monika 

Kvasničková). Myslí si, že jako dcera učitelky je dokonalá, chytrá a učení jí jde bez 

větší námahy. Hajská si svou dceru zaškatulkovala podle svých představ a nedokáže si 

připustit, že by mohla mít jedinou chybu.  

Stejně jako u Lamače i u Hajské se projevuje určitá kompenzace za nešťastný 

osobní život. Oddá se škole a školním povinnostem, což se jí vymstí. Na vlastní 

problémy se ve škole snaží zapomenout. 

 

Důležitou roli hraje i ředitelka Libuše Martínková (Věra Galatíková). Stojí 

pevně za svou školou, pedagogy a dokáže být nekompromisní. Je spravedlivá jak sama 

k sobě, tak ke svým pedagogům a žákům. Všechny problémy se snaží řešit efektivně a 

není jí lhostejný osud školy, ani učitelů. Své práci je oddaná a snaží se ji vykonávat, jak 

nejlépe umí. Problémy řeší klidně, snaží se jim čelit. Pokud nastanou, řeší je hned.  

Martínková v seriálu taktéž řeší osobní život, spjatý se synem. Ten ještě studuje 

na vysoké škole, se svou přítelkyní čekají neplánované dítě. Martínková je nejprve 

v šoku, postupně se s tím ale smíří a na vnouče se těší. Syn jí na Vánoce oznámí, že jeho 

přítelkyně půjde na potrat, protože se bojí, že se o dítě nedokáží postarat. Situaci 

Martínková se svým synem řeší, hádají se, nakonec si vše vyjasní, Martínková slíbí 

pomoc při hlídání. 

                                                 
83My všichni školou povinní, 5. díl, 00:18:57. 
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Oblíbená a zkušená učitelka Marcela Božetěchová (Libuše Havelková) je 

ikonou celé školy. Hodná a nekonfliktní učitelka se někdy cítí méněcenná, ale ostatní 

pedagogové ji mají rádi. I ona si svůj osobní život, kdy neměla vlastní děti, kompenzuje 

ve škole. Tráví volný čas ve škole, obětuje jí téměř celý svůj život.  

Důležitou roli hraje i Eliška Zmatlíková (Dana Medřická), učitelka prvním 

rokem v důchodu. Její dcera je taktéž učitelka, proto jí nechává na hlídání malého 

Pavlíčka. Dcera často využívá její dobroty. Zmatlíková je taktéž oblíbenou kantorkou, 

škola jí chybí. Nejdříve se zdráhá do školy vrátit jako zástup za nemocnou kolegyni, ale 

nakonec přijímá a zastupuje rovnou třikrát, z toho jednou ve vyrovnávací třídě. Její 

trpělivost je nekonečná. 

 

Rodiny a jejich děti 

Povejšovi 

Tříčlenná rodina je jednou z těch, jejíž osudy seriál sleduje. Diváci tak mohou 

nahlédnout nejen do jejich soukromí, ale taktéž do školních a profesních záležitostí. 

Rodiče pracují v umělecké sféře a představují finančně dobře založenou rodinu, jíž řada 

lidí závidí jejich majetek, na druhou stranu kritizují způsob výchovy jejich jediné dcery 

Jitky. 

Alice Povejšová (Jana Preissová), matka, pracuje v divadelním sboru. Povolání 

je náročné jak pro ni, tak pro její rodinu. Paní Povejšová je sebevědomá, namyšlená, 

ráda prosazuje svůj názor a mnohdy neuznává názory ostatních. V rodině je to ona, kdo 

rozhoduje. Je zároveň milující matkou, která by pro svou jedinou dceru Jitku obětovala 

cokoli. Ke své dceři se chová spíše jako kamarádka, ale snaží se ji přetvořit k obrazu 

svému. Na svou dceru je pyšná a vnímá ji jako dokonalou bytost, proto neunáší kritiku 

z úst učitelů. Tvrdí, že jedině ona zná svou dceru dokonale a ví, co je pro ni nejlepší. 

Paní Povejšová nahlíží na různé záležitosti více idealisticky než realisticky. Navíc 

dokáže využívat lidi, když něco potřebuje. Na jednu stranu se chová jako milá dáma, ale 

v soukromí ostatní pomlouvá. Dává svému okolí dostatečně najevo, že ona něco 

znamená. U paní Povejšové se projevuje motiv nenaplněných rodičovských ambicí. 

Protože ona se sama nedokázala prosadit jako úspěšná herečka, doufá, že se to podaří 

alespoň její dceři.  

Filip Povejš (Jaromír Hanzlík), otec, je profesionální uznávaný zpěvák a 

skladatel. Na rozdíl od své manželky se ale nechová povýšeně a ostatními nepohrdá. I 

on má náročné povolání, které mnohdy vyžaduje dlouhodobější cestování, proto 
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nedokáže výchovu své dcery ovlivnit ve stejné míře jako jeho manželka. V rodině je 

klidný a vyrovnaný, snaží se být oporou jak pro svou manželku, tak pro svou dceru. Pan 

Povejš si nedělá iluze o tom, že je jejich dcera výjimečným člověkem s hereckým 

talentem, proto se ji snaží přesvědčit o tom, že v životě jsou důležitější věci než peníze a 

sláva. Dokáže kritiku své dcery přijmout bez problémů. 

Jitka Povejšová (Jana Janatová), dcera, představuje v seriálu žákyni osmé třídy, 

po povinné školní docházce se chce stát herečkou, ale spíše kvůli přání matky. Jitčiny 

vlastnosti jsou podobné těm, kterými je charakteristická její matka. Je sebevědomá, 

namyšlená a rozmazlená, je ráda středem pozornosti a nechává se ostatními obdivovat, 

ve třídě platí za „parádnici“, ráda se vychloubá. Ve škole nijak zvlášť nevyniká, je 

průměrnou žákyní. Jitka se nechává téměř ve všech směrech ovlivnit svou matkou, ke 

které obdivně vzhlíží jako ke svému vzoru. Jitka se nebojí lhát, dokáže se chovat 

pomstychtivě a vypočítavě. Její postava se vyvíjí. Zpočátku snadno ovlivnitelná Jitka si 

na konci seriálu dokáže prosadit svůj názor a neřídit se jen touhami své matky, připustí, 

že peníze a majetek v životě neznamenají všechno, ale že mnohem přednější je 

kamarádství a láska. 

 

Olivovi 

Olivovi představují v seriálu čtyřčlennou rodinu. Stejně jako v případě Povejšů i 

Olivovi procházejí v seriálu nelehkými situacemi, které vyžadují jasná řešení. Mladšího 

Jirku Olivovi adoptovali. 

Jiří Oliva (Jiří Bartoška), otec, je povoláním soudce. Každý den tak řeší různé 

spory. Jako soudce je spravedlivý, snaží se vyslechnout všechny svědky, vynést 

objektivní a správný rozsudek. Pan Oliva nemísí soukromý a pracovní život. Je 

považován za zkušeného a spravedlivého soudce, čehož využije i jeho kolegyně Olga 

Brechtová (Eva Hudečková), která k němu chodí pro rady a snaží se s ním sblížit. Jiří 

Oliva je vzorným otcem, věnuje se svým dvěma synům, má především trpělivost 

s mladším Jirkou, dokáže řešit vypjaté situace s klidem. Je tak hlavně podporou pro 

svou ženu Helenu. 

Helena Olivová (Jana Šulcová), matka, je sociální pracovnice. Je vlídná, 

laskavá, kamarádská, ochotná, milující a vzorná matka. Dokáže se ale taktéž rozčílit a 

říci věci, kterých může později litovat. I když je trpělivá, některé situace psychicky 

nezvládá. Navíc žije v permanentním strachu, že někdo Jirkovi vyzradí, že je 

adoptovaný. 
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Jirka Oliva  (Milan Šimáček) je mladší syn, navštěvuje první třídu. V rámci 

prvních tříd je Jirka nejvíce sledovaným žákem. Je neposedný, neumí se dlouhodoběji 

koncentrovat, nerespektuje upozornění své učitelky Hajské, když ho opakovaně 

napomíná. Jirka potřebuje větší pozornost. Ve třídě prvňáčků je nejvíce aktivní a 

zároveň zlobivý, proto nosí domů poznámky. Domácím úkolům nevěnuje velkou 

pozornost, odbývá je a raději si hraje se svým křečkem Filipem. Jirka je kamarádský, 

bystrý, citlivý, vnímavý, dokáže být paličatý, na druhou stranu chápavý. 

Luboš Oliva (Zbyněk Honzík), starší syn, je žákem osmé třídy, jeho volbou 

střední školy je gymnázium. Je všestranně nadaný, chytrý a bezproblémový. Ve třídě je 

oblíbený. Se svým mladším bratrem Jirkou vychází dobře a v případě nutnosti se o něj i 

hezky stará. Luboš je kamarádský, milý, ochotný a spolehlivý žák. Dokáže být 

ohleduplný ke svým spolužákům, umí odpouštět a dávat lidem druhou šanci. 

 

Hrdinovi 

Hrdinovi jsou v seriálu čtyřčlennou rodinou. Na rozdíl od Povejšů je rodina 

prostší.  

Karel Hrdina  (Karel Augusta), otec, je povoláním elektrikář. Dobře ví, že 

dobrý elektrikář je žádaný, a proto využívá svého postavení. Je ochotný pomoci svým 

známým a přátelům, ale není poctivý ke svému zaměstnavateli. Pan Hrdina je 

vypočítavý, malicherný, pomstychtivý, nepoučitelný, kvůli penězům je ochotný zajít až 

do krajních situací. Na rozdíl od své manželky je ještě morální a nedokáže využít cizí 

tajemství jako svou obranu proti zákonu.  

Emilie Hrdinová  (Jaroslava Obermaierová), matka, pracuje v lahůdkářství. 

Závidí lidem peníze a postavení. Tuto závist ale skrývá za pomluvami. Paní Hrdinová 

nemá problém s šířením nepotvrzených informací a nebojí se jakoukoli informaci použít 

jako zbraň. Je jí jedno, že tak může zásadně ovlivnit životy druhých. Nečiní jí problém 

vyhrožovat, aby dosáhla svého záměru. 

Barča Hrdinová (Michaela Kudláčková), starší dcera, navštěvuje osmou třídu a 

je nejlepší kamarádkou Jitky Povejšové. Po povinné školní docházce se chce věnovat 

kadeřnické profesi. Protože pochází ze skromnějších poměrů, závidí Jitce její život. 

Barča je na Jitce závislá. Jejich kamarádství se zdá být pevné, ale v některých situacích 

se ze strany Barči zdá spíše jako vynucené a falešné. Jen pro to, aby měla Jitku pro sebe, 

je schopná (stejně jako její matka) zajít do extrémů. Barča trpí, když je Jitka středem 

pozornosti a nevěnuje se jí. Taktéž Barča dokáže lhát, dokonce i v případě, když jsou 
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proti ní jasné důkazy. Je přísná jak na sebe, tak na své okolí. Její postava se v seriálu 

vyvíjí. Na začátku je Barča závistivá a majetnická, na konci seriálu pochopí, že 

kamarádství nemůže být založeno na lžích, nedůvěře, ale že pravé přátelství zahrnuje i 

odpuštění. Barča se stává samotářkou. 

 

Joklovi 

Tato rodina se od ostatních liší tím, že rodiče procházejí těžkým obdobím 

rozvodu, oba usilují svěření dětí do vlastní péče.  

Marie Joklová (Jiřina Bohdalová), matka, řeší nelehkou životní situaci – 

rozvod, jehož průběh snáší velmi špatně. Svou náladu přenáší i na děti, jež situace 

negativně ovlivňuje. Paní Joklová je milující matkou, která se chce o své děti starat, ale 

její životní situace je ale natolik kritická, že se vlastním dětem nedokáže věnovat 

naplno. Navíc do jejího života vstupuje Miloš Haub (Jiří Štěpnička), později se k nim 

nastěhuje. Paní Joklová se snaží, aby nová domácnost fungovala. Kvůli své nové lásce 

dokáže obětovat osud syna Jindry. 

Richard Jokl  (Vladimír Brabec) není vzorným otcem svých dětí. Jeho vztah se 

synem Jindrou je poškozený. Pan Jokl usiluje o svěření dětí do své péče neobvyklými 

způsoby – svádí všechnu vinu na Marii Joklovou, snaží se ovlivňovat mladší dceru 

Jolanku (Lucie Šedivá) dárky. Nedlouho po rozvodu se Jokl ožení svou mladší 

milenkou Danou Mrázovou (Jana Janěková). 

Jindra Jokl  (Martin Krb), starší syn a žák osmé třídy, si má zanedlouho vybrat 

střední školu, na kterou půjde. Ve škole se kvůli rodinným problémům jeho průměr 

zhorší. Jindra je citlivý, tichý, bezproblémový a často smutný. Na svůj věk je mentálně 

vyspělý a chápavý. Jindra i přes složitý rok neztrácí naději na lepší budoucnost. 

 

3.2.2 Charakteristika školního prost ředí 

Z analyzovaných seriálů před rokem 1989 je tento natáčený v opravdové škole. 

Záběry ze tříd, sborovny, ředitelny, chodeb, jídelny a šaten tak nejsou natočeny ve 

studiu jako v případě Zkoušek z dospělosti. Divákům je tak školní prostředí zobrazeno 

realisticky, což dokresluje i přítomnost školníka (Vladimír Menšík), který se stará o 

provozní záležitosti.  
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V osmé třídě, kterou navštěvuje Jitka Povejšová, Barča Hrdinová, Jindra Jokl a 

Luboš Oliva, se odehrávají jedny z nejdůležitějších momentů. Žáci ve své třídě 

rozhodují o svých budoucích povoláních, prožívají zábavné i méně zábavné vyučování, 

profesor Karfík zde zájemce doučuje v odpoledních hodinách matematiku, probíhají zde 

třídní schůzky. Do tohoto prostředí jsou scény zasazeny logicky, tedy přímo do hodin 

nebo přestávek. Prostředí je pak důležité zejména ve scéně, kdy Karfík řeší se svými 

studenty krádež peněz. Objevuje se zde stejně jako ve Zkouškách z dospělosti motiv 

krádeže peněz. Do osmé třídy je tato scéna zasazena logicky, ne pouze mechanicky, je 

důležitá pro další vývoj. 

 

Prostory první třídy jsou výuce taktéž uzpůsobeny. Třídy jsou útulné, proto se 

v nich noví žáci mohou cítit dobře. Diváci mají možnost nahlédnout do vyučovacích 

hodin dvou prvních tříd. Ve vyrovnávací třídě je povolen maximální počet 15 dětí, proto 

je přístup ze strany učitelky více individuální a může se jim věnovat více. Zasazení scén 

do prvních tříd je důležité především ve vztahu k Hedvice Hajské, která právě zde 

postupně začíná kolabovat, je důležitý i ve vztahu k Jirkovi Olivovi. Děj se v těchto 

prostorách odehrává zcela záměrně a podmiňuje vzniklou situaci – zhroucení Hajské a 

přeřazení Jirky do vyrovnávací třídy. 

 

Ve sborovně, kde se scházejí učitelé prvního i druhého stupně, se o přestávkách 

radí, připravují se na další hodiny, stejně tak v těchto prostorách probíhají důležité 

schůzky a porady. Sborovna je tak útočištěm učitelů, do které mají žáci minimální 

přístup. Scény jsou to tohoto prostoru většinou zasazeny mechanicky, tj. pokud by se 

scény odehrály v jiných prostorech, na děj by to nemělo vliv. Jmenujme tak například 

scény, kdy se spolu baví Karfík s Lamačem, podmíněnost prostředím v tomto případě 

není důležitá.  

 

V prostorách ředitelny probíhají důvěrnější a závažnější jednání, většinou o 

dvou nebo třech lidech. Stejně tak se zde předávají rodičům posudky a doporučení na 

zvolené střední školy pro jejich děti. I v tomto případě je umístění scén do ředitelny 

spíše mechanické. Posudky na střední školy mohly být čteny rodičům v jakémkoli jiném 

prostoru, ale zasazení je logické, protože se jedná o důležitý moment, který by měl mít 

formu oficiálnosti. 
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Na chodbách o přestávkách drží učitelé dozor, aby byl i v nejoblíbenějším 

školním čase dětí dodržován pořádek a byla zajištěna bezpečnost. Toto prostředí spíše 

dokresluje celkové školní prostředí, na chodbách se neodehrají zásadní scény pro děj 

seriálu. Dětem ve škole nechybí ani společenská místnost, ve které tráví odpoledne 

s pionýrskou vedoucí Janou Vychodilovou. Zde je určitá podmíněnost prostorem pro 

děj, protože zde poprvé uvidí Karfík Aleše Krále a uvědomí si, že mu začíná vadit, jak 

je v blízkosti Jany Vychodilové. 

 

Důležitá je scéna ze školních šaten, a to ve dvou případech – jednak při opravě 

elektřiny, díky této práci má pak Hrdina problémy se svým zaměstnavatelem. Je 

důležité spíše školní prostředí, ne konkrétně šatny. Podruhé je toto prostředí důležité ve 

chvíli, kdy Barča s Jitkou ukradnou Lubošovi peníze. Byla to ideální příležitost, proto je 

tato scéna do šaten zasazena záměrně. 

 

Důležité pro děj jsou i ostatní prostory, které zde ještě nebyly zmíněny. 

Například domovy žáků. U Olivů je podstatné ve chvíli, kdy se Jirka rozhodne utéci, u 

Joklů je důležité při scénách, kdy se k nim nově nastěhuje Miloš Haub, u Povejšů se 

doma řeší především situace Jitčiny přihlášky na konzervatoř, u Lamačů je důležitá 

chalupa, kde jistý čas manželé přebývají. A to především ve chvíli, kdy Lamačová pálí 

Karfíkovy dopisy. 

 

Zasazování scén do konkrétních prostorů je v určitých případech velmi důležité 

a bezpodmínečně nutné, jinak by se zápletky nebo příběhy nevyvíjely správným 

směrem (Hajská v první třídě, krádež peněz v šatnách), na druhou stranu jsou i scény, 

kdy je zasazení děje do prostoru mechanické, a proto by se scény mohly odehrát kdekoli 

jinde (Lamačovy promluvy s Karfíkem, schůzky Luboše a Jitky). 

 

3.2.3 Analýza seriálu 

Seriál My všichni školou povinní spadá dle dělení Tudora Olteana pod pojem 

serials. I když je v seriálu více hlavních postav, jejichž osudy sledujeme, je udržovaná 

kontinuita a příběhy stejných hrdinů se sledují po celý seriál. Osudy postav se postupně 

vyvíjí, v průběhu jednotlivých dílů příběhy gradují, seriál tak protínají různé dějové 

linie. Některé příběhy se prolínají, jsou vzájemně důležité pro zápletku, jiné příběhy se 
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na sobě nezávisle a paralelně vyvíjí. Nečekané momenty jsou v seriálu rozvrženy tak, 

aby u diváků vyvolaly napětí.  

V seriálu sledujeme osudy rodin a jejich dětí, ale také životy mladých 

začínajících nebo starších zkušených učitelů. Rodinné zázemí, situace a osudy 

jednotlivých postav jsou provázány celým seriálem. Některé konkrétní příběhy se ale 

uzavírají dříve a nejsou řešeny ve všech třinácti dílech. 

 

Co se týče návaznosti jednotlivých dílů, v tomto seriálu na sebe jednotlivé díly 

navazují volněji. Pouze ve dvou případech na sebe díly navazují těsně – první scéna 

následujícího dílu bezprostředně navazuje na poslední scénu dílu předchozího. Tento 

případ nastane mezi druhým a třetím dílem. Martínková svěří Karfíkovi hodiny chemie 

a on ji upozorňuje, že to nedopadne dobře. První scéna čtvrtého dílu pak začne hodinou 

chemie a výbuchem. Podruhé je to mezi třetím a čtvrtým dílem. Na konci třetího dílu 

Jirka Oliva uteče z bytu, na začátku čtvrtého dílu paní Olivová Jirku hledá a nemůže ho 

nikde v pokoji najít. 

Každý díl nabízí divákům prostor pro otázky. Některé díly končí s větší mírou 

napětí, jiné s menší. Například konec prvního dílu je scéna z kina, kam jdou Karfík a 

Vychodilová, konec tedy sám o sobě není nijak napínavý, stejně je tomu tak na konci 

čtvrtého dílu, kdy jde Karfík opravovat písemné práce na vrátnici k Ajce. Podobná 

situace je i na konci dílu devátého, kdy jde Vychodilová odnést dárek Marcele 

Božetěchové, původně určený pro Karfíka.  

V ostatních případech jsou konce vždy napínavé. Pátý díl končí scénou, kdy 

Jitka Povejšová běží za svou matkou do divadelního sboru, aby jí řekla, že jí otec 

nechce podepsat přihlášku na konzervatoř. Povejšová jí slíbí, že to tak. Divák tak 

očekává, jak tuto situaci Povejšovi vyřeší. Na konci šestého dílu odváží Lamače sanitka 

do nemocnice a poslední scéna končí záběrem na Lamačovou a Karfíka. Lamačová 

řekne Karfíkovi, že už se Lamač do školy nevrátí. Konec sedmého dílu pak končí 

nápadem paní Hrdinové vydírat soudce Olivu informací, že vědí o adopci malého Jirky. 

Tuto informaci chtějí využít ve svůj prospěch – chtějí Olivu přinutit, aby u soudu 

vyhověl Hrdinově žalobě. Na konci osmého dílu Oliva malému Jirkovi prozradí, že je 

adoptovaný. Desátý díl končí scénou ve třídě, kdy se Karfík dozví o krádeži peněz a 

nabízí svým žákům, že za ním mohou přijít a přiznat se. Dodává ale, že může čekat jen 

do následujícího dne. Jedenáctý díl končí scénou, jak Karfík píše Lamačovi dopis, 

vzápětí se ukáže, že všechny jeho dopisy Lamačová pálí, takže se žádný z nich 
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k Lamačovi nedostane. Dvanáctý díl pak končí scénou, kdy Karfík spolu s dětmi 

odchází z Lamačovy chaty. Lamač už v tuto chvíli ví, že jeho manželka dopisy pálila. 

Diváci tak čekají do dalšího dílu, jak se k situaci Lamač postaví. 

Žádná ze zápletek nebo příběhů nejsou ukončeny v závěru jakéhokoli dílu, proto 

nutí diváka ke sledování dalšího. Navíc přítomnost mnoha postav a příběhů je dobrou 

volbou pro udržení divákovy pozornosti. 

 

Seriál My všichni školou povinní je z analyzovaných seriálů natočených před 

rokem 1989 nejbohatší na příběhy. Hlavních postav je několik, kolem každé se rozvíjí 

minimálně jeden příběh. Převážně sledujeme školní osudy, jež protínají rodinné 

problémy. 

 

Seriál se odehrává v průběhu jednoho školního roku. Pokud bychom se měli 

zaměřit na časové rozvržení, pak zjistíme, že je nerovnoměrné. První čtyři měsíce jsou 

rozprostřeny do deseti dílů. Desátý díl končí návratem žáků do školních lavic po 

vánočních svátcích a přivítání Nového roku. Jedenáctý a dvanáctý díl se odehrávají 

v zimních měsících, ve třináctém díle nastává předěl mezi zimou a pozdním jarem, spíše 

už létem. V průběhu jedenáctého a dvanáctého dílu je dořešen problém s krádeží peněz, 

ve třináctém díle se řeší posudky žáků osmých tříd na střední školy a konec dílu už je 

jen krátkým závěrem školního roku. 

 

Kolem Michala Karfíka  se rozvíjí několik příběhů – sledujeme první rok jeho 

učitelství na základní škole, během nějž musí řešit zásadní problémy, dotýkají se ho 

příběhy žáků, nachází přítele ve Františku Lamačovi, který se stane jeho vzorem jak 

v profesním, tak v osobním životě. Druhý příběh se týká jeho nové přítelkyně Jany. 

První příběh dotýkající se jeho profesního života je bohatý na nečekané 

události. Jeho profesní kariéra prochází všemi díly. Karfíkovi jsou jako nováčkovi 

svěřeny pouze předměty, které vystudoval – matematika a tělesná výchova. Učí na 

druhém stupni, diváci sledují jeho učitelství pouze v rámci osmé třídy. Protože je málo 

učitelů a navíc se škola potýká s problémy onemocnění, jsou na Karfíka kladeny vyšší 

nároky, ředitelka mu svěřuje i chemii, na kterou nemá aprobaci, nakonec dostane i 

třídnictví. Protože se stává třídním učitelem osmé třídy, dotýkají se ho i příběhy žáků, 

jejichž osudy seriál sleduje. Musí řešit krádež peněz na vánoční večírek, Jindrovi 

pomáhá vybrat střední školu, vypořádává se s přítomností inspekce na své hodině 
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matematiky nebo s nepovedeným chemickým pokusem, řeší s rodiči posudky na jejich 

děti, což není v určitých případech jednoduchý úkol, Karfík si navíc zvyká na ženský 

kolektiv. Protože je učitelem tělesné výchovy, jede s žáky na lyžařský výcvik. První rok 

Michala Karfíka na základní škole je tak plný neočekávaných situací, příjemných i 

méně příjemných, prosazování vlastních názorů a naopak čerpání nových zkušeností od 

profesně starších kolegů.  

Druhý příběh se týká jeho osobního života, který je seriálem taktéž provázán od 

začátku seriálu až do jeho úplného konce. V prvním díle se seznámí s pionýrskou 

vedoucí Janou Vychodilovou, se kterou se postupně sbližuje. Jejich vztah se zpočátku 

rozvíjí správným směrem, až do té doby, než na sebe začnou vzájemně žárlit. Jana 

Vychodilová cítí v Karfíkově kamarádce Ajce ohrožení, proto se ho snaží přinutit, aby 

opustil internát. Karfík naopak vidí Janu Vychodilovou nerad v přítomnosti příslušníka 

SNB Aleše Krále. Jana Vychodilová se s Michalem Karfíkem v šestém díle rozejde. 

Vychodilová si ale postupně uvědomuje, že udělala chybu, protože má Michala Karfíka 

ráda, v devátém díle to Aleši Královi dokonce přizná. V průběhu desátého a jedenáctého 

dílu se Jana Vychodilová snaží s Michalem Karfíkem navázat kontakt, ale okolnosti 

tomu nepřejí. Jejich opětovné sblížení přijde až v díle dvanáctém. Konec seriálu je pro 

ně šťastným, Michal Karfík využije možnosti podnájmu v bytě Františka Lamače. 

 

Kolem Jany Vychodilové se taktéž rozvíjí dva příběhy. Osobní život je spjatý 

s Michalem Karfíkem a Alešem Králem, viz výše. Druhý příběh se opět dotýká jejích 

školních aktivit. Jako pionýrská vedoucí se dětem věnuje ve volném čase, po školních 

povinnostech. Její osud spjatý se školou nijak zvlášť seriál nesleduje. 

 

Kolem Františka Lamače se v seriálu rozvíjí příběhy dva, které spolu navzájem 

souvisí. Jeden sleduje jeho profesní život a zdravotní stav, na němž se právě podílí ve 

velké míře vypětí ve škole, a druhý se týká jeho soukromého života. První příběh se 

uzavírá v polovině seriálu, kdy v důsledku jeho zdravotního stavu vyplyne, že musí 

školu opustit. Druhý příběh prostupuje všechny díly.  

Profesní život. Zdravotní stav Františka Lamače není vzhledem k jeho věku 

moc příznivý. Svou profesi vykonává rád a věnuje jí veškerou svou energii, což zásadně 

ovlivňuje jeho zdravotní stav. Lamač je na konci šestého dílu v důsledku vypětí odvezen 

do nemocnice s infarktem. Lékaři mu doporučí odchod do invalidního důchodu. Lamač 

tak odchází ze školy. Myšlenkami je ale stále u svých žáků, pravidelně navštěvuje své 
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kolegy ve sborovně, má zvláštní pouto k Michalu Karfíkovi, jehož kariérní rozvoj taktéž 

sleduje.  

Druhý příběh týkající se jeho osobního života je provázán celým seriálem. Jeho 

manželka nerada vidí, jak tráví většinu svého času ve škole, které je oddán. Lamačová 

se projevuje jako majetnická, ale zároveň ustaraná žena. Již na začátku seriálu svému 

manželovi vyčítá, že je raději ve škole než s ní. Ona se pak cítí osamělá. I její výčitky 

Lamačovi neprospívají. Lamačová po druhém infarktu rozhodne, že se odstěhují na 

chalupu, kde je klid. V tomto ohledu se ale snaží svého manžela odpoutat od školy, na 

kterou neustále myslí. Podle ní bude na chalupě v horách dostatečně daleko od všeho, 

co se školou souvisí. Protože se ale žákům a hlavně Karfíkovi po Lamačovi stýká, píší 

mu dopisy. Lamačová se k dopisům dostává jako první a jelikož tuší, že by se na jejich 

základě chtěl Lamač vrátit zpět do města, po přečtení je pálí. Už ale nezabrání návštěvě 

Lamačových bývalých žáků pod dohledem Michala Karfíka, když jsou nedaleko na 

lyžařském výcviku. Tehdy Lamač zjistí, že se k němu dopisy vůbec nedostaly. Lamač se 

na svou manželku hodně zlobí, proto se chce vrátit do města. Karfík se snaží porozumět 

jeho situaci, proč s takovou ženou vlastně zůstal. Lamač mu vysvětluje celou situaci, že 

spolu nikdy neměli děti, a i když si prošli mnohým zlým, nedokázali se od sebe 

odloučit. Lamač na konci seriálu prosadí svůj názor, odstěhuje se definitivně se svou 

manželkou na chalupu a přenechává byt ve městě Michalu Karfíkovi. 

 

Příběh Hedviky Hajské a jejího psychického vypětí je provázán především 

první polovinou seriálu. Jako učitelka první třídy se po 15 letech zkušeností dostává 

postupně do situace, kdy si neví rady s malými dětmi. Práce pro ni začíná být neúnosná, 

její psychický stav se zhoršuje. Prvním impulsem je především chování malého Jirky 

Olivy. Její stavy se v průběhu prvních sedmi dílů zhoršují, v osmém díle se Hajská 

nervově zhroutí. Ředitelka jí doporučí návštěvu lékaře a několikadenní dovolenou. 

Hajská se po určité době do školy vrátí, což je naznačeno ve třináctém díle. Hajská 

navštěvuje psychiatra, který se snaží zjistit, co je původem jejího nervového vypětí. 

Dochází k závěru, že není šťastná v osobním životě. 

Druhý příběh, který se kolem Hedviky Hajské rozvíjí, prostupuje celým 

seriálem a je svázán s dcerou Alenou. Hajská chce, aby šla Alena na gymnázium. 

Když se jí kolegové snaží naznačit, že se Alena na gymnáziu bude trápit, protože její 

dosavadní dobré známky jsou výsledkem spíše tvrdé práce než všeobecné nadanosti a 

inteligence, tuto možnost si nepřipouští a kolegům se snaží vyvrátit jejich názor. 
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Dokonce Karfíkovi zakazuje, aby Alenu doučoval matematiku, se kterou má Alena 

největší problémy. Příklady má pouze naučené bez hlubšího porozumění. Alena by 

raději upřednostnila odbornou školu, ale z důvodu psychického stavu své matky se na 

gymnázium přihlásí, nakonec ji přijmou. Hedvice Hajské se tak splní její přání. 

 

Rodina Olivova 

V rodině Olivově se příběhů rozvíjí několik. Rodina se především snaží před 

Jirkou utajit jeho adopci, která ale vyplyne na povrch v důsledku dvou příběhů – 

v důsledku Jirkova neobvyklého chování a soudu, který vede jeho otec (soud ale 

s Jirkou nemá nic společného, týká se elektrikáře Hrdiny). 

Příběh Jirky Olivy  prochází celým seriálem, nejintenzivnější je ale v první 

polovině. Jirka nastupuje do první třídy plný očekávání a optimismu. Nedokáže ale 

udržet pozornost, neustále při vyučování vyrušuje, což se nelíbí třídní učitelce Hajské. 

Jirka za své chování dostává černé puntíky a poznámky do notýsku. Protože se Hajské 

zdá, že je jeho chování nestandardní a že potřebuje speciální péči, navrhne jeho 

přeřazení do vyrovnávací třídy. Paní Olivová je ze situace rozrušená, sama ale vidí, že 

je Jirka v psaní domácích úkolů nedůsledný. Situaci se snaží vyřešit promluvou 

s Hajskou, která ale trvá na svém názoru. Teprve v průběhu pátého dílu se diváci 

dozvídají důležitou informaci o Jirkově adopci. Tajemství se omylem rozšíří a rodiče 

mají strach, aby někdo Jirkovi tuto skutečnost neprozradil. Nakonec mu pravdu poví 

jeho otec. Jirkův posudek z psychologické poradny potvrdí, že je vhodné jeho přeřazení. 

Jirka se se situací postupně smiřuje, ve vyrovnávací třídě dělá velké pokroky, na 

závěrečném vystoupení má i část samostatné recitace. 

Kolem Jiřího Olivy se rozvíjí příběhy tři. První dva se týkají jeho profesního 

života soudce, příběhy budou zmíněny u jiných postav, jichž se soud týká. Oba tyto 

příběhy jsou v seriálu časově ohraničené. Třetí příběh souvisí s jeho osobním životem, 

příběh se rozvíjí od čtvrtého do jedenáctého dílu. Soudkyně Olga Brechtová se snaží 

čím dál více vyhledávat jeho společnost. Řeší spolu zprvu pracovní záležitosti, 

Brechtová je časem více osobní. Vyjedou si spolu na Ještěd, Brechtová doufá 

v intimnější sblížení. Oliva si uvědomuje, že má doma milující manželku a dva syny. 

Naději Brechtová ještě spatří v dárku k Vánocům v podobě náramku, Oliva jí ale 

definitivně oznamuje, že jejich vztah bude čistě přátelský. 

Hlavní příběh spojený s Lubošem Olivou je spjatý s krádeží peněz. Tento 

příběh bude analyzován samostatně, protože se týká dalších dvou osob. 
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Rodina Povejšova 

Všechny tři členy rodiny spojuje jeden příběh, a to Jitčina přihláška na 

konzervatoř. Příběh prostupuje celým seriálem, již od prvního dílu se řeší situace jak u 

nich doma, tak na půdě školy. Tento příběh do velké míry souvisí s výchovou Jitky. Ta 

má jako jedináček vše, na co si vzpomene. Povejšová vidí kariéru Jitky v oblasti 

herectví. Otec je ale opačného názoru, proto žádá svou sestru, aby Jitce zkusila 

domluvit. Ani toto nepomáhá, Jitka chce na konzervatoř, protože vidina dobře 

vydělaných peněz je pro ni velmi lákavá. I když příběh neustálých dohadů o Jitčině 

budoucnosti provází celý seriál, bylo zajímavým zjištěním, že definitivní rozhodnutí a 

velký zvrat přišly až v díle závěrečném. Od prvního do dvanáctého dílu se rodiče přou o 

to, kam nakonec Jitka přihlášku podá. Jitka od svých učitelů nedostane doporučení, což 

nese velmi těžce její matka. Otec ale souhlasí. Jitka nakonec sama uzná, že konzervatoř 

není pro ni, a raději zvolí jinou školu. 

  Kolem Jitky se ještě rozvíjí další příběhy, které vyústí ve společnou zápletku, 

proto budou analyzovány společně. 

 

Rodina Hrdinova 

V rodině Hrdinů se řeší především profesní problémy otce-elektrikáře, které 

vyústí v soudní proces vedený Jiřím Olivou. V důsledku této kauzy využije paní 

Hrdinová informace o adopci Jirky Olivy.  

Příběh pana Hrdiny neprochází celým seriálem. Začíná ve čtvrtém díle a 

uzavírá se v díle osmém. Hrdina má stálého zaměstnavatele, ale občas opravuje 

elektrické rozvody u známých, jak se později zjistí, tak v řádné pracovní době. 

Ředitelka Martínková chce služeb Hrdiny využít pro školu, ten přijímá, ale stejně tak ve 

škole pracuje přes den, kdy má být na jiném místě. Do školy přijde jeho zaměstnavatel a 

oznámí mu, že si tyto tři dny musí vyčerpat jako dovolenou. Zanedlouho přijde panu 

Hrdinovi předvolání k soudu, z kontextu si diváci vyvozují, že pan Hrdina podal na 

svého zaměstnavatele žalobu pro neoprávněné podání výpovědi. Tu zaměstnavatel 

podal proto, že v době řádné pracovní doby opravoval elektřinu ve škole a ještě fyzicky 

napadl svého kolegu. Hrdina se obhajuje tím, že ho o práci ve škole požádala sama 

ředitelka, ta se ho při své výpovědi zastane. Zaměstnavatel tvrdí, že povolení opravdu 

dostal, ale že neměl práci vykonávat přes den. Před soud je předvolaná i paní Povejšová, 

u které Hrdina taktéž spravoval rozvody. Dopředu se s ní domluvil, aby tvrdila, že u ní 

pracoval po večerech. Soudce Oliva ale zjistí, že v uvedené dny nemohli být ona ani její 
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manžel doma, protože měli oba vystoupení. Povejšová tak přizná pravdu. Paní Hrdinové 

se situace nelíbí. Chce využít informace o Jirkově adopci (tu se dozví zprostředkovaně 

přes svou přítelkyni) k zastrašování a vyhrožování Olivy, a tak ovlivnit závěrečný 

rozsudek ve prospěch svého manžela. Soudce Oliva se ale nenechá zastrašit, proto 

žalobu pana Hrdiny zamítne. Ten tak přichází o práci.  

V rámci rodiny se odehraje ještě jeden krátký příběh, konkrétně se synem 

Pepíkem. Ten je sražen autem, když jede venku na kole. Rodiče chtějí pro řidiče 

automobilu trest. Hrdinová pošle manžela za soudcem Olivou, aby zjistil, jak bude řidič 

potrestaný. Oliva zjistí, že za vzniklou situaci může Pepík a že jel řidič přiměřenou 

rychlostí. Výsledek pak Hrdina říká své manželce, ta pronese větu, že mají alespoň 

známého na soudě a nikdy neví, kdy se jim tato známost bude hodit.  

Příběh Barči se týká kamarádství s Jitkou, které vyústí v závažný problém. 

 

Příběh přátelství Barči a Jitky  prochází celým seriálem a má souvislost i 

s příběhem Jitky a Luboše. Barča a Jitka spolu sedí v jedné lavici, tráví spolu volný 

čas. Protože Barča vidí Jitčin zájem o Luboše, snaží se předejít jejich setkávání. 

Navrhuje Jitce, aby uzavřely dohodu, že jejich kamarádství bude věčné, že se nebudou 

kvůli chlapcům hádat a že s žádným nebudou chodit. Na důkaz vyryjí do břízy své 

iniciály ohraničené srdcem. Jitčin zájem o Luboše je ale silnější než jejich dohoda. 

S Lubošem se schází, ale žárlí na spolužačku Alenu Hajskou, se kterou se Luboš baví. 

Časem Barča zjistí, že se Jitka s Lubošem schází, a vyčte jí zradu. Na lyžařském závodě 

Jitka vidí, že vzal Luboš Alenu za ruku, což zasáhne její sebevědomí. Jde se svěřit 

Barče, která jí odpustí. Navrhuje, aby se Lubošovi pomstily. V osmém díle Barča 

vymyslí, že Lubošovi ukradnou peníze na vánoční večírek.  

 

Od devátého dílu se tak rozvíjí další příběh krádeže peněz, který je vyřešen 

přiznáním se viníků v jedenáctém díle. O krádeži peněz se ale mluví ještě v dalších 

dvou dílech. Dívky se rozhodnou, že peníze Lubošovi ukradnou v době oběda. Barča je 

v šatně vezme z Lubošovy tašky. Peníze dívky utratí v obchodech za bižuterii a 

oblečení. Luboš zjistí, že mu peníze někdo ukradl, a svěří se své matce. Protože Luboš 

nechce nikomu zkazit vánoční večírek, na který se spolužáci těší, taktně o krádeži 

pomlčí. Po novém roce ale krádež oznámí Karfíkovi a ten začne celou záležitost 

projednávat. Obě dívky jsou ve strachu, Jitka se druhý den přizná, že peníze ukradly 

s Barčou. Jako hlavní iniciátorku označí právě Barču. Jitka uvede jako motiv, že chtěla, 
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aby si jí rodiče všímali. Lubošovi se chtěla pomstít za to, že si jí taktéž nevšímá. Barčin 

důvod byl jednoznačný, chtěla se Jitce zavděčit (v seriálu tento důvod neudává, tento 

fakt vyplývá z kontextu). Karfík slíbil, že záležitost zůstane mezi nimi (v rámci třídy), 

ale problém se rozšíří dále, až k ředitelce. Děvčatům navrhnou sníženou známku 

z chování. 

Jitka se snaží situaci s Lubošem vyřešit a celou záležitost mu vysvětlit. Luboš se 

na ni nezlobí. Jitka mu chce peníze vrátit, proto chce prodat prstýnek, který dostala od 

rodičů k Vánocům. Nakonec ho věnuje Lubošovi. Paní Povejšová se o prstýnku dozví, 

ovšem nezná pozadí celé situace, proto se Jitka musí přiznat ke krádeži peněz. Paní 

Povejšová chce, aby Luboš prstýnek vrátil, což učiní, Jitka to ale neví. Luboš Jitce 

prstýnek vrátí s tím, že už ho nechce. Jitka pak matce doma vysvětluje, že mu ho dala 

z lásky. Luboš chce kvůli vzniklé situaci změnit školu, s Jitkou si o všem promluví na 

lyžařském výcviku a usmiřují se. 

Kamarádství Jitky a Barči se po krádeži pokazilo. Jitka se postupně snaží o 

navázání kontaktu s Barčou, ale ta jí zavěšuje telefony. Barča nejede ani na lyžařský 

výcvik. Po návratu z výcviku jde Jitka za Barčou osobně a snaží se jí vysvětlit, proč se 

přiznala. Jitka se chce nadále kamarádit. Barča Jitku přemlouvá, aby se rozešla 

s Lubošem, že pak všechno bude jako dřív. Jitka na to ale nepřistupuje. Touto scénou 

končí příběh jejich kamarádství.  

 

Rodina Joklova 

Kolem rodiny Joklů se rozvíjí několik příběhů, které spolu vzájemně souvisí. 

První příběh je rozvodové řízení. Návrh na rozvod podala Joklová, protože si Jokl našel 

jinou ženu. Soudcem procesu je pan Oliva. Rozvodové řízení trvá od prvního do 

čtvrtého dílu, kdy je jejich manželství právně ukončeno. U procesu je přítomná i nová 

Joklova přítelkyně, což Joklová nese těžce. Celý proces je plný vzájemného obviňování. 

Soud rozhodne, že děti do své péče dostane matka.  

V průběhu celého seriálu sledujeme i osudy paní Joklové, která se nejdříve z 

rozvodového řízení nemůže vzpamatovat. Zanedlouho po rozvodu se začne scházet 

s Milošem Haubem, což jí opět dodává dobrou náladu a optimismus. Svého nového 

přítele nastěhuje k sobě do bytu, jenom Jindra není z celé záležitosti nadšený. Vzájemně 

si nejsou sympatičtí. Protože je Joklová znovu zamilovaná, leckdy dává Haubovi 

přednost před dětmi.  
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V průběhu školního roku sledujeme i příběh Jindry Jokla . Jindra řeší přihlášku 

na střední školu, matka na něj nemá kvůli novému příteli čas, tvrdí, že to vyřeší později. 

Jindra tak vybírá střední školu za pomoci Karfíka. Haubovi Jindra neusnadňuje situaci, 

dává mu jasně najevo, že mu jeho přítomnost vadí. Miloš Haub tak chce docílit toho, 

aby na střední školu odešel mimo město a musel bydlet na internátu. Jindra na to sám 

přistupuje, protože s ním nechce být v jednom bytě. S Karfíkem tak řeší dodatečně 

novou přihlášku na učiliště do Mostu, kam se dostává.  

Richard Jokl a jeho osud se sleduje taktéž po celý seriál. Po rozvodovém řízení 

se rychle ožení se svou přítelkyní Danou Mrázovou. Jokl se snaží dostat děti do vlastní 

péče, jeho boj je ale nepoctivý. Otec se snaží svůj zájem prokázat i ve škole, když zajde 

na Karfíkem, aby se zeptal na Jindru. Jenomže stále mluví o neschopnosti své bývalé 

manželky a nezeptá se, jak si Jindra ve škole vede. Píše i dopisy, ve kterých manželku 

obviňuje z neschopnosti, od každého si vždy nechá udělat kopii. Tento postup se zdá 

podivný i sociální pracovnici Olivové, jež se snaží Joklovi domluvit. Jokl tak na konci 

seriálu od svého záměru ustupuje úplně a Joklové řekne, že bude nejlepší, když už děti 

nebude navštěvovat. 

 

Celým seriálem taktéž prochází příběh samotné školy. Ředitelka Martínková 

řeší denně problémy s provozem školy, potýká se s častými nemocemi učitelů, které 

nemá kdo nahradit, snaží se udržet výuku na kvalitní úrovni, snaží se snížit počet akcí, 

které narušují plynulou výuku, bojuje za své učitele, jež mají spoustu práce i mimo 

výuku. Na sjezdu ředitelů škol vystoupí s projevem, kde shrnuje všechny výše zmíněné 

problémy. Její snahou je docílit kvalitní výuky, ke které by měla dostatečné množství 

učitelů. Jako ředitelka tak musela řešit nelehké situace nahrazování učitelů v průběhu 

školního roku (Lamač, Hajská). I přes tyto problémy je žákům zajištěna dobrá výuka.  

 

Kvůli velkému množství jednotlivých příběhů je tak napětí udržováno v průběhu 

celého seriálu. V první polovině například více akcentuje a graduje příběh Hedviky 

Hajské a Jirky Olivy nebo rozvod Joklů, ve druhé třetině se řeší soud s panem Hrdinou, 

v druhé polovině se naopak více do popředí dostává příběh Jitky a Barči. Karfíkův 

osobní příběh prochází celým seriálem, v určitých dílech ustupuje do pozadí, v jiných 

má vrchol (zpočátku seriálu je v popředí, ve druhé třetině stagnuje a v poslední třetině 

zase vystupuje do popředí), ale i jeho příběh spjatý se školou graduje v dílech různě. 

Zmiňme například výbuch v díle třetím, přidělení třídy po Lamačovi v díle sedmém, 
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řešení krádeže v díle desátém a jedenáctém. Stejně je tomu i v ostatních případech. 

Vrcholy dějů, zápletek a příběhů jsou rozvrženy rovnoměrně tak, aby se v každém díle 

stala nějaká zásadní věc pro určitý příběh, příběhy se postupně uzavírají, ale nové se 

otevírají, některé příběhy vycházejí z těch předchozích. Příběhy procházející více díly 

postupně gradují, vždy střídavě pro udržení pozornosti.  

 

Závěr z výše rozebraných příběhů tak potvrzuje, že je u diváků vyvoláváno 

napětí. Principy seriality jsou tak využity i v tomto seriálu. Seriál sleduje velké 

množství paralelních příběhů, divák napjatě sleduje všechny osudy. Některé příběhy se 

rozvíjí pomaleji a po celý seriál. Nutí tak diváka, aby se díval i na následující díly. Jiné 

příběhy se uzavírají po několika dílech. Účast všech příběhů je pro seriál podstatná, má 

nějaký význam, v určitých situacích jeden příběh vyplyne z druhého. Teprve 

v závěrečném dílu se dořeší všechny otevřené příběhy. 

 

3.2.4 Prvky a motivy v seriálu 

V seriálu můžeme sledovat prvky kritiky jev ů ve školství – jedná se pak 

především o přetížení učitelů mnoha aktivitami, nutnost řešit výpadky ve výuce kvůli 

různým akcím, nedostatek učitelů nebo nutnost zaplatit meloucháře Hrdinu jen proto, 

aby byly hotové šatny a mohly být v provozu. První tři zmíněné kritiky vznesla 

ředitelka Martínková na schůzi ředitelů, kde na tyto jevy upozornila.  

Dalším prvkem, který se v seriálu objevuje a je oblíbeným tématem scenáristů, 

je začínající učitel, který postupně hledá cestu ke svým žákům. Právě v tomto seriálu 

můžeme sledovat začátky Michala Karfíka. Tento prvek se objeví ještě v seriálu Bylo 

nás šest a Třetí patro. 

Již zmíněným prvkem je feminizace školství, která je v seriálu dobře zobrazená. 

Ženský kolektiv tak na školách v době normalizace převažoval a bylo spíše výjimečné, 

když se ve sboru objevil muž. 

Prvkem, který se projevuje hned u tří učitelů, je vysoká koncentrace a oddanost 

škole, převážně kvůli nešťastnému osobnímu životu, kdy si učitelé kompenzují určité 

věci právě ve škole. U Božetěchové a Lamače to byla nemožnost mít vlastní děti, u 

Hajské je to nešťastný život s manželem. 

Co se týče samotných dějových motivů, nalezneme v tomto seriálu stejně jako 

ve Zkouškách z dospělosti konflikty rodi čů a jejich dětí, motiv syndromu vyhoření u 
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učitelky Hajské, motiv nezvladatelného prvňáčka Jirky Olivy nebo motivy 

kamarádství a lásky. 

 

3.2.5 Hudba, titulky 

Skladba doprovází jak začátek, tak konec každého dílu, jedná se o stejnou píseň. 

Úvodní titulky jsou statické, neprocházejí do děje. Každý díl začíná stejným záběrem na 

základní školu, kde se příběhy odehrávají. Úvodní titulky vždy oznámí název seriálu a 

tvůrce, oznamují i název dílu, který je vždy „napsán“ na tabuli ve třídě. Závěrečné 

titulky jsou taktéž statické, jsou zmíněni herci. Závěrečné titulky jsou promítány přes 

poslední záběr z dílu. Závěrečné scény se ve většině případů dotýkají Michala Karfíka. 

V seriálu se objevuje často hudba, která podtrhuje důležitost daného momentu. 

Hudbu tvůrci využili i ve scénách, ve kterých neprobíhají dialogy. Pro stejné druhy 

situací se využívá totožné melodie, například při opakovaných náznacích záchvatů 

učitelky Hajské, jiný typ hudby se opakuje například při scénách Michala Karfíka a 

Jany Vychodilové, typická je i hudba při záběrech s Jirkou Olivou apod. Diváci poté 

mají s danou situací melodii spojenou.  

Na začátku každého dílu je přítomný vypravěč, který sumarizuje důležité 

momenty z předešlého dílu, jako podkres pro jeho komentář jsou využity nejdůležitější 

záběry z minulého dílu. Divákům se tak připomenou nejdůležitější momenty. 

 

3.2.6 Ohlasy v médiích 

Rudé právo 

Rudé právo otisklo několik dní po odvysílání všech třinácti dílů článek Josefa 

Holého Seriál krásných okamžiků. Už samotný titulek naznačuje, že obsah a kritika 

seriálu budou pozitivní – vskutku tomu tak je, ale vyváženě i s kritikou negativní. 

Holý chválí seriál za to, že dal možnost nahlédnout do jiných míst školy, než 

jsou třídy, konkrétně sborovna a ředitelna. Chválí výkony herců, kteří projevili zvláštní 

cit v těchto rolích. „ Řekl bych, že jsme viděli obraz školy a lidí v ní, který se vůbec 

neoprošťoval od existujících a zcela současných vad a problémů, (…).“84 Dále tvrdí, že 

seriál s pochopením hleděl na lidské žití. Oceňuje, jak dokázala Zinnerová vykreslit 

hrdiny, jejich nitro a charakter. „Každý jeho hrdina, ať jsme jej zastihli v jakékoli 
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situaci, postupně dospěl, nebo aspoň směřoval k vyjasnění.“ 85 Oceňuje i spolupráci 

režiséra, kamery, herců a výtvarníků. 

Autor článku přesto vytýká určitý pocit konstrukce. V seriálu na rozdíl od 

literatury totiž nejde o to zobrazit celou společnost, která je zastoupená jen určitým 

počtem rodin. Tak velký rozsah, ať už prostředí nebo motivů, je nad možnosti 

seriálového ztvárnění. Režisérovi ještě vytýká přechody z prostředí do prostředí, 

působily ostře, „vadilo neorganické zpomalování lyrizujícími intermezzy“86. Seriál měl 

dost hluchých míst. I tak ale na závěr říká, že byl vytvořen nezapomenutelný seriál. 

 

Mladá fronta 

Mladá fronta přinesla dva dny po premiéře prvního dílu článek Aby všichni byli 

prima, kde autorka Jana Bednářová zpovídá scenáristku Markétu Zinnerovou. 

Dozvídáme se, že Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež Zinnerou oslovila k napsání 

scénáře, jak sbírala podklady pro napsání, jak ji seriál jako celek ovlivnil. V rozhovoru 

se dostávají i obecně k tématu školství. 

Po odvysílání celého seriálu napsal Jiří Blahota recenzi, kterou začíná údaji o 

vysoké sledovanosti tohoto seriálu. Hlavní kouzlo spočívalo v dobrém výběru 

základních témat: zapojení prvňáčků do kolektivu, feminizace školství, mimoškolní 

povinnosti a odpovědnost rodičů a pedagogů za vývoj dítěte po ukončení osmé třídy. 

Tvůrci podle Blahoty vytvořili „rozsáhlou galerii výrazných lidských typů“ 87, 

vyzdvihává výkony jak dospělých, tak dětských herců. „Výkon M. Šimáčka v roli 

‘nejmenšího z rodu Olivů’ o tom podal důkaz nejpřesvědčivější.” 88 Slabinu vidí Blahota 

v dalších motivech, které vedly diváky k roztěkanosti, strohé přechody z prostředí do 

prostředí, nerespektování známého přísloví méně někdy znamená více a „absenci“89 

ústředního dějového konfliktu, který by příběh vázal. „Bílá místa, která nestačila 

zmapovat, nejsou prohrou, ale pobídkou.“90 

Ivan Červenka ještě o několik dní později napsal komentář Škola nás všech, kde 

ale seriál zmiňuje pouze okrajově, hlavním tématem je školství jako takové a jeho 

úloha. Proto komentář nebude více rozebírán. 

                                                                                                                                               
84 HOLÝ, Josef. Seriál krásných okamžiků. Rudé právo. 4. 6. 1984, roč. 64, č. 130, s. 5. 
85 tamtéž 
86 tamtéž 
87 BLAHOTA, Jiří. My všichni školou povinní. Mladá fronta. 8. 6. 1984, roč. XL, č. 134, s. 4. 
88 tamtéž 
89 Přesněji chatrný, resp. neexistující ústřední dějový konflikt. 
90 BLAHOTA, Jiří. My všichni školou povinní. Mladá fronta. 8. 6. 1984, roč. XL, č. 134, s. 4. 
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Lidová demokracie 

Recenzi otiskla Lidová demokracie po skončení seriálu. Ta se ve slabých a 

silných stránkách seriálu hodně opakuje s názory Josefa Holého z Rudého práva. 

Celkově seriál podle autora této recenze ukázal na závažné a zároveň zajímavé aktuální 

otázky spojenými se školstvím. Pochválená je především Zinnerová, která „je naší 

jedinou autorkou seriálů (…), a mezi její klady patří svědomitost při zpracování námětů 

i smysl pro vyjádření života, (…)“91. 

Kritizována je v seriálu především rozbíhavost, která se projevovala v rychlých 

střizích, některé scény nebyly dotaženy fabulačně. Vykonstruovaně působil výběr rodin. 

„Autorka umí přesně tyto typy odpozorovat, dovede napsat dialogy, ale často tentokrát 

nešla nad přesné dílčí kopie situací, zobrazujících reálné události.“92 Závěry příběhů 

dospěly k překotnému a zkratkovitému řešení, postavy začaly vyslovovat moudrosti, 

což působilo nepřesvědčivě. Kritice podlehl i režisér Ráža. „Zbytečné byly lyrizující 

zpomalené pasáže, střihy mezi jednotlivými situacemi často působily úsečně.“ 93 

Oceněna byla jeho práce s dospělými herci, ale ti mladší byli méně přirození a 

přesvědčiví. 

 

Práce 

Věra Poppová napsala o seriálu článek taktéž až po jeho odvysílání. Především 

se v něm odkazuje na besedu, která následovala po odvysílání všech třinácti dílů, kde se 

sešli tvůrci, herci, ale taktéž zástupci rezortního ministerstva. Projev, který byl podle 

Poppové působivý, měla i Zinnerová, kde zaznělo, že „chtěla rozkrýt nejen vnitřní svět 

různých učitelských typů, ale také těch, co s nimi přicházejí do styku, tedy dětí a rodičů, 

a napomáhat tím k jejich vzájemnému pochopení“94. Seriál se podle Poppové hodně liší 

od ostatních, a to tím, že v něm dominují ženy. Chválí výkony všech hereček, 

především Gabrielu Vránovou v roli Hedviky Hajské, ale také výkony mužské, a to jak 

Jiřího Sováka v roli učitele Lamače, „jehož štědře rozdávaná životní moudrost 

nepůsobila mentorsky, ale naopak hodně napovídala o bohatém vnitřním životě jím 

vytvořené postavy“95, tak Miroslava Vladyku v roli učitele Karfíka.  

                                                 
91 mp. Škola a život v rodinách. Lidová demokracie. 26. 6. 1984, roč. XL, č. 149, s. 5. 
92 tamtéž 
93 tamtéž 
94 POPPOVÁ, Věra. Diváci si přišli na své. Práce. 5. 6. 1984, roč.XL, č. 131, s. 5. 
95 tamtéž 
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Poppová ve článku zmiňuje i to, jak seriál dokáže ovlivnit reálný život, 

konkrétně například osud Jirky Olivy. Maminky si chtěly nechávat dopředu ověřit, zda i 

jejich ratolest může být zařazena do vyrovnávací třídy. 

 

Svobodné slovo 

Mirka Spáčilová napsala na seriál poměrně kritickou recenzi. Tvůrci se podle ní 

vystavili mnohonásobné konfrontaci. Spáčilová seriál srovnává se Zinnerovým dílem 

Tajemství proutěného košíku, dále se seriály Jaroslava Dietla a proslulými filmy, kde se 

objevilo školní prostředí. Vysvětluje, proč seriál nenašel adekvátní výslednou podobu. 

„Autorka chtěla vyřešit či spíše naznačit příliš mnoho problémů i pseudoproblémů 

najednou. Základní dějový konflikt v podstatě neexistoval, (…), nahrazovaly jej 

‘konflikty’ dílčí, paralelně řazené, takže nezřídka navzájem splývaly a vyvolávaly pocit 

roztříštěnosti.“96 Spáčilová tvrdí, že se postavy nevyvíjely (recenze v Rudém právu ale 

tvrdí opak), jazyk neodpovídal naturelu postav. „Docházelo tak občas k paradoxům, že 

děti jednaly a mluvily jako dospělí – a naopak.“97 

Ani dramaturgie, ani realizační tým nepřeklenuly slabá místa, seriál se ocital na 

rozhraní různých žánrů od melodramatu, přes komedii až po seriál rodinného typu, 

objevovala se obrazová klišé nebo byly některé herecké výkony poznamenány 

karikaturou a přemrštěnou stylizací. Jediné, co autorka recenze oceňuje, je to, že seriál 

upozornil na řadu aktuálních problémů a seznámil diváky se zajímavými postavami, 

které si ještě budou dlouho pamatovat. 

 

Československá televize 

První článek k seriálu se objevil v čísle před uvedením prvního dílu a doslova 

diváky láká ke sledování. Uvádí je do kontextu, za jakých podmínek vznikal, kdy, kde 

(Liberecko a Praha) a jak dlouho (rok a půl) se natáčelo nebo s čím se tvůrci potýkali 

(ve školách se ptali na základní otázky). Autorka Hana Kovaříková hodně cituje 

Zinnerovou, která „zvolila široký, mnohostranný, mnohovrstevný záběr, řadu různých 

postav a osudů, abych se pokusila na tomto půdorysu ukázat obecnosti i jedinečnost“98, 

i Rážu, který byl přesvědčen, že „bude sledován ve všech rodinách, všemi generacemi a 

                                                 
96 SPÁČILOVÁ, Mirka. My všichni seriálem povinní. Svobodné slovo. 5. 6. 1984, roč. XL, č. 131, s. 5. 
97 tamtéž 
98 ZINNEROVÁ in KOVAŘÍKOVÁ, Hana. My všichni školou povinní. Československá televize. 9. 4. – 
15. 4. 1984, roč. 19, č. 16, s. 8. 
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že se o něm bude diskutovat i na školách“99. Kovaříková nastiňuje, co mohou diváci od 

seriálu očekávat, kam je hrdinové zavedou a co se bude řešit za problémy, zmíní i 

nejdůležitější postavy.  

Každý díl má v programové části nastíněný základní obsah, shrnutý 

děj předchozího dílu a ještě zajímavou doplňující informaci k seriálu jako takovému. 

Po odvysílání všech třinácti dílů najdeme ve sledovaném období dva pozitivní 

ohlasy diváků na seriál. Jsou oceněny především herecké výkony, zmíněná je hlavně 

Gabriela Vránová v roli Hedviky Hajské, snaha autorky obsáhnout aktuální a zásadní 

problémy v tomto seriálu a taktéž hlubší proniknutí do rodin školáků.  

V rubrice věnované dětem byl otištěn ještě rozhovor s představitelem Jirky 

Olivy Milanem Šimáčkem, který na natáčení vzpomíná rád. Přidává historky z natáčení. 

Bohumír Kolář100 ještě napsal článek, ve kterém hodnotí hlavní učitelské 

postavy a rozjímá nad tím, jestli je možné takovéto typy v reálném školství najít, 

především Karfíka, Lamače a Hajskou a tvrdí, že „škola na obrazovce byla až 

provokativně realistická a současná, že povolání učitele bylo zobrazeno jako krásná, ale 

vyčerpávající práce“101. 

 

Tvorba 

V Tvorbě je o seriálu zmínka pouze jednou, po odvysílání prvních dvou dílů. 

V krátkosti rekapituluje, kde se seriál odehrává, a naznačuje, jaké problémy se budou 

řešit. I když autor článku říká, že na hodnocení seriálu je po dvou dílech brzy, „ukazuje 

se, že se jeho tvůrci pokusili o poněkud jiný typ tohoto žánru, než jaký představuje např. 

tvorba J. Dietla“102. V seriálu jde hlavně o mozaiku příběhů, která až v celku dává 

ucelený obraz. 

 

Scéna 

Marta Švagrová napsala na seriál recenzi, která je kriticky vyvážená. Zinnerová 

se podle Švagrové odvážně pustila do konfrontace vztahů rodinných a školních, „mínila 

nastínit tolik problémů, tolik otázek, tolik nástrojů k řešení“ 103, ale na malém místě. 

                                                 
99 RÁŽA in KOVAŘÍKOVÁ, Hana. My všichni školou povinní. Československá televize. 9. 4. – 15. 4. 
1984, roč. 19, č. 16, s. 8. 
100 Domnívám se, že jde o reálného učitele. 
101 KOLÁŘ, Bohumír. My všichni školou povinní. Československá televize. 2. 7. – 8. 7. 1984, roč. 19, č., 
28, s. 14. 
102 dk. V televizi. Tvorba. 2. 5. 1984, roč. 49, č. 18, s. 19. 
103 ŠVAGROVÁ, Marta. Seriál k poctě učitelů. Scéna. 16. 7. 1984, roč. 9, č. 14, s. 5. 
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Vybrala několik typů rodin, na kterých tyto problémy demonstrovala. A i když v nich 

bylo ukryto bohatství dramatického materiálu, celkově mohlo docházet k paradoxním 

situacím: „všechno bylo zveřejněno, zkonstatováno, ale jen skromně dál umělecky 

zhodnoceno“104. Zmiňuje i neexistenci ústředního hrdiny a ústředního osudu. Švagrová 

tvrdí, že postavám nebyl dopřán vývoj, některé situace postrádaly „dramatický oblouk a 

věrohodnou fabulaci“105, přeskakovalo se od hrdiny k hrdinovi nebo z tématu na téma.   

Autorka recenze oceňuje množství faktografického materiálu, že se o 

problémech ze školství mluvilo kriticky a otevřeně, jak dokázali tvůrci navodit 

atmosféru v pasážích týkajících se dětí a zvládnutou formální stránku zpracování. 

Švagrová pochvaluje herecký výkon Gabriely Vránové, Miroslava Vladyky, Jiřího 

Sováka a jako zástupce dětských rolí Milana Šimáčka. Bohužel se ale objevila některá 

klišé. „Seriál plynul celkem klidně, postavy jednaly podle očekávání, zápletky se 

vyvíjely podle už mnohokrát osvědčených klíčů.“ 106 Závěrem Švagrová podotýká, že 

užší záběr by umožnil hlubší pohled na konkrétní problémy.  

 

Shrnutí ohlasů 

Celkově byl seriál hodnocen spíše kladně. Autoři se shodují na tom, že byl 

vytvořen nezapomenutelný seriál. Obecně se shodují na velmi dobrém hereckém 

obsazení jak žáků, tak rodičů nebo učitelů, chválí výběr tématu, které je zobrazeno 

realisticky. Autoři recenzí se rozcházejí v názorech ohledně množství postav a příběhů. 

Společně se ale shodují na tom, že předěly mezi příběhy byly někdy úsečné, a někteří 

kritizují absenci ústředního tématu a postavy. 

 

3.3 Třetí patro 

Seriál Třetí patro z učňovského prostředí zachycuje rok života učňů, 

vychovatelů a lidí kolem nich, jejich radosti, starosti, prohry a výhry. Hlavní postavou 

je zde Martin Brázda, mistr, do jehož role byl obsazen Lukáš Vaculík. Seriál nastiňuje 

problémy tehdejší mládeže a základním motivem v seriálu je mazáctví, taktéž hlavní 

postava Brázda řeší problémy s láskou. 

                                                 
104 ŠVAGROVÁ, Marta. Seriál k poctě učitelů. Scéna. 16. 7. 1984, roč. 9, č. 14, s. 5. 
105 tamtéž 
106 tamtéž 
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Šestidílný seriál Třetí patro byl natočen v roce 1985 a Československá televize 

ho premiérově vysílala na podzim roku 1986. Seriál se vysílal vždy v pátek a v neděli 

v hlavním vysílacím čase na prvním programu. První díl Československá televize 

odvysílala v pátek 3. října 1986 ve 20:30, poslední díl byl vysílán v neděli 19. října 

1986 ve 20:05. Seriál se dočkal několika repríz. 

Scénář k seriálu napsal Ivo Pelant107, dramaturgem byl Jiří Dufek a seriál 

režíroval Karel Smyczek108. V seriálu hráli například Lukáš Vaculík, Jiří Langmajer, 

Michal Suchánek nebo Jan Antonín Duchoslav.109 

Inspirací pro napsání scénáře Ivo Pelantovi bylo především setkání se 

s podobným prostředím na učilišti na Zeleném pruhu a taktéž v učňovském zařízení 

Dopravních podniků Praha. Hudbu k seriálu napsal Zdeněk John.110 

 

3.3.1 Postavy 

Scenárista v tomto seriálu vykreslil různé postavy s různými charaktery. 

Charaktery některých postav se postupem času vyvíjí (převážně hlavní postavy), jiné 

zůstávají poměrně stabilní (zejména u rodičů učňů) a třetí skupina je taktéž stabilní, ale 

jejich postoj ovlivnila nečekaná událost nebo dokonce jediný člověk. 

U některých postav je již od začátku jasné, do které kategorie budou řazeny. 

Například jedna z hlavních postav Miky Kadlec je od prvního pohledu jasným 

mazákem, u jiných postav, například Jakuba přezdívaného Slamák, není jasné, kam se 

bude jeho postava vyvíjet. 

 

Martin Brázda (Lukáš Vaculík) 

Martin Brázda je hlavní postavou, se kterou jsou svázány osudy ostatních 

hlavních či vedlejších postav, je zároveň vypravěčem. Brázda v seriálu přestavuje 

mladého mistra na učilišti. Jeho startovní pozice je poněkud složitá, protože se jako 

čerstvý voják-civil vrací zpět do běžného života. Již v průběhu vojny se domluvil 

s ředitelem učiliště Beranem, že nastoupí jako mistr, ale proti své vůli má vést třetí 

                                                 
107 Jeho životopis včetně děl, ke kterým napsal scénář,  například viz 
<http://www.ceskatelevize.cz/lide/ivo-pelant/>. 
108 Životopis včetně seriálů a filmů, které režíroval, například viz 
<http://www.volny.cz/czfilm/Osobnosti/Smyczek.htm>. 
109 Jejich kompletní herecké obsazení v seriálech nebo filmech například viz <www.csfd.cz>. 
110 Zdroj: miš. Třetí patro. Československá televize.  13. 10. – 19. 10. 1986, roč. 42, č. 42, s. 12. 
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ročník, nejobávanější a nejdrzejší učně. Jako čtyřiadvacetiletý tedy nastupuje před 

pubertální skupinu. Ve svém věku neznají nic jiného než volný čas, zábavu a cigarety. 

 

(Konverzace, kdy se Brázda domlouvá s ředitelem Beranem na podmínkách.) 

Beran: „Doufám, že sis to nerozmyslel?“ 

Brázda: „Ne, a vy?“ 

Beran: „Kamaráde, od prvního mi chybějí tři mistři. Starýmu Horákovi to zatrh’ doktor 

a u třetího ročníku se vystřídá pět lidí.“ 

Brázda: „Vy jako myslíte…že já bych měl mistrovat třeťáky?“ 

Beran: „S tím bytem to vypadá nadějně. Do dvou let.“ 

Brázda: „Ale slíbil jste mi prváky. A jenom na zkoušku.“ 

Beran: „Ubytování zatím na intru.“ 

Brázda: „Třeťáci…to…vždyť se podívejte, kolik je mi let!“ 

Beran: „Nástupní plat dva tři111 plus prémie.“ 

Brázda: „Čtyřiadvacet!“ 

Beran: „Sakra, vždyť já vim. A koho tam mam dát jinýho?  Horák byl měkkej, pánové 

trochu zpustli. Do pololetí… do pololetí… a já ti slibuju, že tě v tom nenechám.“112 

 

Martin Brázda, centrální postava, představuje v seriálu kladného hrdinu, který se 

snaží být na jednu stranu přátelský ke svým učňům, což se mu několikrát vymstí, na 

druhou stranu se snaží být autoritou a spravedlivým mistrem, jenž chrání ty slabé a 

trestá ty zlé. Na mazáky jeho povaha působí vyzývavě, zkouší, co vydrží a co jim 

dovolí. Brázda je proto vystaven několika závažným situacím, které jako nezkušený 

musí vyřešit. Naopak pro ty, co jsou bezproblémoví, působí jako vzor, kterého by se 

měli držet. Jeho rozhodnutí ovlivní několik zásadních situací seriálu. Dokáže i 

odpouštět. 

Právě Martin Brázda je ukázkou postavy, která se v čase vyvíjí. Ze začátku 

nastupuje na učiliště poměrně nerozhodný a nezkušený člověk dělající na počátku své 

učitelské kariéry chyby (ve druhém díle při hodnocení studentů zahrne do známky i 

osobní sympatie, které nevedou k objektivnímu známkování), k jeho dalším minusům 

můžeme přičíst i fyzickou přitažlivost - zneužitou v jeho neprospěch studentkou Olinou.  

                                                 
111 Dva tisíce tři sta, pozn. Š.Z.. 
112 Třetí patro. 1. díl, 00:01:55. 
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V průběhu seriálu se však dostává do situací, jež vyžadují jasná, rázná a hlavně 

správná rozhodnutí, kterých je Brázda ve finále schopný – projeví se až ke konci seriálu, 

kdy řeší vyloučení Mikyho Kadlece z učiliště za opakovanou šikanu. Brázda se snaží o 

jeho vyloučení tak usilovně, až se mu povede prosadit si vlastní názor. 

 

(Začátek šestého dílu: scéna s ředitelem Beranem, kdy se Brázda snaží vyřešit následky 

incidentu z brigády.) 

Beran: „No jo jistě, je to hajzl. Já jsem zvědavej, kdy mu dá konečně někdo do držky.“ 

Brázda: „Já mu do držky dávat nebudu. Já jenom chci, aby se na výchovný komisi 

projednal muj návrh na Kadlecův vyhazov z učňáku.“ 

Beran: „No počkej, ale Mrkvička mi říkal, že jste mu vůbec nic nedokázali. A několik 

kluků prý dokonce odpřísáhlo, že tam vůbec nebyl.“ 

Brázda: „Takže to zase necháme plavat, jo?“ 

Beran: „Ale ne. Já jenom jestli ti můžu poradit, nech to všechno na Mrkvičkovi. Aby to 

nevypadalo jako vyřizování starých účtů. A zítra na tom rodičáku o tom snad ani 

nemluv.“113 

 

(Scéna, kdy se stejná situace řeší na výboru.) 

Předseda výboru: „Tak co tě trápí?“ 

Brázda: „No, já jsem přišel kvůli mazáctví na internátu a v učilišti. Jdu kvůli 

tyranizování mladších ročníků a hlavně kvůli naší hlavní benevolenci k tomu všemu.“ 

Předseda výboru: „No počkej, počkej, tohle je vážná věc. To bys nám měl vysvětlit 

konkrétně.“ 

Brázda: „Konkrétně…konkrétně třeba Michal s hrdličkou. A pokud vim, tak ten průjem 

z jitrnic se taky nevyřešil. Tady se totiž uplně tiše trpí to, že někteří třeťáci si nechávají 

prostě sloužit, kradou prvákům jídlo, dělaj’ si z nich pucfleky.  Kupodivu když se v tom 

snažim něco dělat, tak je mi doporučováno, abych přestal. Abych byl takzvaně 

taktičtější anebo se prostě začne poukazovat na moje vlastní chyby.“ 

Předseda výboru: „Prosím tě, konkrétně. Můžeš nám říct, kdo ti něco takového 

doporučoval?“ 

Brázda: „Ale ano, soudruh Beran. Ten obratně hází do outu všechny konflikty, co jsem 

měl s Miky Kadlecem.“ 

                                                 
113Třetí patro. 6. díl, 00:07:07. 
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Beran: „Ale to je nesmysl.“114 

… 

Brázda: „Víte vy vůbec o tom, že existuje jakási černá kniha, do který šéf místní mafie 

Kadlec zapisuje jména těch, který se mu nelíběj’? Aby je pak sejmul.“ 

Soudružka: „To je pravda todleto všechno?“ 

Brázda: „No samozřejmě že je to pravda. To je taková hra, taková legrace…jenomže já 

jsem tu legraci zažil na vlastní kůži. Tady na tomhle učilišti před pár lety.“115 

… 

Předseda výboru: „Snad bychom měli jmenovat komisi, řekněme tříčlennou, která by 

přešetřila případy mazáctví na našem učilišti a podala výboru zprávu.“116 

 

Povaha Martina Brázdy je zajímavá hlavně proto, že se v ní v několika 

momentech perou různé myšlenky a spojují protichůdné povahové rysy. I když Brázda 

nemá zpočátku mezi svými studenty autoritu, podá jim vstřícnou, na druhou stranu až 

naivní ruku. Své studenty brání a pomáhá jim, pokud je to možné, naopak proti 

mazákům postupně zastává tvrdý názor.  

Na druhou stranu se dokáže v důležitých okamžicích zachovat jako zkušený 

profesionál, který ctí pravidla. V průběhu roku zjišťuje o svých studentech, jací 

doopravdy jsou, k realitě se postaví čelem. Zpočátku nedokáže ani odporovat řediteli 

Beranovi a prosazovat vlastní názor, na konci seriálu už ale za své myšlenky a úmysly 

bojuje. 

Seriál sleduje i osobní život Martina Brázdy. Chodí již osm let s dívkou Hankou, 

kterou zná od malička. Brázda se seznámí na internátu s mladou vychovatelkou 

Veronikou, s níž zažije krátký, ale intenzivní vztah.  

 

Ženy v životě Martina Brázdy 

Ženy hrají v seriálu důležitou roli. Jelikož je Martin Brázda fyzicky přitažlivý, 

zamiluje se do něj jak vychovatelka na internátu, tak jedna z jeho studentek, což nese 

určité následky. 

Martin Brázda je již v dlouholetém vztahu s Hankou (Jaromíra Mílová). Hanka 

je hodná a přátelská, měla by nejraději Martina Brázdu celého pro sebe. Jelikož je ještě 

                                                 
114Třetí patro. 6. díl, 00:23:10 
115Třetí patro. 6. díl, 00:24:52 
116Třetí patro. 6. díl, 00:26:33 
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mladá a žije u svých rodičů v domě, je hodně fixovaná na svou matku, dá na její názory. 

Hanka je v některých situacích naivní, dokáže se snadno urazit a bývá i podezřívavá. 

Má ráda, když jí projevuje lásku. Hanka dokáže být vyčítavá, náladová a někdy z úst 

vypustí věci, kterých později lituje. Na druhou stranu dokáže být chápavá, radovat se 

z maličkostí a odpouštět. Lze ji charakterizovat jako klidnou ženu, v seriálu vystupuje 

jako kladná postava, ale s určitými špatnými vlastnostmi.  

I její postava se v průběhu vyvíjí, zpočátku je fixovaná na rodiče, postupně 

začíná dospívat, snaží se prosazovat vlastní rozhodnutí a na konci seriálu vystupuje již 

jako sebevědomá žena schopná stát si za vlastním názorem. 

Další důležitou roli v životě Martina Brázdy hraje Veronika (Markéta Fišerová), 

vychovatelka na internátu. Veronika je velmi přitažlivá, laskavá, kamarádská, ochotná, 

chápavá, dobrosrdečná, někdy až příliš benevolentní, snaží se vidět věci pozitivně. 

Postupem času se s Martinem Brázdou sblíží. Na internátu je mezi studenty oblíbená, 

mnozí studenti se k ní chodí vyzpovídat a svěřit svá trápení. 

I když jim láska nevyjde, je ochotná se smířit s tím, že Martin Brázda zůstane 

s Hankou. Veroničin postoj k Martinu Brázdovi je kamarádský a přejícný. Není typ 

člověka, který by ho začal nenávidět, mstil se nebo dokonce Hance vyzradil jejich 

utajený poměr. Markéta Fišerová v tomto seriálu hrála podobnou roli jako v seriálu My 

všichni školou povinní (Ajka). 

Třetí důležitou roli sehraje studentka Olina (Alice Chrtková) – mladá, naivní, 

nevyrovnaná, nedospělá studentka, která se do Brázdy zamiluje. Ve svém věku si 

nedokáže uvědomit, jaké mohou mít její činy následky. Neustále se dožaduje Brázdovy 

pozornosti, snaží se být v jeho přítomnosti i mimo školní půdu. Jelikož Brázda její city 

neopětuje, začne být Olininým hlavním projevem lásky žárlivost. Olina je vychytralá, 

spoléhá i na jisté výjimky a privilegia, jelikož je v ročníku ještě s jednou spolužačkou 

sama dívka. Olina je předsedkyní SSM, snaží se spolu s ostatními členy pomáhat 

v různých oblastech, společně řeší i situaci kolem Mikyho.  

V průběhu seriálu se i ona proměňuje. Zpočátku je pubertální studentkou, po 

ostudě a závažném osočení Brázdy ze zneužívání si uvědomuje, že udělala chybu a 

ublížila nejen jemu, ale hlavně sama sobě. Na konci se dokáže smířit s Brázdovou 

nepřízní a její postoj se změní v ohleduplný, ochotný a kamarádský přístup. Nakonec i 

Olina najde někoho, s kým tráví svůj volný čas. 
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Miky Kadlec (Jan Antonín Duchoslav) 

Miky Kadlec je jedním z nejstarších studentů třetího ročníku a v seriálu je 

typicky negativní postavou. Fakt, že je jedním z nejstarších a že má vlivného strýce 

s konexemi na učiliště a ve straně (je náměstkem), velmi rád využívá ve svůj prospěch a 

do jisté míry na to i spoléhá. Miky je postavou, která je téměř neměnná. 

Miky je vůdčí typ, provokatér, drzoun, který na sebe rád upozorňuje, vyvolává 

konflikty, nenechá si nic líbit, mstí se, ubližuje slabším a obklopuje se spolužáky, jež 

dokáže ovládat. Vynucování si pozornosti nebo dělání naschválů mladším spolužákům 

mu přináší radost. Miky je sebevědomým a vypočítavým učněm, je rád středem 

pozornosti, práci ve škole odbývá, případně ji za sebe nechá udělat druhé. Mikymu není 

cizí ani lhaní, dokonce v něm dokáže být až přesvědčivý. 

 

(Scéna v umývárně na internátu, kam si jde Brázda vyčistit zuby a najde kouřícího 

Mikyho na toaletách.) 

Brázda: „Co tady děláš?“ 

Miky: „Nemůžu usnout.“ 

Brázda: „Tak tu hulíš, jo?“ 

Miky: „Jo, ale jestli chcete, tak můžete jít hned za vychovatelkou.“ 

Brázda: „Já tady nejsem služebně.“ 

(V tu chvíli vycítí Miky svou šanci.) 

Miky: „Pane mistr, neměl byste něco na spaní? Nějakej prášek nebo tak?“ 

Brázda: „Nemám. Bez toho neusneš?“ 

Miky: „N ěkdy.“ 

Brázda: „Nějaký problémy?“ 

Miky: „Ale ne…doma.“ 

Brázda: „Podívej, mně do toho nic neni, ale…“ 

Miky: „To nic. Naši se rozváděj no. Co na tom?“ 

Brázda: „Já jsem se díval do tvých papírů a nic takovýho tam neni.“ 

Miky: „Ale dyť to znáte, do papíru se napíše ledasco…a přitom to může bejt uplně 

jinak.“ 

Brázda: „Je to blbý, jo?“117 

                                                 
117Třetí patro. 1.díl, 00:45:45. 
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(Miky vysvětluje situaci, že jeho máma vyhrožovala, že se si něco udělá a že do pátku se 

může stát cokoli, Brázda mu doporučuje, ať jde za ředitelem a situaci mu vysvětlí, ale 

Miky se vymlouvá, že jemu nikdo nic nedovolí. Brázda se následně po rozhovoru podívá 

do jeho záznamů a druhý den ráno za Mikym přijde s nabídkou.) 

Brázda: „Víš co, Miky? Můžeš jet domů. Ale do večera buď zpátky.“ 

Miky: „D ěkuju, pane mistr, děkuju.“118 

 

Miky ukazuje i pozitivní vlastnost – na zájem v knihách a čtení raději 

neupozorňuje a není rád, když ho Brázda spatří v knihovně.  

Miky dokáže být vtipný, ve školních dokumentech je uvedeno, že je v kolektivu 

oblíbený. Svým spolužákům půjčuje i peníze, dokáže být kamarádský, ale to opět platí 

pouze v případě, kdy mu o něco jde. Jeho kamarádství není čisté, vždy za ním vidí 

nějaký postranní úmysl. A pokud ho někdo zradí, pomstí se mu, i když se jedná o jeho 

kamarády.  

Jelikož je Miky v seriálu obávanou postavou, spolužáci o něm vědí, čeho je 

schopný, proto proti němu nedokáží zbrojit. Miky si je tohoto faktu vědom a spoléhá na 

to, že se ho všichni bojí a že ho všichni ze strachu v nepříjemných a závažných situacích 

podrží. To se mu dlouhou dobu vyplácelo. Je sebejistý, pyšný, je i dobrým 

manipulátorem a hercem. Na první pohled se může jevit jako zranitelný student, ale po 

několika kontaktech začne být průhledný a projeví se pravý Miky Kadlec. 

I když je na konci seriálu Miky potrestán vyloučením z učiliště, nenechá na sobě 

znát jedinou známku prohry, přestože ji vnitřně pociťuje.  

 

(Scéna, kdy se Miky i Brázda stěhují z učiliště.) 

Miky: „Pane mistr, já jdu za váma.“ 

Brázda: „Co je?“ 

Miky: „Chtěl jsem vám říct, že mě to mrzí.“ 

Brázda: „Mě taky, Miky. Já jsem se ti snažil sehnat místo u podniku, ale…“ 

Miky: „Vy mi nerozumíte. Mě mrzí, že za váma máma dolejzala. Já to nechtěl.“ 

Brázda: „Ale já jsem myslel, že…“ 

Miky kroutí hlavou: „Vy si myslíte, že jste strašně spravedlivej. Ale nejste.“ 

Brázda: „To si vážně myslíš?“ 

                                                 
118Třetí patro. 1.díl, 00:49:02. 
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Miky: „Jo, to si vážně myslim. A s tim místem si taky nedělejte starosti. Mě tahle práce 

stejně nebere.“ 

Brázda: „Miky, vypadni, nebo ti ji natáhnu. Teď už můžu.“ 

Miky: „Vám ji taky asi někdo brzo natáhne…. Čau, Brázdič.“119 

 

Jan Antonín Duchoslav hrál ve filmu Sněženky a machři (1982) od stejných 

tvůrců charakterově velmi podobnou roli Vikyho Cabadaje.  

 

Jakub Sláma, Slamák (Jiří Langmajer) 

Jakub je v seriálu zvláštní postavou, která je na rozhraní mezi dobrým a 

špatným, i když to dobré v něm převažuje a nakonec zvítězí. Je postavou vyvíjející se 

v čase, snadno ovlivnitelnou. Na jednu stranu se ukazuje jako student v pubertě, který 

má problém s autoritou, především svého otce. Ani jemu nejsou cizí naschvály, 

provokuje své okolí, dokáže být tvrdohlavý, ale nikdy to nehraničí s problematikou na 

pomezí šikany či dokonce zákona. 

Jakub je šikovný, přátelský, přemýšlivý, pečlivý, důvěřivý, citlivý a ochotný 

spolužák, v kolektivu oblíbený. Protože se kamarádí s Mikym, který dokáže jeho 

myšlení značně ovlivnit a zmanipulovat, mění to jeho chování, což se samozřejmě nelíbí 

jeho otci, proto mu zakáže se s ním kamarádit. Jelikož je Jakub inteligentní, ví, že jeho 

kamarádství s Mikym nikam nevede a mohlo by ho svést na scestí, proto se i dle 

vlastního úsudku přestane s Mikym více stýkat. 

Jakuba značně vystihuje nerozhodnost. Nechce se shodit před Mikym, proto se 

na pochvaly od ostatních tváří chladně, ale uvnitř mu chvála lichotí. Dalším důkazem je 

i problém v rodině a jeho odchod z domova.  

Slamáka dále charakterizuje dobrá vůle a dobré svědomí. Nedokáže se vyrovnat 

s pocitem, že něco špatného zavinil nebo že někomu nepomohl, když měl tu příležitost, 

a to i za cenu vyzrazení pravdy o kamarádovi. Jakub hluboce a vážně rozmýšlí nad 

dalšími kroky, což ale může vést k oddalování řešení jeho problémů i problémů 

ostatních. Stejně je tomu tak i v případě, kdy se intenzivně začíná řešit problém 

z brigády, kde vinou Mikyho dojde ke zranění mladšího spolužáka Michala. 

 

 

                                                 
119Třetí patro. 6.díl, 01:01:40. 
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(Scéna, kdy jedou Brázda a Slamák na učiliště.) 

Jakub: „Pane mistr, prosim vás.“ 

Brázda: „Co je?“ 

Jakub: „Oni mu tu hrdličku opravdu zabili, já to vim. Vy si možná myslíte, že jsem 

sketa, že jsem vám to neřek’, ale já nemůžu, fakt nemůžu. Miky mi sehnal ‘aťas’120 a já 

mu dlužim pěti kilo.“ 

Brázda: „Když nemůžeš, tak o tom nebudem mluvit.“ 

Jakub: „Ale když já bych vám to chtěl všechno vysvětlit…“ 121 

 

Vojta Král  (Jan Potměšil) 

Vojta je v seriálu nekonfliktní postavou. Ve třídě je spíše tichý, nějak zásadně se 

neprojevuje, na řemeslo není moc šikovný. Byl vychován v dětském domově. V seriálu 

se zamiluje do o devět let starší paní Mádlové (Ljuba Krbová), která má čtyřletého 

syna, kterému říká Buráček. 

Vojta je ochotný, kamarádský, starostlivý, laskavý, nesmělý, na druhou stranu 

naivní, projeví se i jeho žárlivost, taktéž ale zodpovědnost a zdravý rozum. Býval 

bezproblémovým studentem, ale po seznámení se s paní Mádlovou začal chodit pozdě 

na internát, což začíná řešit i vedení. 

Vojtova postava se v průběhu dění vyvíjí. Zpočátku působí jako malý, nesmělý a 

nedospělý chlapec, i když se u něj puberta neprojevuje tak jako u ostatních. Během 

vztahu s paní Mádlovou jako kdyby dospěl. Uvědomí si, že ho paní Mádlová spíše 

využívala. 

 

Studenti a učitelský sbor 

V okolí Martina Brázdy a učňů je ještě řada vedlejších postav. Z řad 

pedagogického sboru uveďme přátelského ředitele Berana (František Němec), na 

druhou stranu typ člověka, který nedokáže řešit problémy rázně. Profesor Mrkvi čka 

(Jiří Hálek), léta zkušený a známý pro svou píšťalku, je taktéž kladnou postavou. 

S Martinem Brázdou vychází dobře, dává mu rady, ale nepřímo tak kontroluje jeho 

mistrování na učilišti. 

V Brázdově okolí je ještě spousta studentů, hlavně učňů třetího ročníku, taktéž 

studenti prvních ročníků, kteří se stanou obětí šikany. Prváci se na jednu stranu Mikyho 

                                                 
120 Není zřetelné, co Slamák říká. 
121Třetí patro. 6.díl, 00:22:23. 
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bojí, na druhou stranu se někteří z nich Mikyho partě pomstí. Můžeme mezi nimi vidět 

různé typy postav: bojácní a nedospělí studenti, dále tací, kteří se sice stávají obětí 

šikany, ale ne vše si nechají líbit. Třetí skupinou jsou ti, co se za dva roky vidí na místě 

Mikyho Kadlece. 

 

3.3.2 Charakteristika školního prost ředí 

Školní prostředí je v seriálu zachyceno především v prostorách učiliště (učebny a 

dílny), internátu (případně klubovny), školní jídelny, několik scén se odehraje ředitelně. 

Natáčelo se v opravdových zařízeních, scény nebyly natočeny ve studiu. Učni stráví 

několik dní na brigádě, která byla v tehdejší době součástí školní výchovy. Okrajově 

bude zmíněno i prostředí, kde se děj nejčastěji mimo školní prostory odehrává. 

 

Prostory učiliště se rozkládají jak ve třídách, kde probíhá teoretické vyučování 

spolu s praktickými ukázkami některých používaných přístrojů, tak v dílnách, kde se 

mladí studenti učí svému řemeslu.  

V prostorách učeben se děj téměř neodehrává, je do nich nahlédnuto v průběhu 

prvního dílu, kdy se Martin Brázda seznamuje se svými studenty nebo jim ukazuje 

přístroj, se kterým budou následně pracovat, a taktéž ve třetím díle, kdy na učilišti 

probíhá den otevřených dveří. Protože je důležitější praktická výchova, je školní 

prostředí více zasazeno do dílen. 

V prostorách rozsáhlých dílen si učni zkoušejí nanečisto své budoucí řemeslo. 

Toto prostředí vypadá v mnohých situacích nebezpečně z důvodu přítomnosti lešení, 

těžkého zařízení, ale i automobilů, jež přivážejí nový materiál. Učni si ale i tak během 

svého působení v dílnách dokáží užít spousty legrace. V prostorách dílen se většinou 

odehrávají scény, ve kterých vystupuje Olina a Brázda. Právě při práci v dílnách Olina 

pozoruje Brázdu. Má i jiné možnosti, ale v tomto prostředí se její náklonnost projevuje 

nejvíce. Nedá se ale jednoznačně mluvit o mechanickém zasazení scén do tohoto 

prostoru.  

 

Na internátu se taktéž odehrává značná část děje celého seriálu. Jelikož se jedná 

o ubytování jak pro dívky, tak pro chlapce v téže budově, jsou patra rozdělena podle 

rozdílu pohlaví. Na každém pokoji bydlí většinou čtveřice studentů. Společná sociální 

zařízení jsou typickým znakem internátních ubytoven pro mladé učně, nejsou moc 
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udržovaná v čistotě. V tomto prostředí se převážně odehrávají scény, kdy se projevuje 

šikana. Právě zde je motiv nejvíce rozvíjen. Umístění scén je pro toto prostředí 

příznačné a scény sem nejsou zasazeny mechanicky. V samotné škole totiž není na 

projevy šikany tolik příležitostí. Scény týkající se šikany jsou tedy to prostor internátu 

zasazovány pravidelně a prostředí je pro tento motiv příznačné. Vyplývají z toho další 

scény, především se na šikanu na internátu odkazuje Brázda při závěrečném řešení, kdy 

se jedná o vyloučení Mikyho ze školy. 

K internátu neodmyslitelně patří vrátnice. Zde má téměř denně službu oblíbená 

paní Šimáčková neboli Rumová pralinka. V tomto prostoru se taktéž nachází telefon, 

kam Hanka Brázdovi často volá, Rumová pralinka je vždy u telefonátu, nikdy své místo 

neopouští.  

Součástí internátu je tak ještě klubovna, kde mají mladí možnost trávit volný 

čas. Vedoucí internátu zakoupí autodráhu, u které učni tráví hodně volného času. 

V prostorách internátu se navíc nachází malá dílna, kde Martin Brázda vede svůj 

odpolední kroužek. Dílny jsou pak důležité v momentě, kdy Brázda najde Slamákovu 

frézu. Tento příběh je zpočátku podmíněn tímto prostorem, kde Slamák v předešlém 

školním roce svou nedodělanou frézu zanechal.  

Důležitou místností je i pokoj vychovatelky Veroniky. Do tohoto pokoje jsou 

opakovaně situovány scény, když se Brázda přijde vypovídat nebo jde pro radu. Scény 

jsou do tohoto prostředí zasazeny schválně, Brázda ví, že tam Veroniku pokaždé najde.  

 

Školní jídelna, kde se děj téměř neodehrává, je taktéž typickou součástí každého 

školního zařízení. Charakteristické prostředí školní jídelny tak dokreslují i kuchařky 

samotné, postarší dámy, na kterých je vidět, že se vařením pro učně zabývají téměř celý 

život. 

 

Ředitelna je místem, kde se především řeší problematické chování učňů. Během 

seriálu se děj do ředitelny přenese hned několikrát, nejvíce kvůli chování Mikyho a 

celkově kvůli řešení šikany na učilišti a internátu. V průběhu seriálu se však divák ani 

jednou neocitne ve sborovně pedagogů. V ředitelně se opakovaně ocitá Brázda, když 

chce s ředitelem Beranem řešit jakýkoli problém, například svůj odchod nebo když se 

mu svěřuje s podezřením na šikanu. Scény jsou v tomto případě do prostředí zasazeny 

schválně, v učních a obecně studentech přítomnost v ředitelně vyvolává pocit viny.  
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V pátém díle se děj seriálu přesouvá mimo školní prostory. Skupina učňů 

s vychovateli a mistry jede na týdenní brigádu na venkov. Jsou ubytováni na statku a 

jejich pokoje připomínají především vojenské prostory, kdy na jednom pokoji spí na 

nestabilních palandách zhruba deset učňů. Rozdělení děvčat a chlapců do vzdálenějších 

prostor je samozřejmé. Brigáda představuje odlehčení od školních povinností a slibuje 

nejen práci, ale i zábavu. Pátý díl je pro seriál zásadní, především pro hlavní motiv 

mazáctví. Hlavní scéna, kdy Michal spadne z lávky, je pro seriál důležitá a má důsledky 

především pro Mikyho. 

 

Ostatní prostory, kde se odehrává děj seriálu, jsou především byt paní 

Mádlové, nelichotivě a neudržovaně vypadající příbytek, kde žije se svým malým 

čtyřletým synem, velký dům rodičů Slamáka s hezky zařízenými interiéry nebo rodinný 

dům Hanky, ve kterém její rodiče plánují, že budou mladí bydlet spolu s nimi. Umístění 

scén s Vojtou do bytu Mádlové je zvolené schválně, jen tak Vojta pozná, jaká je 

Mádlová doopravdy, prostředí tudíž podmiňuje celý příběh. Stejně tak i v případě 

Slamáka, který řeší spory se svým otcem.  

 

3.3.3 Analýza seriálu 

Třetí patro spadá podle kategorizace Tudora Olteana pod pojem serials, seriál, 

tedy tak, jak ho známe z českého prostředí. Má hlavní postavu, kolem které se 

rozprostírá děj a kolem které se odehrávají další příběhy navázané na ostatní postavy. 

Tyto příběhy ale vždy souvisí s postavou hlavní, která do nich zasahuje, ovlivňuje je, 

řeší je. Postava Martina Brázdy je tak centrální, v seriálu je sledován především jeho 

osobní život a profesní kariéra. 

Časově se seriál odehrává v průběhu jednoho školního roku. Čas je mezi 

jednotlivé díly rozprostřen poměrně rovnoměrně, například na rozdíl od seriálu My 

všichni školou povinní. Příběhy se tak vyvíjí postupně. 

 

Z hlediska návaznosti jednotlivých dílů se prokázalo, že všech šest dílů na sebe 

navazuje volně. První scéna následujícího dílu tak nezačíná stejným momentem, kterým 

je ukončen díl předcházející. Na konci dílu je vždy naznačen moment, který s sebou 

nese nějaký problém, jenž bude muset být následně vyřešen. Nabízí se tak prostor pro 

dořešení v navazujících dílech, což upoutává divákovu pozornost. Diváka to pak nutí, 
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aby si na dořešení problému počkal do dalšího dílu. Pointa nebo náznak řešení 

závažných situací nejsou vyzrazeny na začátku dílu. Divák je tak držen v napětí a musí 

si na rozuzlení počkat déle, mezi tím se dále vyvíjejí ostatní paralelní122 příběhy.  

Pokud se zaměříme na samotný motiv mazáctví, pak je rozvíjen postupně. 

V prvním díle není žádná zmínka, ve druhém díle jsou patrné první náznaky, ve třetím 

díle má Brázda skutečné podezření na šikanu, která se v průběhu čtvrtého dílu potvrdí, 

v pátém díle motiv graduje. V díle závěrečném se pak řeší následky. Postupné 

vyjasňování a prokazování šikany diváky udržuje v napětí, protože se očekává, že bude 

mít nějaké důsledky. Vrchol má tento motiv v díle pátém. Příběh Mikyho a jeho absence 

ve škole graduje již v prvním díle. 

Po celý seriál se vyvíjí osobní příběh Brázdy, ve vztahu s Hankou je v každém 

díle určitý posun. Ve třetím díle Hanka zjistí, že je těhotná, ale tuto skutečnost oznámí 

Brázdovi až v díle čtvrtém, ve kterém příběh graduje. V pátém díle je celá situace 

řešena především Brázdou, neví, jak se v situaci zachovat, divák nemůže předpokládat, 

jak se nakonec rozhodne. V šestém díle se celá situace vyjasní a vyřeší. Vrchol má tento 

motiv v díle čtvrtém. 

Problémy Slamáka a jeho otce se řeší postupně od druhého dílu a ve třetím díle 

má příběh první vrchol, kdy Slamák odejde z domova. V průběhu čtvrtého dílu má 

příběh další gradaci v podobě odvozu Slamákova otce do nemocnice. V pátém díle 

Slamák řeší situaci především s matkou a taktéž s Brázdou. V šestém díle se příběh 

uzavře a Slamák se vrátí zpět k rodičům. 

Podobně gradují ostatní příběhy, například Vojty a paní Mádlové, příběh 

prochází celým seriálem, první zásadní moment přijde v druhém díle, kdy se více sblíží, 

a poté v pátém díle, kdy přijde domů Mádlová opilá.  

Příběh Oliny a Brázdy graduje v díle třetím a dále se již nerozvádí. Dále 

například vztah vychovatelky Veroniky a Brázdy graduje v díle čtvrtém a pátém. 

Z výše uvedených poznatků je tak zřejmé, že motivy a příběhy vrcholí různě, 

nejvíce pak v díle třetím a čtvrtém, nejzásadnější motiv v díle pátém a v posledním díle 

se situace všech příběhů vyřeší. 

 

Jak už bylo několikrát zmíněno, ústřední postavou celého seriálu je Martin 

Brázda. Sledujeme jeho soukromý i profesní život. Kolem něj se odehrávají další 

                                                 
122 Přítomnost paralelních příběhů je taktéž typická pro serials, jejichž podstatu jsme vyjasnili 
v předchozích kapitolách. 
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paralelní příběhy, se kterými má ale vždy nějakou souvislost. Bylo zajímavé sledovat, 

jestli jsou tyto paralelní příběhy prostoupeny celým seriálem, nebo jsou vyřešeny během 

několika epizod.  

Hlavní příběh se tak odehrává kolem mladého mistra Martina Brázdy, který 

v průběhu jediného roku musí čelit značně nepříjemným a nečekaným záležitostem. 

Jeho milostný vztah s Hankou prochází celým seriálem, od počátku je jejich vztah 

trochu narušený, ale oba se ho snaží udržet. Hanka je se vším neustále nespokojená a 

Martinu Brázdovi dochází trpělivost, chce se s Hankou rozejít, ale situace mění 

těhotenství Hanky. Brázda se pak v průběhu pátého dílu rozhoduje, jak se zachovat. 

Celým seriálem taktéž prochází Veronika, do které se Martin Brázda zamiluje a 

kvůli které chce Hanku opustit. Jejich příběh se rozvíjí, postupně se sbližují, ale Brázda 

se nakonec zachová podle toho, co se sluší a patří, vrací se k Hance.  

Kolem Martina Brázdy se rozvíjí několik příběhů, ale vždy se dotýkají jeho 

studentů. Je zajímavé zmínit, že všechny díly končí vždy v přítomnosti Martina Brázdy, 

což podtrhuje jeho zásadní a centrální roli. 

 

Pokud bychom se zaměřili na paralelní příběh Slamáka, jeho nepříznivá situace 

v rámci rodiny  je prostoupena téměř celým seriálem, konkrétně od druhého dílu. 

Slamákův vztah s otcem je špatný, Jakub otce nedokáže vystát, dělá mu naschvály. 

Mezi nimi stojí matka, která neví, na kterou stranu se má přiklonit. Zastává se 

nemocného manžela, ale i svého jediného syna. Slamák je ze situace zoufalý. Ve třetím 

díle odchází Slamák z domova, přespává u svých spolužáků potají na internátu, později 

v jakémsi nepěkném bytě. Slamákův otec se snaží situaci vyřešit tak, že zajde za 

Martinem Brázdou. Žádá ho o pozastavení přísunu peněz, aby byl Slamák nucen vrátit 

se domů. Na druhou stranu Brázdu navštěvuje i Slamákova matka, která má o svého 

syna starost a nese mu čisté oblečení. Situaci ohledně bydlení načerno na internátu řeší 

Brázda s Veronikou, Slamáka tam prozatím nechávají. V následujícím díle je zásadním 

momentem pro tento příběh odvoz Slamákova otce do nemocnice. I přesto, že s ním 

Slamák nikdy nevycházel, ho zajde navštívit, aby zjistil, jak se mu daří. Slamák pak 

v následujícím díle řeší, zda se má vrátit domů, či nikoli. Na jednu stranu se bojí o 

zdraví svého otce, na druhou stranu se obává, že vše zůstane při starém a jejich vztah 

naváže tam, kde skončil. Žádá tak o radu Martina Brázdu, který ale nakonec 

poznamenává, že finální rozhodnutí je na něm. Slamák se nakonec rozhodne vrátit 

domů, touto scénou začíná šestý díl. Slamák tak poobědvá se svým otcem a vypadá to, 
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že se oba umoudřili – otec nabídne Jakubovi pivo, což by předtím nikdy neudělal, 

Slamák naopak vytáhne ze dveří zastrčený klíč, kterým vždy rozčiloval otce, protože se 

nemohl dostat do domu. Jejich vztah zpečetí nakonec i scéna, kdy se Miky zastaví u 

Slamáka doma a žádá na něm vrácení půjčených peněz. Slamákův otec se zpočátku sice 

rozčílí, ale svého syna podrží. 

Slamáka se týká ještě další příběh, který není spjatý s jeho rodinou, ale 

s Martinem Brázdou. Jedná se o zhotovení frézy. Tento příběh neprostupuje celým 

seriálem, je zakončen ve čtvrtém díle, kdy je Slamák oceněn. V prvním díle se Brázda 

pouští do vedení zájmového kroužku a nachází v dílně nedodělaný, ale nadějně 

vypadající přístroj, který v minulém školním roce sestrojil právě Slamák. Brázda se ho 

snaží povzbudit, aby na přístroji zapracoval. Slamák je nejdříve proti, protože by se 

shodil před Mikym. Potají ale Brázdův návrh zaznamenaný na papír vytahuje 

z odpadkového koše. Slamák tak frézu zdokonaluje, použije ji i při školní praxi. Sice se 

porouchá, ale na druhý pokus svůj vynález předvádí celému vedení školy. Martin 

Brázda chce frézu přihlásit do soutěže. Ve čtvrtém díle se ale přístroj ztrácí. Brázda zase 

ztrácí Slamákovu důvěru. Na konci čtvrtého dílu se fréza nachází, dokonce zjišťují, že 

byla použita opravdovými dělníky. Tento příběh už se potom dále nerozvádí. 

 

Zajímavým a důležitým paralelním příběhem je příběh Oliny , který neprochází 

celým seriálem, pouze do jeho poloviny. Olina se na první pohled zamiluje do Martina 

Brázdy, snaží se získat jeho pozornost již v prvním díle. Následující díl je zlomový 

v tom, že se v dívčích šatnách maluje, dívky se proto musí později po chlapcích převléci 

v mužských šatnách. Brázda na ně zaklepe, protože něco potřebuje, Olina mu přichází 

otevřít pouze ve spodním prádle. Olina se na Brázdu směje, kde může, na zájmový 

kroužek dochází sama a s novým účesem. Brázda ví o její náklonnosti, ale drží si 

odstup. Třetí díl je klíčový. Olina pomlouvá Brázdu před svou kamarádkou, ten ji ale 

slyší, a když ho chce Olina po dni otevřených dveří vyzvat k tanci, tak jí řekne, že vše 

slyšel. Brázda dostane od Oliny milostný dopis, několik dalších dní nereaguje, což 

Olina nečeká. Tento nezájem ji donutí k vynucení si pozornosti. Rodičům řekne, že ji 

Brázda pronásleduje a zneužívá. Celá záležitost se tak dostává do ředitelny, kde se 

řádně prošetřuje. Olina pod tlakem nakonec poví pravdu. Tento příběh je uzavřený ve 

třetím díle tím, že Brázda Olině vrací milostný dopis. 

Dalším paralelním příběhem, který je na seriálu nejméně závislý, je příběh 

Vojty a paní Mádlové. Tento příběh prostupuje celým seriálem, od prvního až do 
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posledního dílu, kdy je Vojtou ukončen. Mladý Vojta chodí paní Mádlové pomáhat 

s elektřinou. Ve druhém díle se více sblíží a začínají spolu milostný poměr. Jelikož 

začne Vojta chodit pozdě na internát, jeho situaci nejprve projednává Martin Brázda 

s Veronikou, později ve čtvrtém díle už vedení. Brázda s Veronikou dostanou za úkol 

vypátrat, jaká je paní Mádlová, Vojta se to dozví a jde za Martinem Brázdou, aby se 

paní Mádlové zastal. Brázda mu ale oznamuje, že se v bytě nacházel jiný muž. V pátém 

díle Vojta uteče z brigády, ale najde malého Buráčka doma samotného, což se mu 

nelíbí, začne to opilé paní Mádlové po příchodu vyčítat. V tomto momentě si Vojta 

uvědomí, že paní Mádlová není dokonalou matkou a že je nezodpovědná. To si potvrdí i 

v závěrečném šestém díle, kdy paní Mádlová na malého Buráčka neustále křičí a dává 

mu jasně najevo, že ji obtěžuje. Vojta se tak zvedá a paní Mádlová vycítí, že už se u ní 

Vojta neukáže.  

 

Kolem Mikyho Kadlece se odehrávají dva zásadní příběhy, které se vždy 

uzavřou, není tedy jeden ucelený příběh, který by byl rozvíjen po celý seriál. Na druhou 

stranu se ale celkově řeší potíže s ním - mazáctví a šikana tak celým seriálem 

procházejí.  

Nejprve se s Mikym řeší jeho dvoudenní absence na internátu a ve škole, první 

dva díly. Miky nenásilně přesvědčí Brázdu, aby ho pustil domů za rodinou, která má 

problémy. Miky se ale nevrátí, tak se Brázda rozhodne jet domů za Mikym, kde o něm 

nic nevědí. Jelikož paní Kadlecová ví, že je Miky problémový, snaží se Brázdu 

přesvědčit, že Mikymu domluví a že mu napíše omluvenku. Mikyho na konci prvního 

dílu chytí příslušníci SNB (dozvídáme se prostřednictvím telefonátu Veroniky) opilého 

na mopedu. Ve druhém díle se celá situace řeší, Brázda se snaží Mikyho postihnout 

zásadnějším způsobem, ale ředitel Beran a Mikyho rodiče se shodnou na napomenutí. 

Tímto je příběh ve druhém díle uzavřen. 

Druhý Mikyho p říběh se začíná odehrávat až v pátém díle. Divák ale už 

v průběhu třetího a čtvrtého dílu tuší, že se k něčemu schyluje, protože Miky o sobě po 

tyto dva díly dává vědět prostřednictvím šikany mladších ročníků. Prváci se mu jednou 

pomstí (zkažené jitrnice) a podruhé ho nechtějí pozdě v noci pustit na internát oknem. 

Je předvídatelné, že Miky nenechá tyto záležitosti bez pomsty. Na brigádě tak vezme 

pochroumanou hrdličku, o kterou se stará mladší Michal, zabije ji a usmaží. Michalovi 

pak poručí, aby ji snědl. Michal zahnaný na lávku ale přepadává a následkem pádu se 

zraní. Miky ví, že je zle, a snaží se vymyslet, co se bude dít dál. Vše zapírá, jeho 
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kamarádi a dokonce i mladší spolužáci ho z důvodu obav podrží. Brázda ale tuší, že 

situaci zavinil Miky. V šestém díle tak celá záležitost vykrystalizuje, spolu s ní i obecně 

problém šikany. Miky je tak vyloučen z učiliště na konci třetího ročníku. Jeho matka se 

ještě dojemně snaží Mikyho zachránit, Brázda ale stojí za svým názorem a Mikyho 

trestá. 

 

Pokud bychom měli shrnout poznatky, které vyplynuly z výše uvedené analýzy, 

tak seriál odpovídá základním principům seriality, kdy je u diváků drženo napětí. 

Závěrečné scény vždy navodí nějaký problém, který je nutné vyřešit, ale řešení se divák 

dočká v následujícím či ještě vzdálenějším díle. V průběhu seriálu je tak vyprávěno 

několik paralelních příběhů, které vždy souvisejí s hlavní postavou Martina Brázdy, ale 

je u nich rozdíl v délce trvání. Některé příběhy provází celý seriál, jiné jsou vyřešeny a 

uzavřeny během dvou až tří dílů. Příběhy mají vrchol v různých dílech, v každém z dílů 

vrcholí určitý příběh a v závěrečném šestém dílu se nedořešené situace vyjasní. 

 

3.3.4 Titulky, hudba 

Začátek a závěr dílu je vždy provázeny titulky a hudbou. Hudba doprovází 

počáteční a závěrečné titulky, jedná se o poměrně rozsáhlou skladbu, jejíž sekvence jsou 

použity i v rámci seriálu při různých scénách. Pokud se v seriálu objeví místa, kde 

nejsou dialogy, jsou na místě taktéž použity sekvence skladby – veselejší, pomalejší, 

závažné, podle situace. V celém seriálu se jiná hudba objeví pouze výjimečně 

(nepočítám písničky, které si zpívají učni nebo které jsou hrané na diskotéce). Při 

zlomových momentech, ve kterých se jedná o důležitý a napjatý moment, se hudba, 

která by celou situaci podtrhla, objeví taktéž spíše výjimečně – děje se tak například u 

scény, kdy Michal padá z lávky nebo když se Hanka rozchází s Martinem Brázdou. 

Hudba se celkově v seriálu moc neobjevuje. 

Titulky jsou přítomné jak v úvodu, tak v závěru. Úvodní titulky oznamují, o jaký 

seriál se jedná a jak je díl nazvaný. Úvodní titulky jsou promítány už do první scény, 

jsou statické, děj mezitím probíhá. 

Závěrečné titulky nejsou statické, ale statický je už závěrečný záběr. Jak bylo 

výše naznačeno, všechny závěrečné scény končí s přítomností Martina Brázdy, ale 

poslední záběr nemusí být bezprostředně na jeho osobu (druhý díl končí záběrem na 
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hořící svíčku, ve čtvrtém díle je konečný záběr na zoufalou Hanku, pátý díl je zakončen 

záběrem na Mikyho, ostatní díly jsou zaměřeny na Brázdův obličej).  

 

3.3.5 Ohlasy v médiích 

Rudé právo 

Článek posuzující seriál Třetí patro jako celek přináší deník Rudé právo až 

několik dnů po odvysílání všech šesti dílů. Recenzi na seriál napsala Věra Míšková, 

která ho hodnotí velmi kladně. Tvrdí, že hlavním hrdinou bylo samotné učňovské 

prostředí a na rozdíl od ostatních seriálů podobného typu nebylo „jen kulisou 

k rozehrání epizod ze života postav a postaviček“123. Naráží taktéž na motiv mazáctví a 

šikany, který se v seriálu objevuje. Autorka dále hodnotí kladně propracovanost 

jednotlivých postav a jejich postupný vývoj, silné a slabé stránky: „Ale stále je spíš 

výjimkou, když obojí, co v člověku je, to dobré a špatné, působí v uměleckém díle 

pravdivě, přirozeně, jedno odpovídá druhému. Když se na kladného hrdinu naroubuje 

několik nedostatků a na padoucha takzvaně lidských prvků.“ 124 Míšková oceňuje i 

herecké výkony, protože se v seriálu objevují hlavně mladí talentovaní herci. „O to více 

měl práce Karel Smyczek zejména při vedení těch mladších, a zhostil se jí 

s mistrovstvím, které už nejednou ve svých filmech dokázal. I tentokrát pomohl odhalit 

talenty, které mezi nimi nepochybně jsou.“125 

Slabší jsou podle ní scény situované v domácnostech hlavních postav. „Byly o 

poznání méně životné, výjimečně až rozptylovaly pozornost tím, že nezapadly do 

celkového rámce příběhu.“126 Závěrem však Míšková podotýká, že seriál přinesl nové 

pohledy, slabiny se v seriálu tím pádem odpouštějí. 

 

Svobodné slovo 

Deník Svobodné slovo otiskl dva týdny před premiérou seriálu pouze fotografii 

k seriálu, která je navíc umístěná u článku s úplně jinou tematikou. 

Shrnující článek byl otištěn dva dny po vysílání posledního šestého dílu. 

V článku Kluci, holky a také my ostatní autorka Mirka Spáčilová hodnotí seriál jako 

celek. Oceňuje, že se režisér i scenárista „úzkostlivě vyhýbají stylizaci, všeobecným 

                                                 
123 MÍŠKOVÁ, Věra. Seriál tentokrát trochu jiný. Rudé právo. 24. 10. 1986, roč. 66, č. 251, s. 5. 
124 tamtéž 
125 tamtéž 
126 tamtéž 
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zjednodušením, tedy často používaným seriálovým pravidlům hry s divákem. Třetí patro 

samo sebou nebylo dokumentem, ale – při respektování všech zákonitostí žánrů – velmi 

otevřeným, působivým a zaujatým záznamem reality, záznamem typu ‘dnes a tady’ a 

následným zamyšlením“127. Kladně se vyjadřuje i k jakési nestrannosti: autoři seriálu 

zde podle Spáčilové nevinili ani pedagogy, děti nebo rodiče, i když v některých 

situacích k tomu scénář vybízel. 

Mimo její řádky nezůstala ani problematika mazáctví a taktéž zmiňuje otázky 

školství a výchovy jako takových. Autorka ve svém článku dále chválí ostatní, kdo se na 

seriálu podíleli, především „režijní schopnosti K. Smyczka, jeho cit pro významuplnost 

atmosféry, její autenticitu a přirozenost i jeho neomylnou přesnost při výběru a vedení 

spolupracovníků“ 128. Závěrem podotýká, že se jednalo o zajímavý seriál, který byl 

v mnohém „opravdový jako život sám“129. 

 

Mladá fronta 

Deník Mladá fronta přináší jediný článek o Třetím patře čtyři dny po odvysílání, 

autorem recenze s názvem Mistr a ti druzí je Jiří Blahota. Na začátku píše o důležitosti 

se tematice učňovství věnovat. Dále se zmiňuje o autorech a o tom, že jsou v této 

tematice „jako doma“, protože se jí věnovali již ve svých několika předešlých dílech130.  

Blahota hodnotí seriál pozitivně, vyzdvihuje hlavně výkony mladých herců, „na 

nichž se bezesporu podepsalo suverénní režijní vedení K. Smyczka“ 131, dále pozitivně 

hodnotí „odvahu, s jakou šel (seriál)132 do mnohdy ožehavé problematiky“ 133. Lehkost, 

absence otřelých klišé a frází se podle Blahoty taktéž pozitivně podepsaly pod dílo 

autorů seriálu. Navíc dodává, že ke škodě věci není ani to, že se seriál „neoplýval 

rozlehlou seriálovou epikou děl J. Dietla“ 134. 

 

 

 

                                                 
127 SPÁČILOVÁ, Mirka. Kluci, holky a také my ostatní. Svobodné slovo. 21. 10. 1986, roč. 42, č. 233, s. 
5. 
128 tamtéž 
129 tamtéž 
130 Například filmy Jen si tak trochu písknout nebo Sněženky a machři. 
131 SPÁČILOVÁ, Mirka. Kluci, holky a také my ostatní. Svobodné slovo. 21. 10. 1986, roč. 42, č. 233, s. 
5. 
132 Pozn. Š.Z. 
133 BLAHOTA, Jiří. Mistr a ti druzí. Mladá fronta. 23. 10. 1986, roč. 42, č. 250, s. 4. 
134 tamtéž 
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Lidová demokracie 

Lidová demokracie otiskla jediný článek čtyři dny po skončení seriálu. Autor 

článku celkově shrnuje obsah seriálu, co se snažili tvůrci seriálu v jejich díle naznačit a 

na co poukázat, píše taktéž o jejich talentu. „Jde o autory myšlenkově i názorově 

spřízněné, se schopností vyjádřit prostřednictvím svérázného rukopisu, jehož 

vlastnostmi jsou rytmus, spád, přesné vedení konfliktů v ději i v podtextech některé 

zásadní problémy dnešní doby i života mladých.“135 

Autorův názor na seriál je pozitivní, režisér a scenárista vykreslili obsah „co 

nejpravdivěji, nejpřesněji, a přitom přitažlivým, sdělným způsobem a v rytmu dnešní 

doby“136. Kladně vyzdvihuje i rychlé jednání, akci postav, vystupování a dialogy, 

protože byly nenucené, a proto dobře vyplynula filozofie celého díla. „K přednostem 

patřil i spád děje, rytmus, rychlé střihy a proměny (…). Riskantní volba Lukáše 

Vaculíka, který někdy sází na přitažlivý zevnějšek, do role Martina Brázdy se 

vyplatila.“137 Taktéž výkony ostatních herců pod vedením Karla Smyczka se zalíbily. 

 

Práce 

Jediný článek o seriálu napsala Věra Poppová pod názvem Šestkrát Třetí patro, 

kde shrnuje obsah a zároveň hodnotí. Zpočátku polemizuje. Tvrdí, že ohlasy na seriál 

nebyly tak jednoznačné, jak se před jeho uvedením na obrazovky a hlavně v průběhu 

natáčení předpokládalo. Ale v nejzákladnějších problémech, které seriál provází, se 

tvůrci nemýlili.  

Mezi klady seriálu řadí hlavně spolupráci K. Smyczka, I. Pelanta a J. Dufka 

kvůli předešlé zkušenosti s podobnou tematikou a Třetí patro je podle jejích slov 

vyvrcholením. Oceňuje i fakt, že autoři neskrývají některé negativní jevy, které se při 

výchově mladých objevují, a jakým způsobem dokázali rovnoměrně s tímto faktem 

pracovat a „nesklouznout k mentorsky zdviženému prstu“138. Poppová dále vyzdvihuje 

skvělou práci kameramana Kristiána Hynka, hlavně záběry natočených v exteriérech. I 

obsazení herců z konzervatoře se vyplatilo, protože „vytvořili nezapomenutelné typy, 

                                                 
135 mp. Televizní obraz učňovské mládeže. Lidová demokracie. 23. 10. 1986, roč. 42, č. 250, s. 5. 
136 tamtéž 
137 tamtéž 
138 POPPOVÁ, Věra. Šestkrát Třetí patro. Práce. 22. 10. 1986, roč. 42, č. 249, s. 6. 
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působili naprosto věrohodně i vedle zkušených herců, ztělesňujících postavy 

dospělých“ 139. 

Velkou slabinu vidí Poppová ve vztahu mezi Martinem Brázdou a kolísáním 

mezi Hankou a Veronikou. To je podle jejích slov pochopitelné, ale ne náhlá proměna 

vztahu k oběma dívkám. Achillova pata přesvědčivosti seriálu tkvěla v posledním díle, 

kdy se vše harmonicky vyřešilo. Celkově ale „našel divák dramatické momenty, které 

ho bezprostředně vtahovaly do dění na obrazovce s takovou silou, že jsme byli ochotni 

uvěřit, že jsme jeho přímými účastníky“140. 

 

Československá televize 

Týdeník Československá televize přináší první článek v čísle 40, tedy v době 

premiéry seriálu. Radka Piroutková v článku Třetí patro kumuluje rozhovory s Ivo 

Pelantem (čtenář se dozvídá o hledání inspirace, že chtěl Pelant upozornit na 

problematiku mazáctví a že většina příběhů zasazená do seriálu se skutečně stala), s 

Lukášem Vaculíkem (mluví o svých pocitech, jak se mu spolupracovalo s režisérem141 

nebo studenty z konzervatoře142) a taktéž výňatky z rozhovoru s Karlem Smyczkem 

(zajímavosti z natáčení, z čeho měl režisér strach143 nebo čím se seriál odlišuje od 

ostatních144). Nastiňuje základní linii a hlavní účel seriálu Třetí patro, „které se pokouší 

naznačit, že bezohlednost a krutost, kterou nezřídka objevíme mezi dospělými, najdeme i 

více než v zárodcích u mládeže“145. V programové části čtenář nalezl i obsahy prvních 

dvou dílů. 

Následující číslo věnuje seriálu titulní stránku, hlavně fotografiím ze scén a 

krátkou charakteristiku, stejně tak jako v dalším čísle jsou zmíněny v programové části 

obsahy jednotlivých dílů (jen některé). U obsahu závěrečného dílu jsou vyzdviženy 

plusy. „(…) režisérem Třetího patra je Karel Smyczek, jenž odvedl velký kus práce při 

vedení málo zkušených herců, dokázal vyprávět veškeré dějové peripetie svěže, se 

                                                 
139 POPPOVÁ, Věra. Šestkrát Třetí patro. Práce. 22. 10. 1986, roč. 42, č. 249, s. 6. 
140 tamtéž 
141 Nejprve měl pocit, že si moc nesedli, což se v průběhu změnilo. 
142 Kolikrát si nevěděl, co si o něm myslí, protože měl být autorita, byť seriálová. 
143 Obavy z možných vzniků třecích ploch, což se nakonec neprojevilo, nejistý si byl i výběrem Lukáše 
Vaculíka do role Martina Brázdy. 
144 Snaží se nepoužívat seriálová klišé, snaha o větší životnost, nebo poznámka o absenci větší seriálové 
epiky. 
145 PIROUTKOVÁ, Radka. Třetí patro. Československá televize. 29. 9. – 5. 10. 1986, roč. 21, č. 40. s. 9. 
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spádem a s dávkou mladistvých recesí a vtipů. (…) Mimořádnou zásluhu na zdaru 

seriálu má i dramaturg Jiří Dufek a scenárista Ivo Pelant.“146 

V následujících číslech už se o seriálu nepíše, je pouze jednou okrajově zmíněn 

v rozhovoru s Ivo Pelantem o jeho jiném seriálu Druhý dech. Zajímavé jsou ohlasy 

diváků, které jsou většinově pozitivní, což potvrzují i slova redakce. „Seriál měl 

vysokou sledovanost (v průměru 87 %) a nejvíce pochvalných dopisů napsali mladí lidé. 

Kritické připomínky a hlubší zamyšlení obsahovaly dopisy diváků střední a starší 

generace.“147 Diváci nejvíce chválí výkony herců, spolupráci tvůrců, zpracování 

tematiky a tvrdí, že podobné seriály na československé scéně chybí. Jeden z diváků si 

naopak stěžoval na přítomnost a propagaci tabákových výrobků. 

 

Tvorba 

Tvorba přináší jediný článek s názvem Výška Třetího patra autora Zdenka 

Pavelky na názorové stránce, a to po odvysílání seriálu. Ve svém článku naznačuje 

základní dějovou linii, seznamuje čtenáře s režisérem, scenáristou a dramaturgem a 

připomíná jejich dřívější tvorbu. 

Pavelka hodnotí seriál celkově jako povedený. Podle jeho slov zachycuje velmi 

dobře základní motiv mazáctví a taktéž charakteristické rysy jednotlivých postav. 

„Realizací se nevytratil Pelantův nejdůležitější vklad: schopnost zachytit složitý, 

měnlivý, živoucí celek a rozlišení příčin od následků. Spíše bych řekl, že byl naopak 

drobnými nápaditými finesami umocněn. Jednotlivé scény měly například svůj zlatý řez, 

kde se odehrávalo to nejdůležitější, ale svou funkci v nich plnily i ostatní detaily, třeba 

všudypřítomná neposednost učňů, herci nehráli jen ústy, ale mimikou, gesty, kamera (K. 

Hynek) hledala autenticitě odpovídající záběry. Týká se to i neotřelého humoru, který by 

pro svou jemnost a přitom otevřenost mohl být zvláštní kapitolou hodnocení.“148 

Pavelka tvrdí, že seriál potřeboval plně soustředěného diváka, hlavně proto, „že 

šlo o plnovýznamové dílo s naplněným dramatickým časem“149. Říká, že první seriál 

Pelanta a Smyczka je „dalším úspěšným krokem v tvůrčím vývoji“150 a že jejich tvorba 

plně koresponduje s tím, o co jde v životě a ve společnosti. 

 

                                                 
146 miš. Třetí patro. Československá televize.  13. 10. – 19. 10. 1986, roč. 42, č. 42, s. 12. 
147 Redakce. Dopisy diváků – Třetí patro. Československá televize. 10. 11. – 16. 11. 1986, roč. 42, č. 48, s. 
3. 
148 PAVELKA, Zdenko. Výška Třetího patra. Tvorba. 5. 11. 1986, roč. 58, č. 44, s. 8. 
149 tamtéž 
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Scéna 

Ve čtrnáctideníku Scéna se o Třetím patře píše až v číslech 25-26 z 15. 12.151 

Bohuš Štěpánek ve článku Celkem úspěch (a trochu potíží s relativitou) rozebírá seriál 

nejvíce z různých úhlů. Tvrdí, že tvůrci celkem pravdivě popsali prostředí, do kterého je 

seriál zasazen, a taktéž slovník mládeže, i když trochu zmírněný pro účely seriálu. Autor 

hlavně připomíná i Smyczkův výrok, že se snažili vyhnout seriálovým klišé, i když 

věděli, že je těžké je něčím nahradit152. 

Štěpánek rozebírá hlavně čtvrtý díl, který byl podle jeho názoru nejvíce 

působivý, protože se v něm kumulovalo několik zásadních momentů pro celý seriál. 

Dále tvrdí, že některé momenty byly „ošizené“ a určité důležité momenty nedostaly 

šanci se zvýznamnit kvůli marnotratnosti. „Dozvídat se průběh a výsledky dramatických 

událostí takhle ošizeně, v jediné větě, pouze v oznámeném výsledku, je druhý extrém, a 

tudy cesta taky nevede.“153 Určitý problém seriálu vidí hlavně v málo pointovaných a 

vleklých dialozích, naráží i na problém určité nedořešenosti, respektive nápovědy 

určitých společenských konfliktů, „které Třetí patro záslužně naznačilo a slibovalo 

rozehrát“154. 

 

Shrnutí ohlasů 

Celkově byly ohlasy na seriál Třetí patro pozitivní. Autoři recenzí se shodují, že 

velmi dobrou práci odvedl režisér Karel Smyczek, líbilo se i obsazení herců do rolí 

mladých studentů, kteří působili přesvědčivě. Je oceněno i téma mazáctví, realita 

školního prostředí a taktéž dobře vystižený popis doby nebo absence různých klišé. 

Seriálu byly nejvíce vytýkány místy až „vleklé“ dialogy, ne příliš povedené scény 

z domácností nebo řešení vztahu Hanka-Martin-Veronika. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
150 PAVELKA, Zdenko. Výška Třetího patra. Tvorba. 5. 11. 1986, roč. 58, č. 44, s. 8. 
151Toto období již nemělo být zkoumáno, ovšem uzávěrky tohoto periodika byly vždy zhruba měsíc před 
vydáním čísla, proto jsem se rozhodla o zkoumání několika dalších čísel. 
Tato čísla šla podle tiráže do tisku už 5.11. 
152 Přesná citace: „Usilovali jsme nenaplňovat seriálové klišé, ale je velmi těžké najít něco, co by je 
nahradilo.“ 
153 ŠTĚPÁNEK, Bohuš. Celkem úspěch (a trochu potíží s relativitou). Scéna. 15. 12. 1986, roč. 11, s. 5. 
154 tamtéž 
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3.4 Bylo nás šest 

Seriál Bylo nás šest navazuje na Zkoušky z dospělosti, ale není přímým, ani 

volným pokračováním. Seriál vykresluje osudy šesti studentů, kteří spolu chodili do 

stejné třídy na doubravském gymnáziu a kteří se rozhodli pokračovat na vysoké škole. 

Každý z nich si vybral jiné zaměření, spojuje je místo, a to Praha. Cílem seriálu je 

zachytit život šesti studentů v prvním ročníku na vysoké škole, jejich školní a soukromé 

úspěchy či neúspěchy, problémy s láskou nebo rodiči. Hlavním motivem je zde 

přátelství. 

Šestidílný seriál byl natočen v roce 1985 a premiéry se na obrazovkách 

Československé televize dočkal o rok později. Premiéra prvního dílu byla odvysílaná 

v úterý 17. června 1986 v hlavním vysílacím čase na prvním programu, poslední díl pak 

ve čtvrtek 26. června 1986. I tento seriál měli možnosti diváci zhlédnout v několika 

reprízách. 

Režisér Jiří Adamec, scenáristé Karel Štorkán a Jiří Bednář společně natočili již 

Zkoušky z dospělosti. Do hlavních rolí Adamec obsadil mladé studenty z konzervatoře 

nebo z DAMU, v seriálu si taktéž zahráli i ti, jejichž tváře diváci znali právě ze Zkoušek 

z dospělosti (např. Antonín Navrátil nebo Jiří Bartoška). V hlavních rolích se tak 

představili Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek, Martin Zounar, Ivana 

Chýlková a Veronika Gajerová. Dále si v seriálu zahráli například Vladimír Dlouhý, 

Miroslav Vladyka, Miroslav Zounar nebo Mahulena Bočanová155. 

Seriál byl natáčen na různých místech v Praze, například na Strahově v okolí 

kolejí, na Filozofické fakultě (chodby) a mnoha dalších pražských místech. Úvodní a 

závěrečnou skladbu složil Ladislav Štaidl, texty napsal Jan Krůta. Zpívali Dalibor Janda 

a Heidi Janků.156 

 

3.4.1 Postavy 

Jak už bylo uvedeno výše, seriál Bylo nás šest sleduje životy šesti hrdinů. 

Všichni tito studenti jsou hlavními postavami, nikdo z nich není vypravěčem. V seriálu 

jsou kolem těchto hlavních postav ještě další, které ovlivňují jejich životy, ať už to jsou 

rodiče, profesoři, noví přátelé nebo lásky.  

                                                 
155 Jejich kompletní herecké obsazení v seriálech a filmech viz <www.csfd.cz>. 
156 Zdroj: HOLUBOVÁ, Bohuslava. Bylo nás šest. Československá televize. 16. 6. – 25. 6. 1986, roč. 21, 
č. 25, s. 8-9. 
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V seriálu jsou postavy, které mají dané charaktery, některé postavy se v průběhu 

seriálu vyvíjí, protože nevědí, co chtějí, nebo vědí, co chtějí, ale není jim to dopřáno. 

Postavy jsou tak různého charakteru.  

 

Radka Holečková (Monika Žáková) 

Radka je v seriálu kladnou postavou, hraje jednu z hlavních rolí. Již od 

gymnázia věděla, že se chce zabývat archeologií, volba vysoké školy tak byla jasná - 

obor archeologie na Filozofické fakultě. Radka platí v seriálu za premiantku, poctivě se 

učí, přípravu nepodceňuje, chodí na všechny přednášky a semináře, usiluje o dobré 

známky. S tímto přístupem k zodpovědné přípravě souvisí i dvě z jejích typických 

vlastností – záleží jí na mínění lidí kolem sebe a chce sobě a svému okolí dokázat, že je 

nejlepší. 

 

(Scéna, kdy je Radka na zkoušce z archeologie, je přítomen i asistent Vácha.) 

Zkoušející profesor: „Vy jste měla hovořit o počátcích výroby bronzových a měděných 

nástrojů, nikoli o antropologii.“ 

Radka: „Ano, měděné nástroje... nálezy měděných nástrojů jsou velice vzácné…“ 

Zkoušející profesor: „Říkal jste, že Holečková je premiantkou ročníku.“ 

Vácha: „Ano, přesně tak, to jsem říkal.“ 

Zkoušející profesor: „Ale zatím nám nic přesvědčivého neřekla. Prosím, pokračujte.“ 

Radka: „Archeologické prameny můžeme dělit na…“ 

(Vácha se snaží napovídat.) 

Zkoušející profesor: „Ale snažíte se hovořit na úplně jiné téma, než vám ukládá vaše 

otázka. A vy toho nechte, kolego, napovídání vaší premiantce nepomůže. Zvláštní, 

zatím jste měla samé výborné, ale u mě je to sotva trojka. Z milosti.“ 

Radka: „Nezlobte se, pane profesore, ale mohla bych přijít až příště? Já jsem se totiž 

nenaučila posledních pět otázek a jednu z nich jsem zrovna dostala.“ 

Zkoušející profesor: „Zkrátka jste měla smůlu. Aspoň, že jste upřímná.“157 

 

Radka je cílevědomá, snaživá, citlivá, upřímná, obětavá studentka, která ví, co 

chce. V partě je oblíbená, tišší, nekonfliktní, vždy je připravená podržet své přátele. I 

když postupem času nachází nové kamarády, nikdy nezapomene na ty staré z gymnázia. 

                                                 
157Bylo nás šest, 6. díl. 00:41:42 
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Na svůj věk je Radka hodně zodpovědná. Radka pochází ze slušné rodiny, má dva 

bratry, nemocnou matku a starostlivého otce.  

Postava Radky se v seriálu příliš nevyvíjí, má pevné charaktery, protože si 

dokáže stát za svým názorem a za svými pocity. Na druhou stranu s tímto postojem moc 

nesouhlasí její přítel Jirka, se kterým se zná již od malička a se kterým chodí.  

 

(Jirka doprovází Radku na kolej.) 

Jirka: „Ty si mě nepozveš nahoru, že?“ 

Radka: „Víš sám, jak to u nás chodí. Eliška nezavře klapačku, jak je rok dlouhej, a Čára 

jen…“ 

Jirka: „Tak když nechceš chodit ke mně, tak jim kup třeba lístky do bijáku no. Nebo je 

vyžeň na čerstvej vzduch a vysvětli jim, jak to je děsně zdravý.“ 

Radka: „Je to jejich pokoj stejně jako muj. Pak nechci, aby si lidi mysleli…“ 

Jirka“ „Jo tak. Se bojíš, abys nepřišla do řečí. Tak můžeme jít k Ivanovi, určitě by nám 

pučil nějakej pokoj.“ 

Radka: „To nejde.“ 

Jirka: „A proč ne? Čeho se pořád bojíš?“ 

Radka: „Prostě nemůžu zapomenout na ten mámy druhej infarkt.“ 

Jirka: „Jé.“ 

Radka: „Já vůbec nevím, co s ní je.“ 

Jirka: „Co v pátek po škole?“ 

Radka: „Přece víš, že musim jet domů. Pojeď se mnou. Naši tě rádi uviděj.“ 

Jirka: „V pátek večer něco mam. Chtěl jsem tě tam pozvat, ale když nemůžeš. No, tvoje 

škoda.“158 

 

Radka je v seriálu poměrně nepřístupná, jen tak si někoho nepustí ke své osobě. 

V průběhu seriálu si Radka hierarchizuje hodnoty ve svém životě. Na prvním místě jsou 

rodina, přátelé a škola, teprve na druhém místě zábava a přítel. 

 

Jirka Jílek (Jan Šťastný) 

Jirka představuje v seriálu taktéž hlavní postavu, ta je v seriálu spíše kladná, ale i 

když má své negativní stránky, je v partě oblíbeným členem. Postupem času v Praze se 

                                                 
158Bylo nás šest, 2. díl. 00:25:08. 
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jeho zájmy začínají lišit, Jirkova postava se tak v průběhu seriálu určitým způsobem 

vyvíjí. 

Jeho největším koníčkem je hudba, především hra na klavír a komponování 

nových skladeb. Vášeň pro hudbu ale nechápe jeho otec, který by z Jirky chtěl mít 

ekonoma. Jirka tak z donucení svého otce (toho hraje v seriálu Miroslav Zounar, otec 

Martina Zounara, který zde hraje Ivana Trnku) podává přihlášku na Vysokou školu 

ekonomickou. S odporem k tomuto oboru tak souvisí i jeho přístup k učení, raději se 

věnuje klavíru. Ze školy se nechá vyloučit, je mu to lhostejné, je spíše rád, že je to 

ukončeno. Musí se tak postarat sám o sebe, najít si zaměstnání, dlouhou dobu to před 

svými přáteli tají. 

Jirka je kamarádský, ochotný, snaží se být zodpovědný, ale je paličatý, někdy 

sarkastický, na druhou stranu si na začátku seriálu nedokáže stát za svým názorem, 

čehož později lituje.  

 

(Scéna, kdy otec Jirkovi domlouvá a vysvětluje mu důležitost oboru.) 

Otec: „Ekonomie a řízení průmyslu má dobrou budoucnost. Můžeš se uplatnit ve 

funkcích, kde se přímo rozhoduje o prosperitě podniku, tam, kde se dělají výrobní 

programy ve vztahu ke změnám trhu a tak dále.“ 

Jirka: „Tati, není na tuhle diskusi už trochu pozdě?“ 

Otec: „No tak já doufám, že není, když už je za pět minut dvanáct.“ 

Jirka: „Jdou ti pozadu, tati, už bude skoro jedna.“ 

Otec: „Podívej se, hochu, já jsem měl vždycky takovouhle zásadu: od první přednášky, 

od prvního zápočtu k první zkoušce si zadělat na dobrou pověst. Rozumíš? Aby měl 

profesor pocit, že seš jednak slušně vychovanej kluk, jednak že se ze všech sil snažíš. 

No a pak ti ledacos odpustí, třeba když náhodou něco nevíš. Podívej se, mně se tohle 

naprosto stoprocentně vyplatilo.“159 

 

Ke své přítelkyni Radce je slušný, snaží se ji podporovat v tom, co dělá. Je vidět, 

že ji má rád. Ovšem není trpělivý. Na Radku se snaží naléhat všemi možnými způsoby, 

donutit ji, aby spolu strávili nějaký čas o samotě. Jirka se ukáže i jako žárlivý přítel.  

I přes své soukromé zakolísání se Jirka snaží být zodpovědný alespoň ke své 

rodině. Umí odpouštět, dokáže vést se svým otcem rozumný rozhovor a uznat i svou 

                                                 
159Bylo nás šest, 1. díl. 00:21:30. 
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chybu. Jirka je na konci seriálu smířen s tím, že neprosazení si vlastního stanoviska se 

mu nevyplatilo – navždy ztratil u Radky lásku, nikoli však kamarádství, musí na vojnu, 

studia se odkládají na neurčito. Takový život Jirka přeci jenom nechtěl. 

 

Honza Špaček (David Matásek) 

Honza je v seriálu zajímavou postavou se zvláštními charakterovými rysy. I 

Honza je hlavní postava, jejíž osudy sledujeme. Čerstvý absolvent s neobvyklým 

matematickým nadáním se zájmem o stavební průmysl má taktéž jasnou volbu, jakým 

směrem se ubírat. V Praze nastupuje na Stavební fakultu, studiem prochází bez potíží, 

projeví zájem o mikropočítače. 

Honza pochází z neúplné rodiny, žije pouze s matkou, což jeho výchovu zajisté 

ovlivnilo a „což se do určité míry projevuje i v některých jeho negativních povahových 

rysech“ 160. Nedá se ale s všeobecnou platností říci, že by byla Honzova postava 

vyloženě negativní, přestože jeho hlavní vlastnosti negativní jsou. 

Honzu charakterizují především dvě vlastnosti, které spolu souvisejí: Honza je 

notorický sázkař, neexistuje neděle, kdy by si nezašel podat Sportku. Pokaždé sází ta 

samá čísla a věří, že se mu jednou povede vyhrát jackpot. Spolu s tímto koníčkem, lépe 

řečeno posedlostí, souvisí i jeho obliba půjčovat si peníze od svých kamarádů – nejen 

od party, ale i od dalších osob, které se v seriálu objeví jednou či dvakrát. Zároveň 

s prosbou o půjčku peněz svým známým a přátelům slibuje, že jim peníze co nejdříve 

vrátí. V tomto momentě se navíc kloubí dva protichůdné rysy. Na jednou stranu se 

vydává za chudáka, který nemá peníze na to, aby si koupil obyčejný rohlík, proto se 

snaží své kamarády o půjčku přesvědčit smutnýma očima, na druhou stranu se penězi 

rád vychloubá, když je má.  

Honzu charakterizuje ještě jedna vlastnost – posedlost krásnými ženami. Snaží 

se upoutat pozornost dívek ve svém okolí, pokud se mu líbí, dokáže si jít za svým cílem, 

tedy tuto dívku získat. Všechny dívky se nejprve snaží přesvědčit o své špatné finanční 

situaci, zapůsobit na ně, ty se nad ním smilují, začnou mu dávat dárky nebo půjčovat 

peníze, které už potom nikdy neuvidí. Honza díky této vlastnosti přispěje k narušení 

manželství Vládi (bratra Ivana) a jeho ženy Oliny, s Ivanem se tak dostává do konfliktu. 

Honza si v seriálu najde dívku Jitku, která je do něj hodně zamilovaná., ale i ona 

stává obětí jeho marnivosti.  

                                                 
160 HOLUBOVÁ, Bohuslava. Bylo nás šest. Československá televize. 16. 6. – 25. 6. 1986, roč. 21, č. 25, s. 
9. 
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(Honza je na chodbě fakulty v době, kdy probíhají přijímací zkoušky. Vyhlídne si jednu 

dívku, které se snaží pomoci.) 

Honza: „Ukaž, já to do tebe nahustim. Až ti ty přijímačky vyjdou, tak tady za rohem je 

bezvadná hospoda, takže to spolu oslavíme, jo? Jenže mě přijde stýpko až osmnáctýho a 

já jsem uplně černej.“ 

Zuzana: „To neva. Když to vyjde, tak tě pozvu já. To víš, maminka mi do Prahy něco 

dala.“ 

(Mezitím na chodbu přichází Jitka, se kterou chodil.) 

Honza: „Já ti to v září jasně vrátim. Až tě vezmou, tak se vlastně budem vídat každej 

den. Tady toho se neboj, na to jsem expert.“ 

Jitka: „Expert to je, slečno, ale stojí to dost peněz. Mě to stálo nejdřív hodinky, pak 

kytku, nakonec zabíjačku a stejně jsem z matiky rupla.“161 

 

I když Honza není dokonalý a má své chyby, je součástí party, která se v dobrém 

i ve zlém snaží držet při sobě. Kamarádi ho tak berou takového, jaký je, ale snaží se 

jeho jednání usměrnit. Honza si ale nenechá do své taktiky mluvit, proto je jeho postava 

téměř neměnná. 

 

Ivan Trnka (Martin Zounar) 

Ivan je v seriálu kladnou postavou, má rád, když jsou věci jasné, srozumitelné a 

spravedlivé. Po skončení gymnázia se rozhodl, že se stane právníkem, i jeho volba je 

tak jasná – Právnická fakulta na Univerzitě Karlově. 

Pochází z úplné rodiny, ale jeho otec není z volby oboru moc nadšený, protože 

se bojí, že bude dalších několik let svého syna živit, matka se Ivana zastává. Ivan má 

jako jediný ze šestice přátel v Praze příbuzné, u kterých bydlí, konkrétně bratra Vláďu a 

jeho ženu Olinu. Ivan se tak od ostatních v partě trochu odlišuje, protože nezažívá 

klasický studentský život na kolejích, alespoň ne první rok, naopak je součástí 

problémů, které řeší již dospělí lidé. 

Ivan je velmi přátelský, jeho kamarádství je nehrané a opravdové. Právě on má 

největší zájem na tom, aby se jejich parta v Praze pravidelně scházela. Dává tak svým 

přátelům návrh, že vila jeho bratra, ve které bude bydlet, pro ně bude místem, kde se 

budou scházet. Parta se tak většinou schází právě u Vládi ve vile. „Ivan je poctivec a 

                                                 
161Bylo nás šest, 6.díl. 00:26:05. 
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trochu idealista, který nalezne své místo v životě především díky nezištnému přátelství a 

své otevřenosti.“162 

Ivan je člověkem, který se neustále potřebuje obklopovat svými kamarády, proto 

když vidí, že některý z nich (konkrétně Honza) může přátelství z jakéhokoli důvodu 

ohrozit, zasáhne. Na druhou stranu dokáže být Ivan pomstychtivý, když se jedná o jeho 

rodinu. Dokonce je schopný svého přítele i zažalovat, protože nemá rád nespravedlnost 

a cítí se být ublížený. 

 

(Scéna v restauraci, Honza shání u šatnářky prášek na bolest žaludku pro Hanku, 

z rádia slyší doopravdy tažená čísla ve Sportce a zjišťuje, že nevyhrál.) 

Honza: „Bezvadnej fór.“  

Ivan: „To máš za Olinu. Taky jsem se chtěl přesvědčit, jestli pořád sázíš stejný čísla. A 

sázíš, ne?“ 

Hanka: „Tak máš ty prášky?“ 

Honza: „Prášky nejsou. A prachy asi taky ne.“ 

Hanka: „Jak nejsou? Co to jako…?“ 

Ivan: „Než jsme jeli do Prahy, mluvili jsme o partě, to si snad vzpomínáš. Jako že si 

budeme pomáhat, že si neuděláme žádnej podraz. Nejenom ty nebo třeba já, to je teď 

jedno, pochop to už jednou. Za ty roky, co tě známe, ti všichni půjčujeme, teď se nám 

aspoň něco vrátí.“163 

 

Postava Ivana nemá v seriálu specifický vývoj. Od počátku si dokáže stát za 

svým názorem. Je odhodlaný školu dokončit. V tom mu pomáhá nová přítelkyně, která 

ho podporuje jak při studiu, tak v soukromém životě. 

 

Hanka Dušková (Veronika Gajerová) 

Hanka v seriálu představuje krásnou studentku, které se podařilo po maturitě 

dostat na herectví na DAMU. Přijetí potvrdilo ještě více její sebevědomí, že právě ona 

je rozená talentovaná herečka, jež může navíc nabídnout svou krásu.  

Hanka pochází z rodiny, která má k divadlu blízký vztah, především její matka. 

Ta hraje v místním divadle a velmi Hanku podporuje, je na svou dceru pyšná. 

                                                 
162 HOLUBOVÁ, Bohuslava. Bylo nás šest. Československá televize. 16. 6. – 25. 6. 1986, roč. 21, č. 25, s. 
9. 
163Bylo nás šest, 4.díl. 00:51:53. 
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Hanka je kamarádská, nekonfliktní, ambiciózní dívka, „která se domnívá, že 

osobní půvab jí pomůže lehce proplout životem“164. S tímto oborem souvisí i naivita, 

které má Hanka taktéž dostatek. Myslí si, že když se seznámí s asistentem režiséra 

Jarošem, který jí slibuje úspěch a hezkou roli, že má vyšší šance a bude mít výhodu před 

ostatními spolužáky.  

Pro svou kariéru by Hanka obětovala cokoli, jen aby si jí všiml někdo 

významný. Je odlišná od svých vrstevníků i stylem oblékání, snaží se držet krok s 

aktuální módou, její make-up je výrazný a šaty vyzývavé. Bohužel pro ni ale hezké 

oblečení a hezká tvář k úspěchu nestačí. 

Hanka nese velmi těžce kritiku. Se svými úspěchy se ráda chlubí, hlavně svým 

pěti kamarádům, vychvaluje svoje přednosti. Pokud ji profesor zkritizuje a řekne 

pravdu, rezignuje a do sehrané scénky nedává všechno. To je Hančin velký problém – 

nedokáže si připustit, že může být někdo lepší než ona.  

 

(Scéna, kdy se Hanka dozvídá nepříjemnou novinu, že musí DAMU opustit pro 

nedostatek talentu.) 

Hanka: „Takže díky tomu, že jsem jako jediná dostala roli ve filmu…“ 

Profesor: „Hanko! Nedovolené mimoškolní účinkování je sice závažný přestupek, ale 

pro jednou by se dal tolerovat. Ale vy jste neprospěla z hlavního předmětu herecké 

výchovy. Pro nedostatek talentu.“ 

Hanka: „Všichni mi od malička říkali, že talent mam. I moje máma a ta je herečka.“ 

Profesor: „Já vim, já vim. Ale vy? Během dvou prvních semestrů jste nezvládla ani 

vnitřní, ani vnější hereckou techniku, nenaučila jste se pořádně mluvit a navíc máte řadu 

neomluvených hodin v tak závažných předmětech, jako je hlasová a pohybová výchova. 

A navíc, Hanko, talent není samospasitelný, to je jenom malé procento konečného 

úspěchu. To ostatní je jenom dřina, dřina a zase jenom dřina. Vy jste se prostě nenaučila 

v životě pracovat.“ 

Hanka: „A nemoh’ byste to se mnou ještě zkusit?“ 

Profesor: „Hanko. Dneska jste nešťastná, že se s námi loučíte. Ale věřte mi, že byste 

byla mnohem nešťastnější, kdybyste studium ukončila. Průměrný, ba dokonce 

podprůměrný herec to má u divadla nesmírně těžké a znamená to pro něho komplex 

                                                 
164 HOLUBOVÁ, Bohuslava. Bylo nás šest. Československá televize. 16. 6. – 25. 6. 1986, roč. 21, č. 25, s. 
9. 
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méněcennosti prakticky po celý život. Hanko, já věřím, že svoje schopnosti uplatníte 

jinde.“ 

Hanka: „Na to vemte jed, že uplatnim.“165 

 

Zde bych chtěla upozornit na první nelogičnost, která se v seriálu objevila. 

Protože přijímací zkoušky na herectví na DAMU jsou několikakolové a velmi náročné, 

je proto nepravděpodobné, že by tímto náročným procesem prošel někdo tak 

netalentovaný jako Hanka. To potvrzují i závěrečná slova profesora na DAMU, který 

Hanku vyloučil právě pro nedostatek talentu. 

 

Co se týče partnerů, je Hanka vybíravá a náročná, měří podle sebe. 

Představovala by si někoho na „své úrovni“. Ivan, který je do ní zpočátku zamilovaný, 

je pro Hanku pouze vrstevník, spolužák z gymnázia a dobrý kamarád. I k pozvání na 

kávu od svého spolužáka z DAMU je odmítavá, pohrdavá. V průběhu prvního ročníku 

tak Hanka neřeší starosti s láskou, protože herecká kariéra je pro ni na prvním místě. 

Nechává si ovšem líbit lichotky od asistenta režiséra Jaroše, který evidentně hraje na její 

naivitu a snaží se být pouze v její přítomnosti. 

 

Eva Rillichová, Čára (Ivana Chýlková) 

Eva je poslední ze šestice kamarádů, jejíž osud diváci sledují. Nikdo však Evě 

neřekne jinak než Čára, kvůli její výšce, proto i zde budu používat její přezdívku. 

Pochází z rodiny, kde aktuální stav není ideální. Její rodiče mají problémy, ale 

snaží se je nepřenášet na svou dceru a stejně tak Čára se snaží jim nepodlehnout. Proto 

se svému domovu spíše vyhýbá, kdykoli má možnost zůstat na kolejích nebo jet na 

víkend jinam, ráda příležitosti využije. 

Čára se po gymnáziu rozhodla jít na tělesnou výchovu, kvůli svému nadání a 

lásce ke sportu. Čára měří v seriálu 193 cm166 a jejím nejoblíbenějším sportem je 

basketbal, u kterého může využít právě svou výšku. Čára je celkově sportovně nadaná, 

je to její koníček, proto byl obor tělesná výchova jasnou volbou167. Bere sport velmi 

zodpovědně, i ve svých volných chvílích se věnuje posilování, běhání či plavání. Tvrdě 

a poctivě na sobě pracuje. 

                                                 
165Bylo nás šest, 6. díl., 00:24:36. 
166 Ivana Chýlková ve skutečnosti měří 180 cm. 
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 I když Čára svou výšku naplno využívá v basketbalu, v soukromém životě pro 

ni výška znamená handicap. Myslí si, že si kvůli své výšce nebude schopná najít přítele. 

Na jednu stranu se jeví jako dívka, která se o chlapce nezajímá, ale postupně lze 

vyvodit, že by měla zájem poznat někoho, komu by její výška nevadila. Někteří 

kamarádi si ji kvůli výšce dobírají. Čára se snaží narážky na svou výšku přecházet, 

vtipkovat, ale vnitřně se tím trápí. 

Čára představuje nesmělou dívku, ani se příliš nevěnuje ani svému zevnějšku. 

Líčení je jí téměř cizí, dokonce před odjezdem do Prahy svému otci říká, že malování 

nebude potřebovat. O opaku se ji pak snaží přesvědčit nová spolubydlící na kolejích 

Eliška. Čára postupně začíná zjišťovat, že výška nebude tou největší překážkou. 

Seznamuje se s automechanikem Standou, do kterého se zamiluje a o kterého bojuje i 

v nelehké životní situaci.  

Čára je příkladem postavy, která se postupně vyvíjí. Z nesmělé dívky se stává 

dospělá žena, která překoná svůj vnitřní problém s výškou. 

 

Ostatní postavy 

Důležitým člověkem v životě Radky je asistent Dušan Vácha (Vladimír 

Dlouhý), opět se zde ukazuje prvek začínajícího učitele. Navenek velmi tvrdý, přísný a 

kritický profesor, který ctí pravidla a nesnáší pozdní příchody. Tato maska je ale 

obyčejnou zástěrkou jeho citlivosti. Radka dokáže proniknout pod tuto masku a pozná 

opravdového Dušana Váchu, který miluje poezii. Váchu dále vystihuje ješitnost. Stále 

bydlí se svou matkou, na které je citově závislý. Do Radky se zamiluje. Protože ona 

chce vztah udržet na úrovni student-profesor, začne jí dělat problémy. Nedospělý Vácha 

je tak příkladem postavy, která se v seriálu vyvíjí, a to jak vzhledově, tak povahově. Na 

konci seriálu je Vácha otevřený, přátelský a schopný přemýšlet o tom, jak se ke svým 

studentům choval, je schopný uznat svou chybu a omluvit se za ni. 

Důležitou postavou v seriálu je i Maxmiliána Tichá (Mahulena Bočanová), 

nová spolužačka Jirky. Mají společný zájem v hudbě a Maxmiliána má navíc dobré 

známosti. Jirka s ní začne trávit hodně času. Maxmiliánu charakterizuje krása, kterou 

hodně využívá. V seriálu má vztah s Tomášem Zímou (Jiří Bartoška), který pracuje 

v kavárně, kde po večerech vystupují muzikanti. Jirka se do Maxmiliány zamiluje, ona 

jeho náklonnosti využívá. 

                                                                                                                                               
167 I když není ze seriálu jednoznačně patrné, na jakou fakultu se Čára vydala, lze se domnívat, že jde o 
FTVS. 
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Důležitými postavami v seriálu jsou i finančně zajištění manželé Vláďa 

(Rostislav Kuba) a Olina Trnkovi (Jana Paulová). Vláďa touží po synovi. Olina je 

hodná, obětavá a slušná žena. Vláďa je hodně žárlivý, nemá rád, když se Olina někde 

toulá s kamarádkami. Nejraději by ji měl pro sebe a viděl ji doma zavřenou. Olina si to 

nechává líbit. Její zdraví není nejlepší, proto tráví hodně času v lázních. 

Eliška (Miroslava Pleštilová) je nová spolubydlící Čáry a Radky, stejně jako 

Radka studuje archeologii. Je sympatická, ale první dojem neudělá nejlepší. V pokoji si 

zabrala nejlepší postel, celou jednu skříň a stolek pro sebe. Učení se moc nevěnuje, stačí 

jí trojky. Eliška je sebevědomá dívka, ale svým kamarádkám dokáže vždy pomoci. 

Standa (Miroslav Vladyka) je novým přítelem Čáry, kterého náhodou potkala 

v noci na Silvestra. Standa je hodný, slušný mladý muž, který při nehodě zachrání dvě 

děti, ale sám se přitom ošklivě zraní. 

 

Pro zvýšení atraktivity obsadili seriálu tvůrci, i když jen v jedné scéně, například 

zpěváka Karla Gotta, zpěvačku Jitku Zelenkovou, zpěváka skupiny Olympic Petra 

Jandu, skladatele Ladislava Štaidla nebo režiséra Jiřího Krejčíka. Režisér Krejčík se 

v seriálu objevil vícekrát, hlavně při natáčení muzikálu. Všichni v seriálu vystupovali 

sami za sebe. 

 

3.4.2 Charakteristika školního prost ředí 

Pojítkem Radky, Jirky, Hanky, Čáry, Honzy a Ivana je studium na pražských 

univerzitách a vysokých školách. Školní prostředí univerzit a vysokých škol je ale 

zachycené jen u Radky, Honzy a Hanky. Ivana a Jirku autoři seriálu při vyučování 

nezachycují vůbec, Čáru pouze jednou v krátké scéně z tělocvičny. Typické prostředí, 

kam seriál přenáší děj, jsou především učebny nebo auly, menzy a koleje, případně 

učebna, kde probíhají samotné zkoušky, v případě Hanky taktéž učebna uzpůsobená 

výuce herectví. V některých případech se dostáváme i na chodby, což podtrhuje 

důvěryhodnost školního prostředí. 

Nutno podotknout, že prostory učeben a pokojů na kolejích jsou natočeny ve 

studiu. Záběry z chodeb ve škole jsou natočeny v opravdových budovách univerzit. 

 

Co se týče samotných učeben, máme možnost nahlédnout u Radky do jediné 

třídy, kde se vyučuje nejzásadnější předmět pro první ročník, vyučuje ho profesor 
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Vácha. Protože za dob normalizace byla účast na přednáškách povinná, i v osm hodin 

ráno, kdy přednáška probíhala, jsou místa obsazena do posledního. V posledním díle 

skládá Radka nejtěžší zkoušku, a to ve stejné učebně, kde probíhala výuka. Do prostředí 

této učebny jsou scény situovány logicky a záměrně, jen v tomto prostředí se mohli 

Radka s Váchou seznámit a navázat bližší kontakt. Prostředí je tedy pro další vývoj 

důležité a podmiňuje jejich vztah a důsledky. 

Na Stavební fakultě, kde studuje Honza, se výuka odehrává v menší učebně, 

kde nejsou klasické lavice pro dvojice, ale kaskádovitě rozmístěné dlouhé psací stoly. 

V této učebně následně probíhají i zkoušky z matematiky. Toto prostředí je důležité 

především v momentě přednášky, kdy profesor vyvolá Honzu a zjistí jeho znalosti. Díky 

tomu poté navrhne, aby se účastnil vlastního projektu. Stejně tak se zde Honza seznámí 

s Jitkou.  

U Hanky je kvůli zaměření oboru učebna jiná. Studenti nemají v této třídě 

k dispozici lavice, není tam ani tabule, jejich výuka probíhá kolektivně, proto jsou 

většinou rozsazeni do kruhu nebo sedí pohromadě blízko u sebe, aby mohli zadání 

úkolu diskutovat. Nejdůležitější součástí učebny je malé jeviště, kde se zkouší zadané 

úkoly. Závěrečné hodnocení studentů po absolvování prvního ročníku probíhá stejně tak 

v této učebně. Děj je do těchto prostor zasazen logicky a díky hodinám a výkonům 

Hanky tak profesor zjistí, že její talent není dostatečný pro setrvání na DAMU. 

Občasné scény se odehrávají i na chodbách, které mají podtrhnout 

důvěryhodnost školního prostředí. Chodby jsou jak na Filozofické fakultě, tak na 

Stavební fakultě chladnější. Záběry jsou pořízeny ze skutečných vysokých škol (na 

archeologii z Filozofické fakulty). 

 

Koleje jsou pro mimopražské studenty vysokých škol útočištěm na několik let. 

V tomto seriálu máme možnost nahlédnout na koleje k Radce a Čáře, které spolu bydlí 

na jednom pokoji, v průběhu prvního semestru ještě k Jirkovi.  

Radka a Čára bydlí spolu s Eliškou v menším pokoji na kolejích na Strahově. Do 

jiných prostor na kolejích – například společných sociálních zařízení nebo kuchyněk – 

diváci nemají možnosti nahlédnout. Mechanicky jsou do tohoto pokoje zasazeny různé 

scény, například když se sejde osm chlapců, kteří se díky inzerátu chtějí seznámit 

s Čárou. Pokud by byla scéna zasazena do kteréhokoli prostředí, děj by to neovlivnilo. 

Stejně tak tomu je i ve většině ostatních případů – sejde se zde parta, Radka se zde 

dozví o nevěrnosti Jirky apod.  
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V této souvislosti je nutné upozornit na nelogičnost, která se v seriálu objevila. 

Studenti, kteří si v této době zažádali o ubytování na kolejích, neměli možnost si 

vybírat, s kým budou bydlet na pokoji, to vše určovala správa kolejí, obzvlášť když se 

jedná o studenty prvních ročníků. Ještě více nepravděpodobná je skutečnost, že by na 

stejném pokoji bydlely studentky, které studují rozdílné fakulty – tedy Radka a Čára. 

V průběhu prvního semestru se ještě dostáváme na koleje k Jirkovi, který obývá 

pokoj s jedním spolubydlícím Georgem (Sagvan Tofi). Protože jsou oba muzikanti, 

jejich pokoj po zabydlení vypadá více útulně. Stejně jako v případě pokoje Radky a 

Čáry i sem je většina scén zasazena mechanicky, prostředí není pro scény zásadní. 

  

Menzy jsou taktéž charakteristické pro vysokoškolský život. V seriálu mají 

diváci možnost se podívat do menzy na UK na Právnické a Filozofické fakultě, na VŠE 

a na Stavební fakultě. V menzách se děj odehrává pouze několikrát. Ani toto prostředí 

není nijak důležité pro vývoj příběhů. 

 

Ostatní prostory, kde se děj odehrává, jsou pak především kavárny a kluby (kde 

se schází Radka s Váchou nebo kde se schází Jirka s Maxmiliánou), vila Ivanova bratra 

Vládi (schází se tam parta, řeší se rodinné problémy Vládi a Oliny, určité scény z tohoto 

prostředí jsou důležité – například když jde Honza navštívit Olinu, i když v tomto 

případě se o činu pouze hovoří, scéna není fyzicky natočená. Scéna má ale vliv na 

přátelství Ivana a Honzy a i na vztah Oliny a Vládi.), domovy studentů (především u 

Radky, Jirky, ve čtvrtém díle hlavně u Jitky, kam jel Honza na návštěvu – typická 

moravská rodina – konkrétně v tomto případě je prostředí důležité, Honza zjistí, co 

všechno o jejich vztahu doma Jitka napovídala, což má i své důsledky), oblíbená 

hospoda v místě bydliště šestice studentů (společně tam tráví chvíle před odjezdem do 

Prahy, schází se tam během vánočních svátků, zasazení scén do těchto prostor je spíše 

mechanické, nepodmiňuje příběhy), samotná Praha (záběry z centra, z procházek Ivana, 

Jirky, Radky nebo Čáry).  

 

3.4.3 Analýza seriálu 

Bylo nás šest řadíme podle kategorizace Tudora Olteana taktéž pod pojem 

serials. Seriál sice nemá vyloženě jednu hlavní postavu, vypravěče, sleduje osudy šesti 

studentů. Tyto osudy se protínají a tvoří komplex. Je udržována kontinuita hlavních 
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postav, seriál přechází od jedné dějové linie ke druhé, od jedné epizody ke druhé. 

Napětí u diváků je udržováno v každém díle, vždy se objeví v každém z dílů nějaký 

důležitý moment pro daný příběh. 

 

Pokud bychom se měli zaměřit na návaznosti jednotlivých dílů, pak ve všech 

případech na sebe jednotlivé díly navazují volně. Nikdy se na začátku následujícího dílu 

nenavazuje na poslední situaci v díle předchozím, ale vždy je na konci každého dílu 

načrtnuta otevřená a nedořešená situace, která vyvolá otázky. Během jednotlivých dílů 

jsou tak postupně rozvíjeny paralelní příběhy všech šesti studentů, od kterých se čeká 

nějaké vyústění. Pointa nebo řešení takových situací jsou tak odloženy na průběh 

dalších dílů. Tento fakt udržuje v divákovi napětí a vyvolává otázku, jak bude daná 

situace pokračovat a k jakému se dospěje řešení. Napětí a zájem diváka jsou udržovány 

hlavně zmíněnými šesti různými osudy studentů. V každém díle se tak odehraje moment 

důležitý pro jejich situaci. Divák s napětím čeká, jak dopadne osud každého studenta. 

Jejich osudy protínají jednotlivé příběhy. 

Napětí je udržováno především díky vrcholům příběhů v různých dílech. První 

díl se zaměřuje především na seznámení se s šesticí studentů, jejich rodinným zázemím, 

ale už otevírá příběhy. V prvním díle je nejvíce důležitý moment, kdy matku Radky 

odvezou do nemocnice, není tak jasné, jestli Radka zůstane doma, nebo pojede do 

Prahy. Ve druhém díle graduje poprvé příběh Oliny a Vládi, kdy přichází anonymní 

dopis, dále se pokazí vztah Radky a Jirky, i díky Maxmiliáně, se kterou se Jirka 

seznámí. Ve třetím díle vrcholí rozchod Radky a Jirky především díky mimoškolní 

schůzce Radky a Váchy. Je důležitá i scéna, ve které Ivan půjčí Honzovi peníze na 

Sportku, a především se řeší situace Jirky, který nepřijel na Vánoce domů. Ve čtvrtém 

díle graduje příběh Honzovy sázkařské vášně a falešné výhry, díky tomu se pokazí i 

přátelské vztahy Honzy a Ivana, vyúsťuje příběh Jirky a jeho studia, které se rozhodne 

definitivně ukončit, Čára se seznámí se Standou. V pátém díle vrcholí Honzův osobní 

příběh v rodině Jitky a především Jirka vyhrává soutěž se svou písní, díky níž si 

uvědomí, co všechno pro něj Radka udělala. Začíná postupně gradovat i příběh Čáry a 

Standy, který je kvůli nehodě hospitalizován v nemocnici, dále příběh Vládi, kterého 

odvedla bezpečnost na výslech. V posledním díle vrcholí příběh Standy a Čáry, Hanky a 

jejího studia, ze kterého je vyloučena, Oliny a Vládi, kdy zjistí, že čekají dítě, a taktéž 

se uzavírá příběh Jirky a Radky, Radky a Váchy. 
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Je tak patrné, že v každém díle má určitý příběh vrchol nebo se u nějakého 

příběhu stane zásadní okamžik, který udržuje divákovu pozornost. Díky šestici studentů 

a dalších postav je tak vytvářeno několik příběhů, jež postupně gradují. 

 

Radka v seriálu vystupuje ze všech postav nejvíce. Rozvíjí se kolem ní dva 

příběhy: příběh s Jirkou a příběh s profesorem Váchou. 

Celým seriálem prostupuje příběh s Jirkou. V prvním díle se hned v úvodu 

dozvídáme, že spolu chodí, často vzpomínají na staré časy, co spolu již prožili a kam se 

bude jejich vztah ubírat v Praze. Zpočátku jsou k sobě oba přátelští, ohleduplní, jediná 

věc, která se Jirkovi nelíbí, je Radčina odtažitost a výmluvy, proč spolu nemohou být o 

samotě. Jirka tak doufá, že až se Radka vzdálí od svých rodičů a budou mít místo, kde 

se budou moci scházet, situace se zlepší. Radka má ale plnou hlavu školy a učení, 

dostávají přednost před Jirkou, navíc nechce, aby si o nich lidé povídali. Situaci navíc 

přitíží Maxmiliána, kterou Jirka pozná ve druhém díle. Ten navíc začne žárlit i na 

profesora Váchu, se kterým se Radka schází i mimo školní budovu. Radka se od Čáry 

dozvídá, že byl Jirka viděn s Maxmiliánou. Radka v průběhu třetího dílu jede domů na 

Vánoce, Jirka ale zůstal v Praze. Jirka jí na konci třetího dílu vyčte, že ho vyzradila, 

protože ho do Prahy jel shánět otec. V průběhu čtvrtého dílu se spolu sami nescházejí, 

aby situaci řešili, na konci dílu Radka vchází do pokoje Jirky, který jí oznamuje, že byl 

ze školy vyloučen. Nejedná s ní hezky, myslí si, že Radka bude donášet jeho otci. 

Radka poslala Jirkovu skladbu s textem od profesora Váchy do soutěže a v pátém díle 

díky výhře v této soutěži nastává převrat – Jirka si uvědomuje, co pro něj Radka 

znamená a co pro něj udělala, a tak se s ní snaží usmířit. Radka je ale zdrženlivá a řešení 

problému odkládá na neurčito. V šestém díle Jirka na Radku čeká u školy, ta na něj ale 

nemá čas. Zoufalý Jirka k nim večer přichází na kolej a Radku citově vydírá – pokud 

s ním nepůjde k Ivanovi, skočí z okna. Radka tak poprvé dává přednost Jirkovi před 

školou. Snaží se ho vyslechnout, Jirka jí vyzná lásku. Radka ho nejprve odmítá, ale 

nakonec spolu stráví noc. Jejich vztah definitivně Radka ukončí ve vlaku. Jirka se sice 

snaží vše napravit, ale Radka mu vysvětluje situaci, že on má před sebou dva roky 

vojny, pak pět let na univerzitě a během této doby oba potkají hodně protějšků. 

Druhý příběh, který se rozvíjí kolem Radky, je příběh s profesorem Dušanem 

Váchou. Pozná ho ve druhém díle na přednášce. Hned napoprvé přijde o dvě minuty 

později, Vácha ji nazve barbarkou. Radka a Eliška se tak obávají, že tento předmět bude 

obtížný. Na další hodině je Radka sama, protože Eliška z legrace napsala na dveře 
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učebny, že se výuka nekoná. Vácha je naštvaný, ale Radka ho uklidňuje. Poprvé se tak 

Vácha zklidní a zve Radku na kávu do školního bufetu. Studenti v průběhu semestru 

taktéž píší test, který nedopadne dobře, jen Radka dostane výbornou. Ostatní spolužáci 

ji vyzvou, aby se u Váchy přimluvila za náhradní termín. Vácha po váhání Radce 

navrhuje schůzku mimo školu, dává jí do té doby přečíst své básně. Ve třetím díle se tak 

Radka a Vácha setkávají v kavárně, kde se mají bavit o náhradním termínu testů. Vácha 

se ale o škole bavit nechce, chce mluvit o básních, kupuje jí květinu a naznačuje jí 

náklonnost. Radka ho žádá o sepsání textu k notám od Jirky. V tu chvíli přijde do 

kavárny Jirka a začne setkání s Váchou Radce vyčítat. 

Jelikož je Vácha ješitný, všem studentům kromě Radky dává před Vánoci 

zápočet, Radce říká, že na nejlepší studenty je nejpřísnější a že se za ním má zastavit až 

po Novém roce. Ve čtvrtém díle se Radka Čáře svěřuje, že od něj poštou dostala 

vánoční přání. Radka v průběhu zkouškového období Váchu shání a žádá ho o zápočet, 

Vácha ji zve na další schůzku do kavárny, kam přichází se změněnou image – oholený, 

bez brýlí. Nabídne Radce mimo školu tykání, ale oba to nedokáží dodržet. Vácha přináší 

text k Jirkovým notám s poznámkou, že při psaní myslel na Radku. Radka děkuje a 

zároveň říká, že to právě Jirka složil hudbu. Díky tomu tak Vácha Radku zkouší kvůli 

udělení zápočtu. V pátém díle žádá Radka Váchu o dřívější propuštění domů, protože se 

vrací matka z nemocnice. Vácha ji nakonec odváží osobním automobilem a Radka ho 

zve na návštěvu. V šestém díle má Radka závěrečnou zkoušku z archeologie, asistent 

Vácha je na zkoušce přítomný, a když Radka nezná odpovědi, snaží se jí napovídat. Na 

konci šestého dílu Vácha Radku dohání na nádraží, když se chystá na prázdniny. Dává jí 

sbírku básní a omlouvá se za své chování. Rozcházejí se tak v přátelském duchu. 

 

Kolem Jirky se v seriálu taktéž vyvíjí dva příběhy. Jeden z nich je společný 

příběh s Radkou. Druhý příběh je se spolužačkou Maxmiliánou . Tento příběh se 

odehrává od druhého do pátého dílu. Jirka se s Maxmiliánou seznámí ve druhém díle, 

když se dívá na nabídku založení kapely, u jejíhož zrodu stojí právě Jirka. Maxmiliána 

se Jirkovi navíc svěřuje, že má známého Tomáše Zímu, u kterého by po večerech 

v kavárně mohl hrát na klavír. Ten mu dává šanci. Jirka začne trávit s Maxmiliánou 

hodně času. Ve třetím díle Maxmiliána láká Jirku, aby s ní strávil několik dní o 

vánočních svátcích, protože její rodiče nebudou doma. Jirka nejprve váhá, ale nakonec 

přistupuje, když Maxmiliána slíbí, že pošle k němu domů telegram. Jirka ale zjistí, že ho 

nakonec neposlala, a naštvaný odchází z jejího bytu. Na Silvestra se spolu sejdou 
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v kavárně, Maxmiliána se mu omlouvá za neposlaný telegram a zve ho opět k sobě 

domů. V pátém díle Maxmiliána předává Jirkovi na stavbě dopis s oznámením, že 

vyhrál soutěž. Jirka je nadšený a uvědomí si, že jen díky Radce. Nechá tak stát 

Maxmiliánu na stavbě a odjíždí. Tím se jejich příběh uzavírá.  

 

Příběh Čáry je v seriálu spíše o jejím osobním životě. Školní sportovní aktivity 

ji hodně vytěžují, navíc díky svému problému s výškou o chlapcích moc nepřemýšlí. Ve 

druhém díle, kdy Čára ráno aktivně posiluje a oznamuje Radce a Elišce, že pro ně 

vymyslela orientační běh, jí Eliška vyčte, že to vymýšlí právě proto, že nemá chlapce, 

taktéž kvůli vzhledu. To se Čáry dotkne, ale večer se nechá od Elišky upravit. Ve třetím 

díle Eliška dává inzerát, že se hledá vysoký kluk pro vysokou holku, nakonec jich 

najednou přijde osm, Čára je vystavena trapné situaci, protože o ničem nevěděla. Eliška 

zve Čáru na chatu na oslavu Silvestra, Čáře se tam ale nelíbí, a tak chatu po půlnoci 

opouští. Seznamuje se se Standou, automechanikem, který jí nabídne odvoz až do 

Prahy. Příběh se Standou se rozvíjí tedy až od čtvrtého dílu. Stráví spolu příjemné 

chvíle v kavárně, on ji odváží na koleje a Čára si schválně nechá dát od Standy před 

zraky dívek polibek. V průběhu pátého dílu Standa vyzná Čáře lásku. Na další schůzku 

ale Standa nepřijde, což Čára nese velmi těžce. Rozhodne se jít za ním do práce a 

zjišťuje, že měl nehodu. V šestém díle tak jde za Standou do nemocnice, ale on ji 

nechce vidět, protože nechce, aby s ním byla ze soucitu. Čára se ale nevzdává, chodí ho 

pravidelně navštěvovat a doma otci oznamuje, že si našla přítele.  

 

Osud Hanky souvisí především s její touhou stát se herečkou. Již v prvním díle 

se seznamuje s asistentem režiséra Jarošem, který jí slibuje zajištění role. Ve druhém 

díle ji profesor kárá za její oblečení, ve kterém přišla na úvodní hodinu. Ve třetím díle 

se ve škole Hanka zmiňuje o možnosti hrát v muzikálu Jezerní romance, ale profesor jí 

sděluje, že hraní v prvním ročníku je zakázané. Ve čtvrtém díle o tomto problému říká 

Jarošovi, ten ji seznamuje s režisérem. Jaroš jí slibuje hlavní roli. V pátém díle má 

Hanka hrát ve škole scénku, ale profesor ji opět kárá za špatnou práci. Schází se 

s Jarošem a ptá se ho na roli v Jezerní romanci. Jaroš jí říká, že to není tak snadné. 

V šestém díle se už natáčí Jezerní romance, Jaroš se pokouší Hanku obsadit do role. Na 

natáčení ale potkává profesora z fakulty. Tento problém s ní řeší na závěrečném 

hodnocení. Přestupek by se dal omluvit, ale on jí oznamuje, že pro nedostatek talentu 
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musí školu opustit. Tím se uzavírá příběh Hanky a z dalších scén není jasné, kam bude 

její osud dále směřovat. 

 

Příběh Ivana je spojen spíše s mimoškolními aktivitami. Rozvíjí se kolem něj 

dva příběhy: první příběh spojený s rodinnou situací bratra Vládi a druhý spojený 

s Honzou a jeho sázením. 

Příběh Vládi a Oliny se Ivana dotýká už jen proto, že s nimi společně žije ve 

vile. Tento příběh se odehrává po všech šest dílů. Vláďa prodává načerno vodku. Ve 

druhém díle Vláďa dostává anonymní dopis, že Olina strávila den s mladým studentem. 

Ve třetím díle chce Vláďa po Ivanovi pomoc při rozvodu, svěřuje se mu, že to mezi ním 

a Olinou už dávno nefunguje, navíc chce děti. Ve čtvrtém díle Ivan řeší rodinnou situaci 

s dívkou, se kterou se právě seznámil. V následujícím díle už dopodrobna Ivan se svou 

přítelkyní řeší, co komu po rozvodu připadne. Olina přichází se zprávou, že Vláďu 

odvedla bezpečnost a začala vyšetřovat jeho pochybné obchody. V šestém díle Vláďa 

přichází o vše. Musí prodat dům, vykonává špatně placenou práci, a proto začíná šetřit. 

Olina v tu dobu oznamuje, že je těhotná. Prosí Ivana, aby o špatné situaci doma nic 

neříkal. Doufá totiž, že dítě vše změní k lepšímu. 

Druhý příběh, kterého je Ivan účastníkem, je příběh s Honzou a penězi. Ve 

třetím díle si Honza chce půjčit od Ivana peníze, aby si mohl vsadit Sportku. Ten je 

nemá, ale Olina dává peníze Honzovi se slovy, že pokud vyhraje, tak je polovina výhry 

Ivana. Honza s tím souhlasí. Vyhrává 27000 Kčs a zve své kamarády na oslavu. Ivan 

chce svou polovinu, ale Honza si hraje se slovíčky a peníze mu nechce dát, pouze mu 

vrací půjčených 500 Kčs. Ve čtvrtém díle Ivan poznává dívku, které se svěří s touto 

dohodou, a zjišťuje, jak může peníze z Honzy dostat. Chce Honzu žalovat, ale dívka mu 

to rozmlouvá. Ivan tak vymyslí lest. Když se setká celá parta u dívek na koleji, Ivan 

tvrdí, že taky začal sázet a že ty peníze od Honzy nechce. Začne říkat výherní čísla, a 

protože Honza sází pořád ta stejná, myslí si, že vyhrál. Zve tak všechny na drahou 

večeři. Zjistí ale, že si Ivan výherní čísla vymyslel. Tímto se příběh velké výhry na 

konci čtvrtého dílu uzavírá. 

 

Kolem Honzy se rozvíjí příběhy tři. První příběh je jeho studium, další příběh je 

kolem jeho závislosti na sázení a třetí příběh kolem žen. 

Honzův příběh spojený se studii prochází celým seriálem. Ve druhém díle je 

vyzván, aby spočítal přede všemi příklad. Nemá s ním problém, proto ani často 
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nenavštěvuje semináře. Svěří se svému profesorovi o zálibě v mikropočítačích. Ve 

třetím díle tento profesor začne podporovat Honzovu vědeckou kariéru, nabízí mu, že 

může se staršími spolužáky pracovat na projektu. Ve čtvrtém díle Honza skládá zkoušku 

z matematiky, nemá s ní žádný problém a profesor se ho ptá na pokrok na projektu. 

V pátém díle profesor posílá Honzu za člověkem, který by mu mohl pomoci vyzkoušet 

jeho experiment přímo na stavbě. V závěrečném šestém díle je Honza oceněn spolu 

s dalšími dvěma spolužáky, ale jediný on je z prvního ročníku. 

Honzova závislost na penězích a na Sportce prochází seriálem od prvního do 

posledního dílu. S tím souvisí i půjčování peněz od svých kamarádů. V prvním díle si 

půjčuje od kamarádky z knihkupectví a od jednoho ze svých kamarádů, ve druhém díle 

mu Jitka slibuje za doučování láhev šampaňského, dává mu svůj oběd a kupuje mu 

hodinky, ve třetím díle si půjčuje od Ivana 500 Kčs, v pátém díle musí Jitka za Honzu 

koupit květinu pro svou matku, v šestém díle se nechává pozvat od budoucí studentky 

na kávu. Dokonce i při nevhodné příležitosti přebírání ceny za vědeckou práci si 

neodpustí otázku, jestli k výhře náhodou nepatří i finanční odměna.  

Celým seriálem prostupuje i Honzova záliba v ženách. V prvním díle se loučí 

s Helenou, objímá a líbá slečnu v knihkupectví, od které si ještě půjčuje peníze. Ve 

druhém díle je patrné, že chce být na blízku Olině, u které pak tráví jedno dopoledne a 

na základě toho někdo píše anonymní dopis, seznamuje se s Jitkou, se kterou začne 

chodit a kterou využívá. V pátém díle se ještě odehraje víkend u Jitky, která zřejmě 

doma řekla, že přijede na víkend její snoubenec. Po tomto zjištění se Honza s Jitkou 

rozchází. V šestém díle zkouší své štěstí u studentky, která se chystá na přijímací 

zkoušky k nim na fakultu. 

 

Z výše uvedených poznámek tak vyplývá, že napětí je u diváků drženo 

pravidelně. Paralelní osudy všech šesti studentů jsou rozvíjeny po celý seriál a postupně. 

Každý díl přinese důležitý moment. V prvním díle mají diváci možnost získat první 

dojmy o vlastnostech hrdinů, druhý díl představuje nové postavy, které zamíchají životy 

členů party. Ve třetím, čtvrtém a pátém díle se příběhy dále rozvíjí a závěrečný díl 

většinu příběhů uzavírá, ale konec je otevřený – není zřejmé, co bude s Hankou, Jirka 

má před sebou vojnu, Radka ukončuje vztah s Jirkou se slovy, že je před nimi „ještě 

moře času“. 
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3.4.4 Hudba, titulky 

Pro seriál Bylo nás šest je charakteristická úvodní skladba, při níž běží statické 

titulky. Protože je číslo šest pro seriál podstatné, je číslice při úvodních titulcích vždy 

v levém kraji obrazovky. Při úvodních titulcích se zároveň opakují nejdůležitější 

momenty z předchozího dílu, divák si tak osvěží paměť. Tato úvodní skladba Oheň, 

voda, vítr, kterou nazpíval Dalibor Janda, je se seriálem spjatá. Určité sekvence z této 

skladby jsou použity i v seriálu, při důležitých momentech, aby tak byla podtržena 

podstata dané situace. V jedné scéně ji Jirka dokonce hraje na klavír. Úvodní titulky 

vždy oznamují název seriálu a dílu. První záběr v úvodu seriálu je vždy ten stejný, 

kterým končí díl předchozí. 

Konec seriálu taktéž provází skladba Tak jdem, kterou nazpívali Dalibor Janda a 

Heidi Janků. Titulky jsou statické, sumarizují výčet herců a tvůrců seriálu. Obě skladby 

jsou optimistické.  

Analýza ukázala i zajímavý poznatek, a to, že pět dílů ze šesti končí za 

přítomnosti Radky, na kterou je přímý záběr (v prvním díle je v poslední scéně taktéž 

Radka, ale poslední záběr je na Prahu). 

 

3.4.5 Ohlasy v médiích 

Rudé právo 

Jediný článek, resp. recenzi otisklo Rudé právo po odvysílání celého seriálu. 

Autorem je Vladimír Procházka, který hodnotí seriál jako celek. Recenze je k seriálu 

ironická, negativně zaměřená. Autor kritizuje celé pojetí seriálu, tvrdí, že autoři pojali 

studentskou tematiku s lehkovážnou suverenitou, která se jim ve finále vymstila. Podle 

jeho názoru se nevyhýbali stereotypům a používali povrchní klišé. Procházka 

konstatuje, že seriál nezachránilo ani herecké obsazení známých herců a „snad až 

trapné bylo také použití Gotta, Štaidla, Zelenkové a dalších nečekaných ‘zjevení’ v roli 

zcela zbytečných statistů v tuzexovém balení“168. Jádro potíží je podle autora recenze 

ukryto v autorském nápadu, kdy se šest maturantů vydá do Prahy studovat vysokou 

školu. „Životně je to nepravdivý, za vlasy přitažený motiv z jakési dávné a nepochopené 

šrámkovské tradice.“169 Podivuje se taktéž nad různými situacemi, které hrdinové 

zažívají, a nad jejich absurditou. Negativně hodnotí především scénář. 

                                                 
168 PROCHÁZKA, Vladimír. Bylo jich šest. Rudé právo. 1. 7. 1986, roč. 66, č. 152, s. 5. 
169 tamtéž 
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Co lze považovat podle Procházkových slov za podařenější, je poslední šestý díl, 

který je ušetřený tematických veletočů. Herecky se nejvíce dařilo Žákové, Matáskovi a 

Chýlkové.  

 

Mladá fronta 

Mladá fronta otiskla dva dny před koncem seriálu rozhovor s autory seriálu 

Karlem Štorkánem a Jiřím Bednářem. Ten vysvětluje, proč se zaměřili právě na číslo 

šest. „(…) jde o šestidílný seriál o šesti studentech šesti vysokých škol.“170 Snaží se dále 

objasnit, že záměrem seriálu je zásadní změnu v životech dospívajících lidí vykreslit 

spíše harmonicky a úsměvně, i když tematika jako taková může být dramatická. 

Vysvětluje i důvod, proč seriál natočili – odkazuje se na Zkoušky z dospělosti, které 

podle jeho slov sklidily velký úspěch, na který chtěli navázat, i když se nejedná o volné 

pokračování. Navíc je tematika mladých lidí tak rozmanitá, že tak vznikají nové a nové 

příležitosti k dramatickému zpracování. Karel Štorkán dodává, že důvodem sepsání 

scénáře byl i fakt, že „problematika vysokoškolských studentů nebyla zatím zmapována 

v takové míře, v jaké by si zasluhovala“171. 

V rozhovoru na otázku o plánech do budoucna odpovídají, že pokud bude tento 

seriál stejně úspěšný jako jejich Zkoušky z dospělosti, natočí sedmidílný seriál Bude nás 

sedm172, jakési přímé pokračování, jen časová rovina se posune do období odchodu 

studentů z vysokých škol a jejich nástupu do zaměstnání. 

 

Lidová demokracie 

Lidová demokracie věnovala seriálu jeden shrnující článek po odvysílání všech 

šesti dílů. Článek uvádí do kontextu, hlavně připomíná společnou tvorbu Štorkána a 

Bednáře u jejich seriálu Zkoušky z dospělosti. Autor podotýká, že se scenáristé tentokrát 

zaměřili na studenty prvních ročníků vysoké školy. V článku jsou shrnuty osudy 

hlavních postav, které se v průběhu doby někam posunuly, s jakými překážkami se 

studenti potýkali a jak si vůbec vedli ve studiu na vysoké škole. 

Autor na závěr seriál hodnotí jako povedený, „zaujal svou tematikou, zaměřením 

na současné mládí a tím, jak jednoznačně stranil kladným lidským vlastnostem, 

                                                 
170 MATĚJKOVÁ, Jolana: Magická šestka. Mladá fronta. 24. 6. 1986, roč. 42, č. 146, s. 4. 
171 tamtéž 
172 Seriál se ale nikdy nenatočil. 
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přátelství, pracovitosti, zodpovědnosti ke studiu i milostným vztahům“ 173, na druhou 

stranu uvádí, že seriál „nepřekonal chyby, s nimiž se autoři potýkali už ve Zkouškách 

z dospělosti“174. O jaké chyby se jedná, není ve článku uvedeno. 

 

Práce 

V deníku Práce napsala článek o seriálu Věra Poppová, taktéž až po odvysílání. 

Celkově je její pohled na seriál vyvážený, zmiňuje klady i zápory, co se autorům 

povedlo a nepovedlo. I ona připomíná předešlou spolupráci Bednáře se Štorkánem. 

Poppová tvrdí, že námět ze studentského prostředí je vždy zajímavý, seriály jako 

takové jsou u diváků oblíbené, a že nové tváře vždy osvěží. Ovšem „měřeno podle 

těchto předpokladů není výsledek vůbec oslnivý“175. Ihned ale dodává, že autoři vyšli 

vstříc diváckému vkusu. Ukázali osudy několika „prvňáčků“, při jejichž „vykreslení si 

nenasazovali růžové brýle, ale ani neladili příběhy do tragična“ 176. Podle autorky seriál 

splnil základní rozměry – ukázal zajímavé prostředí a pobavil. „Kdo ovšem čekal více, 

byl zklamán.“177 Autoři seriálu byli podle jejích slov skromní, osudy hlavních 

protagonistů zasadili do určité šablonky a vývoj byl bez překvapení. Chyběla i hloubka, 

epizody byly stylově nejednotné. Poppová detailněji rozebírá konkrétní scény a ukazuje 

na nich plusy a mínusy.  

Chválí výběr herců, tedy mladých lidí, které Adamec vybral velmi dobře, výkon 

kameramana Antonína Kovácse a taktéž „balení“ seriálu, konkrétně hudbu, text a zpěv. 

  

Svobodné slovo 

Deník Svobodné slovo o seriálu nepřinesl žádný článek ani před uvedením na 

televizní obrazovky, ani po skončení všech šesti dílů. O seriálu se diváci dozvídají 

pouze z programu, kde je uveden maximálně název dílu, autoři a herci.  

 

Československá televize 

Týdeník Československá televize přinesl o seriálu článek v čísle, kdy se na 

obrazovkách vysílal první díl. Bohuslava Holubová napsala článek s prostým názvem 

Bylo nás šest. Cituje v něm dramaturgy pořadu Jaroslava Kotouče a Jiřího Pálku, kteří 

                                                 
173 mp. V hlavních rolích mladí lidé. Lidová demokracie. 2. 7. 1986, roč. 42, č. 153, s. 5. 
174 Tamtéž 
175 POPPOVÁ, Věra. Šest osudů v jednom seriálu. Práce. 2. 7. 1986, roč. 42, č. 153, s. 6. 
176 tamtéž 
177 tamtéž 
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shrnují základní obsah a linii celého seriálu – šest maturantů z malého města se vydává 

do Prahy na vysoké školy, kde prožívají radosti a strasti při studiu i v osobních životech. 

„(…) chtěli bychom také divákům ukázat, že vysokoškolská studia kladou před mladé 

lidi stejně tak obtížné životní úkoly jako před jejich vrstevníky, kteří zvolili jinou životní 

cestu.“178 

Holubová čtenáře a diváky seznamuje dále především s hlavními hrdiny, shrnuje 

jejich zázemí, ze kterého pochází, na jakou vysokou školu se vydali a s jakými 

překážkami se při studiu a ve volném čase potýkají. Neopomene představit i 

protagonisty, mladé herce z konzervatoře, a několika z nich předpovídá slibný rozjezd 

v jejich kariéře díky tomuto seriálu. Jsou jmenováni taktéž hlavní tvůrci tohoto seriálu – 

Jiří Bednář, Karel Štorkán, Jaroslav Kotouč, Jiří Pálka a taktéž jmenuje Ladislava 

Štaidla zodpovědného za hudbu nebo Iva Mathé, vedoucího výrobního štábu. 

V týdeníku je vždy ke každému dílu uveden základní obsah a ještě citace 

jednoho z autorů, například o spolupráci s mladými lidmi. „P ři práci na seriálu se 

představili jako zapálení, seriózní mladí lidé, kteří se nejen rychle přizpůsobili 

televiznímu způsobu práce, ale také ukázali dostatek ohleduplnosti a pochopení vůči 

svému okolí.“179 Týdeník citoval taktéž Jiřího Bednáře, který naznačoval, že přijde na 

řadu nový seriál pod názvem Bude nás sedm. 

Otištěné ohlasy diváků byly pozitivní i negativní. Oceněni byli hlavně mladí 

herci, ale jeden divák se ztotožnil s kritikou uveřejněnou v Rudém právu, že byl plný 

očekávání, ale výsledkem byl zklamán. 

O několik týdnů později se v týdeníku objevil ještě jeden článek s názvem Bylo 

nás šest, po třiceti letech. Jak už název článku napovídá, autor Petr Koudelka v něm 

přenáší situaci do období po třiceti letech. Popisuje jednotlivé osudy hlavních postav, 

kam se jejich životy ubíraly. Honza zchudl, začal pracovat na venkově a vzal si za ženu 

sestru Jitky. Jirka zbohatl na jedné písni, kterou složil a která se stala známá po celém 

světě. Hanka dálkově vystudovala režii na FAMU a zahrála si v řadě filmů. Čára se 

rozešla se Standou. Radka začala chodit s Váchou. Ivan bydlel ve vile po svém bratrovi 

Vláďovi, kterého zavřeli. 

 

 

                                                 
178 HOLUBOVÁ, Bohuslava. Bylo nás šest. Československá televize. 16. 6. – 25. 6. 1986, roč. 21, č. 25, s. 
8-9. 
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Tvorba 

Také Tvorba věnovala seriálu jeden článek s názvem Studentský seriál. Přináší 

obecnou charakteristiku, o čem seriál vlastně byl. Autor zmiňuje také to, že byl seriál 

správně načasovaný v době před prázdninami. Oceňuje námět, kdy se tito mladí lidé 

poprvé ocitnou na kolejích bez dozoru rodičů, kdy se musí naučit zacházet s penězi a 

rozhodovat o svých povinnostech. Tvrdí, že jelikož byl seriál natočený ve spolupráci 

s Hlavní redakcí zábavných pořadů, museli tomuto faktu scenáristé podřídit zvolený 

úhel pohledu. „Leč ani ‘švih’ dílka nemohl zastřít zásadnější otázky, které nastolilo: 

především značnou povrchnost, přemíru modelových situací a zvláště pak velice 

neumělé dialogy, až příliš šustící papírem (snad nejvýrazněji se tyto nedostatky 

projevily v pátém dílu).“180 

Pochvaluje naopak práci Jiřího Adamce, který dokázal promyšleně vést 

skupinku studentů z DAMU, a dále jeho citlivost ve spolupráci s nimi. Oceňuje taktéž 

Adamcovo nastudování, které představovalo nejvyšší hodnotu seriálu. „Jeho nápaditá a 

tentokrát bez uvozovek svižná režie v řadě momentů překrývala slabší místa 

prvoplánové předlohy, vnášela jiskru a pohyb tam, kde by jej jiný režisér zřejmě vůbec 

nenašel.“181 

 

Scéna 

Čtrnáctideník Scéna ve zkoumaném období o seriálu Bylo nás šest neotiskl 

jediný článek ani před, ani po jeho vysílání. 

 

Shrnutí ohlasů 

Celkově nebyly recenze pozitivní. Nejvíce je seriálu vytýkáno používání klišé, 

šablonovitých modelů, povrchnost, nejednotnost jednotlivých dílů nebo vývoj bez 

překvapení. Chválen je výběr mladých herců obsazených do rolí mladých studentů, jimž 

recenzenti předvídali díky tomuto seriálu dobrou budoucnost, taktéž je chválen i výběr 

tématu školství. Protichůdné názory jsou na téma šesti studentů v Praze – jedni to 

oceňují jako dobrou a zajímavou myšlenku, jiní jako zvláštní motiv. 

 

                                                                                                                                               
179 bh. Bylo nás šest. Píseň pr májovou Prahu. Československá televize. 23. 6. – 29. 6. 1986, roč. 21, č. 26, 
s. 6. 
180 dk. Studentský seriál. Tvorba. 9. 7. 1986, roč. 58, č. 27, s. 8. 
181 tamtéž 
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3.5 Komparace 

Všechny výše analyzované seriály ukázaly, že stojí na principu seriality. 

Všechny seriály mají společné, ale i odlišně prvky. 

Seriál Třetí patro jako jediný má jednu hlavní postavu a je zároveň vypravěčem, 

tzv. účastník uvnitř diegese182, kolem Martina Brázdy se rozvíjí různé příběhy spojené 

s dalšími postavami. Tím se od ostatních analyzovaných seriálů před rokem 1989 liší. 

Motivem seriálu je především mazáctví, sledujeme, kam až může šikana mladších 

spolužáků zajít, a hlavně, jak se k této problematice postavila samotná škola. Sledujeme 

osudy i dalších postav, ale vždy mají spojitost s hlavní postavou. Napětí je udržované i 

díky jeho osobnímu životu, jeho partnerský vztah s Hankou je dlouhodobý, ale není 

dokonalý. Diváci i díky další ženě, která se objeví, napjatě očekávají, jak se vztah bude 

vyvíjet dále. Zvláštním a zajímavým příběhem je i příběh Vojty a paní Mádlové, který 

se hlavní postavy tolik netýká. Ale i zde je po každý díl sledovaný vývoj, uzavírá se 

teprve v posledním díle. V každém díle se objeví napínavý a zásadní moment pro 

některý z příběhů, které jsou v seriálu sledovány. Konec každého dílu je vždy otevřený. 

V seriálu nejsou sledovány příběhy rodičů studentů, jsou jen naznačeny a dokreslují 

jejich situaci. Autor zde použil postup paralelních příběhů, z nichž se některé proplétají 

– tzv. alternující sekvence183, ale všechny příběhy spolu nutně nesouvisí. Například 

příběh Vojty a paní Mádlové neovlivní příběh Martina Brázdy a Oliny. Přítomnost více 

na sobě nezávislých příběhů udržuje napětí, v každém díle je tak prostor pro nové 

situace a zásadní informace, které vyvolají u diváků napětí. Do všech příběhů je alespoň 

určitou částí zainteresovaná i hlavní postava, ať už v roli rádce, třídního učitele nebo se 

ho týká přímo. Stejně jako u seriálů Bylo nás šest nebo My všichni školou povinní se 

objevuje prvek začínajícího učitele. 

Ostatní tři analyzované seriály mají více hlavních postav. Například v seriálu 

Zkoušky z dospělosti dominují postavy Lucky, Mirka a Petra, kolem nichž se odehrává 

zásadní zápletka celého seriálu. Zde autoři použili postup vzájemně na sebe 

navazujících příběhů, kdy jedna situace může vyplynout z druhé – tzv. vzájemně 

propojené sekvence184, ale taktéž postup náhod (nejde o příběhy), které vyústí v hlavní 

zápletku, o kterou seriálu jde. První tři díly jsou právě určeny rozvíjení okamžiků, ze 

                                                 
182 Je přiznaným účastníkem celého příběhu. BRANIGAN in TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, 
Martina. Metody výzkumu médií. Praha : Portál, 2010, s. 144. 
183 BERTRANDOVÁ a HUGES in TRAMPOTA;VOJTĚCHOVSKÁ 2010: 146. 
184 tamtéž 
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kterých vyplynula nepříjemná situace neúmyslné krádeže peněz. Ta ovlivní hlavně výše 

zmíněné postavy. V tomto seriálu se sleduje i rodinný příběh rodiny Žaludových, ale 

jiné rodinné příběhy se v seriálu nevyskytují, opět jen dokreslují situaci studentů. Je 

sledován i příběh dvou profesorů. Od prvního dílu diváky napíná uzavřená sázka, ve 

druhém díle se objeví nová postava, od níž se čeká, že bude důležitým prvkem v seriálu. 

Souhra různých náhod pak vyústí v zásadní moment ve čtvrtém díle a po další dva díly 

se řeší jeho následky. Seriál sice sleduje osudy studentů od maturitního plesu až 

k maturitě, ale časové rozložení mezi díly je rovnoměrné. 

My všichni školou povinní se od ostatních seriálů liší hlavně v tom, že rozvíjí 

nejvíce příběhů – má taktéž nejvíce postav. Nedá se jednoznačně tvrdit, že hlavní 

postavou je Michal Karfík, i když je se spoustou příběhů spojený. Autorka zde zvolila 

postup paralelních příběhů, z nichž se některé vzájemně propojují a ovlivňují – 

alternující sekvence, ale další příběhy jsou na sobě nezávislé, například příběhy rodin. 

Na rozdíl od výše analyzovaných seriálů před rokem 1989 sleduje i osobní příběhy 

rodin, což seriál obohacuje o další příběhy a motivy pro rozložení zápletek. Napětí je 

udržováno po všechny díly, díky velkému množství příběhů zde byl největší prostor. Je 

to i jeden z důvodů, proč má seriál 13 dílů. Seriál sice sleduje jeden školní rok, ale 

časové rozpětí je nerovnoměrně rozvržené na rozdíl od dalších třech seriálů. My všichni 

školou povinní se odlišuje i tím, že je zde přítomný nezávislý vypravěč mimo příběh185. 

Seriál se odlišuje i tím, že jako jediný sleduje samotný příběh školy. 

Bylo nás šest je seriálem od stejných tvůrců jako Zkoušky z dospělosti, jedná se 

ale o jiné postavy a děj se přenáší ze střední na vysoké školy. Hlavních postav je zde 

šest, není přítomný žádný vypravěč. Seriál sleduje osudy šesti studentů, ale 

nejdominantnější postavení mají Radka a Jirka, Radčino postavení dokazují i konce 

dílů, kdy je přítomná v posledním záběru. Autoři zde na rozdíl od Zkoušek z dospělosti 

zvolili postup alternujících sekvencí, tedy paralelních, oddělených a vzájemně se 

propojujících příběhů. Studenty zde nespojuje jedna škola jako u seriálů předchozích, 

pojí je minulost stejné školy, dále Praha, kam se všichni na vysokou školu dostali, a 

jejich přátelství. V tomto seriálu podrobněji sledujeme rodinný příběh pouze u Ivana, 

který ale jako jediný naopak není zobrazený při studiích. Různost příběhů opět dala 

tvůrcům možnost rozvrhnout je do několika dílů, aby bylo vytvořeno napětí. Školní 

prostředí je zde stejně jako u Zkoušek z dospělosti zachyceno převážně formou 

                                                 
185 Objevuje se v textu, ale není součástí fiktivní narace. BRANIGAN in TRAMPOTA; 
VOJTĚCHOVSKÁ 2010: 144. 
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studiového natáčení, u Bylo nás šest jsou reálné pouze chodby. Seriál jako jediný 

nesleduje osobní příběh žádného z profesorů – profesor Vácha je spjatý s příběhem 

Radky, děj se ale nikdy nepřenese k němu domů. Například postava Radky má podobné 

vlastnosti jako postava Lucky ze Zkoušek z dospělosti (poctivá, pilná, snaživá, záleží jí 

na mínění ostatních, chce být nejlepší), dále postava Čáry je svou nesmělostí podobná 

Hejkalce ze Zkoušek z dospělosti. 

 

Analýza ohlasů v médiích prokázala, že na seriály natočené před rokem 1989 

vycházely recenze, hodnotící články nebo jakékoli jiné články většinou po odvysílání 

celého seriálu, výjimečně přišly první reakce po jednom nebo dvou odvysílaných dílech. 

Recenze se objevovaly jak v denním tisku, tak v časopisech. Jediný týdeník 

Československá televize nepřinášel recenze, pouze obecné informace o seriálu, tvůrcích 

a obsahu, a to v předstihu. 

 

3.6 Dobrá čtvr ť 

Seriál Dobrá čtvrť je o studentech čtvrtého ročníku pražského Gymnázia 

Kryštofa Haranta, jejich profesorech a rodinách. Seriál zachycuje poslední rok studentů 

na střední škole. Hlavními hrdiny jsou čtyři studenti, jejichž osudy svázané školou a 

soukromým životem seriál sleduje. Cílem seriálu je zachytit aktuální školní prostředí, 

školní i soukromé problémy studentů, jejich potíže s láskou a rodiči. Hlavním motivem 

„ je ale fakt, že na prahu dospělosti musí mladí lidé řešit problémy, které mohou 

poznamenat celý jejich další život“186. 

Jedenáctidílný seriál Dobrá čtvrť byl natočený v roce 2005 a na obrazovkách 

České televize byl uveden na podzim stejného roku. Seriál se vysílal v pondělí a ve 

středu v hlavním vysílacím čase na prvním programu. První díl byl premiérově 

odvysílán v pondělí 19. září 2005 ve 20:00 a poslední díl v pondělí 24. října 2005 ve 

20:00. 

Seriál měl ještě pokračování v podobě dalších jedenácti dílů ve druhé řadě 

(Dobrá čtvrť II), která na první navazuje. Ve druhé řadě už ale není dominantním 

prostředím škola, ale squat. Dva hrdinové, Katka a Honza, ve druhé řadě sice navštěvují 

                                                 
186 KONÁŠOVÁ in fdb.cz [online]. 2012 [cit 2012-03-31]. Lucie Konášová.  Dostupné z WWW: 
<http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/98072-lucie-konasova.html>. 
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školu, ale školní prostředí je ve druhé sérii zachyceno spíše okrajově, proto druhá série 

nebude analyzována. 

Druhá řada byla na obrazovkách České televize odvysílána v roce 2008. 

Předcházela jí repríza jedenácti dílů z první řady. Premiérový díl druhé řady byl 

odvysílán v pondělí 31. března 2008 a poslední díl v pondělí 16. června 2008. Druhá 

řada se vysílala jednou za týden v pondělí. 

Scénář k oběma sériím napsala Lucie Konášová187, seriál (obě řady) režíroval 

Karel Smyczek. V seriálu si v hlavních rolích zahráli mladí neznámí herci, kteří natáčeli 

poprvé188. Jmenujme tak například Annu Kulovanou, Pavla Trojana a Přemysla 

Boublíka. Martha Issová v roli Katky už byla zkušenější. Do rolí rodičů nebo profesorů 

byli obsazeni zkušení herci: Veronika Gajerová, Jiří Žák, Tomáš Hanák, Milan Bahul, 

Vilma Cibulková, Jana Preissová, Jiří Schmitzer, František Němec nebo Jiřina 

Jirásková189. 

Seriál se natáčel v prostorách budovy pražského Gymnázia Jana Keplera, na 

pražském sídlišti Řepy a v mnoha dalších lokalitách. Předlohou pro scenáristku byla 

především Praha 6. Myšlenku napsání takového seriálu v sobě nesla Lucie Konášová již 

několik let.190 

Hudbu složil Michal Pavlíček, text k závěrečné písni Osedlej labuť napsal Jan 

Sahara Hedl a píseň nazpívaly Iva Marešová, Markéta Foukalová, Daniela Langoska a 

Michaela Zemánková.191 

 

3.6.1 Postavy 

Lucie Konášová zachytila v seriálu postavy různých charakterů. Seriál nemá 

jednoho hrdinu, jsou jimi čtyři studenti maturitního ročníku, z nichž každý pochází 

z jiného sociálního rodinného zázemí. „T ěžiště vyprávění první série leželo na bedrech 

blondýnky Zuzany.“192 Jako hlavní hrdinku můžeme vnímat i třídní profesorku 

Svobodovou.  

                                                 
187 Její životopis včetně děl, na kterých se podílela jako scenáristka, například viz  
<http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/98072-lucie-konasova.html>.  
188 Zdroj: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1099796069-dobra-ctvrt/1192-o-serialu/>.  
189 Jejich kompletní herecké obsazení v seriálech a filmech viz <www.csfd.cz>. 
190 Scenáristka Lucie Konášová. Týdeník televize. 19. 9. - 23.9. 2005, č. 38, s. 17. 
191 Dobrá čtvrť, titulky. 
192 KONÁŠOVÁ, Lucie in ceskatelevize.cz [online]. 2012 [cit. 2012-03-31]  Dobrá čtvrť II. Dostupné 
z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/10076284124-dobra-ctvrt-ii/2318-slovo-autorky/>. 
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V tomto seriálu se objevuje několik generací, jejichž vztahy jsou v seriálu taktéž 

zobrazeny. Jedná se především o spory rodičů s dospívajícími dětmi, ale i vztahy mezi 

generací prarodičů a rodičů či prarodičů a vnuků. V rodinách, ze kterých hlavní 

hrdinové pocházejí, můžeme vysledovat určité stereotypní charakteristiky.  

Většina hlavních postav se v čase vyvíjí, jiné postavy zůstávají neměnné. 

V seriálu není přítomný žádný vypravěč. 

V Dobré čtvrti jsou přítomny jak kladné (Honza Opelík), tak záporné postavy 

(Bára Kopecká, Vladimír Honys), další skupinou jsou postavy, které se díky určitému 

vývoji mohou změnit (Jarmila Svobodová), a také ty, které jsou neutrální, spíše 

pozitivní (Zuzana Haselbachová, Michal Koreň). 

Více podrobně budou představeny hlavní postavy, postavy vedlejší důležité pro 

děj budou charakterizovány stručněji. 

 

Zuzana Haselbachová (Anna Kulovaná) 

Zuzana představuje v seriálu jednu z hlavních postav. V seriálu ji můžeme i přes 

její chyby chápat jako postavou kladnou. Zuzana chce studovat po maturitě na Lékařské 

fakultě. Ve škole patří spíše k dobrým studentům. 

Zuzana pochází ze sociálně slabší rodiny, která si nemůže dovolit žádný luxus. 

Zuzana nemá dobrý vztah s matkou, která jí neustále něco vyčítá. S otcem vychází 

dobře. 

Zuzana je kamarádská, chytrá, cílevědomá, oblíbená spolužačka, na kterou se 

mohou ostatní spolehnout. Je dále charakteristická tím, že se dokáže postavit za své 

kamarády, zastat se jich v případě, když se je někdo snaží ponížit. Dokáže obhájit i 

sama sebe. Jedná spíše intuitivně, nežli rozvážně. Její reakce jsou spontánní a 

neplánované. I tak se dá popsat její život, který je během jednoho roku plný změn. 

Zuzana v seriálu jedná i nezodpovědně, nedokáže odhadnout, jaké následky mohou nést 

její činy. Na druhou stranu dokáže lidem v zoufalé situaci pomáhat a dávat jim dobré 

rady. 

V seriálu představuje Zuzana postavu, která se v čase vyvíjí. Zpočátku je 

skromná, hlavně díky rodinné situaci. Její život ve velké míře změní nafocení kalendáře 

aktů. Protože za kalendář dostane velký honorář, tím okamžikem se Zuzana přeměňuje 

v půvabnou mladou slečnu. Její sebevědomí tak stoupá.  

Její povahová proměna se projeví i v kamarádském vztahu s Katkou, se kterou 

byly na začátku seriálu nejlepší kamarádky, ale postupem času se díky různým 
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skutečnostem rozhádají. Zuzana za své kamarádství nedokáže bojovat a dává přednost 

řešení svých problémů před záchranou jejich přátelství.  

Zuzana je nezodpovědná i v soukromém životě, nedokáže se v něm zorientovat. 

V seriálu chodí s Michael Koreněm, ale zároveň s jeho otcem Peterem. Nedokáže se 

poctivě rozejít s Michalem, raději se vymlouvá. 

 

(Zuzana se rozchází s Michalem. Ve fast foodu.) 

Michal: „Zuzko, fakt ti to nevadí, že to dneska nejde?“ 

Zuzana: „Ne, aspoň to neni na mně jednou.“ 

Michal: „Co?“ 

Zuzana: „Že většinou nemůžu já.“ 

Michal: „No, to jo. Tak vyprovodíš mě aspoň?“ 

Zuzana: „No…jasně.“ 

(Venku před fast foodem.) 

Michal: „Hele, máma jede zejtra do Olomouce a táta určitě dorazí až po Večerníčku, 

takže budeme mít celej barák jenom pro sebe.“ 

Zuzana: „Ale Michale, já jsem domluvená s jednou holkou, že se podíváme na loňský 

testy na medicínu.“ 

Michal: „Od toho plesu seš na mě jako na cizího. To je furt něco. Jednou seš 

s maminkou, pak seš v agentuře…to asi fakt nemá cenu.“ 

Zuzana: „No.“ 

Michal: „Co no?“ 

Zuzana: „No že to asi fakt nemá cenu.“ 

Michal: „Počkej, tomu nerozumim, jak to myslíš.“ 

Zuzana: „No že bude asi lepší, když se rozejdem. Teda…určitě to bude lepší.“ 

Michal: „Proč? Jsem ti něco udělal? Ublížil jsem ti?“ 

Zuzana: „Ne, to ne, to neni, to není tvůj problém.“ 

Michal: „Tak mi řekni proč? Jedinej důvod.“ 

Zuzana: „Já nevim, prostě…Ty seš fakt skvělej kluk, ale já…já nevim, to je…hele, to je 

muj problém. Promiň.“ 

Michal: „Zuzko, počkej…“193 

(Zuzana utíká na tramvaj.) 

                                                 
193Dobrá čtvrť I., 9. díl. 00:33:55. 
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Michal Koreň (Přemysl Boublík) 

Michal se do města se nově přistěhuje a začne chodit do nové školy. Je spíše 

kladnou postavou, i když v určitých situacích nejedná hezky. Jeho největším koníčkem 

je fotografování a natáčení situací na kameru. Jeho otec by si přál, aby šel na Vysokou 

školu ekonomickou, ale Michal preferuje FAMU. Ve škole je průměrným žákem, ale 

když je třeba, učení se věnuje. 

Michal pochází z bohaté rodiny úspěšného podnikatele. Jejich rodinné zázemí je 

stabilní. A i když je jedináček, neznamená to, že je rozmazleným synem, který dostane 

vše, na co si vzpomene. Michal není typem člověka, který se obléká podle aktuální 

módy, i když mu finanční prostředky nechybí. Protože jeho otec pochází ze Slovenska, 

mluví spolu slovensky, ale to platí jen pro vypjaté situace nebo vážné rozhovory. 

Michal je přátelský, ohleduplný, naivní a povrchnější postava. Po příchodu do 

nové třídy je oblíbený hlavně u spolužaček, protože je zároveň pohledný. On své vizáže 

nijak nezneužívá. Michal je společenský typ člověka, nemá problém s tím zařadit se do 

nového kolektivu a najít si přátele. I on dokáže v některých chvílích reagovat intuitivně, 

bez rozmyšlení, spontánně. Na druhou stranu je citlivý a ví, že v určitých situacích je 

lepší mlčet, než říci pravdu, a tak ublížit svým nejbližším. Michal se dokáže snadno 

nadchnout pro nějakou věc.  

Michalova postava se v seriálu vyvíjí. Proti svému otci se na začátku seriálu 

nedokáže prosadit, podřizuje se jeho přání a nakonec vždy udělá to, co si přeje otec. 

Argumentačně ho otec vždy přesvědčí o své pravdě. Postupně si ale začíná uvědomovat, 

že žije vlastní život a že by se měl rozhodovat podle sebe.  

V seriálu chodí chvíli s Katkou, ke které se nezachová nejlépe. Později začne 

usilovat o Zuzanu, do které se hluboce zamiluje. 

 

(U Koreňů na Vánoce. Michal chce jít za Zuzanou, protože je doma sama. Otec se 

dozvídá, že Michal a Zuzana spolu chodí.) 

Koreň: „Tak je nějaká spolužačka sama no. Co tě to tak bere?“ 

Koreňová: „Spolužačka…“ 

Michal: „Protože spolu chodíme. Proto mě to pochopitelně bere.“ 

Koreň: „Ty chodíš zo Zuzkou?“ 

Michal: „No.“ 

Koreň: „Teda…s tou, čo sa vyzlieká za prachy?“ 
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Michal: „Ježiš, dyť to byly umělecký akty. A udělala to jenom jednou, protože se musí 

živit sama.“ 

Koreňová: „Přesně tak, na to není vůbec nic špatného. Hele, Zuzka je slušná holka. Je 

krásná, navíc jde na medicínu...“ 

Koreň: „Prosim ťa. Nič lepšieho som sa pod stromčekom dozvedieť nemohol.“ 

Koreňová: „Já vážně nechápu, proč tě to tak žere. Dyť by se za ní jen na chvilinku 

zastavil.“ 

Michal: „Samozřejmě až rozdáme dárky.“ 

Koreň: „No to snad nemyslíš vážně. Na Vianoce sme vždy boli spolu a nebudeme na 

tom nič meniť. Jednu noc to snáď sama vydrží a ty snáď taky.“  

Michal: „Mne ide o to, že je tam sama a opustená.“ 

Koreňová: „Tak co kdybysme Zuzku i s bráškama pozvali k nám? Vždyť tady můžou 

i přespat.  Když budeš souhlasit, já zavolám taxíka...“ 

Koreň: „Zbláznila si sa? To tu zakladáš dom nádeje alebo čo? Toto je jediný večer v 

roku, keď nemám žiadne povinnosti, a pre zmenu si do domu nasadiť tri siroty.“194 

 

Katka Erhartová (Martha Issová) 

Katka patří v seriálu taktéž ke kladným postavám, i když má své chyby. Díky 

tomu, že je nešťastná, dokáže jiným osobám ve svém životě záměrně uškodit. Katčiným 

největším koníčkem je četba poezie a umění, proto se chce po maturitě dostat na obor 

dějiny umění. Ve škole taktéž patří k průměrným studentům. 

Katka žije sama se svým otcem, ten se jí snaží dopřávat vše, co si mohou 

dovolit, je na ni hodný a plně ji podporuje. Mají spolu hezký vztah. Katka ale dokáže 

být doma na svého otce někdy drzá, ale to je myšleno spíše z legrace. 

Katka je milá, usměvavá, kamarádská postava, zpočátku seriálu spíše nevýrazná. 

Není tolik průbojná, proto jí v některých věcech pomáhá právě Zuzana. Ve třídě se 

kamarádí ještě s Honzou. Jejich přátelství je dlouhodobé a opravdové. Katka je 

postavou, která je snadno zranitelná a své problémy neumí řešit efektivně. Je snadno 

ovlivnitelná a má tendence před svými problémy utíkat a řešit je nesprávnými způsoby. 

Její postava se v seriálu nejvíce proměňuje. Zpočátku optimistická studentka se 

spoustou přátel nemá kolem sebe, kromě sebevědomé Báry, jediného nepřítele. 

Nešťastné okamžiky ve svém životě začne řešit drogami. Katka se v průběhu pěti 

                                                 
194Dobrá čtvrť I., 7. díl. 00:29:34. 
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měsíců změní v závislou osobu, které začíná být jedno budoucnost. Odmítá i své staré 

opravdové kamarády a hledá nové v klubu, kde se prodávají drogy a kde se scházejí 

zvláštní lidé. Svou závislost na drogách si nejdříve nechce připustit a snaží se ji před 

svými blízkými ukrývat, ale to nejde dlouhodobě. Z Katky se stává troska, která za 

peníze nabízí sex a dělá lidem naschvály. Kamarád Honza se jí snaží pomoci a jen díky 

němu vypadá její budoucnost alespoň trochu nadějně. 

 

(Honza se snaží Katku odvézt do Drop-inu.) 

Honza: „Ahoj.“ 

Katka: „Čau. Ty furt rozvážíš ty snídaně, jo?“ 

Honza: „Ty už jsi zapomněla, na čem jsme se dohodli? Jedem do Drop-inu.“ 

Katka: „Hele, to je blbost. Já stejně dneska nemůžu. Tak to pak proberem třeba ve 

škole, jo?“ 

Honza: „No tak to půjde asi docela těžko, protože jsem tam volal, a jedeme dneska.“ 

Katka: „Prosim tě, já nikam nejedu, do žádnýho Drop-inu.“ 

Honza: „Musíš se z toho dostat a já chci, aby se na tebe podíval někdo, kdo tomu 

rozumí. Tak si prosim tě nastup do toho auta.“ 

Katka: „Jdi s tim do hajzlu. Já nechci mluvit s žádnym psychoušem.“  

Honza: „Chápeš, že to potřebuješ? Včera ses chtěla prodat nějakýmu chlapovi kvůli 

drogám. Tak nedělej scény.“ 

Katka: „Trhni si, kreténe.“ 

Honza: „Chceš, aby se z tebe stala nějaká děvka?“ 

(Odjíždí do Drop-inu.)195 

 

Honza Opelík (Jan Trojan) 

Honza je v seriálu vyloženě kladnou postavou. Za své nejlepší přátele považuje 

Katku a Zuzanu. Ve třídě je oblíbený bezproblémový student, který hájí a brání ty 

slabší. Vždy ale ve slušné míře. Jeho největší zálibou je horolezectví, ve volném čase 

ale nejčastěji pomáhá svému dědečkovi v malém podniku Svačinka. Ve škole je stejně 

jako ostatní hrdinové průměrným studentem. Po maturitě chce studovat sociologii. 

Honza žije sám se svým dědečkem, který se o něj stará a se kterým má velmi 

dobrý, upřímný a přátelský vztah. Vše potřebné mají k dispozici. I když Honza studuje, 

                                                 
195Dobrá čtvrť I., 11. díl. 00:23:26. 



  

 

121 

  

musí dědečkovi pomáhat, přestože by se měl více věnovat učení. Honza ale díky své 

skromnosti a ochotě mlčí a dědečkovi pomáhá. Jen jednou se s ním pohádá. 

Honza je přátelský, nekonfliktní, velkorysý, obětavý, čestný, ochotný, spolehlivý 

a chápavý student. Vždy je připravený pomoci svým přátelům v jakékoli situaci. Je 

všímavý a citlivý, přátelství je pro něj na prvním místě v žebříčku hodnot.  

Jeho postava se v seriálu nevyvíjí. Zastává stejné hodnoty, žádná situace nebo 

problém nezmění jeho charakter. Je spíše rozvážný, problémy řeší klidně a nevypjatě.  

Je zamilovaný do Zuzany, ona o jeho citech ví, ale neopětuje je. Na konci seriálu 

projeví zájem o Katku.  

 

(Poslední zvonění, kterého se ke konci účastní i oslabená Katka. Spolužáci utíkají do 

města vybírat peníze na oslavu.) 

Honza: „Káťo, pojď s náma.“ 

Katka: „Já už nemůžu. Vy se řítíte jak šílenci.“ 

Honza: „Hele, já tu zůstanu s tebou. Celý prázdniny. Můžem si někam vyjet, třeba na 

kole.“ 

Katka: „Ale dyť ty jedeš do Peru, ne?“ 

Honza: „To mi neuteče.“ 

Katka: „Ale já ti uteču, viď?“ 

(Usmějí se na sebe a políbí se.)196 

 

Jarmila Svobodová (Jana Preissová) 

Třídní učitelku Jarmilu Svobodovou (studenti ji přezdívají Suchá) můžeme 

považovat za jednu z hlavních postav, protože seriál sleduje nejen její profesní, ale i 

soukromý život. Ve škole učí matematiku a těsně před začátkem školního roku se od 

ředitele dozvídá, že dostane třídnictví čtvrtého ročníku po profesoru Mařatkovi, který 

odešel do důchodu. Svobodová tento fakt nepřijímá s radostí, protože má ze čtvrtého 

ročníku strach. 

Svobodová je postava, která se vyvíjí – jak v profesním, tak v osobním životě. 

Co se týče profesního života, je nejdříve zobrazena jako obávaná matikářka, která si 

myslí, že její předmět je nejdůležitější ze všech. Je nekompromisní, svým studentům 

dává často testy nebo je zkouší, neunikne jí jediný tahák, ani tiché napovídání. Proto ani 
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studenti nejsou rádi, když jim 1. září oznamuje, že bude jejich třídní a že je bude učit 

matematiku. V průběhu seriálu se ale mění, a to především díky své matce, na které je 

závislá, ale taktéž díky kolapsu, kvůli němuž strávila několik dní v nemocnici. Postupně 

si začíná se svými studenty rozumět, dává jim lehčí testy a šance na zlepšení známek.  

Svobodová žije se svou matkou v rodinném domě. Nikdy se neprovdala, nikdy 

nežila s nikým jiným než právě s ní. Jejich vztah je až moc blízký. Matka své dceři 

neustále vyčítá, že je staromódní, a proto si nemůže najít přítele. 

Svobodovou tedy zpočátku charakterizuje nepřístupnost a přísnost, později se ale 

projeví jako sympatická, hodná, ochotná a oblíbená profesorka s pochopením.  

 

Ostatní postavy 

Důležité role mají i rodiče studentů, podporují je ve studiích a poskytují jim 

zázemí. Každý ze čtveřice studentů pochází z jiných poměrů. 

 

Haselbachovi 

Haselbachovi jsou pětičlennou, sociálně slabší rodinou, která přichází o vilu a 

stěhuje se do malého bytu na sídlišti. Jejich situace není lehká, rodina prochází jedním 

z nejtěžších a nejvypjatějších období. 

Jiřina Haselbachová (Veronika Gajerová), matka, prošla v poslední době 

nelehkými situacemi, což se projevuje i na jejím chování a vystupování. Pracovala ve 

zdravotnictví, ale o práci přišla, proto přijala místo na poště. Haselbachová je ve svém 

životě nespokojená, ztratila optimismus, na své blízké křičí, vyčítá lidem kolem sebe 

vše, co je možné, její chování je někdy neúnosné. Dochází jí trpělivost s manželem. 

V nejtěžších chvílích ho podpoří, ale když o ni projeví zájem ředitel pošty Procházka 

(Oldřich Navrátil), vidí naději na lepší život. Svým chováním a přístupem k nemocnému 

manželovi přichází o svou dceru Zuzanu. 

Vojt ěch Haselbach (Zdeněk Žák), otec, přišel o zaměstnání a rok si snaží najít 

práci, ale naráží na problém věku. Občasně si přivydělává, ale z každé takové práce 

musel odejít, protože s ním nebyli spokojení. Jeho přístup k hledání zaměstnání je spíše 

pasivní. Stále více se do sebe uzavírá a jeho největší zálibou se stává péče o kaktusy. 

V životě ho potká velké neštěstí, které má následky do konce života – zůstane na 

invalidním vozíčku. Ztrácí tak poslední naděje na lepší život. Haselbach není 

biologickým otcem Zuzany, ale má ji rád jako vlastní, i ona ho tak vnímá. Plně ji 

podporuje, ale v jedné vypjaté situaci jí adopci vyčte. 
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Koreňovi 

Koreňovi jsou tříčlennou bohatou rodinou, která se stěhuje do vily Haselbachů 

v hezké pražské čtvrti. V domě si zařídí vinný sklep, bazén a přijmou do své domácnosti 

novou hospodyni. 

Simona Koreňová (Vilma Cibulková), matka, je původně herečka, která ale 

díky rodině svou kariéru obětuje. Vzorně se stará o rodinu, jak o jediného syna Michala, 

tak o svého manžela Petera, kterého miluje. Jejich vztah s manželem je stále pevný. 

Koreňová je krásná žena. Poté, co se přistěhovali ze Slovenska, najednou neví, co bude 

dál. Snaží se vrátit k herectví, ale to se jí nedaří. Své neúspěchy řeší alkoholem, což jí 

rodina vyčítá. Snaží se tak najít činnost, která by ji duševně naplňovala. Přijme proto 

práci u charity. 

Peter Koreň (Milan Bahul), otec, je úspěšný podnikatel, který vybudoval svou 

vlastní firmu. Proto svého jediného syna vidí, jak ji v budoucnu přebere a naváže na něj. 

Jeho výchova je tvrdá, dominantní, většina zákazů přichází z jeho strany. Michal 

k němu i tak chodí pro rady a má ho rád. Koreň upřímně miluje svou tolerantní 

manželku, ale zamiluje se do Zuzany, z čehož vyplynou negativní následky. 

Členem rodiny se stává i nová hospodyně Máša (Liliana Malkina), která se o 

novou rodinu vzorně stará. Velmi si ji oblíbila paní Koreňová, povídá si s ní i o 

osobních věcech. Naopak Koreň je z její přítomnosti mnohdy vystresovaný, protože po 

jejím důkladném úklidu nemůže najít svoje věci.  

 

Erhartovi  

Erhartovi žijí sami, otec a dcera, protože paní Erhartová zemřela na leukémii. 

Jejich rodinné zázemí je velmi slušné. 

Ondřej Erhart  (Tomáš Hanák), otec, je úspěšným fotografem. Na svou 

manželku nikdy nezapomene, s její smrtí se těžce vyrovnává, ale ví, že život jde dál. Je 

pohledný a nemá problém s tím najít si přítelkyni. Ve výchově je spíše benevolentní, 

moc si nedokáže poradit ani po zjištění Katčiny závislosti. V seriálu chodí s Magdou 

Komersovou (Nela Boudová), kterou Katka nemá ráda, nakonec se k nim ale stěhuje 

jeho bývalá přítelkyně, profesorka výtvarné výchovy Janka Kopičková (Barbora 

Srncová).  
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Opelíkovi 

Honza žije pouze se svým dědečkem. Rodiče jsou archeologové, kteří neustále 

cestují po světě. V seriálu se s nimi nesetkáme osobně, pouze zprostředkovaně přes 

Skype, když s nimi Honza komunikuje například na Vánoce. 

Heřman Opelík (Jiří Pecha), dědeček, vlastní malé lahůdkářství Svačinka, na 

které je pyšný, a vlastně nežije pro nic jiného. U Svačinky platí známé rčení „náš 

zákazník, náš pán“. Pan Opelík ale nutí svého vnuka, aby mu v podniku pomáhal, někdy 

na něj naléhá i citovým vydíráním. Opelík je stejně jako Honza čestný, poctivý, 

přátelský a ochotný. V nouzi nabízí pomoc. Všechny naděje má Opelík vložené právě 

do svého podniku, který se ale díky okolnostem musí změnit ve fast food.  

 

Scénář se snaží obsáhnout různé možnosti vztahů mezi rodiči a dětmi. Je tak 

vykresleno několik rozdílných rodinných situací – život s nevlastním otcem 

(Haselbachovi), život bez matky (Erhartovi), rodiče upřednostňují kariéru před životem 

s vlastním synem (Opelíkovi), úplná rodina (Koreňovi). Všechny rodiny mají rozdílné 

zázemí.  

 

Další důležitou postavou v seriálu je i matka profesorky Svobodové – Agáta 

Svobodová (Jiřina Jirásková). Je nemocná, proto potřebuje zvýšenou péči své dcery. 

Svobodová je příjemná dáma a dobře o sebe pečuje i přes pokročilý věk.  Její největší 

starostí je její dcera, která se nikdy neprovdala a ani se nechce s nikým seznámit. 

Nechce totiž, aby po její smrti zůstala dcera sama. Agáta Svobodová tak převezme 

iniciativu, ovšem ve výsledku se ukáže, že na první pohled dobře vypadající a slušný 

Vladimír Honys  (František Němec), pracovník v bance, je ve skutečnosti žárlivý a 

vypočítavý pán, který chce mít Jarmilu Svobodovou pouze pro sebe. Kvůli tomu, aby 

dosáhl svého cíle, udělá cokoli, jeho metody boje o ženu hraničí ale s psychopatickým 

jednáním.  

 

Zmiňme ještě ředitele gymnázia Kotláře (Jiří Schmitzer), kterého přezdívají 

Kotelník. Jako ředitel je spravedlivý, dbá o své studenty. Ve čtvrtém ročníku učí český 

jazyk a literaturu, ve škole je oblíbený a o svou školu pečuje velmi dobře. S jeho 

zásadami, že ve škole nesnese krádeže a drogy, seznamuje studenty již v prvním 

ročníku. Je chápavý, má smysl pro humor a škola je pyšná, že má právě takového 

ředitele. 
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Z řad pedagogického sboru jmenujme profesora tělesné výchovy a zeměpisu 

Ivana Prachaře (David Švehlík), pohledného muže, který se stal během prázdnin 

otcem. S jeho postavou je spjatý příběh s Katkou Erhartovou, se kterou zažije krátký 

vztah. Na jednu stranu nezodpovědný, na druhou stranu si uvědomí, že rodina je pro něj 

vším. 

Ke škole patří i sympatický školník Standa (Jiří Šteindler), který má studenty 

rád a Zuzaně hodně pomůže tím, že ji nechá potají bydlet ve škole zhruba jeden měsíc. 

Z řad studentů v krátkosti zmiňme Barboru Kopeckou (Anna Pošmourná), 

vyloženě negativní postavu, vypočítavou, namyšlenou, sebevědomou spolužačku, která 

je ve třídě oblíbená jen u některých, a to pro svoji krásu a fyzickou vyspělost. Bára je 

ráda středem pozornosti, dokáže škodit druhým a nedělá jí to žádný problém. Podobné 

chování má i její mladší sestra Alice (Natálie Görnerová), taktéž hezká studentka, která 

si myslí, že může mít toho, na koho si ukáže. V seriálu je negativní postavou, prodává 

drogy a právě díky ní se Katka dostane do problémů s drogami. 

 

3.6.2 Charakteristika školního prost ředí 

V seriálu Dobrá čtvrť je školní prostředí zachyceno jak v budově samotného 

Gymnázia Kryštofa Haranta, tak v jeho okolí. Prostory školy jsou skutečné, stejně jako 

například v seriálu My všichni školou povinní. Děj se odehrává ve třídě maturitního 

ročníku, na chodbách, v ředitelně, v tělocvičně, v kabinetě a jednou i ve sborovně. 

Protože se jedná o pražské gymnázium, kam chodí pouze studenti z Prahy, není zde, 

jako například ve Třetím patře, zachycený internát. Děj se taktéž odehraje na 

maturitním plese. 

V rámci gymnázia se ve třídě děj odehrává pouze v učebně čtvrtého ročníku, 

kam chodí Zuzana, Katka, Honza a Michal. Do jiných tříd se děj nepřenáší. V rámci 

maturitního ročníku jsou zachyceny předměty: matematika s profesorkou Svobodovou a 

český jazyk a literatura s ředitelem Kotlářem. Na hodinách mají studenti zakázané mít u 

sebe mobilní telefony, které se vždy před vyučovací hodinou musí odevzdat do 

proutěného košíku. Telefony by měly být vypnuté, ale v jedné scéně, ve které se 

nakonec Svobodová zhroutí, jich zazvoní rovnou několik. Právě v tento okamžik je 

prostředí důležité, je situačně podmíněné. Důležité je i ve scéně, kdy do třídy vchází 

nový žák Michal, Zuzana tak zjistí, že budou rok spolužáci. Zasazení scény do třídy je 

taktéž důležité a nemohlo by se odehrávat na jiném místě.  
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Na chodbách a v šatnách se taktéž odehraje několik scén. Ráno je na chodbách 

vždy přítomný školník Standa, který kontroluje, zda se studenti přezouvají. Škola je 

vybavená i bezbariérovým přístupem. Na chodbách, kde proudí davy studentů hlavně o 

přestávkách, jsou umístěné nástěnky, na které Bára se svou sestrou vylepí Zuzaniny 

akty. I v tomto zmíněném případě je scéna zasazena do prostředí záměrně, podmiňuje 

následky pro Zuzanu. A nejen pro ni.  

 

V ředitelně se odehraje několik scén, většinou když ředitel Kotlář řeší se 

studenty nějaký problém – Zuzanino tajné ubytování ve škole, Katčino kouření 

marihuany na toaletách apod. Tyto scény jsou do ředitelny zasazeny mechanicky, mohly 

by se odehrávat v jakémkoli jiném prostředí, ale situace přímo vybízí, aby se scény 

odehrály právě v ředitelně, obávaném místě, kde se především řeší nepříjemné situace. 

 

Profesoři mají i kabinety na přípravu na hodiny, v tomto seriálu máme možnost 

nahlédnout do kabinetu matematiky, kde sedí profesorka Svobodová, a ještě do kabinetu 

tělesné výchovy, kde jsou společně tělocvikář Ivan Prachař a profesorka výtvarné 

výchovy Janka Kopičková. Právě v tomto kabinetě Kopičková spatří Prachaře a Katku, 

pojme tak podezření na jejich utajovaný poměr. V tomto případě je taktéž důležité 

prostředí, kde se tato scéna odehrává, protože s sebou nese důsledky do dalšího vývoje 

příběhu Katky a Prachaře. Je zachycený ještě jeden kabinet, kde se spíše odkládají 

nepoužívané věci – zde přes měsíc pobývá Zuzana. Taktéž scéna, kdy přijde do 

místnosti ředitel a zjistí, že zde Zuzana tajně pobývá, je důležitá a na základě toho se 

Zuzana musí odstěhovat. 

Ve sborovně se děj odehraje pouze jednou, a to na začátku seriálu, když ředitel 

Kotlář vítá profesory zpět po letních prázdninách a seznamuje je se změnami, které 

během tohoto období nastaly – vybírání mobilních telefonů před každou hodinou do 

košíku.  

 

V devátém díle proběhne maturitní ples, na který se všichni studenti těšili. 

Profesorka Svobodová uděluje svým studentům šerpy. Studenti si zvolili bílý podklad 

s modrým nápisem. Předávají se i dárky třídním profesorům, jedna z nich dostane 

živého vepře, Svobodová obdrží týdenní zájezd do Londýna. Ples není zásadní pro 

jakýkoli příběh, pouze dokresluje příběhy studentů maturitního ročníku. Pouze 

v případě Katky a Prachaře, který je na plese v přítomnosti své manželky. Katka si zde 
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uvědomí, že je Prachař šťastný. Pouze zde měla Katka příležitost vidět je pohromadě. 

Od této chvíle přestane Katka Prachaře pronásledovat. 

 

Ostatní prostory, kde se odehrává děj seriálu, jsou především stísněný byt 

Haselbachů na pražském sídlišti Řepy. V prostoru malého bytu se odehrají důležité 

scény, především prostředí ovlivní Zuzanin útěk z domova a celkově rodinnou situaci. 

Mechanicky je ale do prostoru bytu zanesena scéna, ve které se Michal dozví o poměru 

svého otce se Zuzanou.  

Do vily  Koreňů je situováno několik scén, především rodinných. Důležité je 

prostředí ve chvíli, kdy se Koreň dozví o poměru svého syna se Zuzanou, o kterém 

nevěděl. Děje se tak na Vánoce, kdy byla příležitost k tomu, aby Michal otci nenuceně 

řekl, že se Zuzanou chodí.  

V bytě Erhart ů se taktéž odehrávají scény. Především důležité v momentech, 

kdy otec a Janka Kopičková zjišťují, že je Katka závislá na drogách. V jiném prostředí 

by to nebylo možné. Důležité zasazení scény do jejich bytu je i na Vánoce, kdy se 

potkají Janka s Magdou, přičemž se pak Magda s otcem Katky rozejde. 

Do lahůdkářství Svačinka, které se postupem času přemění na fast food 

Speedy John, jsou zasazeny některé scény mechanicky. Studenti se mohou například 

scházet kdekoli jinde. Důležitá je ale scéna, kdy přijde inspekce. Na základě této scény 

je pak Svačinka na čas uzavřena a později přestavěna na fast food. 

 

3.6.3 Analýza seriálu 

Dobrou čtvrť řadíme podle kategorizace Tudora Olteana taktéž pod pojem 

serials. Seriál nemá vyloženě jednu hlavní postavu, vypravěče, sleduje osudy čtyř 

studentů, ale jak sama scenáristka zmínila, v první řadě se nejvíce řeší osudy Zuzany 

Haselbachové. Příběhy a osudy všech čtyř spolužáků se protínají. V seriálu je udržována 

kontinuita hlavních postav, jsou přítomny paralelní příběhy studentů a jejich rodin, 

přechází se od jedné dějové linie ke druhé. Napětí u diváků je udržováno v každém díle, 

každý z příběhů se postupně vyvíjí, někdy pomalejším, jindy rychlejším tempem. 

Seriálem prochází několik příběhů, které jsou časově ohraničené, ale tvoří 

komplexní obraz osudů jednotlivých studentů a rodin. Tyto sledované osudy prochází 

celým seriálem, sleduje se vývoj a posun v životě mladých studentů v průběhu jednoho 

roku v posledním ročníku na střední škole. Studenti prožívají své vlastní problémy, 
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radosti i strasti. Paralelně je rozvíjen příběh profesorky Svobodové, který ovlivňuje 

osudy studentů jen částečně.  

 

Pokud bychom se měli zaměřit na návaznosti jednotlivých dílů, pak na sebe 

jednotlivé díly ve všech případech navazují volně. Každý nový díl tak navazuje jinou 

scénou, než končil díl předchozí. Díly končí v šesti případech z jedenácti napínavě, 

otevřeně, nutí diváka ke sledování následujícího dílu (například útěk Zuzany z domova 

na konci prvního dílu, nabídka nafocení kalendáře s akty ve třetím díle nebo situace, 

kdy matka Zuzany své dceři naznačuje, že už nedokáže dále žít s otcem na vozíčku 

v díle osmém).  

Ostatních pět případů nabízí taktéž otevřený a nedořešený konec, ale s mírnějším 

stupněm napětí (například když Michal volá Zuzaně, která mu nezvedá telefon, na konci 

pátého dílu nebo loučení Zuzany a Michala na tramvajové zastávce v sedmém díle). To 

ale vyváží obsahy dílů, kde se postupně vyvíjí paralelně příběhy studentů nebo ostatních 

postav. Každý díl nutně neobsahuje u každého příběhu zásadní moment, ten může přijít 

až o několik dílů později. Například příběh Zuzany a Michala se vyvíjí pomalu, 

v některých dílech je jen nepatrný náznak, že se Zuzana vymlouvá, divák ale čeká na 

okamžik, kdy přijde zásadní zlom.  

Protože jsou v seriálu sledovány i osudy rodičů, vyvíjí se zde hodně příběhů, 

z nichž má každý vrchol v různých dílech, tím je udržováno napětí. V prvním díle má 

vrchol rodinná situace Haselbachů, kdy Zuzana uteče z domova. Ve druhém díle se 

vyhrotí situace mezi Zuzanou a Michalem, který ji vidí nahou ve sprše, první vrchol má 

zde i osobní život profesorky Svobodové, když přijde odpověď na inzerát. V díle třetím 

graduje příběh lahůdkářství Svačinka, které navštívila inspekce, poprvé se schází 

Svobodová s Honysem, Svobodová se zhroutí a Zuzaně je nabídnuto focení aktů. V díle 

čtvrtém graduje příběh Katky a Michala, kdy se rozchází, Bára bere CD s akty Zuzany a 

Michal nepřímo Zuzaně vyzná lásku. V pátém díle Bára po škole vyvěsí akty, sbližují se 

Koreň se Zuzanou a Katka začne poměr s Ivanem Prachařem. V šestém díle se začnou 

dít podivné věci Svobodové, poprvé jsou spolu intimně Koreň a Zuzana, Katka se 

poprvé dostane do Černobylu. V díle sedmém opět graduje příběh Haselbachů, kdy je 

otec zraněn, Koreň se dozví o poměru svého syna se Zuzanou, o kterém nevěděl. 

V osmém díle se Svačinka mění na fast food Speedy John a graduje šikanování 

Svobodové. V devátém díle je zásadní, že Katka poprvé zkusí heroin, a otec Katky si 

poprvé připustí možnost o její závislosti, Haselbachová vidí svou dceru Zuzanu 
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s Koreněm. V desátém díle Haselbachová Michalovi tuto informaci nechtěně prozradí, 

vygraduje tedy jeden z nejzásadnějších příběhů, Katka se poprvé prodá za peníze, matka 

Svobodové se zhroutí a umírá. V jedenáctém díle se řeší situace Koreně a Zuzany, 

Michal chce odjet do zahraničí, Svobodová zjišťuje, že schválnosti měl na starosti 

Honys, v tomto díle tedy vygraduje jejich příběh, Koreňová zjistí, že je těhotná, tím 

pádem vygraduje i příběh Koreně a Zuzany, dále příběh Katky, která se půjde léčit, 

taktéž situace u Haselbachů, kdy jdou otec a Zuzana bydlet ke Svobodové.  

 

Časové rozpětí seriálu je zasazeno do jednoho ročníku – od začátku školního 

roku do svatého týdnu před závěrečnou maturitou. Časové rozpětí je rozvrženo 

rovnoměrně, například na rozdíl od seriálu My všichni školou povinní. 

 

Zuzana kolem sebe rozvíjí nejvíce příběhů. Jedná se tak především o příběh 

s nejlepší kamarádkou Katkou, s Michalem, panem Koreněm, s její rodinou, útěkem 

z domova a nafocenými akty. 

Příběh svázaný s rodinnou situací a Zuzaniným útěkem z domova prochází 

celým seriálem, od prvního do posledního jedenáctého dílu. Haselbachovi se stěhují do 

stísněného bytu na sídlišti. Je zde ale špatná atmosféra, rodiče se hádají, jedním z témat 

hádky je i Zuzana, která se rozhodne opustit domov. První noc stráví ve vile, do které se 

ještě Koreňovi nestihli nastěhovat, další noc tráví u Honzy. Haselbachová je ze situace 

zoufalá, protože Zuzana nebere telefon, takže její rodina neví, kde Zuzana je. Zuzana 

potají začne přespávat ve škole v tělocvičně, to ale brzy zjistí školník. Dovolí jí potají 

dočasně bydlet v nepoužívaném kabinetu, z několika dní se ale stanou týdny. Ředitel, 

který na tajemství přijde, dá Zuzaně ultimátum vystěhovat se do dvou dnů. Profesorka 

Svobodová Zuzaně nabídne pokoj u ní v rodinném domě. Zuzana se ale po úrazu otce 

na čas vrací domů, aby se starala o své mladší bratry. Kvůli neúnosnému chování matky 

se ale spolu s otcem odstěhují nakonec k profesorce Svobodové. 

Protože Zuzana utekla z domova, musí si vydělat na živobytí. Peníze nejdříve 

vydělává jako servírka nebo roznáší letáky. Otec Katky ale Zuzaně nabídne nafocení 

několika snímků, které později pošle do agentury. Zuzana nafotí kalendář s akty, ve 

čtvrtém díle, a ze Zuzany se stane jiná osobnost. Díky smlouvě, kterou s agenturou 

podepíše, musí chodit na různé akce. Kalendář měl být původně dostupný jen VIP 

klientům. Zuzana Katce ve čtvrtém díle přizná, že si na nové věci vydělala právě těmito 

akty. Katka po rozchodu s Michlem zneužije situace, fotky stáhne z otcova počítače a 
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chce je dát Michalovi, aby viděl, co Zuzana nafotila. Jako vhodnou příležitost vybere 

večírek, který Michal pořádá. Dá mu CD na stůl. Vidí ji při tom ale spolužačka Bára, 

která CD vezme. O několik dní později vyvěsí fotografie po celé škole. Nafocení aktů 

má pro Zuzanu následky – dostanou se na veřejnost a díky akcím, na kterých musí být 

přítomná, se sblíží s panem Koreněm. 

Od začátku seriálu sledujeme příběh spjatý s Michalem. Zuzana se s ním 

poprvé setkává při stěhování. Michal navíc nastupuje druhý den do stejné třídy jako 

ona. Nejdříve k němu cítí nenávist, Michal se s ní ale snaží sblížit. Na konci čtvrtého 

dílu Zuzaně naznačí, že je do ní zamilovaný. Tráví spolu volný čas, učí se spolu. Zuzana 

bere jejich vztah spíše jako kamarádský, ale Michal více jako partnerský. Zuzana se 

začíná postupně vymlouvat ze schůzek, Michal se ale snaží vztah udržet. V devátém 

díle se Zuzana s Michalem rozchází. Ten se nechce smířit s tím, že Zuzana neuvedla 

žádný konkrétní důvod. Naneštěstí se ale od Haselbachové dozví, že má Zuzana poměr 

s jeho otcem. Je tak ukončeno i jejich přátelství. 

Zásadním příběhem spojeným se Zuzanou je utajený poměr s panem 

Koreněm. I když se spolu setkali poprvé již při stěhování, první delší rozhovor spolu 

vedou až v díle pátém. Koreň je přítomný na akci spojené s křtem kalendáře, snaží se 

vyhledávat společnost krásné Zuzany. Odváží ji po akci i domů. Snaží se vyhledat 

každou příležitost, kde by mohl Zuzanu potkat. V šestém díle Koreň vymyslí lest. Pošle 

Zuzaně dopis s tím, že ji agentura opět potřebuje na jedné z akcí. Nechá pro Zuzanu 

poslat automobil s řidičem. Zuzana až na místě zjistí, že se žádná akce nekoná. Zde 

začne jejich utajovaný milostný vztah. Nepravidelně se začnou stýkat. Koreň pronajme 

byt, ve kterém spolu tráví čas. Po vyzrazení jejich poměru Michalovi v desátém díle 

řeší, co bude dál. V jedenáctém díle se rozcházejí, protože Koreňová zjistí, že je 

těhotná. Ta se o jejich vztahu nedozví. 

Přátelství s Katkou je zvláštním příběhem. Nedá se jednoznačně říci, jestli je 

příběh časově ohraničen, nebo prochází celým seriálem. Jejich přátelství totiž pokazí 

dvě události: zamilovanost Michala do Zuzany a vyvěšené fotografie aktů na škole. 

Když nastoupí do třídy nový spolužák Michal, je to jedna z hlavních příčin konce jejich 

přátelství. Katka s ním začne chodit, proto už na Zuzanu nemá tolik času, Zuzana navíc 

řeší svou situaci útěku z domova. V průběhu čtvrtého dílu se ale Michal s Katkou 

rozchází a naznačí jí, že důvodem je Zuzana. Katka to nedokáže pochopit a má to 

Zuzaně za zlé, i když ta o Michalových citech neví. V pátém díle navíc někdo vyvěsí 

akty Zuzany po celé škole, ta viní z tohoto činu právě Katku. Jejich přátelství tak končí, 
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dívky se spolu přestanou bavit, Zuzana si přesedá k Michalovi. Zde se zdá, že jejich 

přátelství končí, až do jedenáctého dílu je tento příběh pozastaven, nikam se nevyvíjí. 

Na konci seriálu v jedenáctém díle se ale Zuzana za Katkou vypraví, protože je na tom 

Katka psychicky i fyzicky špatně, snaží se ji podpořit. V úplném závěru při posledním 

zvonění dá Zuzana ale přednost oslavám než utěšováním Katky, která se díky fyzické 

vyčerpanosti nemůže radovat tak jako ostatní. 

 

Osudy Haselbachů prochází celým seriálem. Matka živí celou rodinu z platu 

pracovnice na poště. Haselbach chce odjet pracovně do Francie, ale stane se obětí 

podvodu, za což ho manželka viní – utratil všechny jejich úspory. Haselbachová tak 

začne vyhledávat přítomnost svého nadřízeného Procházky, proto uvítá, když může její 

manžel díky Koreňovi odjet pracovně do Německa. Naneštěstí se ale na Haselbacha 

zřítí lešení. Haselbachová za ním jede do Německa a dozvídá se, že zřejmě už navždy 

zůstane upoutaný na invalidní vozík. Jejich vztah už je natolik pokažený, že i přes 

závažné zranění nedokáže Haselbachová se svým manželem žít. V desátém díle 

manželovi navrhuje, aby se přestěhoval ke své sestře na venkov. Díky Zuzaně ale může 

bydlet u profesorky Svobodové, kam se přestěhuje i Zuzana. 

 

Kolem Katky se odehrává také několik příběhů: kamarádství se Zuzanou bylo 

již popsáno, dále krátký vztah s Michalem, ještě kratší tajný vztah s Ivanem Prachařem, 

vztah s otcem a především její drogová závislost. 

Příběh s Michalem je krátký, časově ohraničený na tři díly. Už v prvním díle na 

oslavě narozenin Katky nečekaně přichází Michal, tím si Katku získává. Ve druhém díle 

se potkají u domu, povídají si a chovají se k sobě více než jako přátelé. Začnou spolu 

chodit, ale před ostatními ve třídě to tají. Katka je šťastná, o Michalovi hned vypráví 

svému otci. Michal je ve vztahu ale zdrženlivější, je vidět, že Katka je ta, co ho má ráda 

více. V průběhu třetího dílu Michal na Katku naléhá, aby spolu byli o samotě. Michal se 

postupně začíná Katce čím dál více vyhýbat, vymlouvat se, že nemá čas. Taktéž je u 

školy spatří závistivá Bára. Katka ve čtvrtém díle Zuzaně prozradí, že s Michalem 

chodí, ostatním dívkám ve třídě se dokonce chlubí, že už s ním měla sex. Když se to 

Michal dozví, s Katkou se rozchází. Jejich příběh se tak v průběhu čtvrtého dílu uzavírá. 

Lze se domnívat, že Michal chodil s Katkou hlavně proto, aby byl na blízku Zuzaně. 

Příběh s Ivanem Prachařem je ještě kratší, jejich vztah trvá pouze dva díly. 

Náznaky, že se Prachař Katce líbí, jsou patrné ale už z dřívějších krátkých scén. Katka 
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je ve čtvrtém díle obviněna z vyvěšení Zuzaniných aktů po budově školy. Katka pláče a 

omylem vrazí na chodbě do Prachaře, kterému se svěřuje, zároveň ho objímá. Prachař se 

Katku snaží utěšit, dokonce jí dává přátelský a povzbuzující polibek, ale Katka si to 

vyloží po svém, začne ho líbat. Od té doby na něj neustále myslí a vyhledává jeho 

společnost. Zajde za ním do kabinetu a pozve ho na koncert do klubu. V klubu se dobře 

baví a vztah profesor-studentka přeroste v mnohem osobnější vztah. Katka v průběhu 

šestého dílu navštíví Prachaře v kabinetě a zamkne. Do kabinetu se snaží dostat 

Kopičková. Oba se po otevření dveří snaží situaci zachránit tím, že řeší školní 

záležitosti. Kopičková ale ví, že Prachař Katku neučí. Protože jede Erhart na víkend do 

Beskyd spolu s Kopičkovou, Katka se vymluví na učení a zůstane doma. Erhart Katku 

slyší, jak si po telefonu povídá s „nějakým Ivánkem“. Netuší, že se jedná o profesora. 

Na cestě do Beskyd se svěřuje Kopičkové, které v tu chvíli dojde, že se jedná o jejího 

kolegu Ivana Prachaře. Prachař jde za Katkou, stráví spolu odpoledne, Erhart se ale 

předčasně vrací a oba je uvidí svlečené v posteli. Prachař se v mžiku oblékne a odchází. 

Jejich krátký a utajený vztah tímto končí, ale Katka se snaží Prachaře pronásledovat 

ještě dále, až do devátého dílu. 

Příběh drogové závislosti neprochází celým seriálem, příběh je vyústěním 

zoufalé Katky, kterou opustil Michal, Prachař i Zuzana. Poprvé se Katka do klubu 

Černobyl dostává v šestém díle. Do klubu ji zavede Alice Kopecká. O díl později už 

barmanka Gábina Katce nabídne tvrdší drogy – „lajnu“. Katky chování se zhorší, 

známky ve škole taktéž, doma si dovoluje kouřit před zraky svého otce, který najde 

v jejím pokoji schovanou marihuanu. O Katku se začíná bát Honza, který poznává 

příznaky fetování. Katka vyzkouší i lysohlávky s jedním z častých návštěvníků 

Černobylu – přezdívají ho Mrkev. U Erhartů se začínají ztrácet peníze. Katka se díky 

drogám začíná distancovat od okolního světa, dokonce nechce jít ani na vlastní 

maturitní ples. Janka tuší, že Katka bere drogy, otec si to nechce přiznat. Nakonec na 

maturitní ples jde, ale drahé šaty, které jí půjčila Janka, vyměňuje za další dávku, 

tentokrát už heroinu. Otec chce Katku každý den kontrolovat, musí mu odevzdávat 

ranní moč, ta je vždy negativní, protože si ji Katka kupuje. V průběhu desátého dílu si 

už Katka přiznává, že je na drogách závislá. Protože ale nemá peníze, začne si na dávky 

vydělávat sexem. V jedenáctém díle se Honza snaží zasáhnout, půjčuje Katce peníze na 

poslední dávku a snaží se ji přesvědčit, aby se jela léčit do Drop-inu. Nejprve slib 

porušuje, ale Honza ji nakonec donutí. V Drop-inu se svěří psychologovi, že drogy bere 

už pět měsíců, že vyzkoušela i heroin. Otec Katky v ten stejný den zjistí, že mu Katka 
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dávala nepravé vzorky moči, má tak opravdový důkaz, že Katka fetuje. Katka není 

připuštěna k maturitě, ale na posledním zvonění se na chvíli objeví. Spolužáci ji přivítají 

v dobrém. Katka slíbí, že o prázdninách podstoupí léčení. 

Příběh spojený s otcem prochází celým seriálem. Erhart se snaží svou jedinou 

dceru podporovat ve všech směrech, mají spolu vřelý a přátelský vztah, alespoň do té 

doby, než Katka začne fetovat. Začne otci dělat naschvály, chodit pozdě domů, krást mu 

peníze. I když se Katčin otec snaží jakýmikoli způsoby zabránit, aby si kupovala nové 

dávky, nedaří se mu to. Sám sebe se ptá, co dělá špatně. I přesto, že se mu podezření 

potvrdí, Katku neopouští a snaží se ji podporovat. 

 

Osud Ondřeje Erharta je doplňujícím paralelním příběhem, jeho život 

sledujeme hlavně ve vztahu s dcerou Katkou, taktéž jeho pracovní kariéru, která je 

vylíčena ale jen okrajově, a sledujeme i jeho osobní život. V seriálu chodí s výtvarnou 

umělkyní Magdou, která se snaží Katce zalíbit. Na Štědrý večer ale na večeři Erhart 

pozve svou bývalou přítelkyni Janku Kopičkovou. Magda totiž slaví chanuku. Katka ale 

v drogovém opojení zařídí, aby Magda přišla, o čemž nemá ponětí ani její otec, ani 

Janka. Po ukončení vztahu se Janka k Erhartům nastěhuje, jen dočasně, pomáhá 

s domácností a hlavně s drogově závislou Katkou. 

 

Kolem Michala se taktéž rozvíjí několik příběhů. Jak už bylo výše popsáno, 

jedná se především o vztah se Zuzanou. Příběh s Katkou taktéž viz výše. Sledujeme i 

jeho rodinné osudy spjaté s oběma rodiči. 

S matkou má Michal hezký, přátelský a otevřený vztah. Ona se o něj jako matka 

vzorně stará, někdy ho až příliš rozmazluje. Michal ji miluje natolik, že jí pomáhá 

s různými aktivitami. Jejich vztah prochází celým seriálem. Zásadní zkouškou má jejich 

vztah projít ve chvíli, kdy Michal zjistí pravdu o svém otci a o Zuzaně. Jenom proto, 

aby matce neublížil, o vztahu pomlčí. 

Vztah s otcem má dvojí podobu. Michal ví, že se na něj může spolehnout, 

kdykoli bude potřebovat. Chodí se s ním radit o různých záležitostech, svěřuje se mu, 

chodí s ním i na firemní akce. Na druhou stranu ho otec nutí studovat školu, kterou 

Michal studovat nechce. Jejich vztah se definitivně pokazí prozrazením vztahu se 

Zuzanou. Michal se s otcem popere, on doufá, že jednou jeho situaci pochopí. Michal 

s ním nedokáže být v jedné místnosti, ale kvůli matce se dokáže přemoci. Protože má 
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otec strach, aby Michal nevyzradil tajemství matce, zaplatí mu uměleckou školu ve 

Švédsku.  

 

Seriál sleduje i osud Simony Koreňové. Příběh prostupuje celým seriálem. 

Koreňová se snaží vrátit se k herectví, chodí na castingy na různé role do seriálu, ale 

nedaří se jí. Natočí sice reklamu, ale manžel se jí vysměje. Koreňová najde přítelkyni 

v hospodyni Máše. Díky ní si uvědomí, že pouhá radost může být dostatečně velkou 

motivací pro šťastný život. Pomáhá Máše například s mikulášskou besídkou pro malé 

děti. Koreňová se díky své kamarádce Mileně dostane k vedení dramatického kroužku u 

charity, jehož vedení jí přináší velkou radost, představení následně sklízí úspěchy. 

Koreňová se zdá být šťastná, na konci seriálu dokonce zjistí, že je těhotná. 

 

Honza je posledním ze čtveřice studentů, jejichž osudy seriál sleduje. Honzův 

příběh je spjatý především s dědečkovým podnikem Svačinka, sledujeme i jeho vztah 

k Zuzaně a později Katce. 

Příběh spjatý s lahůdkářstvím Svačinka prochází celým seriálem, je zároveň 

propojený s Honzovým dědečkem a majitelem podniku v jedné osobě. Honza musí 

v lahůdkářství dědečkovi pomáhat, po škole obsluhuje zákazníky, o víkendech rozváží 

pečivo po městě. Ve třetím díle ale do podniku přijde nečekaně inspekce, která má vůči 

Svačince výhrady, jež musí být napraveny, což s sebou nese i finanční investici. Pan 

Opelík má strach, že na inovaci nebude mít dostatek peněz. Honza mu proto poradí, aby 

přibral tichého společníka, nakonec se jím stane Peter Koreň. Lahůdkářství Svačinka se 

tak v průběhu seriálu přeměňuje na fast food Speedy John. Honza je proti, nemá rád 

takovéto typy podniků. Podnik ale prosperuje. 

Seriálem prochází i příběh spojený se Zuzanou, do které je zamilovaný. 

V průběhu seriálu tak sledujeme, jak se Honza snaží být v blízkosti Zuzany, i když 

pouze jako kamarád. 

Honza a Katka jsou taktéž velmi dobrými kamarády. Honza se o Katku bojí, 

když příznaky ukazují na její drogovou závislost. Jako kamarád se jí snaží pomoci se ze 

závislosti dostat. Kvůli Katce nakonec zůstane na prázdniny s ní místo toho, aby jel za 

rodiči do Peru. 

 

Jarmila Svobodová je pátou hrdinkou seriálu. Váží se k ní dva příběhy, jeden 

spjatý se soukromým životem, druhý se školní praxí. 
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První příběh spojený s gymnáziem prochází celým seriálem od prvního do 

závěrečného dílu. Ke svým studentům se nejprve chová odtažitě, dává jim často testy. 

Z psychického vypětí a naschválů od studentů se ale hroutí a musí strávit několik dní 

v nemocnici. Její matka Agáta Svobodová se jí snaží domluvit, aby své chování ke 

studentům změnila. Po návratu z nemocnice je vlídná a kamarádská, začíná si se svými 

studenty rozumět. Kvůli problémům v osobním životě se ale ještě jednou nezachová ke 

svým studentům fér. Dá jim neohlášený test, který celá třída odmítá psát. Se svými 

problémy se svěří Zuzaně. Studenti Svobodovou na maturitním plese obdarují týdenním 

zájezdem do Londýna, ze kterého má velkou radost. Na konci seriálu se se svými 

studenty loučí nerada a se slzami v očích. 

Druhý příběh spjatý s jejím osobním životem prochází taktéž celým seriálem. 

Její matka se rozhodne podat místo Jarmily Svobodové inzerát, na který odpoví 

bankovní úředník Vladimír Honys. I přes počáteční protesty se s ním Svobodová sejde a 

postupně si uvědomí, že je jí s ním dobře. Honys se ale snaží dosáhnout toho, aby 

trávila více času s ním a ne s matkou. Svobodová Honyse matce představí, ta z něj ale 

nemá dobrý pocit. Honys chce, aby s ním strávila i Štědrý večer. Nejprve mu to slíbí, 

ale nakonec se rozhodne zůstat s matkou, což se Honysovi nelíbí, a řekne jí, aby už za 

ním nechodila. Od té doby se začnou dít zvláštní věci, Svobodová nejprve najde mrtvou 

kočku v popelnici, každý večer jim domů volá někdo s požadavkem na erotickou masáž, 

Svobodová cítí, že ji někdo pronásleduje, vrcholem těchto naschválů je střelba do oken 

jejího domu. Matku musí odvézt záchranná služba. Svobodová netuší, že je za všechno 

zodpovědný právě Honys. Vyhledá jeho přítomnost a se vším se mu svěří. Cítí se tak 

v bezpečí. Postupně obnovují svůj vztah, dokonce plánují svatbu. Honys vezme 

Svobodovou na chalupu, kde chce přespat. Ta chce zavolat matce, která se ale u hovoru 

rozčílí a zkolabuje. Po příjezdu volá Svobodová záchrannou službu, Honys nečinně 

přihlíží, jak Agáta Svobodová omdlévá. Nakonec zemře. Honys se chce ihned 

nastěhovat k Jarmile Svobodové. Pronese osudovou větu, když chce pomoci při 

vynášení odpadků. Nechce, aby ji vyděsila mrtvá kočka v popelnici. Svobodové tak 

začíná docházet, že právě Honys je zodpovědný za všechny naschvály a pronásledování. 

Navrhne tak otci Zuzany a samotné Zuzaně, aby se k ní nastěhovali. Honys jí ještě 

několikrát navštíví, ale ona mu vyhrožuje policií. Svobodová tak nakonec zůstane 

bydlet s panem Haselbachem a Zuzanou, se kterými si dobře rozumí. 
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Z výše uvedených poznatků vyplývá, že seriál Dobrá čtvrť dodržuje principy 

seriality. Přítomnost několik paralelních, avšak navzájem se propojujících příběhů tvoří 

komplexní děj. Příběhy jsou rozvíjeny postupně, není podmínkou, aby byl každý příběh 

v každém z dílů zásadně vyhrocen. Některé příběhy (většinou celkově sledovaný osud 

postavy) jsou prostoupeny celým seriálem, jiné se uzavírají v průběhu několika dílů. 

Avšak tyto kratší příběhy jsou pro komplex seriálu důležité, protože z nich může 

vyplývat další příběh nebo zápletka. Přítomnost všech příběhů je nezbytnou součástí 

celého seriálu.  

Všechny díly mají otevřený konec, nedořešenou situaci, ale jen polovina závěrů 

končí vyloženým napětím. I tak je ale divákovi nabídnuta pestrá škála příběhů.  

 

Seriál Dobrá čtvrť je autory nazývaný jako seriál pro celou rodinu, protože 

v sobě obsahuje jak příběhy studentů, tak rodičů a ještě další generace. Výše 

analyzované příběhy poukazují na přítomnost aktuálních jevů ve společnosti – drogová 

závislost, útěk z domova, úspěchy a neúspěchy v podnikání, problém nezaměstnanosti, 

problém nedostatku času rodičů na své děti díky pracovní vytíženosti nebo přítomnost 

mobilních telefonů v době vyučování. 

 

3.6.4 Hudba, titulky 

Seriál Dobrá čtvrť je v úvodu doprovázen melodickou skladbou. Ta je již 

součástí prvních scén, při nichž jsou promítány statické titulky ohlašující název seriálu, 

dílu a tvůrce. Diváci jsou tak vtaženi do děje okamžitě, tedy od prvního záběru.  

V průběhu seriálu je v místech, kdy neprobíhají dialogy, přítomná hudba. Záleží 

na situaci, melodie jsou jak pomalejšího, tak rychlejšího tempa. Například při vyvěšení 

Zuzaniných aktů je použita hudba rychlejší, při milostných scénách pomalejší, při 

dramatičtějších scénách, například u zfetované Katky, výstražná. Přítomnost tak 

podtrhuje nejen důležitost daného momentu, ale i napětí. 

Závěrečné titulky nejsou statické, běží při nich záběry z uplynulého dílu, 

sumarizují tak nejdůležitější momenty a záběry. Závěrečné titulky doprovází skladba 

Osedlej labuť. 

Analýza ukázala, že všech jedenáct dílů končí vždy za přítomnosti Zuzany, která 

je jednou z hlavních postav a rozvíjí kolem sebe nejvíce příběhů. 
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3.6.5 Ohlasy v médiích 

Týdeník Televize 

Týdeník Televize informoval diváky o seriálu v týdnu, kdy měl premiéru první 

díl. Michaela Hrušková představuje hlavní postavy a naznačuje základní osnovu seriálu. 

K článku se ještě poté váže rozhovor s Karlem Smyczkem, který mluvil především o 

hercích, které do rolí obsadil, a se scenáristkou Lucií Konášovou, která prozradila, že 

myšlenku napsání takového scénáře v sobě nosila asi deset let, sledovala kvůli němu 

internetové studentské časopisy a že volba natáčení na Praze 6 se jí zdála ideální. 

Další čísla přinesla rozhovory s Marthou Issovou, Pavlem Trojanem, Janou 

Preissovou, Annou Pošmournou, Milanem Bahulem, Přemyslem Boublíkem a Annou 

Kulovanou, kteří převážně rozebírali jejich seriálové postavy a porovnávali je s jejich 

vlastními životy. 

Po odvysílání prvních dvou dílů přinesl týdeník informaci o tom, že oba díly 

sledovalo více než 1,6 milionů diváků197.  

Z rozhovoru s Lucií Konášovou se čtenáři dozvěděli, že měla především strach 

z reakce diváků a že taktéž nečekala, že seriál bude nasazen proti reality show198. I tak 

měl ale seriál úspěch a Konášová oznámila natáčení pokračování. 

Krátce po odvysílání všech dílů reagovali i diváci, kteří hodnotili seriál jako 

povedený. Poslední článek ve zkoumaném období opět připomíná, že Konášová už 

připravuje další pokračování. 

 

TV Plus 

V týdnu premiéry seriálu TV Plus své čtenáře seznamuje právě s novým 

seriálem. I když neprozrazuje, o co v seriálu poběží, „ostatně, to bude hlavním tahákem 

sledovanosti“199, představuje hlavní hrdiny a jejich charaktery. V souboru krátkých 

článků nechybí ani rozhovor s Karlem Smyczkem, který prozradil, že několik dílů 

nejprve nechal zhlédnout studenty na festivalu ve Zlíně a že ani nedokáže odhadnout 

cílovou skupinu diváků. Veronika Gajerová v rozhovoru především poodhaluje svou 

postavu. 

                                                 
197 Úspěch Dobré čtvrti. Týdeník Televize. 10. - 16. 10.  2005, č. 41, s. 10. 
198 V tuto dobu komerční stanice Nova poprvé vysílala reality show Big Brother a TV Prima reality show 
VyVolení. 
199 Startuje nový český seriál Dobrá čtvrť s hereckými hvězdami první velikosti. TV Plus. 17.- 23. 9. 
2005, č. 38, s. 3. 
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O několik čísel později ještě vyšel rozhovor s Marthou Issovou, některé otázky 

byly zaměřené právě na její postavu v Dobré čtvrti. Prozrazuje, jak obtížné bylo hrát 

narkomanku.  

V průběhu vysílání seriálu týdeník vždy otiskl obsah dílu v programu. Jiné 

články týkající se Dobré čtvrti už nevyšly, ani divácké reakce nebyly ve zkoumaném 

období nalezeny. 

 

TV Magazín 

TV Magazín diváky o novém seriálu ve sledovaném období neinformuje. U 

každého z dílů v televizním programu je pouze uvedeno, že se jedná o nový seriál o 

mladých. Byl naznačen i obsah dílů. V průběhu vysílání je zveřejněn rozhovor s Annou 

Kulovanou, v němž se naráží na Dobrou čtvrť -  rozebírají postavu Zuzany, ale jinak je 

rozhovor veden obecně o jejím životě. 

 

Právo 

Právo v první polovině září diváky a čtenáře upozornilo na změny v programu, 

které se týkaly i zařazení seriálu Dobrá čtvrť na pondělní a středeční večery. „Mluv čí 

ČT Martin Krafl změnu zdůvodnil jako reakci ČT na požadavky rodičů, aby 

veřejnoprávní televize nabízela vhodnou alternativu k reality show ovládající hlavní 

vysílací časy Novy a Primy.“200 

V říjnové čtvrteční příloze Styl je otištěn krátký rozhovor s Milanem 

Šteindlerem, který v seriálu hraje školníka. I v tomto rozhovoru se hlavně mluví o jeho 

seriálové postavě, již přijal s radostí. Šteindler popisuje, že to pro něj bylo jako chodit 

do opravdové práce. 

V programu o seriálu nejsou zveřejněny žádné další podrobnosti. Ani po 

odvysílání všech jedenácti dílů se v Právu nevyskytl další článek. 

 

Mladá fronta Dnes 

Mladá fronta Dnes na Dobrou čtvrť upozornila již v první polovině září - krátkou 

zmínkou a fotografií, o den později informuje diváky a čtenáře o změně v programu a 

zařazení seriálu na pondělní a středeční večery, aby ČT vyvážila „agresivitu a 

amorálnost některých současných programů“ 201. 

                                                 
200 jp. ČT mění program. Právo. 9. 9. 2005, roč. 15, č. 212, s. 6.  
201 Dobrá čtvrť se bude vysílat dvakrát týdně. Právo. 8. 9. 2005, roč. XVI, č. 211, s. C7. 
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V sobotním vydání před premiérou prvního dílu přinesla MF Dnes článek, ve 

kterém rozebírá, zda u diváků vyhrají seriály, tedy i Dobrá čtvrť, nebo reality show. 

Odpověď ale není jednoznačná. Ve stejném čísle je samotný seriál představen, 

především hlavní postavy, že se jedná o seriál maturantů. Již zde se nachází poznámka o 

chystané druhé řadě. 

Mirka Spáčilová po prvním díle o seriálu glosuje. Jak už je jejím zvykem, seriál 

se snaží zachytit ze všech stran. Líbí se jí obsazení mladých a šikovných herců, dobře 

napsané a vyhraněné charaktery postav a hlavně filmařské umění. „Vedle salonních 

telenovel uzavřených jen mezi koupelnou, kuchyní, kanceláří a ložnicí se Dobrá čtvrť 

přece jen rozmáchla.“202 Oceňuje tedy existenci reálných prostředí. Upozornila ale i na 

dva nedostatky: podivné načasování do poloviny září, kdy už školní rok běží, a druhý 

otazník „visí nad sociálními motivy, jež se tu derou do popředí“203. Naráží hlavně na 

rozdílné sociální zázemí jednotlivých studentů, protože tyto „kastovní, ba třídní rozdíly 

mezi žitím ve vile a v paneláku prožívají tak křiklavě spíše generace rodičů a prarodičů 

než dnešní maturanti“204. 

Spáčilová ještě po odvysílání všech jedenácti dílů glosuje nad přítomností drog 

v seriálu. Objevily se totiž názory, že seriál obsahoval propagaci drog. To ale vyvrací, 

protože výkon Marthy Issové považuje za vydařilý a věrohodný. Myšlenku propagace 

drog mohl vyřknout pouze ten, kdo „Dobrou čtvrť viděl z rychlíku“ 205. Ve své glose 

ještě zmiňuje pochybnosti, které o seriálu má. Například odstředivý sklon, „kvůli němuž 

příběh opouštěl původní svěží svět studentů a rozléval se do obvyklých kuchyní a ložnic 

jejich rodičů, kteří věčně něco řeší“ 206. Dále ještě všeobecné smíření, které bylo až na 

hraně pohádkové dobročinnosti nebo obvyklých klišé. 

 

Lidové noviny 

V Lidových novinách se taktéž v první polovině září psalo o novém seriálu, 

který má být nasazen proti reality show. „Seriál ze života čtyř maturantů, rodin a učitelů 

se blíží skutečnosti nesrovnatelně více než pózování několika individuí v jakémsi 

                                                 
202 SPÁČILOVÁ, Mirka. V Dobré čtvrti se zatím žije dobře. I divákovi. Právo. 20. 9. 2005, roč. XVI, č. 
221, s. C7. 
203 tamtéž 
204 tamtéž 
205 SPÁČILOVÁ, Mirka. Zlé drogy v Dobré čtvrti. Právo. 25. 10. 2005, roč. XVI, č. 250, s. C7. 
206 tamtéž 
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teráriu.“207 Uvnitř této přílohy Kulturní premiéry jsou zmíněny všechny premiéry 

nadcházejících seriálů, tedy i Dobré čtvrti.  

Seriál je podle autorky odvážný, hlavně pokud jde o jazyk. „Žádné upocené 

Zkoušky z dospělosti, ale docela divoká jízda.“208 Dobré čtvrti tak nejsou cizí spojení 

jako „kdo o ‘to’ o prázdninách přišel“, „kérka“ nebo „miss mokré tričko“.209 

Křivánková tvrdí, že se Konášová a Smyczek snaží vystihnout realitu co nejvýstižněji. 

V krátkosti seriál představuje a ke konci dodává, že „Dobrá čtvrť sice nabízí 

profesionalitu, ale vlastně je zaměnitelná s dalšími novými seriálovými tituly“210 

(premiéru na podzim roku 2005 měly seriály Bazén, Ulice nebo Ordinace v růžové 

zahradě). Další článek o Dobré čtvrti se už v deníku neobjevil. 

 

Portál České televize 

 Seriál má svou vlastní stránku, kde fanoušci najdou vše potřebné a zajímavé. 

Informace o seriálu, hereckém obsazení, rozhovory s tvůrci i herci, obsahy dílů, 

„perličky a pikantnosti“, záznamy z chatů a taktéž diskusi. V anketě, kde hlasovalo 

8784 diváků, jich 86 % hodnotí seriál jako výborný, 9 % líbí se mi, 1 % jde to, 1 % nic 

moc a 3 % ztráta času211. Diskuse není tak bohatá, téměř se v ní neřeší oblíbenost 

seriálu. 

 

Česko-Slovenská filmová databáze 

Na těchto stránkách je k seriálu překopírován oficiální text distributora, který je 

tedy totožný s popisem seriálu na stránkách České televize. Celkově je seriál hodnocený 

63 %212.  

V diskusi se opět mísily pozitivní reakce: „nadprůměr mezi tou českou 

spodinou“, „pohodový seriál“, „výjimečný seriál“, „jeden z nejlepších seriálů poslední 

doby“, „na české poměry dobře natočený seriál“, „dobrý spád, zajímavý scénář“, „jeden 

z těch lepších seriálů“, „tohle mě bavilo sledovat“ a rekce negativní, kterých bylo méně: 

                                                 
207 KRIVÁNKOVÁ, Darina. Seriálová realita je reálnější než reality show. Lidové noviny. Příloha 
Kulturní premiéry. 8. 9. 2005, roč. XVIII, č. 211, s. 1. 
208 KŘIVÁNKOVÁ, Darina. Univerzální recept na seriál. Lidové noviny. Příloha Kulturní premiéry. 8. 9. 
2005, roč. XVIII, č. 211, s. 2. 
209 tamtéž 
210 tamtéž 
211 Údaje platné k 5. 2. 2012. Zdroj: ceskatelevize.cz [online]. 2012 [cit. 2012-02-05]. Dobrá čtvrť. 
Dostupné z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/1099796069-dobra-ctvrt>. 
212 Údaj platný k 5. 2. 2012. Zdroj: csfd.cz [online]. 2012 [cit. 2012-02-05]. Dobrá čtvrť. Dostupné 
z WWW: <http://www.csfd.cz/film/215397-dobra-ctvrt>. 
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„otřesné“, „no děkuji pěkně za takovou společnost“, „příšerným způsobem depresivní 

seriál“, „hrůza“.213 

 

Shrnutí ohlasů 

Pokud shrneme ohlasy na první sérii seriálu Dobrá čtvrť, jsou pozitivní i 

negativní. I když časopisy a deníky otiskly pouze hodnocení před seriálem samotným 

nebo po odvysílání prvního dílu, hodnotí seriál spíše jako povedený – hodnoceni kladně 

jsou herci a reálné prostředí, vytýkáno je časové nasazení nebo přítomnost rozdělení 

rodin do různých společenských vrstev. Týdeníky přinesly většinou rozhovory s herci, 

případně základní informace o seriálu, týdeníky Dobrou čtvrť nehodnotily. Ohlasy 

diváků z internetových portálů se taktéž rozcházejí, na portále České televize ale vysoce 

převažuje kladné hodnocení. 

Z ohlasů můžeme vysledovat zajímavý prvek: seriál je nasazen do 

veřejnoprávního vysílání do hlavního vysílacího času proti reality show komerčních 

stanic. Seriál je tak nabízen jako ideální produkt veřejnoprávního vysílání, má být 

vhodným pořadem pro mladého diváka a má odpoutat jeho pozornost od sledování 

reality show. 

 

3.7 4teens 

4teens je rodinný seriál, který sleduje osudy několika spolužáků různých povah 

na gymnáziu v průběhu prvního ročníku, jejich vstup do nové školy, školní aktivity, 

rodinné zázemí, starosti s učením, kamarády a prvními láskami. V seriálu hraje 

důležitou roli internetový i tištěný časopis 4 teens, podle kterého byl seriál pojmenován. 

Do časopisu kreslí komiksy neznámý autor Ghost. Seriál sleduje především osudy 

spolužáků, kteří se zdají být povahově rozdílní, ale nakonec se z nich stane parta, 

rodinné zázemí je zobrazeno spíše okrajově. 

 Sedmidílný seriál se natáčel v průběhu dvou let, byl dokončený v roce 2009 a na 

obrazovky České televize byl premiérově uveden v roce 2011. První díl byl premiérově 

odvysílán na prvním programu v pátek 13. května 2011 ve 20:00 a poslední díl v úterý 

                                                 
213Csfd.cz [online]. 2012. [cit. 2012-04-11]. Dobrá čtvrť. Dostupné z WWW: 
<http://www.csfd.cz/film/215397-dobra-ctvrt/> 
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28. června 2011 ve 20:00. Seriál od svého premiérového uvedení ještě nebyl 

reprízován214.  

Scénář k 4teens napsaly Iva Hlaváčková215 a Irena Pavlová216, seriál režíroval 

Pavel Jandourek217. Scénář psaly autorky původně pod názvem Gymplíz. Do hlavních 

rolí byli obsazeni jak mladí začínající herci (většinou studující konzervatoř), z nichž 

někteří už měli zkušenosti před televizními kamerami, tak v rolích rodičů nebo 

profesorů si zahráli známí a zkušení herci. Do hlavních rolí teenagerů byli obsazeni 

Ondřej Malý, Adriana Neubauerová, Tomáš Materna, Tereza Beranová, Tomáš Váhala, 

Lucie Šteflová, Vanda Chaloupková, Tomáš Hlaváček nebo Dagmar Křížková. Z rolí 

rodičů a profesorů jmenujme například Naďu Konvalinkovou, Zuzanu Slavíkovou, 

Miroslava Táborského, Miroslava Etzlera, Ester Kočičkovou, Davida Suchařípu nebo 

Kryštofa Hádka218. 

Seriál natočila Česká televize v Centru hudby, zábavy a tvorby pro děti a mládež 

TS Ostrava. Hudbu k seriálu napsal Albert Černý ze skupiny Charlie Straight, i on sám 

si v seriálu zahrál zpěváka školní skupiny Scoolband. Tvůrcem komiksů je Jozef Gertli 

přezdívaný Danglár.219  

Využití skupiny Charlie Straight a přítomnost komiksů je formou, jak zaujmout 

především mladé diváky. Tvůrci se tak snažili natočit seriál způsobem, aby byl 

zajímavý hlavně pro mladé diváky. I tato forma zpracování, stejně jako další ukazatele 

níže, má v sobě viditelnou inspiraci v amerických televizních seriálech o teenagerech. 

 

3.7.1 Postavy 

Autorky scénáře v seriálu vykreslily hlavní postavy odlišných charakterů a 

povah. Každá z postav je specifická a originální, pro každou je charakteristické jiné 

zaměření, má jiné zájmy a osobní postoj.  

Oficiální text k seriálu uvádí, že hlavních postav je sedm. Na začátku prvního 

dílu je ale vyjmenováno postav devět, z nichž dvě můžeme považovat spíše za postavy 

                                                 
214 Údaj platný k 7. 4. 2012. 
215 Životopis a díla, na kterých se podílela, například viz  
<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214493699-4teens/3696-tvurci/>. 
216 Životopis a díla, na kterých se podílela, například viz  
<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214493699-4teens/3696-tvurci/>. 
217 Životopis a díla, na kterých se podílel, například viz  
<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214493699-4teens/3696-tvurci/>.  
218 Jejich kompletní herecké obsazení v seriálech a filmech viz <www.csfd.cz>. 
219 Zdroj: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214493699-4teens/3696-tvurci/>. 
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doplňující, ale pro děj důležité. Každá ze sedmi hlavních postav kolem sebe rozvíjí 

příběhy, každé z postav je věnován jeden díl, ve kterém jeho osoba převažuje. Hlavními 

postavami jsou Milan Doubrava, Dája (Dagmar) Novotná, Paty (Patricie) Pelikánová, 

Amos Džu-ba, Míša Turková, Jirka Prchal a Kamila Černá, další dvě zmíněné postavy 

jsou Petr Kocman a Linda (Žárovka) Járová. 

Některé postavy se v seriálu zásadně vyvíjí a proměňují. Na začátku seriálu jsou 

představeni jako zástupci nějaké typické skupiny, proto se na první pohled může zdát, 

že tyto postavy nemají nic společného. V průběhu seriálu ale projdou takovými 

situacemi, kdy si uvědomí, že je třeba se změnit, a na konci seriálu vytvoří partu. 

Každá z postav pochází z jiného rodinného zázemí, které je v seriálu taktéž 

zobrazeno. Osobní příběhy rodičů nebo profesorů v tomto seriálu nejsou sledovány, 

seriál se soustředí na příběhy kolem hlavních postav. Není zde proto dáván větší prostor 

charakteristice postav rodičů a pedagogů. 

 

Milan Doubrava, Einstein (Ondřej Malý) 

Milan je hlavní postavou a zároveň vypravěčem. Jeho postava po seriálu 

provází, nahlíží na příběhy a zápletky jak ze svého hlediska, tak z hlediska nezávislého 

vypravěče. Představuje v seriálu inteligentního studenta, který se nejraději ocitá 

v prostoru virtuální reality. Pro jeho inteligenci a chytrost ho spolužáci přezdívají 

Einstein, spolužačka Míša mu říká Bublino. Je totiž menšího vzrůstu a silnější postavy. 

Jak sám o sobě na začátku seriálu prozrazuje, „ve společenském životě mě lehce 

diskvalifikuje fakt, že moje IQ je identické s obvodem mého pasu...140“220. Snaží se 

vyhýbat sportu, na který nemá nadání.  

Milan je počítačový nadšenec, denně hraje hry po síti pod nickem Guru a jednu 

dokonce sám naprogramuje. Se zvládáním školní probírané látky nemá problémy, 

doučuje spolužáky. Všechny situace kolem sebe si vysvětluje pomocí logických, 

matematických nebo fyzikálních vzorců a jevů.  

Milan pochází z dobré a bezproblémové rodiny, všichni mezi sebou udržují 

přátelské vztahy. Jeho matka (Zuzana Mauréry) pochází ze Srbska a otec (Jiří Dvořák) 

je z České republiky. Spolu s rodiči a starším bratrem Romanem (Michal Sedláček) 

bydlí v prostorné vile. S Romanem mají hezký vztah, vzájemně si pomáhají a podporují 

se.  

                                                 
2204teens, 1. díl. 00:00:18. 
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Milan je nesebevědomý student, který ve svém okolí platí spíše za 

nezúčastněného pozorovatele. Nejraději tráví volný čas doma u počítače v malém 

uzavřeném pokoji. Má sice kamarády, ale preferuje samotu. Proto když se koná v klubu 

nějaká akce, sedí u stolu a pije vodu, nejde ani na taneční parket. Odchází mezi prvními. 

Na druhu stranu je kamarádský, bezproblémový, ochotný pomáhat druhým, nemá rád, 

když je někomu ubližováno, proto se slabších zastává. Kamarádům vždy pomůže.  

Puberta se u něj neprojevuje tolik jako u ostatních spolužáků, především dívek. 

Je charakteristický i svou vtipností, především v roli vypravěče. Milan se dokáže nad 

trapnými situacemi povznést poměrně jednoduše, dokáže si sám ze sebe udělat legraci. 

Pro jeho nadání se stane zvukařem u školní kapely Scoolband. 

Postava Milana se vyvíjí v čase. Zpočátku vystupuje jako stydlivý student, který 

sní o tom, koho má rád. Jeho sebevědomí je natolik nízké, že raději své city uchovává 

v sobě, protože tuší, že by druhá strana neměla zájem. Nemá rád, když mu někdo radí, 

co má v životě dělat nebo jak se má oblékat. Postupem času si uvědomuje, že pro to, 

aby něco získal, musí něco obětovat a začít se více začleňovat do společnosti. V seriálu 

se nejvíce přátelí s Dájou. I jemu ale dojde někdy trpělivost s jejím chováním.  

 

(Přijde Dája, která má problém se svým zavirovaným počítačem a potřebuje, aby Milan 

vir odstranil. Ten ale hraje nejdůležitější část počítačové hry po síti, je těsně před 

výhrou.) 

Dája: „ No nazdar!“ 

Milan: „Co?“ 

Dája: „To se nedělá – pokládat lidem telefon.“ 

Milan: „Dělá. V případě, že jsou otravní a není naděje na zlepšení.“ 

Dája: „Nehnu se odtud, dokud toho hnusnýho vira nezrušíš.“ 

Milan: „Riskuješ, že zruším já tebe.“ 

Dája: „Já musím dneska ten článek poslat. Zase jsem vyfasovala fotbal. Ten Machovec 

mi to dělá naschvál. 

(Dája vypojuje určitou část počítače ze zásuvky, Milanovi zčerná obrazovka.) 

Milan: „Co je? Pro tvoje vlastní dobro doufej, že jsem právě oslepl.“ 

Dája: „To není od compu.“ 

Milan: „To je od monitoru! Dělej, vrať to tam!“ 

Dája: „Jó, dělám.“  

(Na obrazovce se objeví Game over.) 
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Dája: „Game over? Guru? Ty seš Guru?“ 

Milan: „Tu hru jsem hrál 7 měsíců, 23 dnů, 14 hodin a 15 minut.“ 

Dája: „Promiň.“ 

Milan: „Stačilo vydržet ještě pár minut a vyhrál jsem.“ 

Dája: „Můžu ti nějak pomoct?“ 

Milan: „Jo, dej mi ráno do hlavy, abych zjistil, že tohle byla noční můra.“ 

Dája: „Milane, promiň.“ 

Milan: „Zmizni.“221 

 

Dája Novotná (Tereza Beranová) 

Dája se už od malička zná s Milanem a jeho rodinou, jejich vztah je podobný 

vztahu bratr a sestra. Matky Milana a Dáji jsou totiž nejlepší kamarádky a už od dětství 

spolu tráví hodně času, i jejich děti. 

Postava Dáji v seriálu zobrazuje ctižádostivou a slušnou studentku, která se chce 

v budoucnu prosadit jako novinářka. Proto jakmile zjistí, že se ve škole vydává časopis 

4 teens, jde za svým cílem stát se školní redaktorkou. V tomto případě je její povaha ale 

rozporuplná. Sice se chce prosadit, ale v některých chvílích bývá stydlivá a potřebuje 

podnět k tomu, aby svůj ostych překonala. Chce dokázat jak sama sobě, tak svému 

okolí, že je schopná. Jenže jí chybí rychlost, vždy ji předběhne tajemný Ghost 

s komiksem a taktéž ze začátku nedokáže vymyslet téma, které by mohlo zaujmout. 

Dája bydlí v seriálu se svou hodnou a obětavou babičkou (Naďa Konvalinková). 

Její matka (Zuzana Slavíková) a otec (Viktor Skála) bydlí v Praze. Dája ale chtěla jít na 

gymnázium mimo Prahu, což nechápe její matka, která se ji snaží přinutit, aby se 

vrátila. Nakonec ale zůstává u babičky. 

Dáje ve svém volném čase nejraději hledá podněty pro články, které chce 

uveřejnit ve 4 teens. Bohužel se jí ale často stává, že dobrým záměrem ubližuje lidem. 

Její články, které mají být často anonymní, totiž často doplňují téma komiksu od 

Ghosta. Jejím novinářským cílem je zjistit, kdo je utajovaný Ghost. Dája se chce 

prosadit a ráda by, aby si o ní spolužáci na škole povídali jako o schopné novinářce, 

která přijde se zásadním a šokujícím tématem. 

Dája je kamarádská, tolerantní, ochotná, nekonfliktní postava, která jde za svým 

cílem, a to i přes různé překážky. Má ráda, když je po jejím. Je bezprostřední, dokáže 

                                                 
2214teens, 7.díl. 00:03:39. 
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lidem dávat druhou šanci a odpouštět, umí přiznat svou chybu a vždy se ji snaží 

napravit. Záleží jí na mínění ostatních lidí, hlavně spolužáků.  

Postava Dáji se v seriálu vyvíjí jen částečně. Její povaha zůstane stejná, vyvíjí se 

u ní hlavně novinářská vášeň, kdy se ze stydlivé studentky prvního ročníku stane 

nebojácná a odvážná členka redakce. 

 

Míša Turková (Lucie Šteflová) 

 Míša v seriálu představuje studentku, která denně jezdí na svém skateboardu a 

má kvůli němu občas problémy. Od svých ostatních spolužaček se odlišuje především 

stylem oblékání a také chováním, „není to tuctová holka, je bystrá a vtipná“222. Ve třídě 

sedí sama v lavici a ze začátku nemá moc přátel.  

Podobně jako Milan ráda hraje počítačové hry přes síť a za žádnou cenu se 

nechce vzdát. Vystupuje pod nickem Red Devil a vydává se za chlapce. Svůj volný čas 

nejraději tráví na u-rampě, kde se může zdokonalovat v tricích na skateboardu. 

Míša bydlí pouze se svojí matkou (Zdeňka Žádníková-Volencová) a je 

jedináček. Její matka je úřednice, ale po večerech si přivydělává jako břišní tanečnice. 

Míša nemá ráda, když její matka odejde do klubu, nechce totiž trávit večery doma sama. 

Mají spolu hezký vztah, ale Míša je tvrdohlavá a některé věci si od matky nenechá líbit.  

Míša je typická tím, že chodí pozdě do školy, na profesory je drzá, je tvrdohlavá, 

hrdá, flegmatická a stojí si za svým názorem. Jedná často impulzivně a bez dlouhého 

přemýšlení nad následky. Nemá ráda, když je srovnávaná s ostatními, chce být 

originální. Míša je drzá i na své spolužáky, často je i sprostá, odpovídá úsečně a 

jednoduše se urazí, často se cítí dotčená nebo podvedená. 

 

(Míša se dozví, že její protihráč Guru je Milan.) 

Míša: „Co?“ 

Paty: „A když jste hráli tu hru, tak mu omylem vypnula monitor.“ 

Dája: „A proto prohrál.“ 

Míša: „Ten dement.“ 

Dája: „Hrozně mu na té hře záleželo. Říkal, že jste to hráli děsně dlouho.“ 

Míša: „Já snad změnim školu.“ 

Dája: „A nešlo by to třeba zopakovat?“ 

                                                 
222 ŠTEFLOVÁ in SEIDLOVÁ, Monika. V hlavní roli 4teens. TV Magazín. 14.- 20. 5. 2011, č. 20, s. 12. 
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Míša: „To by teda nešlo!“ 

Dája: „Aspoň ten konec.“ 

Míša: „S ním? Nikdy! Až se to dozví v partě, tak si snad hodim mašli.“ 

(Jde směrem ke škole a potká Milana.) 

Míša: „Tys to věděl, co, ty srabe?“ 

Milan: „Co?“ 

Míša: „Jdi do hajzlu… ty Guru.“223 

 

Na druhou stranu dokáže ocenit pomoc a oplatit ji. Pod tvrdým zevnějškem se 

skrývá milá a hodná dívka, která ocení snahu svých blízkých. 

Postava Míši se v seriálu vyvíjí. Zpočátku nepřístupná, drzá, samotářská a 

tvrdohlavá dívka se změní v přátelskou a společenskou osobu. Přes počáteční odpor ke 

všemu, co ji sjednocuje s ostatními, se odhodlá zkusit něco nového, zařadit se tak do 

nové party. 

 

Paty Pelikánová (Adriana Neubauerová) 

Paty je v seriálu zobrazena jako krásná dívka, modelka, která nosí oblečení podle 

nejnovější módy, přehnaně se líčí, pečuje o sebe, obklopuje se kamarádkami, kterým je 

„vůdkyní“. Ostatními pohrdá, baví se pouze s lidmi na „své úrovni“. Paty je namyšlená, 

příliš sebevědomá studentka, kterou nezajímá nic jiného než štíhlá linie, kosmetika, 

oblečení a chlapci. Myslí si, že může získat toho, na koho si ukáže. Pro svůj cíl dokáže 

udělat všechno. 

 

(Paty se se svými kamarádkami na toaletách baví o chlapcích.) 

Paty: „David není špatnej, ale Milanův brácha je lepší.“ 

Spolužačka: Roman? Tady se nám někdo zabouch’.“ 

Spolužačka: „No jo, jenže beznadějně, co ta jeho Barbie?“ 

Paty: „Prosím tě, dejte mi měsíc.“224 

 

Svůj volný čas nejraději tráví se svými kamarádkami, se kterými může 

pomlouvat ostatní, dále v blízkosti chlapců, například na fotbalovém hřišti, nebo 

v obchodech s oblečením. Proto její studijní výsledky nejsou dobré, především 

                                                 
223 4teens, 7. díl, 00:09:16. 
224 4teens, 1. díl. 00:10:26. 
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v matematice má problémy, na konci prvního ročníku jen díky doučování s Milanem 

nemusí opakovat ročník. 

Paty pochází z bohaté rodiny, čehož si je vědoma hlavně její matka (Iva 

Pazderová), vychovává svou dceru jako budoucí modelku a Miss, dbá na Patyinu štíhlou 

linii a zakazuje jí jíst čokoládu, vlastní matka ji tak dohání k podvýživě. Zde se objevuje 

motiv matky, která chce přes svou dceru naplnit své ambice. Otec (David Suchařípa) je 

kamarádský a milý, výchovu své dcery ovlivňuje v lepším slova smyslu. Kvůli 

odlišnému názoru na výchovu se rodiče občas pohádají. 

Jejím největším cílem v rámci školy je založení týmu roztleskávaček. Postava 

Paty se v průběhu seriálu vyvíjí. Z původně nafoukané a namyšlené Paty se stane 

kamarádská, milá, ochotná spolužačka, která přehodnotí dosavadní priority. Začne si 

uvědomovat, že krása není všechno a že pokud chce v životě něco dokázat, musí tomu 

hodně obětovat.  

 

Kamila Černá (Vanda Chaloupková) 

Kamila představuje v seriálu anarchistku, která chodí oblékaná zásadně 

v černém, což je příznačné i pro její příjmení. Od ostatních spolužáků se taktéž hodně 

odlišuje, sedí sama v lavici. Ve třídě nemá moc kamarádů, je spíše tichou spolužačkou. 

Ve škole nemá dobré známky. Když je zkoušená, dělá si z učiva většinou legraci. 

Svůj volný čas tráví především staráním se o své malé bratry-dvojčata. Jejím 

největším koníčkem je hudba a hraní na basovou kytaru. Na konkurz kapely se přihlásí 

jako Max. 

Kamila pochází z rodiny, kde je otec (Norbert Lichý) alkoholik, každý večer 

přijde opilý a většinou zbije svoji manželku, matku Kamily (Jana Janěková), ale ta se 

ho stále snaží zastávat. Jejich rodinné zázemí tak není ideální pro výchovu šestnáctileté 

Kamily. Nemá tak vhodné prostředí pro učení. 

 

(Scéna, kdy se Kamila vrátí domů, opilý otec křičí na svou manželku, které leží na zemi.) 

Kamila: „Mami?“ 

Otec: „Co čumíš?“ 

Kamila: „Přemýšlím, jak se máma může zahazovat s takovým ubožákem.“ 

Otec: „Zopakuj to?“ 

Kamila: „Ty špatně slyšíš? Sluch odchází notorikům jako první.“ 

(Kamila dostane facku, ona mu ji vrací.) 
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Kamila: „Do půl roku je z tebe rosol, jestli o tom nevíš.“ 

Otec: „Ty…ty…ty…ty krávo blbá!“ 

(Kamila uteče.)225 

 

Kamila je důrazná, svérázná, nebojácná, často i drzá studentka. Nenechává si 

věci líbit, její image navíc podporuje myšlenku ostatních spolužáků, že je divná. Ukáže 

se ale i v lepším světle – Kamila dokáže dávat lidem druhou šanci.  

Jako jedna z mála kouří, i marihuanu. Zpočátku nemá potřebu se s někým 

přátelit, vystačí si sama se svou hudbou. Postava Kamily se v seriálu výstižně 

proměňuje. Původně anarchistka si uvědomí, že černá barva symbolizuje pouze její 

zlobu. Vymění tak šatník, což ocení i její spolužáci a nová parta, kterou se stane 

součástí. 

 

Jirka Prchal, Picasso (Tomáš Materna) 

Jirka je v seriálu bezproblémový student, který se zásadně neprojevuje. Podobně 

jako Kamila nebo Míša sedí sám v lavici a téměř o něm není slyšet, je pozorovatelem. 

Tento nenápadný student ale silně ovlivňuje časopis 4 teens – je totiž oním tajemným 

Ghostem. 

Jirka ve svém volném čase hraje rád na baskytaru, i on se zúčastní konkurzu do 

školní skupiny a je úspěšný. Stejně tak se věnuje i fotbalu, hraje za školní tým. 

Pochází z bezproblémové rodiny, během seriálu je k němu domů děj přenesen 

jen výjimečně. Jeho otec (Miroslav Táborský) je profesorem na gymnáziu, které 

navštěvuje, a vyučuje jejich třídu český jazyk a literaturu. Otec ví o svém synovi, že je 

Ghost, a podporuje ho v kreslení komiksů.  

Jirka je přátelský, pohledný, pohodový, bezproblémový, nadaný student, který 

má vysokou míru pochopení a umí dávat druhé šance. Kamarády si získá hlavně na 

fotbale a taktéž v redakci 4 teens. Má velmi dobrou představivost, umí zachytit detail a 

na jeho komiksy se každý týden těší celé gymnázium.  

Jirkova postava se v seriálu zásadně nevyvíjí, jeho charaktery jsou neměnné. Od 

prvního až do posledního dílu je spíše tišším článkem, jako nenápadný pozorovatel 

dokáže velmi dobře zmapovat situaci kolem sebe a následně ji pomocí tužky přenést na 

papír.  

                                                 
2254teens, 4. díl, 00:07:49. 
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Amos Džu-ba (Tomáš Hlaváček) 

Amos je dalším specifickým studentem, který se odlišuje od ostatních především 

tím, že je mulat. Ve třídě v lavici stejně jako většina výše zmíněných hrdinů sedí sám. 

Samy tvůrkyně ho při základní charakteristice nazvaly bohémem.  

Ve svém volném čase se nejraději věnuje hudbě, ať už mixování nebo hraní na 

saxofon. V klubu rád předvádí i své remixy, které zkomponoval na aparatuře, tu dostal 

od svého otce. Ve škole mu nejde především český jazyk a literatura. 

Do Amosovy rodiny je děj přenesen stejně jako u Jirky pouze výjimečně. Jeho 

matka (Michaela Kuklová) je výtvarná umělkyně, má s Amosem kamarádský vztah, ale 

snaží se ho vychovávat podle určitých pravidel. Amosův otec226 (Ibrahim Maiga) se 

doma nevyskytuje často a Amosovi chybí, proto využije každé volné chvíle, kdy je 

přítomný.  

Kvůli svému původu má Amos problémy, je tak několikrát vystaven nepříjemné 

situaci, která hraničí se zákonem. Snaží se být proti všem narážkám odolný, nevšímat si 

jich, neprovokovat okolí. Na druhou stranu se umí bránit. 

 

(Po zkoušce Scoolbandu jde Amos vyprovodit ostatní členy, při cestě zpátky mu zastoupí 

cestu skupina skinheadů včetně Petra a Marka.) 

Skinhead: „Tak co maj černý huby proti naší muzice?“ 

Amos: „Já nic.“ 

Jirka: „Hej, nechte ho na pokoji. Marku? Petře? Řekněte jim něco!“ 

Petr: „Ses nám nějak rozkecal, Prchal, ne?“ 

Jirka: „A navíc, on s tim nemá nic společnýho.“ 

Skinhead: „Co je to za buzeranta?“ 

Petr: „Taky vod nás ze třídy.“ 

Skinhead: „Tak hele, Prchal prchne, koule (Milan, pozn. Š.Z.) se odvalí, ty si taky dej 

odchod a nechte ho tady s náma na mejdanu.“ 

Amos: „Zdrháme!“227 

 

Amosova postava se zásadně nevyvíjí. Zůstává oddaný hudbě, narážky na svou 

osobu raději přechází, v průběhu školního roku se stává oblíbeným členem party. 

                                                 
226 Ze seriálu ani z kontextu není patrné, z jaké země Amosův otec Samuel pochází a čím se živí. 
Domnívám se, že hudbou. 
2274teens, 4. díl. 00:34:36. 
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Petr Kocman (Tomáš Váhala) 

I když není Petr uváděn ve výčtu hlavních hrdinů, je pro seriál důležitou 

postavou. Spolu se svým spolužákem Markem Hanákem (Richard Zevel) se hlásí ke 

skinheadům. Dávají jasně najevo svou nenávist, především vůči Amosovi. Petr ale není 

tak rasistický jako Marek.  

Petrův otec (Karel Dobrý) je policista a snaží se na svého syna dohlížet. Matka 

(Renáta Klemensová) je nešťastná z toho, kým se Petr stal. V jeho pokoji totiž visí 

německá vlajka. V tomto případě vlajka symbolizuje sympatie s neonacismem. V jedné 

konkrétní situaci je dokonce jednou ze svých spolužaček označen jako „Hitlerovo dítě“. 

Petrova postava je jedna z těch, která se promění. Z původně uměle vytvořeného 

skinheada se stane kamarádský a ochotný člověk. Petr dostane druhou šanci i od svých 

spolužáků. 

 

Ze spolužáků je ještě důležitou postavou Linda Járová, přezdívaná Žárovka 

(Dagmar Křížová), která je namyšlenou, ale hloupou a naivní spolužačkou. Z výše 

zmíněných postav ji nikdo nemá rád, ve třídě je součástí 4členné skupiny dívek, které 

neustále někoho pomlouvají. Linda je typem postavy, jež vyzradí každé tajemství, 

dokáže tak uškodit několika lidem. Její postava se v průběhu seriálu výrazně nemění.  

 

Z profesorského sboru jmenujme ředitelku Šárku Tuškovou (Ester Kočičková), 

která v prvním ročníku učí dějepis, třídního profesora Karla Kroupu  (Miroslav Etzler), 

který učí matematiku a je zároveň trenérem školního fotbalového mužstva, profesorku 

tělesné výchovy Jarmilu Ježkovou (Petra Hřebíčková), školníka Bedřicha Vávru 

(Pavel Zedníček), který pomáhá mimo jiné s fotbalovým mužstvem, a instruktora 

lyžařského kurzu Kryštofa  (Kryštof Hádek). Jejich osudy se ale v seriálu nesledují. 

Zmiňme ještě recepční v hotelu na horách Marii (Lucie Vondráčková), do které se 

zamiluje Jirka. Jak už bylo výše zmíněno, seriál zde nedává prostor pro hlubší 

charakteristiku rodičů studentů, ani pedagogů.  

 

I v tomto seriálu se objevuje různost rodinných zázemí – úplná rodina 

(Doubravovi, Kocmanovi, Pelikánovi), úplná rodina s otcem alkoholikem (Černí), 

neúplná rodina (Turkovi), úplná rodina, která nemá čas na svého syna kvůli zaměstnání 

(Džu-bovi), nebo rodina, kdy se o dítě stará babička – díky vlastní volbě dítěte 

(Novotní). 
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3.7.2 Charakteristika školního prost ředí 

V seriálu 4teens je školní prostředí zachyceno v budově gymnázia i jeho okolí. 

Skutečné místo natáčení je na Gymnáziu v Orlové. Prostory tříd a chodeb jsou tak 

skutečné, nejsou natáčené v ateliéru. Děj se odehrává ve třídě prvního ročníku, na 

chodbách, v ředitelně, v tělocvičně, v redakci časopisu 4 teens, ve školní jídelně nebo na 

fotbalovém hřišti. Diváci nemají možnost nahlédnout například do sborovny nebo 

kabinetů profesorů. Děj se taktéž odehraje na výročním plese a lyžařském výcviku. 

 

Jak už bylo výše zmíněno, děj se odehrává pouze v jedné třídě, a to v prvním 

ročníku, kam společně nastoupili Milan, Dája, Paty, Míša, Jirka, Amos, Kamila, Petr a 

Linda. Do jiných tříd se děj nepřenáší. V rámci vyučování jsou zachyceny předměty 

dějepisu, českého jazyka a literatury, matematiky, zeměpisu a tělesné výchovy. Ve 

většině takto zobrazených hodin profesoři buď své studenty zkouší, píší s nimi test nebo 

přináší opravené testy. Například zde není žádné pravidlo o vybírání mobilních telefonů 

před vyučovací hodinou jako u Dobré čtvrti. Zasazení scén do tohoto prostředí je 

logické, důležité pak například u scény, kdy Petr vyhrožuje Amosovi se zbraní v ruce, 

podmiňuje dále vzniklou situaci. Často jsou do třídy zasazeny scény, ve kterých se 

objevuje komiks. Časopis čtou všichni spolužáci a tento motiv je pak nejvíce zasazován 

právě do tohoto prostředí. Určité scény jsou do třídy zasazeny mechanicky, mohly by se 

odehrávat v jiném prostředí – například ve scéně, ve které Milan Jirkovi ukazuje svůj 

nový telefon. Vidí je Míša, která si ho následně vypůjčila. Scéna mohla být zasazena do 

jiného prostředí, následný vývoj by neovlivnila. 

 

Děj se přenáší i do prostor chodeb, kde se odehraje několik zásadních scén, 

například postřelení psa. Po chodbách se pohybuje školník, což dokresluje realitu 

školního prostředí. Chodby jsou taktéž dobrým místem pro umisťování inzerce, reklamy 

nebo letáků, které oznamují konkurz na nové členy kapely nebo lákají studenty na 

oslavu Milanových narozenin. Právě v těchto zmíněných případech je prostředí důležité 

a logické. Mechanicky je pak na chodbu zasazena scéna, kdy Petr a Marek bijí Amose. 

Scéna se mohla odehrát kdekoli jinde. 

Škola je celkově zobrazena jako moderní, zdi na chodbách jsou moderně 

pomalované, studenti mají možnost se na chodbách posadit na lavičky, toto prostředí se 

tak stává místem setkávání studentů. Škola je vybavená i bezbariérovým přístupem. 
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V ředitelně se řeší především zásadní a problematické momenty spjaté se 

studenty. Ředitelka Tušková se tak musí vypořádat s nepříznivým rodinným prostředím 

Kamily, řeší postřelení školníkova psa Asty nebo zde Kamila skládá reparát. Ani jednou 

se děj nepřenese do kabinetu nebo sborovny profesorů. Stejně jako v ostatních 

seriálech i zde se v ředitelně převážně řeší nepříjemné situace, které by mohli tvůrci 

natočit v jiných prostorách, děj by to nezměnilo. Stejně tak je ale pro studenty 

frustrující, když musí ředitelnu navštívit. 

 

Důležitým místem v rámci školy je redakce časopisu 4 teens. Hlavními 

redaktory jsou Radek a Michal, kteří zde vymýšlejí podobu a náplň časopisu. Později 

zde začne trávit více času i Dája. Mechanicky je do redakce zasazena scéna, ve které 

Radek s Michalem odhalí Ghosta, tedy Jirku, mohli na toto tajemství přijít v jakémkoli 

jiném prostředí. Celkově je v těchto prostorách řešena identita Ghosta, náměty na 

články a jejich následné vydání. 

 

Pátý díl se odehrává na lyžařském výcviku prvních ročníků, což neodmyslitelně 

patří ke studiu na gymnáziích. Studenti jsou ubytováni na horské chatě a každý den se 

zdokonalují v lyžování nebo jízdě na snowboardu. Lyžařský výcvik většinu studentů 

svádí k požívání alkoholu, což je i v tomto seriálu zachyceno. Lyžařský výcvik se 

obejde bez větších problémů, pouze Linda a Jindra se hodně opijí, ale díky spolužákům 

se to profesoři nedozvědí. Celkově tento pobyt neovlivní žádný z příběhů studentů. 

Všechny vzniklé potíže jsou vyřešeny na místě a nejsou přenášeny do dalších dílů, 

z lyžařského výcviku nevyplývají žádné další důležité scény nebo momenty.   

 

V šestém díle proběhne ples ke 20. výročí gymnázia, který moderuje Milanův 

bratr Roman. Na plese předtančili otec Paty a matka Míši, vystoupila zde školní skupina 

Scoolband nebo tým roztleskávaček a poprvé zde vidíme tančit Milana. Ani ples 

zásadně neovlivní žádný z příběhů. 

 

Ostatní prostory, kde se odehrává děj seriálu, jsou především vila Doubravů, 

především u Milana v pokoji. Ve svém pokoji je vždy zachycený při hraní počítačové 

hry po síti. Důležité prostředí je pak ve scéně, kdy Dája Milanovi vypne monitor, díky 

čemuž prohraje sedmiměsíční souboj s Míšou. Z této situace pak vychází následky 

důležité pro další vývoj děje. V bytě Turkových  se odehrají pouze některé scény, je zde 
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řešen pouze motiv hádek Míši a její matky, což je ale logické. U Pelikánů je řešen 

motiv neshod rodičů, kteří mají rozdílný názor na výchovu své dcery Paty, důležitý je 

prostor i v případě Patyiny anorexie – doma vyhazuje své večeře. U Novotných se 

stejně jako u Pelikánů řeší neshody Dáji a její matky, která chce, aby se Dája 

přestěhovala do Prahy. Ke Kocmanům se děj přenese jen několikrát – důležitá je 

především scéna, ve které se otec snaží po dobrém svému synovi domluvit. Shodnou se, 

že potřebují obnovit vzájemnou důvěru. I na základě této scény se pak Petr osobnostně 

promění. Dům Černých je důležitý v případě alkoholismu otce Kamily, kdy spolužáci 

do domu nachystají reproduktory s hlasy, které mají otce donutit k léčbě. Díky této 

scéně se pak otec doopravdy vydá dobrovolně na léčení. Na u-rampě, kde Míša 

předvádí své triky a učí Milana jízdě na skateboardu, jsou důležité scény právě z učení 

se Milana na skateboardu. On se tak dostává do její blízkosti a Míša si díky těmto 

lekcím uvědomuje, jaký je Milan doopravdy. Z logického pohledu jsou scény do 

prostředí u u-rampy dobře zasazeny. 

 

3.7.3 Analýza seriálu 

Seriál 4teens, stejně jako všechny předchozí analyzované seriály, odpovídá 

podle základního dělení Tudora Olteana pojmu serials. Sledují se příběhy a osudy 

sedmi hlavních a dalších postav. Všem hlavním postavám je společné školní prostředí, 

navštěvují stejnou třídu. Osudy hrdinů se postupně vyvíjí, gradují a jejich osudy se 

v závěrečném díle uzavírají. Každá z postav kolem sebe rozvíjí příběhy, které zasahují 

do jejich školního i osobního života, přítomnost rodinného zázemí je taktéž podstatná. 

Na rozdíl od seriálů My všichni školou povinní nebo Dobrá čtvrť se ale seriál nezabývá 

osobními životy rodičů.  

V seriálu jsou tak přítomné paralelní příběhy, navzájem se protínají, a tak tvoří 

zásadní zápletky. Důležitým sjednocujícím prvkem je přítomnost časopisu 4 teens. 

V seriálu se všichni snaží přijít na to, kdo je tvůrcem komiksů. Je zde patrný detektivní 

motiv. Hlavně díky přítomnosti neznámého a tajemného Ghosta, který v každém díle 

nakreslí výstižný komiks, je udržováno napětí, až do čtvrtého dílu není jasné, kdo je 

Ghostem. Diváci ale mají v průběhu dílů možnost přemýšlet o tom, kdo je Ghost, 

protože se postupně zužují možnosti.  

Seriálem procházejí různé příběhy spjaté s hlavními hrdiny, osudy jsou 

sledovány po všech sedm dílů, každé postavě je věnován jeden díl - příběh dané postavy 
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je v určitém díle dominantní. Některé příběhy prochází celým seriálem, jiné se uzavírají 

v průběhu několika dílů. Právě tento postup, kdy je v každém díle více akcentován 

příběh konkrétního hrdiny, přispívá k většímu napětí. Divák pak může v dalších dílech 

očekávat, jaký příběh se bude odehrávat u další postavy. Pro udržení pozornosti je pak 

zvolen i postup příběhů procházejících celým seriálem, kdy tato kombinace plní svůj 

účel. 

 

Pokud se zaměříme na návaznosti jednotlivých dílů, pak se prokázalo, že pět dílů 

na sebe navazuje volně, dva těsněji, a to konkrétně díl druhý na třetí a třetí na čtvrtý. 

Druhý díl končí tím, že Dája rozdá ve třídě časopis, ve kterém vyšel komiks o Petrovi, 

Markovi a Davidovi, jak se perou kvůli Paty. Tento moment diváky nutí ke sledování 

dalších dílů. Třetí díl začíná scénou, kdy Paty přijde za Dájou a podezírá ji z toho, že je 

Ghost. Třetí díl končí scénou, kdy Linda vyzrazuje kapele, kdo je Max. Čtvrtý díl začíná 

scénou na zkoušce Scoolbandu, chlapci narážkami přinutí Maxe, aby se odhalil. Třetí 

díl tedy končí s napětím. 

První díl, kde se postupně seznámíme se všemi hrdiny, je zakončený bez většího 

napětí – Milan a Roman jdou spát. Čtvrtý díl končí scénou, ve které někdo zavře Lindu 

v klubu na toaletách, aby se nad sebou zamyslela. Divák není vystaven většímu napětí, 

ale v průběhu dílu se otevřely důležité a nedořešené momenty. Pátý díl končí scénou 

z redakce, kam přišla Dája s oznámením, že Ghost je Jindra, redaktoři ale vědí, že to 

není pravda, Dáje ale nic neřeknou. I tento konec je otevřený a napíná diváky ke 

sledování dalšího dílu. Šestý díl je zakončený scénami z plesu, konec je uzavřený a není 

napínavý. Ale díky stále nedořešeným situacím z předchozích dílů jsou diváci udržování 

v napětí. Právě všechny příběhy, které ještě nebyly uzavřeny, se uzavřou v průběhu dílu 

posledního. 

V prvním díle, ve kterém převládá příběh Míši, se postupně otevírají další 

příběhy, které pak prochází celým seriálem – především se rozvíjí příběh časopisu 4 

teens a Ghosta. Ve druhém díle pak převažuje příběh Dáji a její vášně pro psaní článků, 

vrcholí příběh Paty a její anorexie. Ve třetím díle převažuje příběh Amose a školní 

kapely Scoolband, vyhrocuje se i situace nenávisti Petra a Marka vůči Amosovi. Čtvrtý 

díl patří Kamile, která uteče z domova, navíc se školní kapela dozví její pravou identitu 

(Max) a hlavně se diváci dozví, kdo je Ghost, příběh Ghosta má tedy vrchol v díle 

čtvrtém. V pátém díle věnovaném Jirkovi a jeho krátkému vztahu s Marií je logicky 

akcentovaná celá situace na lyžařském výcviku a dvě opilství. Šestý díl provází příběh 
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Paty, kdy se málem opět objeví její problém s anorexií, díl je především o příběhu 

s fotografem, který ji obtěžuje, dále pak příběh roztleskávaček, podruhé je akcentován 

Petr, ale tentokrát se ukazuje jeho dobrá vůle pomoci právě Paty. V posledním díle 

věnovaném Milanovi vrcholí jeho hráčská vášeň, kdy je prozrazena identita Red Devila, 

taktéž je prozrazena určitým lidem identita Ghosta.  

 

Seriál se odehrává v průběhu jednoho školního roku. Časové rozvržení je 

rovnoměrné, první díl začíná 14 dní po začátku školního roku, ve čtvrtém díle rodiny 

oslaví Vánoce a profesoři svým studentům rozdají pololetní vysvědčení, poté se děj 

postupně posouvá k maturitnímu plesu, maturitám (ty jsou zmíněny pouze okrajově) a 

v posledním díle se rozdávají závěrečná vysvědčení.  

 

Osudy Milana prochází celým seriálem. Vyvíjí se kolem něj čtyři příběhy, dva 

z nich jsou spjaté s Míšou, třetí s Dájou a čtvrtý s fotbalem.  

První příběh má souvislost s Milanovou zálibou v počítačových hrách a 

prochází celým seriálem. Na začátku seriálu Milan (Guru) rozehraje hru po síti 

s uživatelem Red Devil (Míša). Oba jsou vyrovnanými spoluhráči, jednou vítězí Red 

Devil, jednou Guru. Celá hra má několik úrovní, kdy spolu oba bojují. Milanovi na hře 

hodně záleží, chce ji vyhrát stejně jako Míša. Vzájemně si po odehraném kole ještě píší 

na chatu. Právě díky chatu je hodně pravděpodobné, že prozradí svou identitu, diváci 

tak čekají na moment, kdy se tak stane. Dája a Roman se po celý seriál Milana ptají, 

jestli se nechce s Red Devilem sejít, aby věděl, o koho se jedná. Jejich identita ale touto 

cestou není vyzrazena. V posledním díle, kdy už se po více než sedmi měsících chýlí 

hra ke konci, omylem zasáhne Dája a díky jejímu činu – vypojí monitor – Red Devil 

vyhraje. Milan je naštvaný, protože vše napovídalo tomu, že by jinak vyhrál on. Dája, 

která si uvědomí, co způsobila, se snaží situaci napravit. Dája chvíli věděla, že je Míša 

Red Devil, a u Milana při odpojení monitoru zjistila, že je Guru. Snaží se tak situaci 

Míše vysvětlit, ale ona si myslí, že Milan o ní celou tu dobu věděl. Hra tak v posledním 

díle končí výhrou Míši. 

Druhý příběh je taktéž spjatý s Míšou a prochází celým seriálem, někdy 

vystupuje do popředí, jindy se o zamilovanosti Milan zmíní jen jako vypravěč. Milanův 

bratr Roman zjistí, že se Milanovi Míša líbí, ale nijak nezasahuje, jen informaci předá 

Dáje. Milan se snaží Míše pomoci v situaci nouze, kdy utekla z domova, na své oslavě 

narozenin jí chce věnovat svůj skateboard, ale ona odmítá. Milan neví, jak se dostat do 
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Míšiny blízkosti. Dája se mu snaží pomoci, tak domluví jako odměnu za pomoc Míše na 

útěku lekce na skateboardu. Když Míša svůj dluh splatí, zdá se, že už Milan nemá další 

šanci. Na lyžařském výcviku má dát Milan Míše polibek, ale neodváží se. Po vyzrazení, 

že je Milan Guru a Míša Red Devil, naprogramuje Milan svou vlastní počítačovou hru, 

kterou ukazuje Jirkovi. Žádá ho o pomoc při zpracování grafiky. Hru uvidí naštvaná 

Míša na Milanově novém mobilním telefonu. Milanovi se mobil ztrácí a Dája ho najde 

v batohu Míši, která je obviněná z krádeže, vše se ale vysvětlí. Míša tvrdí, že se chtěla 

jen podívat na celou hru a že ho pak chtěla vrátit. Milan Míše odpustí, věnuje jí CD 

s kompletní hrou a definitivně svůj skateboard. Míša v závěru seriálu pozve Milana do 

kina. 

Kamarádství mezi Milanem a Dájou provází taktéž celý seriál. Milan má Dáju 

rád, ale když se k nim dočasně nastěhuje kvůli babičce, která musí strávit několik dní 

v nemocnici, není ze situace nadšený. Dája neustále něco povídá, mnohdy ruší Milana 

z oblíbených činností. Milan ale Dáje pomáhá například s její novinářskou kariérou, 

chodí spolu do klubu na koncerty, tančí spolu na plese. Jejich kamarádství neohrozí ani 

zásadní vypnutí monitoru při Milanově hře.  

Poslední příběh, který je spjatý s Milanem a fotbalem, prochází celým seriálem, 

ale je umocněný až v závěrečném díle. Samotný příběh předestírá situace na fotbalovém 

hřišti ve druhém díle. Zápas za stavu 0:0 o poločase není dobrý, gymnázium potřebuje 

vyhrát. Milan nakreslí Dáje na papír taktiku, jak lze dát gól. Tuto taktiku nakonec 

fotbalisté využijí a vytěží z ní gól. Milan se navíc u trenéra mužstva přimlouvá za 

založení týmu roztleskávaček. Protože jeho poslední metoda byla účinná, trenér 

souhlasí. V posledním díle příběh graduje. S odchodem čtvrtých ročníků odchází i dobří 

hráči. Trenér se jde podívat na hodiny tělesné výchovy do prvního ročníku, aby zkusil 

zajistit nové posily. Milan mezi nimi ale není, fotbal mu nejde, což se stane námětem 

Ghostova komiksu. V posledním díle přijede k Doubravům strýc Dragomír, který chce 

Milanovi pomoci, trénuje s ním fotbal. Nakonec se domluví s Romanem, aby se u 

trenéra přimluvil za nominaci Milana na zápas alespoň na střídačku. Milan v závěru za 

stavu 5:0 (mužstvo gymnázia prohrává) nastoupí do hry a z penalty střelí gól. Ghostův 

komiks tak napraví Milanovu zkaženou reputaci. 

 

S Dájou jsou spjaté především tři příběhy, a to výše popsané kamarádství 

s Milanem, zamilovanost do Jirky a především její reportérská vášeň. 
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Dájina touha stát se reportérkou prochází celým seriálem. Již od prvního dílu 

se Dája snaží proniknout do redakce 4 teens, zaujmout článkem. Dostane za úkol napsat 

o fotbale, kterému nerozumí. Snaží se zaujmout členy redakce Radka a Michala 

především snahou o odhalení identity Ghosta, snaží se přijít s novou informací jako 

první, ale Ghost je vždy rychlejší než ona. Dája tak postupně píše články na různá 

témata. Obsahy jejích článků se často shodují s námětem Ghostových komiksů, které 

jsou výstižné a nejsou anonymní. Identitu Ghosta nakonec odhalí jen díky Milanovi, 

redakce ale její článek o odhalení neotiskne, chtějí udržet tajemství kvůli napětí. Dáje se 

i tak podaří ve 4 teens prosadit a stane se členkou redakce. 

Dáje se v seriálu líbí Jirka, tento příběh je rozvíjen jen v rámci pátého dílu na 

lyžařském výcviku. Dája dostane od neznámého ctitele dopis s jejím portrétem a 

vzkazem, že má přijít v určitou hodinu do posilovny. Dája si myslí, že je to Jirka, ale 

nakonec přijde Jindra. Dája je zklamaná a Jindra taktéž, kvůli tomu se opije. Na základě 

kresby, kterou dostala, se nejdříve domnívá, že je Ghostem Jindra.  

 

Okolo Paty se rozvíjí taktéž několik příběhů. Jeden týká se především jejího 

problému s anorexií a z něj dalších vyplývajících důsledků, dalším je příběh založení 

týmu roztleskávaček a poslední o její zálibě v chlapcích. 

Příběh Paty, její krásy a následné anorexie se rozvíjí především ve dvou 

dílech, a to ve druhém a v šestém. Ve druhém díle matka Paty oznámí, že dostala první 

zakázku na fotografování. Matka má neustále narážky na její postavu, ptá se jí, jestli už 

zase nepřibrala. Paty se chce líbit, chce dělat modelku, proto je matčinými narážkami 

ovlivněná. Začne brát její pilulky proti hladu a přestane jíst. Na základě nedostatku 

energie zkolabuje a musí do nemocnice. Diagnóza zní jasně – podvýživa. Dája chce o 

jejím problému napsat anonymní článek, ale Ghostův komiks identitu Paty prozrazuje. 

Paty se v šestém díle chystá na ples, matka jí koupí šaty, ale nejdou dopnout. Znovu má 

narážky na postavu Paty a říká, že musí zhubnout. Tentokrát zasáhne otec a řekne, že 

Paty hubnout nebude, protože nechce, aby se opakovala stejná situace. Paty ale i tak 

omezí denní dávky jídla. V šestém díle je součástí příběh fotografování. Její matka na 

základě doporučení vybrala známého fotografa. Paty z něj má ale nepříjemný pocit, 

protože se jí pořád dotýká. Svěří se s tím několika spolužákům, Petr si dá tu práci a na 

internetu najde, že už byl tento fotograf jednou odsouzený za pohlavní zneužívání. Petr 

ukáže článek otci Paty, ihned jedou do ateliéru a včas zasáhnou. 
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Příběh založení družstva roztleskávaček prochází celým seriálem, ale zpočátku 

spíše okrajově a v mysli Paty. Teprve v šestém díle je tým doopravdy založen a vede ho 

díky Paty a Dáje matka Míši Turkové. Paty ale nečekala, že dostane podmínečnou šanci 

něco dokázat, protože na konkurzu byly lepší dívky. Díky trénování a podpoře otce se 

ale dokáže zlepšit natolik, že se stane kapitánkou. 

Poslední příběh se týká osobního života. Prochází celým seriálem. Paty se 

domnívá, že může získat kteréhokoli chlapce. Zpočátku bojuje o přízeň Romana, ale 

není úspěšná. Na oslavě Milanových narozenin má poměr s Davidem. Na lyžařském 

výcviku se snaží dostat do blízkosti instruktora Kryštofa, ale taktéž není úspěšná. 

Nakonec začne chodit s Petrem, bývalým skinheadem. 

 

Míša kolem sebe rozvíjí příběhy čtyři, dva z nich jsou spojené s Milanem a byly 

popsány výše, třetí se týká její záliby ve skateboardu a čtvrtý je spjatý s matkou. 

Míšin „skateboardový“ příběh prochází celým seriálem, ale nejvíce se rozvíjí 

v díle prvním. Míša díky neopatrné jízdě přes silnici způsobí malou dopravní nehodu a 

musí jít podepsat protokol na policii. O incidentu se dozví Míšina matka, skateboard jí 

zabaví a dostane ještě zákaz hraní na počítači po osmé hodině večer. Míša je ze všech 

zákazů naštvaná, navíc nerada tráví doma večery sama, viz čtvrtý příběh. Míša se 

rozhodne utéci z domova. Přespává pod u-rampou, nechodí do školy. Milan ji tam 

spatří a přinese jí teplé oblečení, jídlo a slibuje, že ve škole nikomu neřekne o jejím 

úkrytu. Míšina matka ji hledá, ale není úspěšná. Míša se účastní oslavy narozenin 

Milana a poté se vrátí domů. Míša se v průběhu seriálu v jízdách a tricích zdokonaluje, 

trénuje ve svém volném čase na u-rampě. V činžáku, kde bydlí, ale nesmí na 

skateboardu jezdit, ale zásadně toto pravidlo porušuje. Domovník tak její skateboard 

hodí popelářům do auta, kde je zničen. Míša nemá na čem trénovat a závody se blíží. 

Milan jí půjčí svůj a ona závod v sedmém díle vyhraje. 

Příběh spojený s její matkou taktéž prochází celým seriálem, v některých 

dílech ustupuje do pozadí, v prvním a šestém díle do popředí. Míšina matka si po 

večerech přivydělává jako břišní tanečnice. Míša to vidí nerada, protože je pak sama 

doma, často se kvůli tomu hádají. V šestém díle navíc její spolužáci přinesou do třídy 

fotku její matky a dělají si z Míši srandu, že je její matka striptérka. Dája a Paty se snaží 

Míše pomoci a jdou za paní Turkovou pro rozhovor, aby vysvětlila, o čem je břišní 

tanec. Vzniká tak další komiks, ale Míše nepomůže. Díky založení týmu roztleskávaček 
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dostane Paty nápad, že díky pohybovému nadání by mohla paní Turková jejich tým 

trénovat. Míšina matka tak přestane chodit do klubu. 

 

Kamila kolem sebe rozvíjí dva příběhy, jeden se týká rodinné situace a 

následného útěku z domova, druhý se týká jejího působení v převleku za Maxe ve 

Scoolbandu. 

První příběh se uzavírá v jednom díle. Kamila již nedokáže bydlet v se svým 

otcem alkoholikem, a proto se rozhodne domov opustit. Na náměstí v zimě žebrá o 

peníze, vidí ji ostatní bezdomovci a nabídnou jí, že s nimi může přebývat ve squatu. 

Kamilu vidí žebrat Jirka, následně vychází ve 4 teens komiks. Spolužáci ji další den 

najdou na stejném místě, jak si přivydělává hraním na kytaru na ulici. Milan navrhne 

řešení, že může bydlet u Dáji. Společně spolužáci vymyslí lest na jejího otce a přinutí 

ho přihlásit se do léčebny. U Kamily doma nainstalují reproduktory, do nichž pouští 

hlasy. Otec Kamily se tak má vyděsit a dobrovolně se do léčení přihlásit. Jejich záměru 

je dosaženo, Kamila se může nastěhovat zpátky domů. Díky tomu ale Kamila zameškala 

ve škole hodiny, musí dohánět látku a udělat reparát z dějepisu. Díky Dáje, která jí 

zařídí omluvenku od doktorky, se tak může naučit a reparát složí. 

Druhý příběh je taktéž rozvíjen jen v rámci jednoho dílu. Kamila se chce dostat 

do Scoolbandu, ale ví, že je to chlapecká kapela. Proto se vydává za Maxe. Je do kapely 

přijata, ale díky prstenu, který si zapomene sundat, ji poznává jak Dája, která ale mlčí, 

tak Linda, která tajemství ostatním členům kapely vyzradí. Kamila tak z kapely odchází, 

ale publikum si ji v dalším díle vyžádá a Kamila se stává oficiální členkou Scoolbandu. 

 

Amos kolem sebe rozvíjí dva příběhy, jeden se týká jeho zájmu o hudbu a přijetí 

do Scoolbandu a druhý příběh se týká jeho barvy pleti a starostí, které s tím má. Příběh 

bude popsán v souvislosti s Petrem. 

Amosův první příběh prochází seriálem od třetího dílu, který je Amosovi 

převážně věnován. Amos se jde podívat na konkurz Scoolbandu, ale přímo tam se do 

kapely nedostává. Nabízí nově vzniklému Scoolbandu prostory garáže v jejich domě, 

kde se mohou scházet a zkoušet. Nejprve pomáhá Milanovi s aparaturou a se zvukem, 

ale postupně se do kapely zařadí jako saxofonista. V dalších dílech Amose mohou 

diváci vidět jako člena kapely, ale taktéž jako DJ v klubu. 
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Petrovi není věnovaný žádný konkrétní díl, přesto jeho osudy sledujeme. První 

příběh se týká především jeho vyznání a postoje vůči Amosovi, druhý jeho náklonnosti 

k Paty. 

První příběh prochází seriálem od prvního do třetího dílu, kde se uzavírá. Týká 

se Petrových sympatií se skinheady a nesnášenlivosti vůči Amosovi. Petr a Marek 

nemají rádi Amose kvůli barvě pleti, nadávají mu, uráží ho, vyhrožují a chtějí ho i zbít. 

Petr ve třetím díle přinese do školy nabitou zbraň, kterou chce Amose postrašit. Stane se 

ale neštěstí a Marek postřelí školníkovu fenu Astu. Od této chvíle si Petr uvědomí, že 

sympatizování s podobnou partou mu přináší jen problémy a z party vystoupí, Amose 

už neprovokuje. 

Druhý příběh prochází celým seriálem a týká se Petrovy náklonnosti k Paty. 

Od prvního dílu je patrné, že se mu Paty líbí, průběžně se ji snaží zvát do kina, být v její 

blízkosti, ale ona nesouhlasí s jeho vyznáním. Petrovi se nelíbí, když se kolem Paty 

vyskytují chlapci. V šestém díle ale Paty pomůže z ohrožení fotografa. Petrovi se tak 

v šestém díle podaří Paty pozvat do kina a začnou spolu chodit. 

 

Jirkovi  se seriál věnuje především jako Ghostovi, druhý příběh se týká Marie, 

kterou potkal na lyžařském výcviku, a třetí účinkování v kapele. 

Příběh spjatý s Marií se uzavírá v rámci jednoho dílu, kdy jede škola na 

lyžařský výcvik. Jirka ihned po výstupu z autobusu spatří krásnou dívku před hotelem, 

jejich ubytování je ale ještě dva kilometry vzdálené. Ale ani to nebrání Jirkovi, aby za 

Marií chodil. Postupně se spolu seznamují, Jirka Marii ukazuje svoje komiksy a nabídne 

jí, že nakreslí její portrét. Marie souhlasí a jejich vztah začne být intimnější. Následující 

den vidí Jirka Marii s malou holčičkou a později od jiné recepční na hotelu zjistí, že je 

Marie vdaná a že malá holčička je její dcera. Tímto se příběh na konci dílu uzavírá. 

Jirkův druhý příběh je sledován spíše okrajově, i on se přihlásí na konkurzu do 

Scoolbandu. Je přijatý a hraje v kapele na basovou kytaru. 

Nejzásadnější příběh spjatý s Jirkou je jeho, resp. Ghostovo vydávání komiksů. 

Tento příběh je provázen celým seriálem a je jedním z nejdůležitějších, příběh je 

ústřední. Do školního časopisu 4 teens začnou chodit anonymní komiksy, které vždy 

zachycují nějakou situaci, co se ve škole udála. Komiksy jsou vtipné, výstižné, ale jen 

pro ty, kterých se netýkají. Pokud je v komiksu někdo ze studentů, bývá většinou 

zachycen v nějaké typické situaci, komiksy dále mohou odhalovat soukromí studentů 

anebo upozornit na nějaký problém. I když redakce neví, o koho se jedná, vždy jeho 
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komiks vydá, protože je výstižný. Po situaci, kterou zachycuje, přijde téměř okamžitě. 

Jirkova identita je ale náhodně odhalena ve čtvrtém díle díky jeho profilu na školních 

webových stránkách. Michal a Radek se ale s Jirkou dohodnou, že to dále zůstane 

utajeno. Jirku dále odhalí Milan a následně to řekne Dáje, i Scoolband ví, že Ghost je 

Jirka. Všichni se ale domluví, že čím méně lidí to ví, tím lépe pro udržení napětí.   

 

Linda je v seriálu často zobrazovanou postavou, která svým spolužákům 

znepříjemňuje život. Seriál nesleduje její konkrétní příběh, ale s mnohými zápletkami je 

Linda v souvislosti. 

 

Scoolband je chlapecká školní kapela, jejíž příběh je taktéž sledován, v rámci 

hlavních postav. Příběh Scoolbandu je rozvíjen od třetího dílu, kdy skupina vystupuje 

v klubu, Amos členy následně pozve k sobě na after party. Po hádce se ale skupina 

rozpadne. Dája jako reportérka se snaží natočit rozhovor se členem Rosťou a navrhne 

mu, aby založil novou kapelu. Rosťovi se nápad líbí a po škole vyvěsí letáky oznamující 

datum konání konkurzu. Přihlásí se několik studentů, ze kterých je nový Scoolband 

složen – Rosťa, Radek, Albert, Amos, Max a Jirka. I když je následně Maxova identita 

vyzrazena, publikum si Kamilu vyžádá zpátky, stane se tak jedinou ženskou členkou. 

Kapela pak hraje v klubu, na školním plese a při dalších příležitostech. Scoolband má 

velký úspěch. 

 

Výše vykreslené příběhy tak dokazují, že se tvůrci seriálu snažili zachytit 

nejrůznější témata současnosti – anorexie, šikana spojená s rasismem, rodičovskou 

neschopnost věnovat se svým dětem naplno kvůli pracovní vytíženosti nebo finanční 

problémy neúplných rodin. Vždy je ale problém vyřešen s optimistickým vyzněním. 

 

I tvůrci seriálu 4teens dokázali naplnit princip seriality. Napínavým a 

sjednocujícím prvkem je především příběh časopisu 4 teens, tajemného Ghosta a jeho 

komiksů. Tvůrci seriálu určili sedm hlavních hrdinů a každému z nich pak určili jeden 

díl, ve kterém se nejvíce rozvíjí jeho příběh. Paralelních příběhů je v seriálu hodně, 

vzájemně se prolínají, některé příběhy prochází celým seriálem, jiné se uzavírají v rámci 

jednoho až tří dílů. Tyto kratší díly jsou pro seriál velmi důležité, udržují napětí a jsou 

součástí seriálu jako celku. Každý příběh je tak důležitý pro nějaký moment, který může 

z určité situace vyplynout. 
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Každý díl rozvíjí nebo posouvá nějaký příběh, a proto i když jen tři díly končí 

vyloženým napětím, diváci jsou díky ostatním nedořešeným příběhům vystaveni 

otázkám, na které zatím nemají odpověď – tu mohou najít v následujícím díle nebo si 

počkat ještě do dílů dalších. 

 

3.7.4 Hudba, titulky 

Seriál 4teens doprovází hudba kapely Charlie Straight. Skladba School Beauty 

Queen zůstane se seriálem spjatá, uvádí seriál a je zároveň závěrečnou skladbou. Části 

skladby jsou použity i v rámci seriálu při různých scénách. 

 Úvodní titulky jsou statické a ohlašují pouze název seriálu a díl. V prvním díle 

jsou představeny všechny hlavní postavy, jejich jména, ale ne jména herců. Úvodní 

záběry právě na hrdiny jsou zobrazeny na pomezí komiksu a reálné postavy. Na začátku 

každého dílu se Milan znovu představí, zhodnotí situaci ze svého pohledu a uvede 

diváky do časové roviny, shrne, čím se na škole „proslavil“ nebo zhodnotí současnou 

situaci. Všechny díly začínají stejnými záběry na Milana, jak jde do školy. Jeho 

důležitost podtrhuje i komiksové zobrazení spolu se jménem, které je vždy přítomno na 

začátku každého dílu. Úvodní titulky pak nezasahují do první scény. 

Hudba se vyskytuje především ve scénách, kde neprobíhají dialogy, je použita i 

v místech, když Milan komentuje vzniklou situaci. Hudba doprovází vždy i nově 

nakreslený Ghostův komiks. Vždy je použita hudba, která má podtrhnout důležitost 

daného momentu. 

Závěrečné titulky nejsou statické, hudbou k nim je opět skladba School Beauty 

Queen. Při titulcích ještě běží ve zmenšeném formátu závěrečná scéna.  

V každém díle vždy scéna začíná za přítomnosti osoby, jejíž příběh v daném díle 

převažuje. Každý díl končí Milanovým komentářem k aktuálnímu dílu. 

 

3.7.5 Ohlasy v médiích 

Týdeník Televize 

V Týdeníku Televize se článek o 4teens objevil v čísle, kdy měl seriál premiéru. 

Autorka článku přináší obecné a základní informace o seriálu (7 dílů, natáčelo se 

v Ostravě), zajímavosti z natáčení, cituje režiséra, a tak se čtenáři a diváci dozvídají, že 

se měl seriál původně jmenovat Gymplíz (název se neujal), že se scénář několikrát 
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upravoval, jak probíhaly castingy (vždy dva adepti na jednu postavu), že hlavní postava 

byla upravena na míru přímo herci, i když profilově vypadala úplně jinak, nebo s jakými 

problémy se natáčecí štáb musel potýkat (nedostatek sněhu při natáčení lyžařského 

výcviku). „Donutit třicet teens ve třídě, aby byli během příprav záběru potichu, je 

naprosto nemožné. Na druhou stranu musím říct, že jsem to čekal i horší. Nesnáším 

dusno na place.“228 

V následujících číslech jsou otištěny rozhovory s Adrianou Neubauerovou, 

Zuzanou Slavíkovou, Zdeňkou Žádníkovou-Volencovou a Ester Kočičkovou. 

V rozhovorech je seriál 4teens zmíněn pouze okrajově. 

Po skončení seriálu už se žádný další článek seriálu nevěnuje, v průběhu vysílání 

jsou zveřejněny hrubé nárysy obsahů jednotlivých dílů. 

 

TV Plus 

Týdeník TV Plus seriálu jako takovému věnuje pouze krátký úvodní článek 

v době premiéry prvního dílu. Čtenáři se dozví pouze základní informace o 

charakteristice seriálu. „ Česká televize přichází s novinkovým sedmidílným seriálem 

4teens vyprávějícím o českých teenagerech, jejich dospívání a rebeliích.“229 Následuje 

výčet herců. 

U obsahu prvního dílu jsou ještě dodány informace o tom, proč se seriál vůbec 

jmenuje 4teens. „Jazyková hříčka z názvu časopisu  - 4 teens (For teens – pro náctileté) 

uvozuje mozaiku osudů, které přivedou na televizní obrazovky teenagery a jejich 

spolužáky či přátele.“ 230 

O několik čísel později je otištěn rozhovor s Janou Janěkovou, jednou 

z maminek. Seriálu se týká pouze jedna otázka a herečka na ni odpovídá přispěním 

veselé historky z natáčení a hrubým popisem rodiny, ve které hraje zmíněnou maminku. 

V průběhu vysílání seriálu jsou uvedeny vždy krátké obsahy dílů, po skončení seriálu už 

žádný článek nenásledoval. 

 

TV Magazín 

Seriálu se časopis věnuje v čísle, které následovalo po premiéře prvního dílu. 

Autorka seznamuje čtenáře a diváky s hlavními „dětskými“ postavami, jejich 

                                                 
228 JANDOUREK in KUDELOVÁ, Gabriela. Příběhy ze školních lavic. Týdeník Televize. 9. – 15. 5. 
2011, č. 19, s. 8-9. 
229 4teens začíná. TV Plus. 7. – 13. 5. 2011, č. 19, s. 5. 
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základními charaktery a naznačuje, že „každý z nich má i svoje malé tajemství. A právě 

toto tajemství začne vyzrazovat komiks, který posílá záhadný autor do školního časopisu 

4 teens“231. Zazní i jméno režiséra a informace o tom, že seriál režíroval poprvé 

v životě, vysvětluje název města, ve kterém se děj odehrává (Orlov – podle města 

Orlová, odkud pochází záběry z gymnázia), i zde popisuje obtíže s nedostatkem sněhu 

při natáčení lyžařského výcviku. Představena je hlavní postava Milana Doubravy a Míši 

Turkové a dojmů jejich představitelů z natáčení. Ty nakonec přidal i Miroslav Etzler. 

Miroslav Táborský o několik čísel dále poskytl rozhovor, ale i zde o seriálu 

mluví spíše okrajově – pouze o postavě, kterou herec ztělesňuje. V průběhu vysílání 

týdeník přináší u každého dílu krátký obsah, další článek se již neobjevuje. 

 

Právo 

Deník Právo o 4teens nepřináší žádný článek, který by začátek seriálu uvozoval, 

ani po skončení se nevyskytl žádný shrnující či hodnotící článek. V televizním 

programu je uvedena pouze charakteristika seriálu – tedy seriál o gymnazistech 1. 

ročníku, jejich starostech, tajemstvích a přátelstvích. 

 

Mladá fronta Dnes 

Tento deník věnuje seriálu jeden článek, v den premiéry prvního dílu. Mirka 

Spáčilová hodnotí první díl seriálu, vyjádřeno v číslech: 50 %. Autorka ve své recenzi 

rozebírá především slabé stránky, kladně se zmiňuje pouze o komiksu a některých 

„milých prvcích“ či o zajímavých nových tvářích, které seriál představil. 4teens navíc 

přirovnává k českým filmům: seriálu chybí proaktivnost jako v Gymplu a nemá ani 

drzou bezprostřednost Snowboarďáků.  

Negativně se vyjadřuje ke scénáři, který byl několikrát přepisován, proto herci 

dostali finální verzi kolikrát až přímo na místě natáčení, hlavní postavu přirovnala ke 

známé postavě Válečka ze seriálu Kamarádi. „P řípadná původní originalita tedy 

vyvanula a zůstal povšechný rodinný příběh, který se drží více méně při zdi.“232 Nelíbí 

se jí ani dlouhé komentované představování míst, přítomnost komiksu navíc zdvojuje, 

opakuje a zdržuje. „Jazykově i rytmicky přiškrcenou podívanou sice zdobí pár 

zajímavých nových tváří i zábavných nápadů v čele s party proti vůli oslavence, ale její 

                                                                                                                                               
230 4teens. TV Plus. 7. – 13. 5. 2011, č. 19, s. 33. 
231 SEIDLOVÁ, Monika. V hlavní roli 4teens. TV Magazín. 14.- 20. 5. 2011, č. 20, s. 12. 
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konkrétní uhlazenost vyhoví spíše generaci rodičů a prarodičů než náctiletým, o něž tak 

usilovala.“233 Na konci své recenze se zamýšlí nad dnem a časem, kdy se seriál vysílá - 

opravdu sedí teenageři v pátek ve 20:00 doma u televize? 

 

Lidové noviny 

V Lidových novinách žádný článek o 4teens ve sledovaném období nevyšel. 

V programové části byl vždy u seriálu zmíněn jen název dílu a následoval krátký výčet 

herců. 

 

Portál České televize 

Na oficiálních stránkách České televize najdou diváci podrobné informace o 

seriálu, o začátcích natáčení, o hlavních postavách, hercích (rozhovory a záznamy z 

chatů), titulní skladbě, tvůrcích, informace o cílové skupině a taktéž diskuse. Je patrné,  

že mnoho informací, někdy i v nezměněné podobě, se vyskytlo v tisku, proto byl portál 

České televize jedním ze zdrojů pro čerpání podkladů. 

Zajímavé bylo sledovat hlavně diskusi, která se rozvinula po odvysílání celého 

seriálu. Diváci chtějí především nové díly, protože seriál hodnotí jako „skvělý“, 

„úžasný“, „nejlepší, co jsem kdy viděl/a“. Na druhou stranu se našli tací, kteří hodnotí 

postavy poměrně nelichotivě. I když se lze domnívat, že hlavními diskutujícími byli 

teenageři, pozitivně reagovali i dospělí, kteří v diskusi „přiznali“ svůj věk.  

Webové stránky České televize jsou navíc obohaceny fotkami a videi z natáčení, 

což přispívá k lepší prezentaci a větší přitažlivost pro diváky. 

 

Česko-Slovenská filmová databáze 

4teens na tomto portále, kde seriály a filmy hodnotí především diváci, dosáhl 

celkového hodnocení 51 %234. V diskusi pod poměrně krátkou prezentací seriálu se 

vyskytují spíše negativní ohlasy: „přehlídka bídy s nouzí“, „míjející se realita“, „špatná 

představa tvůrců o dnešní mládeži“, „další zbytečný seriál“, „ohrané náměty“, „špatný 

vtip ČT“.235 

                                                                                                                                               
232 SPÁČILOVÁ, Mirka. Seriál pro mladé v pátek večer? Spíš pro rodiče. Mladá fronta Dnes. 13. 5. 
2011, roč. XXII, č. 112, s. B9. 
233 tamtéž 
234 Údaj platný k 31. 1. 2012. Zdroj: csfd.cz [online]. 2012. [cit. 2012-01-31]. 4teens. Dostupné 
na WWW: <http://www.csfd.cz/film/281963-4teens>. 
235csfd.cz [online]. 2012. [cit. 2012-01-31]. 4teens. Dostupné na WWW: 
<http://www.csfd.cz/film/281963-4teens>. 
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Na druhou stranu někteří diváci hodnotili seriál kladně: „vtipné, uvěřitelné“, 

„seriál má spád“, „cool nádech“, „moderní“, „přijatelný castingy“, „seriál, který nic 

nezkazí“, „výborná znělka“.236 

 

Shrnutí ohlasů 

Jedinou recenzi v tištěné podobě vydala Mladá fronta Dnes, a to po odvysílání 

prvního dílu. Recenze je spíše kritická, Spáčilová seriálu vyčítá především přepisování 

scénáře, dlouhé komentování nebo zdvojené scény. Časopisy stejně jako u seriálu 

Dobrá čtvrť přinášejí obecné informace, a to s předstihem nebo v průběhu vysílání, 

stejně tak jsou otištěny rozhovory s herci. Na internetových portálech se taktéž mísí 

názory diváků – pozitivní a negativní, na stránkách České televize, kde odpovídali 

fanoušci, jsou reakce logicky pozitivní. 

 

3.8 Komparace 

Seriály Dobrá čtvrť a 4teens se v mnohém liší, v některých prvcích se shodují. 

Oba seriály jsou natáčeny z prostředí střední školy, konkrétně gymnázia, Dobrá čtvrť 

z pražského a 4teens z menšího městského. Oba seriály byly natáčeny na skutečných 

gymnáziích.  

Dobrá čtvrť je o studentech čtvrtého, tedy maturitního ročníku na gymnáziu, a 

sleduje osudy čtyř spolužáků. Chybí zde role vypravěče. I když je pojícím prvkem 

studentů škola, seriál se především zaměřuje na jejich osobní životy a sledujeme i 

příběhy rodin. Nejvíce zastoupenou a sledovanou postavou je Zuzana, což potvrzuje i 

fakt, že je přítomná v poslední scéně každého dílu. Autorka seriálu využila paralelních 

příběhů, neboli alternujících sekvencí, kdy se příběhy dějí odděleně, ale vzájemně se 

protínají. Protože seriál sleduje osudy i rodinných příslušníků, je v každém díle drženo 

napětí tím, že se objeví v některém z příběhů důležitý, zásadní nebo rozhodující 

moment. Napětí je drženo hned od prvního dílu, kdy Zuzana uteče z domova. Seriál 

sleduje i příběh třídní profesorky, jejího profesního i osobního života, načrtává i osudy 

dalších dvou profesorů, což v seriálu 4teens chybí. Tento příběh je na všech ostatních 

nezávislý. Seriál nemá žádný ústřední příběh, čímž se taktéž liší od 4teens. Časové 

rozvržení je rovnoměrné, celý školní rok je do jedenácti dílů rozvržen rovnoměrně. 

                                                 
236 csfd.cz [online]. 2012. [cit. 2012-01-31]. 4teens. Dostupné na WWW: 
<http://www.csfd.cz/film/281963-4teens>. 
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V seriálu jsou zachyceny aktuální problémy ve školství – například přítomnost 

mobilních telefonů, díky nimž se studenti nesoustředí na vyučování. Stejně tak jako 

v seriálu 4teens jsou zobrazeny aktuální problémy – shodně je zobrazen útěk z domova 

nebo neschopnost rodičů věnovat větší pozornost svým dětem, ale i další, ovšem 

v seriálech rozdílné – rasismus, šikana, úspěchy v podnikání apod. Seriály se liší i 

cílovou skupinou. Dobrá čtvrť se zaměřuje na celou rodinu, zatímco 4teens je věnovaný 

spíše mladším divákům, teenagerům. 

4teens se liší od Dobré čtvrti taktéž tím, že má sedm hlavních hrdinů, a každý 

z těchto dílů je věnován právě jedné z těchto postav, jejíž příběh dominuje, ale zároveň 

jsou všemi sedmi díly protkány další příběhy, které procházejí celým seriálem. V rámci 

školy se tak setkáváme se studenty prvního ročníku. Je přítomný vypravěč, tzv. 

vypravěč uvnitř diegese, který je zároveň jedním z hlavních hrdinů. Na rozdíl od Dobré 

čtvrti je zde ústředním příběhem komiks tajemného Ghosta, který vydává školní časopis 

4 teens. Těchto komiksových postaviček je využito i při představení jednotlivých 

hrdinů, každý z nich má svou podobu. Autorky seriálu zde využily stejně jako 

scenáristka Dobré čtvrti alternujících sekvencí, tedy paralelních příběhů, které se 

prolínají. Ve 4teens ale nejsou sledovány osudy rodin, pouze dokreslují příběhy 

mladých hrdinů. Seriál stejně jako Dobrá čtvrť nesleduje příběhy školy jako takové. 

Nesleduje ani osudy jediného profesora. Díky přítomnosti tajemného komiksového 

hrdiny je udržováno největší napětí. I když je jeho identita ve čtvrtém díle prozrazena, 

díky ostatním příběhům nebo osudům sledovaným po celý seriál je udržováno napětí. 

Přestože se s každým dílem uzavře příběh jednoho z hrdinů, jsou v seriálu i takové 

příběhy, které procházejí celým seriálem nebo podstatnou částí dílů. Seriál 4teens se 

ještě od Dobré čtvrti liší tím, že se podobá americkým seriálům o teenagerech, a to 

především díky přítomnosti týmů roztleskávaček, což není typické pro české školství, 

seriál sleduje i osudy fotbalového týmu, což s roztleskávačkami souvisí, a dále je zde 

přítomná školní kapela – ta je v Dobré čtvrti taktéž, ale odpovídá spíše zájmovému 

kroužku, ve 4teens je jedná o „garážovou skupinu“.  

 

Analýza ohlasů na seriál ukázala, že časopisy zaměřené na televizní programy se 

o seriálech zmiňují v obecných souvislostech, a to většinou před premiérou. V průběhu 

dalších dílů časopisy přináší rozhovory s hlavními postavami, které se seriálů dotýkají 

okrajově. V televizních magazínech tak nejsou články, které by seriály hodnotily. 
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V denním tisku se nachází recenze, ale žádné z nich nejsou otištěny po 

odvysílání celého seriálu, většinou po jednom nebo dvou odvysílaných dílech – to platí 

hlavně pro Mladou Frontu Dnes. Ostatní deníky o seriálech buď nepíší vůbec, nebo 

stejně jako časopisy přinesou základní informace o vysílaném seriálu. 

Stránky České televize, kde do fór a diskusí přispívají většinou fanouškové 

seriálu, najdeme tím pádem ohlasy pozitivní. Na portále csfd.cz se názory mísí, díky 

hlasování je možné sledovat oblíbenost seriálu vůči ostatním. 

 

3.9 Komparace seriál ů před rokem 1989 a po roce 1989 

Pokud bychom měli krátce srovnat seriály natočené před rokem 1989 a po roce 

1989, můžeme zde najít shodné i rozdílné prvky. Ve třech seriálech natočených před 

rokem 1989, My všichni školou povinní, Bylo nás šest a Třetí patro, se objevuje prvek 

začínajícího učitele, ale v žádném z analyzovaných seriálů po roce 1989 se tento prvek 

neobjevil.  

Co se týče zasazení seriálů do školního prostředí, pak se žádný ze dvou 

analyzovaných seriálů po roce 1989 neodehrává na základní škole237, Dobrá čtvrť i 

4teens jsou zasazeny do prostředí gymnázia, Zkoušky z dospělosti taktéž. Třetí patro se 

tak odlišuje od ostatních, protože je z prostředí učiliště. Bylo nás šest je zase jediným 

seriálem, který se odehrává na vysoké škole. Zajímavé tedy je, že se autoři scénářů, 

pokud se jedná o střední školu, zaměřili předně na gymnázia.  

Pokud bychom měli srovnat například seriál My všichni školou povinní a Dobrou 

čtvrť, můžeme zde najít podobnost v tom, že oba seriály sledují i osudy rodin, nejen 

tedy studentů. Lze tak poukázat na návaznost seriálů, kdy se v obou objevují rodiny 

různě sociálně silné nebo naopak slabé. Dobrá čtvrť je hned po seriálu My všichni 

školou povinní nejvíce bohatá na příběhy. Rozdílnost najdeme ve školním prostředí, 

každý seriál je zasazen do jiného typu školní instituce (základní škola vs. střední škola). 

Do stejného ročníku na gymnáziu jsou zasazeny příběhy ze Zkoušek z dospělosti 

a Dobré čtvrti – sledují se osudy studentů v posledním ročníku na gymnáziu, i když ve 

Zkouškách z dospělosti je to pouze od plesu až po maturitu. Stejně tak se v obou 

seriálech objeví nová postava, v případě Zkoušek z dospělosti je to Mirek, v případě 

Dobré čtvrti Michal, kteří se v seriálu stanou velmi důležitou postavou, stejně tak se oba 

                                                 
237 Seriály Škola Na Výsluní a Škola pro život, které měly být původně taktéž analyzovány, se odehrávají 
na základní škole, a to v sedmé a osmé třídě. 
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zamilují do své spolužačky. Rozdílnost mezi těmito dvěma seriály je například 

v ukončení, kdy hrdinové Zkoušek z dospělosti projdou maturitou, zatímco Dobrá čtvrť 

končí před svatým týdnem. U obou seriálů shodně nevidíme přípravu studentů na 

maturitu. 

Seriál 4teens se od ostatních hodně liší, proto je obtížné ho s ostatními seriály 

porovnávat. Je to hlavně kvůli školnímu prostředí, které je v prvním ročníku na 

gymnáziu, a žádný jiný seriál ze stejné doby nebyl analyzován. Liší se i stylem 

zpracování – jednotlivé díly akcentují vždy jednu osobu, ale zároveň jsou po celý seriál 

rozvíjeny další příběhy. Kombinace těchto dvou metod se neprokázala u žádného ze 

zbylých seriálů. Na druhou stranu podobně jako Bylo nás šest má několik hlavních 

hrdinů, jejichž osudy paralelně sledujeme. Je zde i silný motiv konfliktů rodičů s dětmi, 

stejně jako u Zkoušek z dospělosti, ale i u Bylo nás šest. Seriál 4teens nápadně 

připomíná americké verze seriálů. 

Všem seriálům jsou společné i příběhy rodin, které se v seriálu sledují. 

V některých seriálech jsou příběhy více zdůrazňovány a sledovány osudy jednotlivých 

členů rodiny všech hlavních hrdinů (My všichni školou povinní a Dobrá čtvrť), v dalších 

seriálech je akcentován příběh pouze některé z rodin (Zkoušky z dospělosti), v ostatních 

seriálech je sledováno i rodinné prostředí, ale nejsou řešeny vztahy jednotlivých členů 

rodiny (Třetí patro, Bylo nás šest a 4teens). 

Podobnost postav můžeme vidět například u Ivana Trnky z Bylo nás šest a 

Honzy Opelíka z Dobré čtvrti, kteří se snaží za každou cenu o udržení kamarádství, 

podobnost motivu vyčerpané učitelky zase najdeme shodně v seriálu My všichni školou 

povinní a Dobrá čtvrť. 

U seriálů před rokem 1989 i po roce 1989 se jasně promítá doba, ve které byly 

seriály natočeny. U čtyřech seriálů natočených před rokem 1989 se promítá doba 

socialismu, jsou přítomny prvky organizací SSM a pionýrů (Zkoušky z dospělosti, Třetí 

patro), řeší se i tehdejší problémy, které školství provázely (hlavně v My všichni školou 

povinní). V Dobré čtvrti a 4teens se zase promítají problémy současné – mobilní 

telefony a vyrušování při hodinách (Dobrá čtvrť) nebo rasismus (4teens) a s ním 

spojené problémy. V seriálech Zkoušky z dospělosti, My všichni školou povinní a 4teens 

se jako dějový motiv objevuje krádež peněz. 

  

Při srovnání informování o seriálech v tisku před rokem 1989 a po roce 1989 

nastaly určité rozdíly. Na seriály natočené před rokem 1989 vycházely recenze, a to 
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většinou po odvysílání všech dílů. Jediný časopis Československá televize recenze 

nevydával, pouze dopředu informoval o premiéře seriálu, vždy týden před nebo v čísle 

premiéry seriálu. Diváci se tak po seriálech téměř vždy mohli spolehnout, že alespoň 

v některých denících nebo časopisech vyjde shrnující recenze. 

Po roce 1989 byly sledovány deníky i časopisy, časopisy ale vždy zaměřené na 

televizní program. Právě v těchto časopisech vycházely informace o seriálu před 

premiérou nebo v době premiéry (stejně jako v Československé televizi), v průběhu 

seriálu pak rozhovory s herci. V denících buď o seriálu neinformují vůbec, nebo přináší 

recenzi po odvysíláni jednoho či dvou dílů, u Dobré čtvrti se ale objevuje glosa i po 

odvysílání všech jedenácti dílů. Tradici recenzí si tak udržela hlavně Mladá fronta – 

Mladá fronta Dnes.  

Nedá se tak jednoznačně tvrdit, že se informování o seriálech, především 

recenze, změnilo. V současné době existují desítky časopisů, které se mohou seriály 

zabývat. Měla jsem možnost zkoumat ještě ohlasy na seriály Škola Na Výsluní a Škola 

pro život. Ohlasy na tyto seriály potvrzují, že se recenze objevily pouze v Mladé frontě 

Dnes, a to po odvysílání jednoho dílu. Pokud bychom tak zkoumali více seriálů, zřejmě 

by se tento trend potvrdil. 
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Závěr 

Školní prostředí je atraktivním tématem pro scenáristy z několika důvodů: každý 

člověk si prošel školní institucí, strávil v ní několik let života a má na ni vlastní 

vzpomínky. Navíc školní prostředí vždy vychází jako pozitivní, a to i přesto, že se 

někdy v seriálech objeví nesympatičtí učitelé, kteří mohou mít pro své chování 

vysvětlení. Škola je navíc prostředím, kam se chodí nejen kvůli vzdělání, ale i přátelům.  

Cílem mé práce bylo zanalyzovat šest seriálů, ve kterých dominuje školní 

prostředí, a to z hlediska seriality a metody udržování napětí. Seriály jsem zvolila na 

základě kritéria dominance školního prostředí v seriálu. První dvě kapitoly se zaměřily 

na obecný úvod do problematiky. První kapitola shrnuje dobové podmínky, které se 

promítají i do seriálů, především natočených před rokem 1989. Druhá kapitola je 

teoretickým úvodem do problematiky a vysvětluje zásadní pojmy, podle kterých jsou 

dále seriály analyzovány. 

Z analýz vyplynulo, že se seriály shodují v tom, jakým způsobem je napětí 

udržováno. Všemi seriály prochází několik příběhů, které mají vrcholy a gradují 

v různých dílech. Tím je divák udržován v pozornosti, postupné rozvíjení příběhů 

v divákovi vyvolává napětí a nutí ho, aby seriál i nadále sledoval.  

S udržováním napětí souvisí i zakončení jednotlivých dílů. Díly končí většinou 

napínavě, nikdy se na konci dílu příběh neuzavírá do úplného konce, gradace je 

odložena na následující díl, případně odsunuta až do dílů následujících. Přítomnost 

paralelních příběhů je tak jedním ze základních pravidel, jak udržet divákovu pozornost 

a jak oddálit gradaci příběhu. 

Součástí analýzy byla i charakteristika postav. V každém seriálu se objevují 

kladní a záporní hrdinové, seriály mají více hlavních postav, Třetí patro jednu ústřední. 

V seriálech se objevují jedinečné postavy, ale i postavy podobných povah. Některé 

příběhy a zápletky mohou mít vliv na chování dané postavy, která se změní. 

Ke každému ze seriálů byly připojeny i ohlasy z dobových médií. Hlavním cílem 

bylo zanalyzovat, jakým způsobem média o seriálech informují a jestli se změnily 

způsoby informování o nich za posledních třicet let. Z analýzy vyplynulo, že časopisy 

věnující se televiznímu programu informují o seriálech s předstihem. Deníky i časopisy 

před rokem 1989 přinášely o seriálech recenze, a to vždy až po odvysílání všech dílů. 

Po roce 1989 v recenzích pokračuje pouze Mladá fronta Dnes, ale s tím rozdílem, že 

recenzi otiskne již po odvysílání prvního dílu, ostatní deníky o seriálu neinformují buď 
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vůbec nebo jako součást článku širšího záběru. Internetové servery přináší především 

názory diváků, jak byli se seriálem spokojeni. 
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Summary 

The educational environment is an attractive topic for scriptwriters for many 

reasons: almost everybody has attended school, has spent a few years there and has his 

own memories. The educational environment is always depicted positively even if there 

are unsympathetic teachers, their behaviour is always justified or explained. In addition 

the school is a place where people go because of the education but also because of their 

friends. 

The aim of this diploma thesis was to analyse six serials in terms of seriality and 

method for how to keep suspense. The serials were chosen on the basis of dominancy of 

the educational environment. In the first two chapters I focused on the general 

introduction of the issues. The first chapter summarises contemporary conditions that 

are included in these serials, especially in serials that were made before 1989. The 

second chapter is a theoretical introduction to the issues. It explains the fundamental 

concepts that are important for the analysis.  

The analysis showed that these serials match the same principles of keeping the 

suspense. Every one of these serials include many stories that culminate in different 

episodes. In this way the viewers attention is kept, gradual developments of stories 

produce the suspense and the viewer is forced to watch the next episode.  

The end of each episode is also connected with keeping the suspense. The 

episodes are mostly suspenseful, the gradation is postponed to the next episode. None of 

the stories are closed at the end of the episode. The presence of parallel stories is one of 

the basic rules of how to keep the viewer’s attention and how to postopne the gradation. 

A part of the analysis was the traits of characters. Each serial has positive and 

negative heroes. Serials often have more than one main character, however Třetí patro 

has only one central figure. In each serials you have unique characters, but also similar 

characters. The analysis proved that some of the plot or one of the stories could 

influence the behaviour of the characters. 

Responses in the contemporary media were added to these analyses. The main 

goal was to analyse how the media provide information about these serials and whether 

it has changes over the last 30 years. Research shows that television magazines provide 

information about serials in advance. Journals and magazines before 1989 released 

reviews – always at the end of the serials. After 1989 only Mladá fronta Dnes release 

reviews, but already after one or two episodes. Journals released after 1989 don’t 
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provide specific information about two of the most recent serials. However, they are 

mentioned in a large articles which cover a numer of serials as a whole. In websites are 

mostly the viewer’s responses and their opinion. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Zkoušky z dospělosti 
 
1. díl – SÁZKA 

První díl začíná maturitním plesem, kde se seznámíme se všemi postavami, 

Hejkalka si v duchu povídá sama pro sebe, sní o Petrovi. Následující den dostanou 

písemnou práci z matematiky. Před písemnou prací žáci provokují profesora Němečka, 

ale ten se nenechá vyvést z míry. Hejkalka je přistižena při opisování a dostane pětku. 

Petr Nápravník při vybírání písemných prací stačí napsat pod výsledek Lucky rčení 

„Neuč se, život tě naučí“. 

Třídní profesorka Jánská s Hejkalkou řeší slohovou práci, kde na téma „Jak jsem 

prožil prázdniny“ napsala jen „Děkuji, dobře“, což poté vysvětluje ve sborovně. Při 

třídnické hodině Jánská se svými studenty probírá vysoké školy, kam se který student 

hlásí.  

V hotelové restauraci se Petr s Hejkalkou, Bimbem a Pepou Kaplanem po 

vyhecování vsadí, že „sbalí“ Lucku. Vše sepíší na papír. Petr neotálí a jde rovnou za 

Luckou domů, ostatní tři ho následují. Rodiče Lucky jdou do divadla. Aby Petr Lucku 

překvapil, vyšplhá po stromě, ale vidí ho sousedka Čadová.  

Lucka z nečekané návštěvy nejprve nadšená není, ale poté uzná, že by jí Petr 

mohl pomoci s matematikou. Petr taktéž nepřímo Lucce vyznává lásku. Bimbo, 

Hejkalka a Pepa vše pozorují, když Lucka zavírá dveře od balkónu, tak si myslí, že se 

mu to opravdu povedlo. V tu chvíli se dozvídáme, že je Hejkalka do Petra zamilovaná, 

situaci neunáší. Poslední scéna končí tím, že Hejkalka odchází s brekem domů. 

 

2. díl – ZÁPAS 

První scéna druhého dílu začíná tím, jak Petr doma stojí na hlavě a soustředí se 

na důležitý tenisový zápas. V hlavě přemítá, jak to včera šlo s Luckou. Mluví pak se 

svým otcem o budoucnosti a domluví se s ním, že pokud zápas nevyhraje, přihlásí se na 

chemii. 

Lucčina matka se od sousedky Čadové dozvídá, že měla Lucka nečekanou 

návštěvu. Nejprve je nepříčetná, ale když zjistí, že se jednalo o Petra, schvaluje to.  

Před hodinou matematiky do třídy přivádí profesorka Jánská nového spolužáka – 

Mirka Žaluda. Profesor Němeček se ho ptá, jestli je členem SSM a jak je na tom 

s matematikou. 
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Petr se nadále snaží být v blízkosti Lucky, jde ji navštívit, záminkou je jeho 

namožená ruka, kterou mu pan Fabián jako primář vyšetří. Paní Fabiánová je z Petra 

nadšená, nutí Lucku, aby ho šla po vyšetření vyprovodit. Poprvé se Lucka s Petrem 

políbí. 

Petr hraje svůj důležitý tenisový zápas se čtvrtým hráčem, Petr je v žebříčku 

jednatřicátý. Petr zápas nakonec vyhraje a slaví svůj úspěch se spolužáky v místí 

hotelové restauraci. Je tak zabrán do zábavy s ostatními, že ani nezaregistruje Lucku, 

jak mu nese slíbenou zmrzlinu. Ta proto odchází domů.  

Mirek se zde poprvé snaží zapůsobit na Milinu a zve ji na hvězdy, ona ale 

odmítá a nepřímo mu naznačuje, že on pro ni není dost dobrý.  

 

3. díl – TELEGRAM 

Mirek se srovnává s Petrem a sám sebe se ptá, v čem je Petr lepší než on, a 

taktéž vymýšlí, jak se dostat do blízkosti Miliny. 

Poprvé se dostáváme domů k Mirkovi, seznamujeme se s rodinnou situací. 

Matka závislá na otcových penězích píše žádost o rozvod, kterou ale Mirek roztrhá. 

Mirek jede o několik dní později za otcem na návštěvu a ten mu vysvětluje, proč se 

s matkou rozešli – její žárlivost. 

Petr pozval Lucku na procházku k Dražováku, kde potkávají Mirka, jak se dívá 

na hvězdy. Když Petr vidí, že to Lucku zaujalo, snaží se Mirka ponižovat.  

Mirek se potkává další den u rybníka s Luckou, postupně se sbližují, chodí spolu 

ven stále častěji. Hejkalka to zjistí a oznamuje Petrovi, že zřejmě prohrál sázku. 

Mirek jde jako poštovní doručovatel za Fabiánovými s telegramem od starší 

dcery Marty, která má přijet na návštěvu. Rodiče Lucky nejsou doma, proto se Lucka 

snaží Mirka zdržet a chce mu ukázat fotografie z dětství. Mirek ale potřebuje převzetí 

podepsat. Nakonec u Lucky zůstává. 

 

4. díl – KRÁDEŽ 

Nečekaně přijíždí sestra Marta, Mirek tak utíká okem, stihnou si ještě domluvit 

schůzku u rybníka. Mirek doma nachází matku polootrávenou plynem a prášky. Je 

nešťastný, s matkou se pohádá a zároveň slibuje, že otec peníze určitě brzy pošle. Mirek 

se ptá na poště, jestli nedorazily peníze. Jelikož nestihl schůzku s Luckou, volá jí, 

sluchátko bere její sestra, ale vydává se za Lucku. Mirek žádá o půjčení 800 Kčs (pro 
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matku, jako že je poslal otec). Marta o telefonátu Lucce nic neřekne, ale dá jí 800 Kčs 

se slovy, že se jí budou hodit.  

Lucku a Hejkalku poslala třídní profesorka pro květiny na výzdobu, zastaví se 

ještě na zmrzlině, kde Hejkalka odtajňuje sázku. Ukazuje Lucce podpisy těch, kteří ji 

stvrdili. Během tohoto rozhovoru přichází Mirek do třídy a ptá se na Lucku. Vidí její 

aktovku, vezme si z ní 800 Kčs a píše dopis, který ale Petr vezme, jelikož si myslí, že se 

jedná o milostný dopis. 

Hodina matematiky je tento den klidná, povídají si s profesorem Němečkem, 

čerstvým CSc. Mirek potřebuje nutně odejít, na to se vrací Lucka, která zjišťuje, že 

nemá peníze.  

Krádež se začne řešit o den později s třídní Jánskou. Mirek hned řekne, že si 

peníze vzal, a začne celou situaci vysvětlovat (telefonát a dopis), ale Lucka o ničem 

neví. Mirek tak vypadá jako zloděj, ale Petr o dopise mlčí. Situaci tak začne řešit Stáňa 

jako předsedkyně třídy a SSM, Mirek se brání. V závěrečné scéně Lucka podotýká, že 

neměl právo brát jí cokoli z aktovky, a Mirkovi říká, že do té doby se ve třídě nekradlo, 

ten zoufale odchází ze třídy. 

 

5. díl - HAVÁRIE 

Stáňa Mirkovi věří, ale nemá důkazy. Mirek se rozhodne odjet za otcem a po 

Stáně posílá své matce vzkaz. V hotelové restauraci se situace řeší, i Lucka Stáně 

přizná, že Mirkovi věří. Petr se snaží ale Mirka shodit, Lucka ho na základě sázky 

nehodlá poslouchat. 

Ve sborovně se za přítomnosti Žaludovy matky, Stáni a profesorů řeší situace 

s krádeží peněz. Ředitel navrhuje Mirkovo vyloučení ze školy.  

Stáňa jede za Mirkem přemluvit ho, aby se vrátil, ale on trvá na svém, posílá po 

ní Lucce peníze od otce a dopis. Lucka si díky tomuto dopisu  a dopisu od sestry Marty 

skládá indicie a vše začne dávat smysl. Přichází na to, že tehdy telefonát vyřídila její 

sestra. Stáňa navrhuje dopis přečíst před třídou (vyjma milostných frází) spolu s 

Lucčiným komentářem.  

 Bimbo Petrovi říká, že ví o tom dopise. Petr se doma přizná otci, že to on vzal 

dopis. Protože přiznání mění celou situaci, otec Petra zbije opaskem. Petr se rozhodne 

jet za Mirkem na opraveném mopedu od Bimbova otce a Mirkovi se omluvit. Selžou 

mu ale brzdy a stane se vážná nehoda. 
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6. díl - MATURITY 

Na začátku šestého dílu se v primářovně řeší celá záležitost. Bimbo obviňuje 

svého otce za špatně odvedenou práci na mopedu, Lucka navíc přidává obvinění Miliny 

z pokusu o znásilnění, když jí jednou zastavil. Primář všem potvrzuje, že bude Petr 

v pořádku, ale jeho uzdravení potrvá. 

Později přichází profesorka Jánská za Luckou domů, aby jí oznámila, že právě 

Petr vzal ten dopis z její aktovky, a chce, aby to Mirkovi jela říct osobně. Vydá se tedy 

za Mirkem a celou situaci mu vysvětluje, jak to bylo s telefonátem a s dopisem, že 

ředitel stáhl žádost na jeho vyloučení. Mirek se ale vrátit nechce. Mirek a Lucka se 

usmíří. 

Následné scény jsou už z maturity. Postupně maturují Stáňa, Hejkalka, Bimbo, 

Mirek, Lucka. Petr z důvodu hospitalizace musí maturitu odložit na září, navíc se 

dozvídá, že už se sportu nemůže věnovat vrcholově a že nemůže jít na FTVS. Všichni 

maturitou projdou, jen Lucka je nešťastná z trojky z matematiky. 

V tomto díle taktéž vyvrcholí vztah profesorů Němečka a Jánské. Němeček 

dostává možnost jet na stáž, chce vzít Jánskou s sebou, ale ta nechce, protože chce učit, 

navíc cítí, že Němečkovi jde především o jeho dobro. Rozcházejí se spolu.  

Studenti spolu úspěšnou maturitu oslavují v oblíbené místní hotelové restauraci, 

kde dělá nově číšníka Mirkův otec. Nakonec se tak přistěhoval zpátky k Mirkovi a jeho 

matce. Sama u stolu sedí i profesorka Jánská, studenti ji zvou, ať se k nim přidá. Na 

chvíli přichází i Petr, aby se všem omluvil, zvou ho ke stolu, ale on odmítá a odchází. 

Mirek Lucce vyznává lásku, stejně tak Bimbo Stáně. Díl končí tím, jak profesorka 

Jánská vzpomíná na časy, které s tímto ročníkem strávila. 

 

Příloha č. 2: My všichni školou povinní 
 
1. díl – PRVNÍ ZVONĚNÍ 

V prvním díle se diváci seznamují se všemi postavami, jejichž osudy se budou 

sledovat. Začíná školní rok, žáky prvních tříd doprovází jejich rodiče do školy a před 

budovou je vítají budoucí třídní učitelky. Na školu přichází nový mladý učitel Michal 

Karfík, který učí matematiku a tělesnou výchovu, stejně tak na školu přichází mladá 

pionýrská vedoucí Jana Vychodilová. V průběhu prvního dílu se spolu sblíží. 

Karfík se postupně seznamuje s učitelským sborem, hlavně s Františkem 

Lamačem, a svěřuje se mu s jeho první vyučovací hodinou, která nebyla moc úspěšná. 
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V první třídě, kterou vede Hedvika Hajská, se začíná projevovat neposednost Jirky 

Olivy. Hajská je zpočátku s Jirkou trpělivá, ale objevují se již první náznaky syndromu 

vyhoření. 

V tomto díle se začíná řešit rozvod manželů Joklových, který vede soudce Jiří 

Oliva. Důvodem je manželova nevěra. Oba usilují o svěření dětí do své péče.  

Děj se přenáší i do rodiny Elišky Zmatlíkové, učitelky v důchodu, která se stará 

o svého vnuka.  

Ve škole ředitelka řeší, co kteří rodiče dělají, případně jak by se mohli zapojit do 

pomocných prací pro školu. Martínková ohlašuje inspekci, která školu navštíví.  

 

2. díl – ROVNÝMA NOHAMA 

Ve druhém díle pokračuje rozvodové řízení s Joklovými. Po skončení jednání 

jdou společně domů, Jokl si s sebou bere potají magnetofon z bytu Joklové. 

Ve škole probíhají třídní schůzky a řeší se výběr středních škol. Ohlášená 

inspekce jde na hodinu ke Karfíkovi, který nervozitou nedokáže spočítat jednoduchý 

příklad. Jeho improvizace je ale následně oceněna.  

Poprvé se děj přenese do rodiny Hrdinů a Povejšových. Povejšová chce Jitku 

přihlásit na konzervatoř, s čímž nesouhlasí otec. U Povejšů opravuje elektřinu pan 

Hrdina, s paní Povejšovou si povídají o svých dětech a o škole. 

 Ředitelka Martínková řeší situaci, kdy nečekaně ze zdravotních důvodů odešla 

na měsíc učitelka z prvního stupně. Snaží se hledat náhradu, přemlouvá Zmatlíkovou, 

která nejprve nabídku odmítá.  

Jirka Oliva je ve škole neustále napomínaný Hajskou. Paní Olivová se za 

Hajskou zastaví, původně s jiným účelem, ale Hajská si na malého Jirku stěžuje a snaží 

se Olivové domluvit, aby ho ukáznila.  

Lamačova manželka Lamačovi vyčítá, že ve škole tráví spoustu času. Lamačovi 

se udělá nevolno, proto musí jeho manželka zavolat záchrannou službu. Protože musí 

Lamač zůstat několik dní v nemocnici, ředitelka Karfíkovi přiděluje Lamačovy hodiny 

chemie. On ale nesouhlasí, protože chemii nestudoval, a předpovídá, že se něco stane. 

 

3. díl - VÝBUCH 

Jak Karfík předvídal, při pokusech vybouchne sloučenina dvou chemických 

prvků. Celá škola se incidentem baví, ale Karfík je naštvaný.  
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U Povejšů se řeší Jitčina přihláška na střední školu. Matka preferuje konzervatoř, 

Jitka s ní souhlasí, otec je ale proti a chce pro dceru vybrat školu, na kterou by se hodila. 

Manželce se později snaží vysvětlit, že Jitka nemá herecký talent. 

U Joklů se vyostřuje situace. Přichází na to, že jim zmizel magnetofon, a Joklová 

obviňuje ještě stále svého manžela. On ale tvrdí, že to neudělal, že by neokradl vlastní 

děti. Jindra jde později za svou matkou s prosbou, že neví, kam si má dát přihlášku na 

střední školu. Ta mu říká, že se na to podívají později. Nakonec mu ve škole pomáhá 

Karfík. 

U Hrdinů se hádá Barča se svým mladším bratrem Pepíkem, který si od ní půjčí 

kolo. Venku ho ale srazí auto a Pepíka musí odvézt sanitka. Rodiče chtějí trest po řidiči, 

který ho srazil. Rozhodnou se tak jít za soudcem Olivou, který záležitost prověří. 

Příslušník SNB, který nehodu vyšetřoval, tvrdí, že řidič jel přiměřenou rychlostí a že za 

nehodu nemůže. Hrdinová se ale se situací nechce smířit. 

Ve škole se řeší výsledky inspekce, které dopadly dobře. Ředitelka rozhodne, že 

kvůli Pepíkově nehodě zavedou pro děti dopravní výuku. Hajská na pedagogické poradě 

opětovně upozorňuje na Jirku Olivu a navrhuje jeho přeřazení do vyrovnávací třídy.  

Vztah Michala Karfíka a Jany Vychodilové pokračuje. Jana Vychodilová žárlí 

na Ajku, která pracuje na internátu na vrátnici. Navrhuje Karfíkovi, aby se přestěhoval 

k její babičce do podnájmu. On ale odmítá. 

Paní Olivová s Jirkou taktéž ztrácí trpělivost, když vidí jeho domácí úkoly, a 

křičí na něj. Jirka se rozhodne utéci z domova. Usídlí se se svým křečkem Filipem 

v podkroví domu. 

 

4. díl - PODNÁJEM 

Paní Olivová zjišťuje, že Jirka utekl. Protože ho s manželem nemohou najít, jdou 

ohlásit jeho zmizení na bezpečnost. Jirka se nakonec sám vrací domů. Rodiče mu 

nedokáží vynadat. Za soudcem Olivou jde poprvé pro radu kolegyně Olga Brechtová. 

Soudce Oliva definitivně rozvede manželství Joklů. Doma děti spolu s matkou 

balí staré otcovy věci. Joklová má později telefonát, Jindra tajně poslouchá a zjišťuje, že 

má matka nového přítele. 

Karfík na procházce potkává Lamače a svěřuje se mu s výbuchem ve škole a 

s tím, že mu Jana Vychodilová radila, že i učitel může přiznat, když něco neví. Lamač 

mu dává rady do života.  
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Na škole se začalo s dopravní výukou, kterou zčásti vede příslušník SNB Aleš 

Král. Když ho Karfík vidí, není rád, že je v blízkosti Jany Vychodilové. Ta nadále 

Karfíkovi říká o podnájmu u své babičky, Karfík nadále tvrdí, že je na internátu 

spokojený. 

Pan Povejš je zoufalý, protože chce jeho manželka přihlásit Jitku na konzervatoř. 

Jede za svou sestrou, kterou žádá o pomoc. Jitka ji má hodně ráda a v určitých situacích 

ji poslechne. 

Ve škole začíná pan Hrdina pracovat na elektrickém rozvodu. Do školy za ním 

přijde zaměstnavatel a říká mu, že ty tři dny si musí vybrat jako dovolenou.  

Jitka s Barčou si slibují věrné kamarádství a uzavírají dohodu, že nikdy nebudou 

chodit s žádným chlapcem. Na důkaz jejich přátelství vyryjí své iniciály do kůry 

stromu.  

 

5. díl - SPOR 

Vztah mezi Michalem Karfíkem a Janou Vychodilovou se dále vyvíjí, ta na něj 

neustále tlačí s podnájmem. Žárlí totiž na Ajku. Jejich vztah prochází prvními 

neshodami. Jana Vychodilová se vyskytuje stále častěji v přítomnosti příslušníka SNB 

Aleše Krále, který jí pomáhá se závodem dětí na koloběžkách. To se zase nelíbí 

Karfíkovi. Jana Vychodilová se jde pobavit s Alešem Králem do místního klubu. 

Hajská se dozvídá, že její dcera Alena chodí na doučování matematiky ke 

Karfíkovi. Výslovně mu řekne, že si nepřeje, aby tam Alena chodila, protože je chytrá a 

nemá to za potřebí. Karfík se Hajskou snaží vyvést z omylu, ale Hajská si trvá na svém 

názoru dále. 

Hajská i nadále řeší problémy s Jirkou Olivou. I když jí často nosí dárky, 

neustále zlobí a vyrušuje. Paní Olivová se zastavuje u Hajské doma a povídá si s ní o 

situaci kolem Jirky. Hajská se jí zmíní o svém návrhu na Jirkovo přeřazení do 

vyrovnávací třídy. Olivové se dotkne, že o Jirkovi mluví jako o retardovaném žáčkovi.  

U Povejšů se řeší stejná situace – Jitčina přihláška na konzervatoř. Otec se Jitce 

snaží vysvětlit, že peníze nejsou všechno a že pro umění musí obětovat kus sebe sama. 

Jitka jede na návštěvu ke své tetě, která s ní probírá střední školu. Svému bratrovi, otci 

Jitky, později tvrdí, že není úplně špatný nápad Jitku na konzervatoř přihlásit. Otec s tím 

zásadně nesouhlasí a Jitce otevřeně řekne, že jí přihlášku nepodepíše. Jitka běží za svou 

matkou do divadla a svěří se jí. Matka ji ujišťuje, že na konzervatoř určitě půjde. 



  

 

195 

  

Paní Joklová se schází s novým přítelem Milošem Haubem v klubu. Po návratu 

domů se Jindrovi snaží naznačit, že zřejmě v brzké budoucnosti se k nim nastěhuje 

někdo nový. 

Hrdina dostává od soudu předvolání, podal totiž žalobu na svého 

zaměstnavatele, protože mu chtěli dát výpověď.  

Zmatlíková nakonec přijímá nabídku ředitelky a vrací se jako zástup do školy. 

 

6. díl – ROZCHOD 

Jana Vychodilová se rozchází s Michalem Karfíkem a začne chodit s Alešem 

Králem. Karfík situaci nechápe. Lamač pozná, že se něco děje. Karfík řeší s Lamačem 

situaci některých žáků, o kterých si myslí, že se hlásí na nesprávnou školu – například 

Alena Hajská.  

Jana Vychodilová, Aleš Král a žáci osmé třídy jednou na víkend na výlet. Barča 

nerada vidí, že se Jitka baví s Lubošem, proto se je snaží držet od sebe. Aleš Král a Jana 

Vychodilová se sbližují. 

Ve sborovně na poradě Hajská opětovně navrhuje, aby byl Jirka Oliva přeřazen 

do vyrovnávací třídy. Jeho chování je podle ní neúnosné, Karfík se malého Jirky 

zastává. Celý sbor navíc kritizuje Hajskou a její týdenní udělování červených čtverečků 

a černých puntíků. Ředitelka Martínková se snaží Jirkovi přátelsky domluvit. Každý 

týden jí bude ukazovat notýsek, aby věděla, jak si vede. 

Začíná soud s Hrdinou. Řeší se, že v pracovní době pracoval pro školu místo pro 

svého zaměstnavatele a navíc fyzicky napadl svého kolegu.  

Soudkyně Olga Brechtová se snaží být co nejvíce v přítomnosti soudce Olivy. 

Ten ji zve na kávu, kde si začnou tykat. Oliva si později začíná připouštět, že je mu 

blízkost Brechtové příjemná. 

Ve škole řeší učitelka Božetěchová rozvrh. Chce, aby ho Lamač ještě trochu 

upravil. Lamač se jde projít na chvíli s Karfíkem do školní zahrady, ale udělá se mu 

nevolno. Lamače opět odváží sanitka do nemocnice. Lamačová později Karfíkovi 

oznamuje, že už nebude schopen učit. 

 

7. díl – TŘÍDNÍ UČITEL 

Karfík jde navštívit Lamače do nemocnice, kde lékařka znova potvrzuje, že 

Lamač půjde do invalidního důchodu. Karfík ve sborovně oznamuje situaci. Ředitelka 
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je v zoufalé situaci, svěřuje Karfíkovi třídnictví po Lamačovi. Karfík řeší se svěřenými 

žáky osmé třídy přihlášky na střední školy, které už mají být závazné. 

Ve škole se dále řeší situace Jirky Olivy. Ředitelka navrhuje, aby šel Jirka do 

poradny. Na základě posudku se rozhodne, zda bude přeřazen. V poradně paní Olivová 

přiznává, že je Jirka adoptovaný, tuto informaci slyší i sekretářka. Posudek potvrzuje, že 

má být Jirka přeřazen.  

Jitka se ve svém volném čase schází s Lubošem. Ten se občas zmíní o Aleně 

Hajské, na kterou Jitka žárlí. V odpoledním kurzu vaření se Jitka Aleně mstí tím, že jí 

do těsta nasype velké množství soli. Doma Jitka brečí a svěřuje se své matce, že se 

Luboš věnuje Aleně. Alena se svěřuje Lubošovi, že na gymnázium nechce, 

upřednostnila by raději odbornou školu. 

Joklová doma začíná uvolňovat místo ve skříních. Jindrovi tak dochází, že se 

k nim brzy nastěhuje nový matčin přítel. Joklová doufá, že spolu budou vycházet, a 

nabízí Jindrovi, že s ním Miloš Haub vybere střední školu.  

Pokračuje soud s Hrdinou. Paní Povejšová dostává předvolání. Hrdina se 

s Povejšovou spojí a domluví se s ní na výpovědi. Povejšová má tvrdit, že u nich 

spravoval elektřinu vždy ve večerních hodinách. U soudu vypovídá i ředitelka a Hrdiny 

se zastává. Povejšová vypovídá verzi, na které se s Hrdinou domluvili. Soudce Oliva má 

ale důkazy, že v těchto konkrétních dnech měli ona i její manžel vystoupení. Povejšová 

tak poví pravdu. 

Doma u Hrdinů se řeší vzniklá situace. Paní Hrdinová slyšela od své kamarádky, 

že je Jirka Oliva adoptovaný. Navádí svého manžela k tomu, aby zašel za soudcem 

Olivou s touto informací a vydíral ho, aby rozhodl v jeho prospěch – jinak že tajemství 

Jirkovi prozradí. 

 

8. díl - ROZSUDEK 

Jirka Oliva je přeřazen do vyrovnávací třídy. I tak se ale ve třídě, kde učí Hajská, 

vyskytuje jeden zlobivý žák. Hajská to nervově nevydrží, blouzní a opouští třídu. 

Ředitelka Martínková Hajské nařizuje klid a několikadenní zotavování.  

Do školy nastupuje mladá pohledná učitelka Andrea Hladíková, kterou má po 

škole provést Michal Karfík. Když ji zve na školní ples, přichází do místnosti Jana 

Vychodilová a vše vidí, situace jí není příjemná. 

Hrdinová svého manžela nutí, aby Olivovi vyhrožoval s prozrazením tajemství. 

Hrdina se k tomuto činu ale nemá, proto se sama Hrdinová vydává za paní Olivovou. Ta 
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je v šoku a Hrdinové řekne, že se o její návštěvě manželovi zmíní. Oliva se ale nechce 

nechat ovlivnit, případ nechce ani předat jinému soudci. Hrdinova žaloba na 

zaměstnavatele kvůli neoprávněné výpovědi se zamítá, přichází tak o práci. To se nelíbí 

jeho manželce a nutí manžela k tomu, aby na Jirku Olivu počkal a tajemství mu vyzradil 

osobně. Hrdina to ale nedokáže. 

K Marii Joklové a jejím dětem se stěhuje nový přítel Miloš Haub. Jindra není 

z této situace nadšený, mladší Jolanka se s Milošem Haubem brzy skamarádí.  

Jiří Oliva a soudkyně Olga Brechtová se spolu vydávají na výlet na Ještěd, kde 

potkávají Filipa Povejše. Brechtová se snaží s Olivou více sblížit, což se jí nedaří.  

Michal Karfík se stěhuje z internátu do podnájmu ke starší paní do rodinného 

domku za městem. Jako důvod Ajce udává, že nechce, aby kvůli němu měla problémy 

s přítelem.  

Jitka a Luboš spolu tráví volné chvíle. Barča tak Jitce vyčte, že porušila jejich 

dohodu a že je zrádkyně.  

Otec Jirkovi Olivovi sám prozradí, že je adoptovaný. Vyhne se tak situaci, že by 

mu o záležitosti řekl někdo cizí. 

 

9. díl – DÁREK K VÁNOCŮM 

Pionýrská vedoucí Jana Vychodilová pro děti zorganizuje spolu s Alešem 

Králem závod na lyžích. Když kolem nich projede Karfík, Vychodilová se na něj 

zasněně podívá a uvědomuje si, že jí na něm stále záleží. To vycítí i Aleš Král a Jana 

Vychodilová přiznává, že to z její strany ještě úplně neskončilo. 

Jitka je na Luboše naštvaná, protože se při závodech na lyžích více věnoval 

Aleně Hajské. Je zklamaná, jde za Barčou a svěřuje se jí, že ji Luboš zradil. Barča je 

ráda, že má Jitku zase pro sebe, a obě se shodnou na tom, že se Lubošovi pomstí. 

Protože je Luboš ve třídě zodpovědný za výběr peněz na vánoční večírek, dívky se 

rozhodnou, že mu peníze ukradnou, což se později doopravdy stane. Za peníze si 

nakoupí různé věci. 

Michal Karfík se ve škole dozvídá od ředitelky Martínkové, že pojede po novém 

roce s dětmi na hory a že s ním pojede nová učitelka Hladíková. 

Manžel Hajské se vrací po delší době domů ze služební cesty. Hajská se k němu 

chová jako k žákovi první třídy, což si nenechává líbit. 

Jirka Oliva je ve vyrovnávací třídě spokojený, chválí ho i jeho nová třídní 

učitelka. 



  

 

198 

  

Protože se blíží čas Vánoc, Olga Brechtová nese soudci Olivovi dárek – slona 

pro štěstí, on jí později dává náramek (stejný jako jeho ženě).  

Jana Vychodilová je zoufalá ze situace kolem Michala Karfíka, žádá o radu 

Marcelu Božetěchovou. Ta jí radí, aby udělala první krok, má za lásku bojovat. Chce 

tak navštívit Karfíka na internátu, ale Ajka jí oznamuje, že se přestěhoval do podnájmu.  

Otec Jindry Jokla se snaží přesvědčit Michala Karfíka, že se o něj a jeho mladší 

dceru Jolanku jejich matka nestará. Karfík ale vycítí, že se jedná o pomstu bývalé 

manželce a že zájem o děti je spíše vypočítavostí z jeho strany.  

Luboš se matce svěří, že ztratil peníze, respektive že mu je někdo ukradl, matka 

mu peníze na večírek půjčuje. Nechce ale svým spolužákům zkazit večírek v 

předvánočním období, proto se rozhodne o záležitosti pomlčet. 

 

10. díl – SVÁTKY KLIDU A MÍRU 

Ve všech rodinách se chystají na Vánoce, které proběhnou u všech v klidu, jen u 

Joklů je situace napjatá. Miloš Haub a Jindra se vzájemně nerespektují, Miloš Haub 

proto Joklové navrhuje, aby šel Jindra na střední školu mimo město na internát. 

Otec vyzvedne Jindru a Jolanku, veze je na chalupu, kde čeká již jeho manželka 

Dana Mrázová. Jokl se snaží Jindrovi namluvit, že se o ně matka dobře nestará a že by 

je s Jolankou chtěl svěřit do vlastní péče. Jindra mu ale nevěří, neulehčuje situaci ani 

Mrázové, která se s dětmi snaží dobře vycházet. 

Michal Karfík jel na Vánoce ke svým rodičům. Mezi svátky mu přichází 

pohlednice od Jany Vychodilové, což se pro něj stává impulzem pro předčasný odjezd. 

Snaží se ji zastihnout, ale ta je s dětmi na horách. Oslavu Nového roku tak slaví se svou 

bytnou. 

Po vánočních svátcích se Luboš svěřuje Karfíkovi s krádeží peněz. Karfík je 

zklamaný a ve třídě oznamuje, že bude celou záležitost řešit. Žákům však nabízí, že 

pokud se viník přizná, zůstane to jen mezi nimi. Podmínkou je, že se má viník přiznat 

do druhého dne. 

 

11. díl - VINÍCÍ 

Jitka se cítí provinile a Karfíkovi se přiznává, že spolu s Barčou peníze ukradly. 

Jako motiv uvádí, že chtěla, aby si jí rodiče více všímali. Lubošovi peníze ukradla proto, 

protože si jí nevšímal, krádeží se mu pomstila. Zároveň uvádí, že celý nápad vzešel od 

Barči. Karfík se později ve třídě Barči ptá, jestli mu nechce něco říci. Barča říká, že 
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nemá co. V kabinetě se ale přizná a připustí, že všechny peníze s Jitkou utratily. Barča 

doma oznamuje, že se mají rodiče dostavit do školy, důvod ale neprozradí. 

Ředitelka Martínková se účastní sjezdu ředitelů škol, kdy se řeší, že různé 

mimoškolní aktivity narušují vyučování, které tak znemožňují výchovu dětí. Zastává se 

i svých učitelů, kteří mají hodně práce i mimo vyučovací hodiny. 

Martínková se o krádeži peněz dozvídá a kárá Karfíka za to, že chtěl celou 

záležitost vyřešit sám. Martínková navrhuje oběma dívkám sníženou známku z chování. 

Protože chce Jitka Lubošovi vrátit peníze, snaží se tak prodat ve starožitnictví 

prstýnek, který dostala k Vánocům od rodičů. Prodavačce se zdá situace podezřelá a 

zavolá paní Povejšové. Jitka nakonec daruje prstýnek Lubošovi a slibuje mu, že peníze 

co nejdříve vrátí. Ten se na Jitku za krádež nezlobí. Když se ale paní Povejšová dozví, 

že Jitka nemá prstýnek, musí se přiznat s krádeží. Povejš připouští, že je to i jejich 

chyba. Povejšová po Jitce chce, aby jí Luboš prstýnek vrátil. 

Karfík a Vychodilová se snaží nově navázat kontakt, ale zatím se jim nedaří 

nalézt společnou řeč. Dcera Elišky Zmatlíkové řeší, kdy se zase Zmatlíková, tedy její 

matka, vrátí ze zástupu domů. Olga Brechtová se neustále snaží vyhledávat přítomnost 

Jiřího Olivy. Ten jí definitivně naznačuje, že je rád v její přítomnosti, ale že zůstanou 

pouze přáteli.  

Pan Povejš a paní Olivová se spolu baví o krádeži. Povejš Olivovou dle přání 

manželky žádá, aby Luboš Jitce vrátil prstýnek. Luboš tak učiní, řekne Jitce, že už ho 

nechce. Jitka zjišťuje, že Luboš vrátil prstýnek na příkaz. Jitka je zklamaná, matce říká, 

že mu ho darovala z lásky.  

Karfík píše Lamačovi na chalupu, kde aktuálně s manželkou žijí, již několikátý 

dopis. Iva Lamačová ale nikdy dopis svému manželovi nepředá, vždy si přečte obsah a 

nakonec ho spálí. 

 

12. díl - NÁVRAT 

Barče ve třídě všichni krádež odpustili, ona se od této chvíle začne stranit svých 

spolužáků. Dokonce ani na hory nejede, předstírá nemoc. 

Jokl se nadále snaží o svěření Jindry a Jolanky do své péče. Sociální pracovnici 

(Olivové) ukazuje kopie dopisů, ve kterých bývalé manželce vyčítá, že se o děti nestará. 

Olivová se mu snaží vysvětlit, že je tímto postupem sám proti sobě. 

Jirka Oliva při potyčce se starším bratrem Lubošem vyčítá své mamince, že na 

něm vidí jen to špatné, protože není jejich biologický syn. Paní Olivová je smutná, otec 
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Jirkovi domlouvá a manželky se zastává. Luboš svého otce žádá o přeřazení do jiné 

školy, kvůli Jitce. 

Ředitelku Martínkovou navštěvuje předseda školského výboru Ježovský, který 

vedl setkání ředitelů. Vyčítá jí, že se snažila zatajit problém s krádeží peněz. Ježovský 

chce, aby obě dívky měly tento fakt zahrnutý v závěrečném hodnocení. 

Michal Karfík a Andrea Hladíková se chystají do kina a poté spolu sedí ještě 

v kavárně. Karfík se neustále baví o škole, což se Hladíkové nelíbí, snaží se navodit jiné 

téma. Karfík se ale neustále točí kolem školních problémů a Hladíková ztratí trpělivost. 

Andrea Hladíková předstírá nemoc, protože nechce jet s Michalem Karfíkem na hory. 

Ředitelka tak navrhne, aby jela Jana Vychodilová. 

Michal Karfík, Jana Vychodilová a žáci osmé třídy jedou na týden na hory. 

Karfík se tam postupně sbližuje s Janou Vychodilovou. Ta Karfíkovi tvrdí, že už 

s Alešem Králem nechodí, jen mu rozchod oznámí až po příjezdu. Karfík se na horách 

Lubošovi snaží domluvit, že změna školy v polovině osmé třídy je nesmysl. Jirka Oliva 

totiž Karfíkovi Lubošův záměr prozradil.  

Alena Hajská se Lubošovi svěřuje, že má taktéž starosti, konkrétně s matkou. Ta 

ji nutí na gymnázium. Protože je ve špatném psychickém stavu, Alena matce vyhoví. Ta 

průběžně navštěvuje psychiatra, se kterým řeší svůj problém syndromu vyhoření. 

Karfík navštíví s žáky Františka Lamače, který má nedaleko chalupu. Lamač 

zjišťuje, že mu Karfík psal několik dopisů a že je manželka všechny spálila z obavy, aby 

se manželovi opět nepřitížilo. 

 

13. díl – ZVONĚNÍ NA ČASY 

Hedvika Hajská navštěvuje Elišku Zmatlíkovou, která dočasně učí její třídu. 

Protože onemocněla další učitelka, bude Zmatlíková učit vyrovnávací třídu, kterou 

navštěvuje Jirka. 

Po návratu z hor Luboš mění názor na přechod do jiné školy. Vše si s Jitkou 

vysvětili.  

Rodiče žáků osmých tříd navštěvují školu, aby se dozvěděli posudky. Luboše 

doporučují na gymnázium. Jitku nechtějí doporučit na konzervatoř, protože není 

připravená. Povejš souhlasí a dokument podepisuje, Povejšová po delším vysvětlování 

taktéž. Joklová chce Jindru poslat do Mostu. Hedvice Hajské se posudek na Alenu 

taktéž nezamlouvá. 
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Jitka se snaží kontaktovat Barču a vše si s ní vysvětlit. Barča jí navrhuje, aby se 

už s Lubošem dále nestýkala, že potom bude všechno jako dřív. Jitka ale odmítá. 

Školu navštěvuje František Lamač, který je navržen na vyznamenání. Karfík zve 

Lamače k sobě na návštěvu do podnájmu. Lamač se mu svěřuje s tím, proč svou 

manželku neopustil, i když je život s ní někdy složitý.  

Jana Vychodilová se rozchází s Alešem Králem. S Michalem Karfíkem navazují 

nový vztah a vzájemně si přiznávají, že čas odloučení pro ně byl těžký. 

Povejšová je zklamaná z toho, že Jitka nakonec nechce jít na konzervatoř. Jitka 

matce vysvětluje, že s ní se hezky sní, ale otec jí dokáže vysvětlit věci realisticky. 

Alena Hajská se dostává na gymnázium. Její matka je nadšená a Aleně slibuje, 

že ji bude podporovat a společnými silami učení zvládnou. Dodává, že alespoň toto 

přání se jí splnilo. 

V tomto díle se překlene zima do jara. Žáci vyrovnávací třídy, kterou učí Eliška 

Zmatlíková, nacvičují představení. Jirka Oliva má v tomto představení samostatný 

výstup a jeho rodiče jsou na něj pyšní. 

Na ulici se potkají bývalí manželé Joklovi. Joklová se ptá, proč už přestal chodit 

za dětmi. On tvrdí, že bude lepší, když už za nimi chodit nebude. Joklová mu 

vysvětluje, že o děti přišel proto, že ztratil slušnost. 

Joklová doma Jindrovi oznamuje, že už je otec nebude navštěvovat. Jindra je 

s tím smířený a nevadí mu to. Matce se naopak snaží domluvit, aby se rozešla 

s Milošem Haubem.  

Lamač navrhuje své ženě, že se nastálo přestěhují na chalupu, a sděluje jí svůj 

záměr – chce jejich byt přenechat Michalu Karfíkovi. Lamačové se návrh nelíbí, ale 

nakonec podepisuje dopis, který spolu s klíči od bytu Karfíkovi zašlou.  

V poslední dny školního roku se Karfík snaží domluvit Barče, že není dobré, aby 

byla závislá na jednom člověku. Z Barči se stala samotářka. Dostala se na vytouženou 

kadeřnici. Jindra Jokl, který se Barče líbí, navrhuje, že si spolu budou psát dopisy. 

Barče se tak po dlouhé době zlepší nálada.  

Poslední scéna v seriálu je záběr na školu a na Michala Karfíka, Janu 

Vychodilovou a Jirku Olivu, kteří do ní naposledy ve školním roce vstupují. 
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Příloha č. 3: Třetí patro 

1. díl - CIVIL 

V prvním díle se seznamujeme s Martinem Brázdou, který opouští vojnu a stává 

se mistrem na pražském učilišti. Z ústřižků jeho vzpomínek se diváci dozvídají, že 

dostane na starosti obávaný třetí ročník. Martin Brázda taktéž navštíví svou dívku 

Hanku a oznamuje jí, že si našel práci v Praze.  

Martin Brázda tak nastupuje první den před svou novou třídu, postupně se 

seznamujeme se všemi důležitými osobami, které v seriálu budou hrát významnou roli 

(Miky, Slamák, Vojta, Olina, Veronika, Hanka, ředitel Beran, soudruh mistr Mrkvička). 

Učni zkouší humor nového mistra, ale bere to sportovně. Olina začíná Brázdovi 

nadbíhat. Po ubytování na internátu se Martin Brázda seznámí s Veronikou, 

vychovatelkou. Během večera se Brázda seznamuje s profily svých svěřených učňů. 

V prvním díle se taktéž začíná rozvíjet vztah Vojty a paní Mádlové, kdy u ní 

spravuje elektřinu. Brázda se potkává v knihovně s Mikym a získává si jeho důvěru, 

později se s ním potkává i v umývárnách, kde se mu Miky svěřuje s problémy doma. 

Brázda mu následující den povolí jet domů. Jelikož se Miky nevrátí, vydává se Brázda 

k němu domů, aby zjistil, jaká je situace. 

Veronika mu se situací pomáhá, nehlásí Mikyho zmizení. Na konci dílu se 

dozvídáme, že Mikyho našli na mopedu opilého. Ředitel Beran po Veronice vzkazuje 

Brázdovi, aby se za ním následující den zastavil a situaci mu vysvětlil. 

 

2. díl - ZEĎ 

Ve druhém díle se seznamujeme se Slamákovou rodinou a zjišťujeme, že se 

Jakub nesnese se svým otcem. V průběhu dílu se tak situace více vyhrocuje. 

Ředitel Beran začíná řešit situaci s Miky Kadlecem, pozve si jeho rodiče do 

školy a společně s Brázdou řeší vzniklou situaci. Martin Brázda to nechce nechat bez 

trestu, ale celá záležitost je nakonec vyřešena pouhým napomenutím. Poprvé v tomto 

díle jsou naznačeny známky šikany. 

Olina stále nadbíhá Brázdovi, i ve volném čase. Veronika zjistí, že má Vojta 

poměr se starší ženou s dítětem, a radí mu, aby s ničím nespěchal, ale neuposlechne ji. 

Martin Brázda se začne Veronice svěřovat s poměrně osobními záležitostmi. 

Brázda následující den známkuje své učně a Mikyho ohodnotí známkou čtyři za 

špatně udělanou zeď, což se mu nelíbí, protože si myslí, že je v tom osobní záležitost. 
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Miky se dohodne se Slamákem, že po něm opraví zeď. Ředitel Beran jde následující 

den zkontrolovat zeď, potvrdí, že známka byla přísná, Brázdu ale podrží. 

Za Martinem Brázdou přijíždí Hanka, což Olina nese velmi těžce. Martin Brázda 

a Hanka spolu stráví víkend. Sice se pohádají, ale on jí slibuje, že o pololetí ukončí 

pracovní poměr v Praze a že se vrátí. 

 

3. díl – DOPIS 

Olina pomlouvá Brázdu, kritizuje, jak vypadá a co se jí na něm nelíbí. 

V kontextu to ale znamená pravý opak, nechce si připustit, že je do Brázdy zamilovaná. 

Brázda pomalu získává důvěru Slamáka, zjišťuje, že má doma problémy, protože 

se ve škole zastavil jeho otec a odpoledne i jeho matka. Na internátu a učilišti se chystá 

den otevřených dveří, na který se všichni poctivě připravují. 

Brázda začíná zjišťovat, že se na internátu dějí zlé věci a má podezření na 

šikanu. Nechá jednoho učně přespat u sebe na pokoji. Brázda začíná řešit se Slamákem 

jeho dřívější pokus o sestrojení funkčního zařízení, ale i jeho osobní situaci, zastává se 

ho u Veroniky, když zjistí, že načerno bydlí na internátu. Za Martinem Brázdou přijíždí 

Hanka, on má pocit, že ho kontroluje. 

Brázda dostává dopis od Oliny, ve kterém mu vyznává lásku. Nereaguje, což 

Olinu nenechává klidnou, tak za ním jde a ptá se ho, jestli dopis dostal. On nabízí 

kamarádství. Na ředitelství přichází dopis, že si Olina přeje být přeřazena, a Brázda je 

obviněn z pronásledování Oliny. Celá záležitost se řeší u ředitele, nejdřív je Brázda 

obviňován, ale nakonec Olina přizná, že si vše vymyslela. Brázda ji nepodrazí a o 

dopise nic neřekne. 

Brázda dává výpověď, ředitel Beran ho ale nechce pustit. Brázda tak navázal na 

slib, který dal Hance, ale ten se nemůže uskutečnit, protože Beran má nouzi o mistry, a 

proto si nemůže dovolit Brázdu v současné době pustit. 

 

4. díl – PATENT 

Ve čtvrtém díle Martin Brázda přemýšlí nad vztahem s Hankou. Hanka navíc 

zjišťuje, že je těhotná, ale svému příteli se to nejprve zdráhá říci.  

Brázda Slamákovi radí, jak by měl zdokonalit svůj přístroj, a on na tom začne 

pracovat, dokonce ho chce použít i při vyučování a předvádí ho vedení školy. Brázda 

chce Slamákovi pomoci a přihlásit jeho stroj do soutěže. Fréza se ale ztrácí, není 
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k nalezení, nakonec se ale přijde na to, že si ji dělníci spletli s opravdovým vybavením. 

Slamákova otce odvezou do nemocnice s podezřením na infarkt. 

Vedení internátu začíná řešit situaci s Vojtou, jeho pozdní příchody a okolnosti, 

jak budou situaci řešit. Veronika s Martinem Brázdou tak dostanou úkol zjistit co 

nejvíce informací o paní Mádlové. Při této příležitosti se sblíží a stráví spolu noc. 

Na internátu mladší studenti vymyslí lest na ty starší, když jim opět chtějí ukrást 

jídlo. Z jídla je jim ale špatně, vedení začne situaci řešit, mísí se do ní hlavně Brázda. 

Celá věc je ale opět nevyřešena. 

Brázda jede následující víkend domů, nejprve za svým otcem a svěřuje se mu 

s tím, že má v Praze poměr s Veronikou a že neví, co má dělat, protože se mu zdá vztah 

s Hankou spíše už jen uměle udržovaný. Martin Brázda jde za Hankou a ta mu 

oznamuje, že spolu čekají dítě. Ten měl v úmyslu se s ní rozejít. Hanka ho posílá pryč, 

když vidí nezájem a když se mezi nimi opět schyluje k hádce a k rozchodu. 

 

5. díl – HRDLIČKA 

Pátý díl se odehrává na chmelové brigádě, kam odjel Brázda, Veronika, profesor 

Mrkvička a Rumová pralinka spolu s učni prvního a třetího ročníku. Brázda ve volných 

chvílích přemýšlí nad situací s Hankou a Veronika poznává, že se něco děje. Brázda 

přiznává, že s Hankou čeká dítě. Ve volných chvílích se baví o situaci, co dál, Veronika 

se snaží se o Hance zjistit všechno a v jedné scéně na Martina Brázdu trochu vyvíjí tlak, 

aby se s ní rozešel, když s ní nechce být. 

Mladí učni najdou zraněnou hrdličku a chtějí se o ni starat. Učni pracují na 

chmelnici, ale počasí se zhoršuje, proto nemohou pracovat a musí se vymyslet náhradní 

program. Z brigády uteče Vojta a jede stopem za paní Mádlovou. Nachází osamoceného 

Buráčka v bytě a čeká, až se paní Mádlová vrátí. Jelikož se vrací podnapilá, neodchází 

Vojta v dobrém. 

Slamák se svěřuje Brázdovi se svou situací doma, jak se nesnáší se svým otcem, 

a chce po Brázdovi radu, co má dělat – vrátit se, nebo odejít z domova? 

Starší učni v čele s Mikym se pomstí za zkažené jitrnice a upečou mladším 

spolužákům zraněnou hrdličku. Situace se tak vyhrotí a mladý Michal spadne z lávky, 

kam je zahnán Mikym. Díky četným poraněním musí jet do nemocnice. Brázda začíná 

prošetřovat situaci, ale nikdo nepřizná, že za to může Miky, dokonce i zraněný Michal 

později v nemocnici zapírá. Brázda ale tuší, že Michal zapírá ze strachu a že se vzniklou 

situací má hodně společného právě Miky. 
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6. díl - MISTR 

Slamák se po dlouhém přemýšlení vrací domů. Doma je už jeho otec 

z nemocnice. Jejich setkání proběhne v klidu a bez hádek. 

Brázda jede po chmelové brigádě za Hankou a oznamuje jí, že si ji chce vzít, 

žádá o její ruku i rodiče. Snaží se urovnat situaci, začne shánět byt pro sebe, Hanku a 

dítě. Někteří třeťáci včetně Oliny nebo Slamáka pomáhají Brázdovi i se stěhováním a 

zařizováním bytu. 

Začíná se řešit i situace z brigády, Brázda usiluje o vyhazov Mikyho. Začíná se 

řešit i situace kolem mazáctví obecně. Slamák chce Brázdovi říci pravdu, ale bojí se 

Mikyho, protože mu dluží peníze. Dokonce i zraněný prvák Michal se se svým 

kamarádem přimlouvají, aby situaci neřešili. Nakonec se svolá komise, aby celou 

záležitost projednala, pravda vyjde na povrch. 

Miky jde ke Slámům domů a chce peníze od rodičů. Slamákův otec se syna 

zastane a peníze Mikymu vrátí, jen aby od něj měli všichni klid. 

Vojta taktéž ukončuje vztah s paní Mádlovou. Po tom, jak se chová ke svému 

synovi, ji nadobro opouští. Závěr seriálu je věnován předání vysvědčení třeťákům. 

 

 
Příloha č. 4: Bylo nás šest 
 
1. díl - LOUČENÍ 

V prvním díle se seznamujeme se všemi hlavními postavami Radkou, Jirkou, 

Honzou, Čárou, Ivanem a Hankou. Oslavují novou etapu ve svých životech, jako jediní 

ze třídy se dostali na vysoké školy do Prahy. V tomto díle zjišťujeme, že Jirka a Radka 

spolu chodí, poprvé se ukazuje Honzova záliba v sázení Sportky, půjčování si peněz od 

kamarádů a taktéž záliba v ženách. Ivan je zamilovaný do Hanky. 

V prvním díle jsou poodhaleny i rodiny všech hrdinů. Ivanův otec se obává, že je 

syn bude stát peníze, Honzova matka je taktéž ve stresu z toho, jak ho sama uživí, 

Radčin táta oznamuje, že matku odvezli do nemocnice, Jirkův otec mu domlouvá, aby 

se snažil udělat co nejlepší první dojem, Hančina matka je nadšená z toho, že jde Hanka 

studovat DAMU, otec Čáry jí domlouvá, aby o sebe trochu více dbala. 

Hanka se seznámí s asistentem režiséra Jarošem, který jí slibuje role ve filmech, 

má se na něj obrátit, až bude v Praze.  
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Radka chce zůstat doma a starat se o bratry a otce, což jí ale otec, Jirka i matka 

v nemocnici zakáží. Parta se společně vydává vlakem do Prahy, slibují si, že se budou 

pravidelně scházet, říkat si novinky, vzájemně se podporovat. 

Radka a Čára se nastěhují na koleje do nového pokoje a seznamují se s 

upovídanou spolubydlící Eliškou. Poslední scéna prvního dílu je právě z pokoje dívek, 

jsou plné napětí a očekávání. K dobré náladě jim přispěje hezký pohled na Prahu z okna 

jejich pokoje. 

 

2. díl – VYSOKOŠKOLÁCI 

Jirka se zabydluje na koleji, jeho nový spolubydlící George je taktéž muzikant. 

Domluví se spolu, že založí kapelu, a dají inzerát do menzy. Pozorně si ho čte 

Maxmiliána, Jirkova spolužačka. Ta ho později seznámí s Tomášem Zímou, 

pracovníkem v kavárně, kde Jirka začne hrát po večerech na klavír. 

Poprvé se dostáváme na hodinu archeologie, kterou učí protivný Vácha, na 

hodinu herectví, kam přišla Hanka oblečená jako na módní přehlídku, i na hodinu 

matematiky na Stavební fakultě, kde se seznámí Honza s Jitkou, navíc jejich profesor 

zjišťuje, že je Honza mimořádně nadaný. 

Vztah Radky a Jirky se kazí, navzájem si vyčítají, že se změnili. Radka mu 

potají vezme noty. Jirka začíná trávit hodně času s Maxmiliánou, Radka se i mimo školu 

schází s Váchou. Čára se i ve svém volnu věnuje sportu, je aktivní, což jí vyčte Eliška. 

Svým názorem, že proto nemá kluka, ji zaskočí a naštve. Radce poté Eliška řekne, že dá 

inzerát, že se hledá vysoký kluk pro vysokou holku. 

Vláďa dostane anonym, že se jeho manželka přes den schází s mladým 

studentem, proto i jejich manželství začíná mít problémy.  

Závěr druhého dílu je z pokoje Čáry a Radky. Čára připomíná slib, který si 

vzájemně všichni dali, že si nebudou lhát, proto Radce říká, že byl Jirka viděn 

s Maxmiliánou. Radka je nešťastná a Čára ji utěšuje slovy, že na světě je mnoho jiných 

chlapců. 

 

3. díl – MÁLO ŠTĚDRÉ VÁNOCE 

Eliška se svěřuje Radce, že inzerát pro Čáru opravdu podala. Jeden večer se tak 

na pokoji sejde osm chlapců a Čára je uvedena do nečekané a ne moc příjemné situace.  
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Pokračuje i zvláštní vztah mezi Radkou a Váchou, scházejí se mimo školu, 

Radka to dělá hlavně kvůli spolužákům, jde se přimlouvat, Vácha ale Radce naznačuje 

svou náklonnost. Radka ho žádá o napsání textu k notám, která vzala Jirkovi. 

Honza chce po Ivanovi opětovně půjčit peníze na Sportku. To zaslechne Olina, 

peníze dá Ivanovi, aby je Honzovi půjčil. Uzavřou ústní dohodu, že pokud Honza 

vyhraje, je půlka výhry Ivana. Honza vyhraje 27000 Kčs. 

Přichází čas Vánoc, studenti se chystají domů. Maxmiliána přesvědčí Jirku, aby 

zůstal u ní, a slíbí mu, že za něj pošle domů telegram, že nepřijede. 

Jirkův otec se začne mít o svého syna obavy, Maxmiliána totiž telegram 

neposlala a doma o Jirkovi nikdo nic neví. Jirka se na Maxmiliánu zlobí a odchází od ní. 

Jirkův otec je zoufalý, jde za svým kamarádem, Jirkovým profesorem Kadlečkem, žádat 

o radu. Na slíbené Honzově hostině chce Ivan polovinu výhry, navíc zjišťuje, že 

záhadný student u Oliny, o kterém psal anonym, byl právě Honza. Honza Ivanovi 

nechce peníze dát, tak se poperou.  

Poslední scénou třetího dílu je rozhovor mezi Radkou a Jirkou. Jirka jí vyčítá, že 

jeho otci pověděla, že se mu v Praze nedaří ve škole, že hraje po večerech v barech. 

Radka se brání, že to není pravda. Jirka ji ujišťuje, že je spokojený, že má vše, co chce a 

co potřebuje. Radka se ho ptá, jestli si je opravdu jistý. 

 

4. díl - VÝHRA 

První scéna je z chalupy Elišky, kam Čáru pozvala na Silvestra. Čáře se tam ale 

nelíbí a krátce po půlnoci odchází na autobusovou zastávku. Zastaví jí mladý řidič 

(Standa) s tím, že ji sveze do Prahy. Nakonec nasedá, stráví spolu příjemný čas 

v kavárně a Standa ji nakonec odváží až na koleje.  

Následuje zkouškové období. Honza ho zdolal bez problémů, Radka taktéž, jen 

jí chybí poslední zápočet od Váchy. Schází se tak spolu znovu v kavárně, kde ji zkouší. 

Přináší jí hotový text k Jirkovým notám. 

 Jirka se sešel s profesorem Kadlečkem a tvrdí mu, že se chce nechat vyloučit. 

Hanka se schází s asistentem režiséra Jarošem, který jí už v prvním díle sliboval roli, 

seznamuje se tak s režisérem muzikálu Jezerní romance, s Karlem Gottem nebo Jitkou 

Zelenkovou. Asistent ji ujišťuje, že dostane hlavní roli. Ve škole o příležitosti říká 

profesorovi, ale v prvním ročníku mají všichni studenti zákaz kdekoli účinkovat. 

Ivan se seznamuje s novou dívkou, žádá ji o radu, jak vyřešit záležitost s penězi 

ze Sportky. Začnou se spolu více scházet, vymyslí na Honzu lest. 
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Celá parta se sejde u Radky a Čáry na pokoji. Honza si myslí, že vyhrál ve 

Sportce hlavní cenu (po lsti Ivana). Zve tak všechny na drahou večeři, ale náhodou se 

z rozhlasu dozví doopravdy tažená čísla a zjišťuje, že to na něj Ivan nahrál.  

Radka se snaží Jirkovi domluvit, aby školu neopouštěl. Ten je ale rozhodnutý. 

 

5. díl – PÍSEŇ PRO MÁJOVOU PRAHU 

Honza jede na víkend k Jitce na moravskou vesnici. Jitka vyhlíží přijíždějícího 

Honzu, měli se spolu o víkendu učit. Jitka Honzovi říká, že má na víkend hrát jejího 

snoubence. Před domem ho čeká celá bližší rodina (matka, Jitky dvojče, tety atd.). Je 

připravena zabíjačka, Jitky otec Honzu opije. Oslava je velkolepá, Honza ale 

z konverzace rodiny zjišťuje, že si opravdu všichni myslí, že si Jitku bude brát. 

Začíná se vyvíjet vztah mezi Čárou a Standou, oba se do sebe zamilovali. Standa 

má ale v díle vážnou nehodu, začne Čáru odmítat, protože nechce, aby s ním byla ze 

soucitu.  

Vyvíjí i vztah mezi Ivanem a jeho novou přítelkyní, se kterou řeší rodinné 

záležitosti, například plánovaný rozvod Vládi a Oliny.  

Radka žádá Váchu o dřívější propuštění ze semináře, protože potřebuje stihnout 

vlak domů, kam se po dlouhé době vrátila matka z nemocnice. Vácha ji nakonec odváží 

autem, Radka ho zve dál na návštěvu.  

Hanka dále pokračuje ve studiích na DAMU, ale nedaří se jí, profesor ji neustále 

kárá za špatné výkony. 

Honza dostává od profesora matematiky kontakt na člověka, který by mu 

pomohl s jeho experimentem na stavbě. Honza přímo na stavbě zjišťuje, že tam pracuje 

Jirka. Následně jeho situaci řeší celá parta. Přichází se i na nepoctivě vydělané Vláďovy 

peníze. 

George dostane na kolej dopis, na jméno Jirky, odnáší ho Maxmiliáně, která ho 

otevře. Dopis je o rozhodnutí, že Jirka vyhrál první cenu v soutěži mladých talentů, kam 

jeho skladbu poslala potají Radka. Když to Jirka zjistí, ihned zanechá práce a jde přímo 

k Radce do školy, zrovna na hodinu profesora Váchy.  

Poslední scéna pátého dílu je ze Strahova, kdy Jirka Radku doprovází na kolej a 

děkuje jí, navíc jí oznamuje, že si podal přihlášku na Hudební fakultu. Jirka se snaží 

s Radkou znovu sblížit, ale Radka si chce o situaci promluvit až jindy. 
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6. díl – OBDOBÍ ZKOUŠEK 

Čára navštěvuje Standu, který ji ale odmítá a křičí na ni, aby už za ním nikdy 

nechodila. Čára se ale nenechá odbýt a Standu navštěvuje častěji, jeho chování se 

postupem zlepšuje a už se nelituje. 

Jirka doma oznamuje, že ve škole skončil. Říká taktéž o přijímacích zkouškách 

na Hudební fakultu, v otci nachází podporu. Hanka se dostává díky asistentovi režiséra 

Jarošovi k natáčení Jezerní romance. Naneštěstí na natáčení potkává svého profesora. 

Ten by jí sice přestupek odpustil, ale Hance oznamuje, že pro nedostatek talentu musí 

školu opustit. 

Ivan se učí se svojí přítelkyní na zkoušky ve vile, kam přichází Vláďa. Ten musí 

prodat vilu, čeká ho další soud. Olina oznamuje, že je konečně těhotná, a doufá, že dítě 

změní celou jejich aktuální situaci.  

Honza dostává na fakultě ocenění za svůj projekt, poprvé v historii jako student 

prvního ročníku. Honza se stále točí kolem otázky financí, vyhlíží si mezi budoucími 

studentkami prvního ročníku další „oběti“ půjček.  

Jirkovi nevyšly přijímací zkoušky. Zoufale tak hledá pomoc u Maxmiliány a 

jejího přítele Zímy, ale odmítají ho. Útěchu se tak snaží najít u Radky, přichází na kolej 

opilý a žádá ji o pomoc. Radka se chce ale učit na důležitou zkoušku, neumí ještě 

všechno. Nakonec jede s Jirkou do vily, kde s ním stráví noc. Na zkoušku přijde 

nepřipravená a dostává trojku, kterou si chce poté napravit.  

Ivan dává Jirkovi místenku na vlak, ten ale odmítá, že zůstane v Praze, že si ještě 

vydělá nějaké peníze předtím, než odejde na vojnu. Ostatní se schází na nádraží, kam 

přijde i Vácha, a dá Radce svou svírku básní. Omlouvá se jí za vše špatné. Na poslední 

chvíli do jedoucího vlaku naskočí Jirka. V poslední scéně vede s Radkou soukromý 

rozhovor, chce se k ní vrátit, ale realistická Radka odmítá a nabízí přátelství. 

 

Příloha č. 5: Dobrá čtvr ť 

1. díl – ZPÁTKY DOMŮ 

V prvním díle se seznamujeme se všemi hlavními hrdiny Zuzanou, Honzou, 

Katkou a Michalem a jejich rodinami. Haselbachovi se stěhují z rodinného domu do 

malého bytu na sídlišti. Místo nich se stěhují do domu Koreňovi. Poprvé se tak setkají 

Zuzana a Michal, ale nevědí, že budou chodit do stejné třídy. Zuzana místo opouští 

velmi nerada, protože tak bude daleko od svých nejlepších přátel - Katky a Honzy. 

Z chování Honzy je patrné, že jeví o Zuzanu zájem.  
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Ve škole se profesorka Svobodová dozvídá, že dostane po kolegovi, který odešel 

do důchodu, čtvrtý ročník. Má ho dovést k maturitě. Ani ona, ani žáci nejsou z této 

zprávy nadšeni. Honza navíc Svobodovou vyděsí tím, že se spustí do třídy po laně. 

Vychází tak najevo, že je Svobodová ve špatném psychickém i fyzickém rozpoložení. 

Do třídy nastupuje nový žák Michal, z čehož nemá radost především Zuzana. Ve třídě 

se seznamujeme i s Bárou, která má na své spolužáky neustále narážky. 

Poprvé se taktéž dostáváme do lahůdkářství Svačinka, kde spolužáci řeší oslavu 

Katčiných narozenin, kam není pozvaná Bára, ani Michal. Michal ale Báru přemluví, 

aby se i tak zastavili. Zuzana ale kvůli němu odchází domů, nedokáže být v místnosti 

s člověkem, který se nastěhoval do jejich domu. Michal získává Katčinu náklonnost. 

Otec Zuzany odjíždí do Francie pracovat, aby vydělal peníze na živobytí, ale 

stane se obětí podvodu. Rodiče se hádají, vzájemně si vyčítají různé věci. Zuzana si 

proto začne balit věci a odchází z domova. 

 

2. díl – NA VLASTNÍCH NOHÁCH 

Zuzana Katce přiznává, že utekla z domova a že nemá kam jít. Katka jí chce 

pomoci, ale její otec je nekompromisní. Zuzaně chce pomoci i Honza, ale dědečkovi 

řekne, že je to jenom na pár dní, protože jim byt v paneláku vyplavila voda. 

Haselbachovi ale neví, kde Zuzana je, protože jim nebere telefony. U Haselbachů se 

neustále hádají kvůli nezaměstnanému otci, který se ještě nedošel zaregistrovat na Úřad 

práce. 

Zuzana pomáhá u Svačinky s přípravou baget, v tu chvíli ale přijde její matka. 

Pan Opelík se tak dozví pravdu a řekne Zuzaně, že kvůli lhaní u nich nemůže dál být. 

Zuzana vymyslí, že bude přespávat ve škole v tělocvičně.  

Ráno rozváží Honza nápoje do školy. Kolem jede Michal a jeden z pomocníků 

ho požádá, aby zboží odvezl na koloběžce ke skladu školy. Michal si všimne, že se ve 

škole někdo sprchuje. Natočí tak nahou Zuzanu na kameru. S Honzou se kvůli tomu 

poperou. Honza a Katka Zuzaně pomáhají vymyslet, kde bude bydlet, ale na nic 

nepřichází.  

Zuzana může u Svačinky obsluhovat. Michal za ní přijde a ukazuje jí video z 

rána. Zuzana mu v obličeji rozmaže zmrzlinu. Pan Opelík tak Zuzaně říká, že kvůli 

tomu už tam nebude pracovat. 
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Pan Erhart chce Katku seznámit se svojí přítelkyní Magdou, ale Katka je proti. 

Katku si ale Magda získá tím, že se zastane Zuzany, aby u nich mohla jednu noc 

přespat.  

Matka profesorky Svobodové své dceři vyčítá, že ještě neměla vážnou známost a 

že by si měla podat inzerát. Svobodová ale odmítá, tak to potají udělá matka za ni. 

Ukazuje jí dopis a fotografii muže, který na inzerát odpověděl. 

Zuzana nadále přespává v tělocvičně, přijde na to školník a chce, aby odešla. 

Přimluví se ale jeho žena, která Zuzaně nabídne jeden z nepoužívaných kabinetů, kde se 

nachází i postel. 

Katka a Michal se postupně sbližují a začnou spolu chodit. 

 

3. díl – PANDOŘINA SKŘÍŇKA 

Do Svačinky přijela nečekaně inspekce a udělila panu Opelíkovi blokovou 

pokutu s výstrahou, že musí podnik vyčistit. 

Pan Koreň vyčítá své ženě, že se nestíhá věnovat domácnosti, protože neustále 

chodí na castingy, a taktéž větší míru alkoholu, kterou zkonzumuje. Rozhodne, že 

najmou hospodyni. Součástí domácnosti se tak stane paní Máša. 

Zuzana už přes měsíc bydlí ve škole a začíná si vydělávat peníze například 

v hospodě jako servírka nebo ve městě rozdává letáky. Potká ji ale Katčin otec a 

navrhuje jí, že nafotí nějaké snímky v ateliéru a pošlou je do agentury.  

Katka a Michal se dále vídají, otec Katky poznává, že je zamilovaná, a vyzvídá, 

kdo je její nový přítel. Michal ukazuje panu Erhartovi nějaké fotografie, ten mu říká, že 

by měl zvážit přihlášku na FAMU. 

Po třídních schůzkách zabaví pan Koreň svému synovi kvůli špatnému 

prospěchu fotoaparát a kameru, Katčin otec přiznal, že je Svobodová trochu divná, a 

Katku utěšuje, že matematiku nebude na dějinách umění potřebovat. Navrhuje, že ji na 

přijímací zkoušky připraví Magda.  

Poprvé se setkávají Jarmila Svobodová s Vladimírem Honysem, mužem, co 

odpověděl na inzerát. Svobodová je ale nervózní, téměř ho neposlouchá a ze schůzky 

uteče. Doma matce řekne, že byl až moc dobrý.  

Svobodová dá svým studentům test z matematiky. Upozorňuje, že koho přistihne 

opisovat, dostane automaticky nedostatečnou. Zuzana se snaží opisovat z taháku, 

všimne si toho Michal a chce odvést pozornost Svobodové. Je na ni drzý, protože i jemu 
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vypadl z rukávu tahák, v košíku navíc začnou zvonit mobilní telefony a Svobodová se 

zhroutí.  

Fotografie Zuzany se v agentuře líbily, proto jí navrhují, aby nafotila kalendář 

aktů. Tvrdí, že bude kalendář neprodejný. Pan Erhart Katku nenásilně přesvědčuje, že je 

to její velká příležitost. 

 

4. díl – NAROZENINY K NEZAPLACENÍ 

Svobodovou navštíví Honza se Zuzanou, která přizná, že při testu opisovala. 

Nečekaně přijde i Vladimír Honys, Svobodová je ráda. 

Zuzana nafotí kalendář aktů, který má být zároveň reklamou na pneumatiky. 

Dostane velký honorář, proto si nakoupí nové a slušivé oblečení. Neopatrně si ho ale 

zkouší při světle večer ve škole, čehož si všimne ředitel, a dává jí dva dny na 

vystěhování.  

Koreňová se snaží manžela přesvědčit, aby Michalovi vrátil fotoaparáty, a 

zároveň mu říká o možnosti na FAMU. Koreň ale zásadně nesouhlasí a tvrdí, že Michal 

musí jít na VŠE. Michal se doma poctivě učí matematiku se svým spolužákem Frantou, 

postupně se začíná omlouvat ze schůzek s Katkou, vymlouvá se, že se musí učit. Začíná 

mu navíc vadit, že je Katka nepřístupná. 

U Haselbachů se vyostřuje situace. Haselbach je propuštěn z nové práce, protože 

byl nešikovný, našel si noční hlídání objektu, ale odtamtud je taktéž vyhozen. Zuzana se 

zastaví za matkou, která o sebe začala víc pečovat. Přizná, že kvůli svému vedoucímu 

Procházkovi. 

Zuzana Katce přizná, že nafotila akty a že autorem fotografií je Katčin otec, a 

Katka naopak Zuzaně přiznává, že chodí s Michalem. O jejich vztahu ví i Bára, která je 

viděla nedaleko školy, jak se líbají. Bára toho využije a řekne Michalovi, že se Katka 

chlubila, že spolu strávili noc. Michal se i proto s Katkou rozchází, ta nechápe důvod. 

Michal naznačuje, že je to kvůli jiné dívce, nepřímo tak ukáže na Zuzanu, která o jeho 

náklonnosti neví. Katka se s tím nedokáže srovnat. Pláče. Ve škole ji nešťastnou vidí 

profesorka Kopičková, která ji jde později navštívit domů. Přede dveřmi potká pana 

Erharta, svého bývalého přítele. Katku napadne najít Zuzaniny akty v otcově počítači. 

Svobodová je po návratu z nemocnice na své studenty milá, hodná, přichází jako 

vyměněná. Zuzaně nabízí, že může bydlet u nich. Začíná se rozvíjet vztah Svobodové a 

Honyse, Honys chce, aby ho představila své matce. 
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Michal pořádá v domě večírek, protože jeho rodiče odjeli do Benátek. Katka 

přijde se zpožděním a s CD, kam uložila Zuzaniny fotky. CD chce dát Michalovi na 

stůl, jako že jsou od Zuzany. Toho si ale všimne Bára, situace využije a CD si bere. Vidí 

ji spolužák Franta. 

Michal se rozhodne, že přinese Zuzaně dort, protože slaví narozeniny. Zuzana se 

zrovna balí, protože druhý den musí opustit školu, už tam dále nemůže bydlet. Druhý 

den Michal Zuzaně naznačuje svou náklonnost, vidí je Honza, který žárlí, ale 

nevměstnává se do toho.  

 

5. díl – ANDĚL NA ZEMI 

Bára využije situace, že má k dispozici CD s fotkami nahé Zuzany. Za pomoci 

své mladší sestry je vyvěsí po celé škole. Někteří jsou z fotek nadšeni, ředitel nakonec 

Zuzanu netrestá, Svobodová je trochu zklamaná, ale není to důvod, aby u ní Zuzana 

přestala bydlet. Všichni si myslí, že plakáty po škole vyvěsila Katka. Ta se brání, utíká 

s pláčem po chodbě. Narazí do profesora Prachaře, který se jí už delší dobu líbí. 

Dokonce ho políbí, později ho zve na koncert. Začne tak jejich tajný vztah. 

Agáta Svobodová říká své dceři, že nemá z Vladimíra Honyse dobrý pocit. 

Honys Jarmile Svobodové vyčítá, že nechává zadarmo u sebe bydlet svoji studentku a 

že je až příliš závislá na své matce. 

Zuzana se musí účastnit akcí, kde se křtí nový kalendář. Na jednu z takových 

akcí jsou pozváni i Koreňovi. V tento okamžik si Koreň začne Zuzany více všímat, 

dokonce ji po skončení akce odváží domů. Zuzana se mu svěřuje s tím, že její otec nemá 

práci.  

Hospodyně Máša se paní Koreňové svěřuje, že má vnuka ve školce. Koreňová 

jde s ní do školky a domluví se s ředitelkou, že pro malé děti uspořádají mikulášskou 

besídku. Účastní se jí hlavně studenti maturitního ročníku, i pan Opelík, který se začíná 

obávat o budoucnost Svačinky. Honza mu navrhuje, aby zkusil oslovit pana Koreně 

jako tichého společníka. 

 Koreňová je z příprav nadšená, to ale nesdílí její manžel, ale jen do té doby, než 

se dozví, že tam bude i Zuzana převlečená za anděla. Michal se začíná více sbližovat se 

Zuzanou, tráví spolu více času, učí se spolu. 

Po skončení mikulášské besídky si Michal přehrává video, jeho matka přijde do 

pokoje v podnapilém stavu. Michal ji začne fotografovat, fotky vypadají profesionálně. 
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6. díl – ČAS ADVENTNÍ 

Koreň zařídil panu Haselbachovi práci v Německu na stavbě. Z toho je nadšená 

hlavně paní Haselbachová. Koreň pozval Zuzanu na večeři, ta se ho ptá, co si od toho 

činu slibuje.  

Katka si tajně volá s Ivanem Prachařem, otec neví, že se Katka s Michalem 

rozešla. Slyší její telefonát, ale zatím mu nepřikládá nějakou důležitost. Katka chodí za 

Prachařem i ve škole, což může být riskantní. Zamyká je na chvíli v kabinetě, kam se 

marně snaží dostat Janka Kopičková. Začíná tušit, že je mezi nimi poměr. 

Pan Koreň se rozhodl, že bude investovat do Svačinky, ale podmínkou je, že se 

podnik změní ve fast food. Proti tomuto návrhu je Honza, ale pan Opelík nabídku 

přijímá bez problémů, postupně se tak ze Svačinky stává fast food Speedy John.  

Zuzaně přichází dopis, že má večer agenturní akci. Je pro ni posláno auto i 

s řidičem, které ji má dovézt přímo na místo konání. Pro velké překvapení je ale na 

místě pouze pan Koreň. Zuzana nechápe, o co jde, ale nakonec spolu stráví noc. 

Vladimír Honys začne čím dál více naléhat na Jarmilu Svobodovou, aby s ním 

strávila Štědrý večer. Ona nejprve nechce, protože nemůže nechat matku o samotě, poté 

svoluje. Matka jí ještě několikrát zopakuje, že se jí Honys nelíbí.  

Michal ukazuje matce fotky, na kterých je zobrazená jako nešťastný anděl. Ptá 

se jí, jestli je může ukázat u přijímacích zkoušek na FAMU. Otec o jejich záměru neví, 

oba se to snaží před otcem utajit, protože s tím zásadně nesouhlasí. 

Zuzana se dozvídá, že se pod otcem v Německu utrhlo lešení a spadlo na něj 

z velké výšky. Okamžitě jede domů, dozvídá se, že se matka nadále schází s vedoucím 

Procházkou. Paní Haselbachová se vydává do Německa a Zuzana slibuje, že se do té 

doby vrátí domů. 

Na utajovaný vztah Katky a profesora Prachaře přijde pan Erhart za pomoci 

Janky, se kterou měl v plánu jet do Beskyd. Prachař se od té doby začne Katce vyhýbat 

a tvrdit, že má rodinu, proto musí jejich vztah skončit. Katka se navíc dozví, že právě 

Janka otci naznačila, že spolu mají tajný poměr. Uplakanou ji v šatně najde sestra Báry 

Kopecká a zve ji do Černobylu. Zde se Katka dostává poprvé do kontaktu s lehkými 

drogami – marihuanou. 

Zuzana je z neštěstí svého otce vystrašená, volá tak panu Koreňovi, který za ní 

ihned přijede. Postupně se začíná Michalovi vymlouvat na to, že na něj nemá čas, což 

Michal těžce nese. 
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7. díl – NEJSMUTNĚJŠÍ VÁNOCE 

Michal je nešťastný z toho, jak ho Zuzana ignoruje. Matka mu radí, aby ji šel 

navštívit. Přinese jí dárek – její zarámovanou fotografii. Honza, který jí doma pomáhá 

s večeří, není z Michalovy návštěvy nadšený, proto odchází. Zuzana chce ukončit jejich 

vztah, ale Michal se nenechá. 

Katka pomalu začíná propadat drogám. Stále více času tráví v Černobylu, 

servírka Gábina jí nabízí „lajnu“, později jí další návštěvníci Černobylu nabízí 

lysohlávky. Katka nadále sleduje Prachaře, přináší mu domů dárek, ale on ho nechce a 

posílá Katku pryč se slovy, aby za ním už nechodila, že má rodinu. Katka v opojení 

drog zavolá Magdě, otcově přítelkyni, aby přišla na Vánoce. Otec ale na Štědrý večer 

pozval Janku Kopičkovou a o pozvání Magdy nic neví. Je tak vystaven trapné situaci a 

Magda se s ním rozchází, když v bytě spatří Janku. 

U Svobodů se zdobí stromeček, Jarmila Svobodová chce Štědrý večer strávit 

s Vladimírem Honysem, ale nakonec zůstane s matkou. To se Honysovi nelíbí a řekne 

jí, aby už za ním nechodila. Od té doby se Jarmile Svobodové začnou dít zvláštní věci, 

cítí se být pronásledována, v popelnici nachází mrtvou kočku, domů jim neustále volají 

neznámí muži, že chtějí erotickou masáž. Svobodová je tak vystavená stresu, který si 

vybíjí na studentech. Studenti tak bojkotují její neohlášený test. V kabinetě se pak 

Zuzaně přizná, že ji někdo pronásleduje a že dostala výhrůžný dopis. 

Koreň se dozvídá od Michala, že chodí se Zuzanou. Z této informace je 

šokovaný. Po návratu z hor je pozvaný na akci, kde má být i Zuzana. Michal chce jít 

s ním a Zuzanu překvapit. Na akci Zuzana panu Koreňovi tvrdí, že s Michalem nechodí.  

Koreňová se zúčastní castingu na roli v seriálu, potkává na něm svou starou 

kamarádku Milenu, která se věnuje charitě. Později ji jde navštívit, aby se podívala, co 

přesně pro charitu dělá. 

Honza začíná mít strach o Katku, poznává, že začala brát drogy. Jde proto za 

Zuzanou v domnění, že by jí mohla pomoci a zkusit jí domluvit. 

 

8. díl – POPRVÉ A NAPOSLEDY 

K Erhartům se dočasně stěhuje Janka Kopičková. Katka z toho není nadšená. 

Dále navštěvuje Černobyl, kam přijde policejní razie a odvádí mimo jiné Katku na 

policejní stanici k výslechu. Přijde pro ní Honza a Katka mu slíbí, že už do Černobylu 

chodit nebude. Honza se snaží Zuzanu přesvědčit, aby s Katkou promluvila. Vymlouvá 
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se ale na své starosti. Pan Erhart si všimne, že se ztrácí peníze. Podezřívá Katku, ta to 

ale svádí na Janku Kopičkovou. 

Michal se domlouvá s matkou na přijímacích zkouškách na FAMU, kam ho 

potají odveze. On na ně nakonec nejde, kvůli otci. Ke Koreňům později někdo z fakulty 

zavolá, že se Michal nedostavil. Matka je zklamaná, otec také – hlavně proto, že se mu 

nesvěřil. 

Michal jde navštívit nemocnou Zuzanu. Snaží se jí být na blízku, ona se nejdříve 

brání, ale nakonec podlehne. Michal se doma otci svěřuje, že měl poprvé sex – se 

Zuzanou. 

Pronásledování a naschvály Jarmily Svobodové se stupňují. Někdo střelí do 

jejich okna kovovou kuličku. Matka dostane záchvat a musí jet do nemocnice. Zoufalá 

Svobodová jde navštívit Honyse a svěřuje se mu se vším, co ji potkává.  

Je slavnostně otevřen nový fast food Speedy John, u jehož otevření nechybí ani 

Koreň. Pan Opelík ho později žádá o finanční půjčku na raut na maturitní ples. 

Paní Koreňové nabízí její kamarádka Milena práci u charity, protože právě ona 

dostala hlavní roli v seriálu. Koreňová je zklamaná, odmítá, ale hospodyně Máša jí 

domlouvá. Nakonec se rozhodne, že práci místo Mileny vezme a že povede dramatický 

kroužek.  

Pan Haselbach se vrací z Německa, upoutaný na invalidní vozík. Jeho synové 

mu prozrazují, že u nich byl často „strejda Prochajda“238. Haselbachová se nejdříve 

vymlouvá, že je to manžel její kamarádky. Haselbach ale není hloupý a ví, o koho se 

jedná. Haselbachová se Zuzaně svěřuje, že už takto dlouho nedokáže žít. 

Bára a Franta řeší fotografie do školního časopisu. Franta nachází v zásuvce u 

Báry CD s akty Zuzany a dochází mu, že to ona vyvěsila její plakáty po celé škole. 

 

9. díl – DO DRUHÉHO KOLA 

Všichni se připravují na ples. Zuzana učí profesorku Svobodovou waltz, Michal 

kupuje Zuzaně nové šaty, Janka Kopičková donese Katce drahé vypůjčené šaty. Katka 

stále zvyšuje dávky drog, což se začíná projevovat i na její pleti. Janka Kopičková má 

podezření, že je Katka na drogách. 

Na plese Svobodová dává šerpy svým studentům, ti ji odvděčí týdenním 

zájezdem do Londýna. Koreň chce mluvit se Zuzanou o samotě. Koreň se vymluví, že 

                                                 
238 Vedoucí pošty Procházka. 



  

 

217 

  

musí nečekaně do práce, Zuzana se vymluví, že musí být se svým otcem. Na plese 

Haselbachová představí Zuzaně pana Procházku, což nese Zuzana velmi těžce.  

Katka v Černobylu poprvé vyzkouší heroin, kupuje si ho výměnou za drahé šaty 

od Kopičkové. Pan Erhart na plese nemůže Katku najít, na základě rady Báry se ji vydá 

hledat do Černobylu, kde ji ale zapřou. Katka si nechá obarvit hlavu na zeleno a otec jí 

vyčítá, že vypadá jak drogově závislá. Domluví se s ní, že mu každé ráno odevzdá 

vzorek moči na kontrolu. 

Agáta Svobodová se může vrátit z nemocnice domů. Její dcera spolu 

s Vladimírem Honysem ji přijeli vyzvednout. Ani jeden není ze situace nadšený. 

Zuzana se rozchází s Michalem. On jí neustále vyčítá, že nemá čas. Zuzana mu 

tvrdí, že má nějaký problém, kvůli kterému se musí rozejít. Zuzana se schází s Koreněm 

a říká mu o rozchodu s Michalem. Má pro ni překvapení v podobě bytu, který koupil a 

kde se budou společně scházet.  

Haselbachová spatří Zuzanu s Koreněm. Zuzana se jí snaží vysvětlit, že ho má 

ráda a že spolu chodí od maturitního plesu. Zuzana matce vyčte Procházku a neochotu 

postarat se o manžela na vozíčku. Vzájemně se začnou obviňovat. 

Koreňová se naplno věnuje divadelnímu představení s postiženými. Michal 

natáčí jejich generální zkoušku, přitom se matce svěřuje s rozchodem Zuzany. Doma 

matka prosí svého manžela, aby šel Michala utěšit. 

 

10. díl – BLÝSKÁNÍ NA HOŠÍ ČASY 

Katka začíná mít abstinenční příznaky, když nemá drogy. Snaží se tak různými 

způsoby dostat ke drogám, za záminkou nákupu si jde koupit marihuanu a o zbytku 

peněz tvrdí, že ztratila. Protože jí otec přestal dávat peníze a Katka drogy potřebuje, 

začne se prodávat za peníze. Pan Erhart tuší, že se něco děje. A i když jí denně 

kontroluje moč, která je v pořádku (protože si ji kupuje od jiných lidí), ukáže jí fotky 

nemocné matky ležící na nemocniční posteli před smrtí, aby si uvědomila, jak je život 

cenný.  

Michal je zoufalý ze Zuzany, která se mu vyhýbá a nechce s ním mluvit. Proto 

zajde k ní domů a začne se bavit s paní Haselbachovou, která mu omylem vyzradí, že 

Zuzana má poměr s jeho otcem. Michal se poté s otcem popere, Koreň tvrdí, že je 

Zuzana jen epizoda. Máša, která všechno slyší, doporučuje Michalovi, aby to neříkal 

matce. Zuzana a pan Koreň neví, jak se to Michal mohl dozvědět, a řeší, co budou dělat. 

Koreň jí slibuje, že to nějak vyřeší. 
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Profesorka Svobodová se dále schází s Honysem a plánují svatbu. Svobodová je 

ale zdrženlivá, chce počkat s novinkou na pravý čas. Jedou spolu na chatu k Honysovi, 

kde je jeho záměrem přespat. Svobodová tak volá své matce, které se udělá špatně. Při 

příjezdu domů je na tom matka opravdu špatně, Svobodová volá záchrannou službu a 

Honys, kterého Agáta Svobodová žádá o sklenici vody, na ni jen zůstane bez zájmu 

hledět. 

Pan Erhart, který se schází s Michalem, mu říká o možnosti studia ve Švédsku, 

kde je soukromá umělecká škola. Michalovi se nápad líbí. Po návratu do domu matce 

říká, že pro ni mají s otcem překvapení. Otec se bojí, že Michal matce vyzradí tajný 

poměr se Zuzanou. Říká jí ale, že se s otcem domluvili na studiu v zahraničí, s čímž 

otec souhlasí jen proto, aby Michal nic neprozradil. 

U Haselbachů je špatná situace. Haselbach ví, že se jeho manželka schází 

s Procházkou, nechce jí dát k dispozici peníze, které dostane od pojišťovny. Zuzaně 

radí, aby od nich odešla, jestli chce něčeho dosáhnout. Haselbachová se dozví, že 

Zuzana nafotila akty, a pohádají se spolu, vzájemně si vyčítají nové partnery. Zuzana 

tak odchází ke Svobodové, která jí sdělí, že její matka zemřela. 

 

11. díl – POSLEDNÍ ZVONĚNÍ 

U Haselbachů je stále napjatá atmosféra. Otec si přeje, aby bylo vše jako dřív, 

ale matka ho posílá za sestrou, kde je podle jejího mínění lepší prostředí pro jeho život.  

Koreňová sklízí velký úspěch s představením postižených, je z nové práce 

nadšená. Navíc zjistí, že je těhotná. Nejprve to řekne Michalovi, který jde s touto 

zprávou ihned za Zuzanou. Nejprve mu nevěří, ale nakonec mu uvěří. Proto nezvedá 

panu Koreňovi telefon. 

U večeře v restauraci se tu novinu dozvídá i pan Koreň, který není nadšený. 

Koreňová mu naznačuje, že tuší, že prochází obdobím, ve kterém není zahrnutá, ale že 

ať se stane cokoli, dítě si nechá. 

Katka dostává u Svobodové poslední šanci na opravu známek z matematiky. 

Svobodová ji nechce pustit k maturitě, protože šancí měla několik. Honza začne Katce 

domlouvat, aby přestala brát drogy, ale neposlouchá ho.  

V Černobylu se znovu chystá prodat sama sebe za peníze. Včas ale přijde 

Honza, půjčí Katce peníze na poslední dávku a chce po ní slib, že se bude léčit. Katka se 

druhý den brání, když na ni Honza čeká, ale nakonec jede a vyzpovídá se psychologovi. 
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Janka Kopičková přinutí Erharta, aby zkusil test přítomnosti drog z jiného 

vzorku, než mu Katka denně dává. Záměrně zastaví vodu na toaletě a test provede 

přímo na toaletě. Test je pozitivní. Otec se o Katku snaží starat, ale její abstinenční 

příznaky jsou stále hodně silné. Poprvé po dlouhé době Katku navštíví Zuzana, která se 

od Honzy dozví, jak na tom Katka je. 

Svobodová nedokáže zapomenout na svou matku. To jí vyčítá Honys, protože 

nedokáže uklidit nebo vyhodit věci po své matce. Ona mu slibuje, že do týdne vše uklidí 

a že se k ní bude moci nastěhovat. Honys chce Svobodové pomoci se smetím, protože 

nechce, aby v popelnici narazila na mrtvou kočku. Svobodová si ale není vědoma toho, 

že by Honysovi někdy tento příběh vyprávěla. On se ale tváří suverénně, že mu o tom 

všem vyprávěla v bance, i kuličce, kterou někdo vystřelil do okna. Svobodové pomalu 

začíná docházet, že za všechny tyto naschvály je zodpovědný právě on. 

Nešťastná Zuzana stráví další noc u profesorky Svobodové. Ta se jí svěřuje, že 

s Honysem jí vztah nevyšel. Nabízí Zuzaně a jejímu otci, aby se k ní nastěhovali.  

Koreň se sejde se Zuzanou, aby situaci vyřešili. On je ochotný se rozvést, chce 

ale zajistit manželku i nenarozené dítě, což Zuzana odmítá. Měl by se věnovat rodině. 

Vrací mu klíče od bytu se slovy, aby už jí nevolal. 

Honza pomáhá panu Haselbachovi spolu se Zuzanou s balením. I ona odchází. 

Haselbach si myslí, že jede k sestře na venkov, ale zavezou ho k profesorce Svobodové. 

Nejdřív nechce návrh přijmout, nakonec děkuje za možnost.  

Honys se stále snaží chodit ke Svobodové, která se neustále vymlouvá, že není 

vhodná doba a že nemá čas. Po nastěhování pana Haselbacha chvíli předstírají, že spolu 

mají poměr. Svobodová vyhrožuje Honysovi, že na něj zavolá policii, protože ví, že za 

všechny naschvály je zodpovědný právě on. 

Ve škole probíhá poslední zvonění, studenti se loučí se školou. Přichází i fyzicky 

vyčerpaná Katka, kterou se všichni snaží podpořit. Zuzana se snaží Michalovi omluvit, 

ale on její omluvu nepřijímá, protože je pozdě. Honza se snaží Katku povzbudit a říká, 

že kvůli ní nepojede za rodiči do Peru, ale že zůstane s ní.  

 

Příloha č. 6: 4teens 

1. díl – SVĚT JAKO PRKNO 

V prvním díle Milan představí ostatní hlavní hrdiny, jejichž osudy bude seriál 

sledovat. První díl sleduje především osudy Míši. Začne hrát po síti hru s Milanem, 
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vzájemně o sobě ale neví, každý má svůj nick. Míša způsobí nehodu, proto musí na 

policii podepsat protokol. Nehodu vyšetřuje Petrův otec a domlouvá se s Míšou, že nic 

nenahlásí ve škole, pokud na Petra bude donášet. Matka Míši se to dozví, s Míšou se 

pohádá, schová jí skateboard, zakáže jí počítač, proto Míša uteče z domova. Bydlí pod 

u-rampou, jednou ji tam zahlídne Milan, dá jí svou bundu, jídlo a slíbí, že ve škole nic 

neřekne. Petr Míše půjčuje svůj skateboard, proto mu řekne o domluvě s jeho otcem. 

Míša nechodí ani do školy, matka ji všude hledá. Nakonec se Míša vrátí domů a 

s matkou se udobří. 

Dája se chce stát členkou redakce 4 teens, musí proto přinést nějaký zajímavý 

článek. Do redakce začnou chodit komiksy od neznámého Ghosta, redakce je vždy 

vydá.  

Paty se vsadí s kamarádkami, že do měsíce získá Romana, který ale má svou 

dívku Kláru. Domluví se proto s Milanem, že k němu bude chodit na doučování 

matematiky, je to pouhá záminka k tomu, aby byla blíž Romanovi. 

Petr a Marek se neustále vysmívají Amosovi, snaží se ho provokovat a Petr ho 

ve škole zastrašuje nožem. 

Milan slaví narozeniny a rodina uspořádá velkou oslavu, dokonce po škole visí 

letáky s tím, že mají všichni přijít. Milan dostane jako dárek od rodičů skateboard. Tato 

událost je dobrá příležitost pro Paty, která chce získat Romana. Chlapci s Davidem se 

vsadí, že do 14 dnů David Paty získá, což se mu na oslavě povede. Vidí je v autě Petr, 

kterému se Paty líbí. Na oslavě dohlíží Dájina babička, která zkolabuje, proto ji sanitka 

odveze do nemocnice.  

Dája tak dočasně bydlí u Doubravů, v Milanově pokoji, z čehož Milan není 

nadšený. Musí být v pokoji se svým starším bratrem Romanem. 

 

2. díl – ZUŘIVÁ REPORTÉRKA 

Druhý díl se nejvíce věnuje Dáje. Dostává za úkol napsat o fotbalovém zápase. 

Dája tak žádá o radu Romana, který hraje za školní mužstvo. Snaží se jí vysvětlit 

pravidla, dívá se s ní na fotbal, půjčuje jí knihu o fotbale. Dája v redakci přizná, že má 

problém napsat článek o fotbale, protože mu nerozumí, ale oni trvají na svém. Matka 

Dáji chce, aby se vrátila do Prahy, Dája ale nechce. Proto spolu uzavřou dohodu, že 

pokud v příštím čísle 4 teens vyjde Dáje článek, stěhování o rok odloží. 

Paty dostane první nabídku na focení. V obchodě zjistí, že je jí malé tričko 

velikosti S, rozhodne se proto hubnout, nejíst a brát matčiny prášky proti hladu. Paty na 
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hodině tělesné výchovy zkolabuje, navštěvuje mimo jiné i gynekoložku. Diagnózou je 

podvýživa. V nemocnici směrem na gynekologii Paty vidí spolužačka Linda, která ve 

třídě řekne, že je Paty těhotná. Paty musí strávit v nemocnici jednu noc. Dája se o Paty 

dozví, protože Milanova matka je gynekoložka, která ji vyšetřovala. Rozhodne se tak 

napsat se souhlasem Paty anonymní článek o anorexii. 

Do redakce stále přichází komiksy od Ghosta, který se dozví o anorexii Paty, ve 

stejném čísle 4 teens tak vyjde anonymní článek o anorexii a nezávisle na tom komiks o 

Paty a její anorexii. Paty tak dá Dáje facku, že nedodržela slovo.  

Milan dále pokračuje ve hře po sítí s Míšou. Míša ho jako odměnu za pomoc, 

když byla na útěku, učí jezdit na skateboardu. Celé to domluvila Dája. Po několika 

lekcích to ale Milan vzdává, navíc Míša řekne, že už svůj dluh splatila. 

Na fotbalovém zápase mužstvo gymnázia prohrává. Milan Dáje kreslí plánek 

s nápadem, jak by mohli dát gól. Dája o poločase v šatně nápad ukáže, nakonec z této 

situace opravdu dají gól. Milana po zápase všichni pochválí. 

Petr a Marek se jdou do nemocnice omluvit někomu, koho zbili, aby neměli 

problémy u policie. Paty zve do kina Petr, ale Paty nakonec nepřijde, nakonec jde do 

kina s vietnamskými spolužačkami. Celé to pozoruje Marek, který Petrovi ve škole vše 

vyčte. Petr s Markem zbijí Davida, který měl krátký poměr s Paty. I o tomto Ghost 

nakreslí komiks. 

 

3. díl – ŠKOLNÍ KAPELA 

Třetí díl se věnuje převážně Amosovi. V klubu odehraje školní kapela koncert. 

Na parketu tančil především Amos, kterému pak kapela děkuje, Amos je zve k sobě 

domů na after party. Členové kapely se ale neshodli, proto se kapela rozpadne. Jeden 

z nich u Amose rozbije umělecký výtvor Amosovy matky. 

Amos je ve škole opět slovně napaden Petrem, na chodbě se popere s Markem. 

Doma chce uklidit následky after party, ale matka přijede dříve. Pohádá se s Amosem, 

navíc jí volá třídní učitel a řekne jí o souboji Amose a Marka. Matka zakáže Amosovi 

chodit ven a nařizuje mu se učit a opravit si známky z českého jazyka. Domů se taktéž 

vrátí Amosův otec. 

Milan nadále hraje hru po síti s Míšou, Dája se stěhuje zpět k babičce, kterou 

pustili z nemocnice.  

Dája ví o rozpadu kapely a chce o tom napsat, ale Ghost je rychlejší. Začíná se 

spekulovat o tom, kdo je tajemný Ghost. Dája navrhne Rosťovi, kvůli kterému se kapela 
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rozpadla, aby vyhlásil konkurz a založil novou kapelu. Je tak vyhlášen konkurz. Účastní 

se ho Jirka, kterého vyberou jako hráče na baskytaru, Petr, který zpívá píseň od Daniela 

Landy, ale neuspěje, a taktéž Kamila, která se vydává za chlapce jménem Max. I ona je 

do kapely přijata. Zkoušky probíhají u Amose v garáži, Amos s nimi začne hrát později 

na saxofon. Zvukařem se stane Milan, pomáhá mu Dája, která zároveň píše články.  

Petr a Marek jsou s partou venku, parta se chystá zbít kolemjdoucího člověka, 

který kouří marihuanu. Petr ale řekne, že se této akce nebude účastnit. Petr chce ale 

dokázat partě, že k nim patří, proto počkají večer na Amose, kterého chtějí zbít, on jim 

unikne. Petr doma svému otci vezme z trezoru zbraň a vezme ji do školy v domnění, že 

není nabitá. Začne s Markem vyhrožovat Amosovi, který utíká po chodbě. Nakonec 

postřelí školníkova psa. 

Celou záležitost řeší ředitelka i rodiče Petra, otec Petra zbije opaskem. Amos se 

na zkoušce kapely zastane Petra, protože psa nepostřelil on, ale Marek.  

Dája pozná v Maxovi podle prstenu Kamilu, ale mlčí. Druhý jde do redakce a 

chce, aby o tom ve 4 teens vyšel článek, Dája ale ukazuje příchozím komiks od Ghosta. 

Chvíli je v podezření Amos. 

Nakonec je ze školy vyloučen Marek, Petr se po dohodě s otcem, že začnou od 

znova, začne oblékat jako obyčejný student.  

Na koncertě Scoolbandu i Linda pozná díky prstenu, že Max je ve skutečnosti 

Kamila. Po koncertě jde proto za kapelou a tuto skutečnost jim prozradí. 

 

4. díl – NA ÚTĚKU 

Čtvrtý díl se věnuje především Kamile. Kapela už ví, že Kamila je Max. Kamila 

tak kapelu opouští, druhý den ve škole Lindě vysype věci z batohu z okna ven. Kamila 

přijde domů, opilý otec zase křičí na svou manželku, Kamila už nemůže situaci vydržet, 

uteče tak z domova. Nejprve chce být u své sestry, ale její spolubydlící Kamilu začal 

obtěžovat v koupelně, proto ihned odešla. Kamila žebrá na ulici o peníze, hraje na 

kytaru. Vidí ji tam jiní bezdomovci a nabídnou jí, aby s nimi šla do squatu. Kamila 

nechodí do školy. 

Ve škole si v redakci stěžují, že už dlouho nepřišel komiks od Ghosta. Dája 

chvíli podezřívá Kamilu, nakonec se rozhodne o Kamile zjistit více informací, protože 

opakuje první ročník. Jde tak za její bývalou spolužačkou. Dáje chce o Kamile napsat 

do 4 teens, rozhodne se jít k nim domů, kde jim otevírá opilý otec. 
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V redakci Radek a Michal přišli na to, že Ghostem je Jirka, ale domluví se, že 

vše udrží v tajnosti, aby bylo udržováno napětí. Ghost poslal do redakce další komiks – 

jak Kamila žebrá o peníze na náměstí. 

Spolužáci (Milan, Petr, Dája a Paty) jdou za Kamilou a chtějí jí pomoci. Milan 

navrhne, že by mohla Kamila bydlet u Dáji. Kamila si jde do squatu pro věci, ale 

nemůže najít svůj batoh. Petr začne vyhrožovat. Ghostovo další téma na komiks. 

Kamila začne bydlet u Dáji.  

Ve škole se řeší situace Kamily za přítomnosti její matky. Stále se zastává svého 

manžela, Kamila ale řekne, že do té doby, dokud tam bude on, ona bude bydlet u Dáji. 

Dája ale není moc nadšená, postěžuje si Milanovi, který vymyslí plán, jak donutit otce 

Kamily, aby šel na léčení. Doma u Kamily umístí po celém domě schované 

reproduktory. Otec Kamily si tak má myslet, že je blázen, když kolem sebe slyší různé 

zvuky. Nakonec se tak opravdu stane, její otec dobrovolně podstoupí léčbu. Kamila se 

tak může vrátit domů. 

Ve škole je ale pozadu, při testu z dějepisu neví jedinou odpověď. Dája jí posílá 

správné odpovědi, ale jdou před Lindu, která papír vymění za nesmyslné odpovědi. 

Kamila tak dostane pětku a je na propadnutí. Dája jí ale pomůže, sežene omluvenku od 

lékaře a řekne Kamile, aby se šla domů učit na reparát, který zvládne. Navíc Kamile 

dokáže, že ten špatný tahák neposlala ona, ale Linda.  

Na koncertě Scoolbandu proto někdo zavře Lindu na toaletách jako za trest. 

Publikum si vyžádá Kamilu ve skupině, proto s nimi začne hrát, i když je dívka. 

 

5. díl – LYŽÁK 

Pátý díl je převážně o Jirkovi. První ročník jede na lyžařský výcvik. Jirka hned 

po příjezdu uvidí u hotelu krásnou dívku (Marie). Jejich chata je ale o dva kilometry 

dále. Výcviku se účastni í instruktor Kryštof, do kterého se zamiluje Paty. Jirka začne 

potají chodit za Marií na hotel, ona vidí, že kreslí komiksy, Jirka jí navrhne, že nakreslí 

její portrét. 

Milan neumí jezdit na lyžích, zbourá dětskou školku, Ghost nakreslí na toto téma 

další komiks.  

Po večerech se spolužáci scházejí na pokojích, pijí alkohol a „hrají flašku“. 

Linda se ten večer hodně opije, až nemůže chodit a mluvit. Spolužáci to před profesory 

ale zatají.  
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Dája chce napsat o Lindě článek, ale Jirka říká, že by z toho mohla mít 

problémy. Navrhuje jí, aby napsala o historii objektu.  

Večer chlapci kouří marihuanu, zastihne je hlad, rozhodnou se proto sníst 

připravené věci v lednici na snídani. Vidí je přitom Linda. Ráno všechny čeká pouze 

suchý chleba, Linda spolužáky prozradí a ti za trest musí pomáhat v kuchyni s přípravou 

oběda. Na návštěvu do chaty přijde i Marie, Jirka jí znovu slíbí, že nakreslí její portrét.  

Do Dáji je zamilovaný spolužák Jindra a neví, jak jí to má říci. Jirka mu poradí, 

aby nakreslil její portrét a sešel se s ní. Portrét ale nakreslí Jirka. Dája ho najde pod 

dveřmi se vzkazem, že má přijít do posilovny v určitou hodinu. Dája si myslí, že je to 

od Jirky, který se jí líbí, proto je zklamaná, když spatří Jindru. Tomu je to líto a na baru 

v hotelu se opije.  

Ten večer z chaty odejde i Jirka, který jde za Marií, aby konečně nakreslil její 

portrét. Milan, Petr a Amos nevědí, kde jsou Jirka s Jindrou, po večerce se je vydají 

hledat. Jirku potkají, Jindru později najdou promrzlého, jak leží u stromu. Profesoři se 

ani tentokrát nic nedozvědí. 

Jirka spatří Marii s malým dítětem, později ji jde s hotovým portrétem navštívit 

do hotelu. Na recepci je ale jiná žena, která mu prozradí, že pro Marii přijel manžel 

s dítětem.  

Po návratu jde Dája do redakce a oznamuje, že ví, kdo je Ghost – myslí si, že 

Jindra. 

 

6. díl – PLES 

Šestý díl se zabývá především Paty. Ve škole spolužáci zjistí, že matka Míši po 

večerech účinkuje v klubu, a dělají si z ní legraci. Milan, Paty, Dája, Kamila a Petr řeší, 

jak Míše pomoci. Dája se rozhodne, že zajdou matku Míši navštívit, řeknou jí o situaci a 

Dája napíše článek o břišním tanci. 

Paty dostane od své matky nové šaty, které ale nedopne, proto jí zase dává 

přednášky o jídle, čokoládě a štíhlé linii. Otec ale tentokrát zakročí a řekne, že tentokrát 

už Paty hubnout nebude, že je přirozené, že se ještě vyvíjí. Šaty navíc stály 25000 Kč, 

otec řekl, aby je vrátily. Paty má stále problémy s matematikou, domluví si doučování u 

Milana. 

Paty ukazuje Dáje ty šaty, které nese zpět do obchodu. Vidí je Dájina babička, 

která jí slíbí, že stejné ušije. Ve třídě si i po napsaném článku o matce Míši dělají 

srandu, že je striptérka. Míša tak vynadá Dáje, aby se jí nepletla do života. 
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Paty už dlouho sní o družstvu roztleskávaček. Přemluví proto Milana, aby šel za 

trenérem fotbalového mužstva a vysvětlil mu, že roztleskávačky by mohly pomoci. 

Trenér souhlasí, ale je třeba, aby měly trenérku. Paty navrhne Míšinu matku. Proto za ní 

znovu jdou a ona nakonec souhlasí. Míše pak řekne, že už v baru pracovat nebude. 

Matka Paty přijde s novou informací, že snížili věkový limit pro účastnice Miss. 

Žádá svého manžela o peníze, aby mohla Paty nafotit nějaké snímky. Jdou tak společně 

za fotografem. Paty tam postupně chodí, ale nemá z něj dobrý pocit, protože se jí pořád 

dotýká. Myslí si, že je to ale normální, dokonce se s ním domluví i na focení spodního 

prádla. 

Ve škole se uspořádá konkurz na roztleskávačky. Pat, Dája a Kamila si udělají 

z Lindy a jiných spolužaček legraci, že musí na konkurz přijít v plavkách. To potvrdí 

z legrace i Míša. Dívky opravdu přijdou v plavkách, pro Ghosta nové téma na komiks. 

Paty dostává šanci stát se roztleskávačkou, ale musí se hodně snažit. Paty je tak 

zklamaná, svěří se svému otci, bývalému závodnímu tanečníkovi, ten se jí snaží pomoci. 

Roman má moderovat ples, ale potřebuje někoho na předtančení. Paty mu slíbí, 

že se zeptá svého otce, a navrhuje, že by mohl tančit s Míšinou matkou. Na tréninku 

roztleskávaček Míšina matka Paty pochválí, že se hodně zlepšila. Na tréninku je 

přítomný i otec, vyjde najevo, že se s Míšinou matkou znají a že spolu dříve závodně 

tančili.  

Petr slyšel o divném fotografovi, ke kterému Paty chodí. Zjistí jeho jméno a 

hledá o něm na internetu dostupné informace. Byl odsouzený za pohlavní zneužití. Jde 

hned za Paty, ale doma je jen její otec, hned mu ukazuje článek. Do ateliéru přijedou 

včas, otec Paty ho zbije. 

Předtančení na plese má velký úspěch, i šaty Paty, které jí babička Dáji nakonec 

ušila za 2000 Kč. Dokonce i Milan jde s Dájou tančit. 

 

7. díl – TO BYLA SODA 

Sedmý díl vypráví především o Milanovi. Ve škole nastává problém, že spolu se 

čtvrtým ročníkem odejdou ti nejlepší fotbalisté. Trenér se spolu se školníkem rozhlížejí 

po nových hráčích, vidí i Milana, jak mu to nejde. Ghost tak nakreslí další komiks. 

Milan po přečtení komiksu přemýšlí, kdo je Ghost. Jedním z podezřelých je Jirka. Najde 

si ho na školních stránkách a porovná jeho komiks s portrétem, který má na profilu. 

Dáje tak dává námět na článek. Redaktoři 4 teens ale článek smažou, vědí, že Ghost je 

Jirka. 
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Hra Míši (Red Devil) a Milana (Guru) se chýlí ke konci. V nejdůležitější 

moment ale přijde za Milanem Dája, že potřebuje pomoci s odstraněním viru z počítače, 

Milanovi vypne monitor – on tak díky tomu celou hru prohraje. Ve škole se Míša chlubí 

Dáje, že porazila po sedmi měsících chlapce jménem Guru. Dáje tak celá situace došla, 

proto to chce napravit, svěří se Paty.  

Dája a Paty řeknou Míše, že Guru je Milan. Ta se naštve a myslí si, že to Milan 

celou dobu věděl, proto mu vynadá.  

K Doubravům přijede na návštěvu bratr matky Dragomír. Chce Milanovi 

pomoci jak s fotbalem, tak s dívkami. Dragomír věnuje Milanovi nový mobilní telefon, 

do kterého Milan ukládá vlastní naprogramovanou hru s názvem Red Devil. Chce, aby 

mu s grafikou pomohl Jirka, který přijímá. 

Míša přijde o skateboard, chce si půjčit peníze od svých spolužaček. Ty ho 

pošlou za Milanem. Milan chce po Míše zopakovat poslední část hry, ve které prohrál 

díky Dáje, Míša ale odmítá. Míša se dívá Jirkovi přes rameno do nového mobilu Milana 

na tu hru, Milan jim ale včas mobil vezme se slovy, že ještě není hotová. 

Na fotbalovém zápase přijde David za Paty, že jako kapitán by měl chodit 

s nejhezčí roztleskávačkou, ona ho ale odmítá. Milan tak chce situaci vyfotit, aby se 

Ghostovi lépe kreslil komiks. Nemůže svůj telefon ale najít, zřejmě mu ho někdo 

ukradl. 

Na trénink roztleskávaček přijde i Dája, která se chce k ostatním dívkám přidat. 

V šatně ale uslyší zvonit Milanův telefon, nachází ho v batohu Míši. Volá Jirkovi 

s novým scénářem na komiks, který doopravdy vyjde. Míša se začne obhajovat, že se 

chtěla podívat jenom na tu hru a pak ho chtěla vrátit, nikdo jí ale nevěří. Míša se doma 

svěří matce, že to tak doopravdy bylo. Míšina matka zavolá Dáje a vše jí vysvětlí. 

Vznikne tak nový komiks na obranu Míši. 

Milan zazvoní u Míši a nechá jí přede dveřmi svůj skateboard a CD, na kterém je 

nahraná jeho nová hra. Paty pomáhá Milanovi s novým šatníkem, Milan zase Paty 

doučuje matematiku, aby nepropadla. Míša se účastní závodů na u-rampě a na Milanově 

skateboardu jízdu vyhraje. Paty začne chodit s Petrem. 

Trenér fotbalového mužstva řeší s ředitelkou, že se poprvé dostali do 

republikového kola a že nemá hráče. Dragomír vidí, že je Milan nešťastný, a navrhne 

Romanovi, aby zašel za trenérem a přimluvil se, aby vzali Milana alespoň jako 

náhradníka na důležitý zápas. Milan tak jede na důležitý zápas. Zápas ale prohrávají už 

5:0, trenér nasazuje Milana, už nemají co ztratit. Po faulu mají kopat penaltu, Jirka 
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řekne Milanovi, aby ji zahrál. Ten podle matematických vzorců kopne penaltu a dá gól. 

Další scénář pro Ghosta. 

V klubu jde Míša za Milanem a ptá se ho, kdy si spolu zahrají tu novou hru. 

Milan jí říká, že si může nechat její skateboard, ona ho na oplátku zve do kina.  

Na konci dílu se rozdává vysvědčení a Milan se těší, až se všichni sejdou znova 

po prázdninách ve druhém ročníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


