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Abstrakt
Hlavním tématem práce jsou geekové a nerdi, jejich reprezentace v sitcomech
a vytvo ení modelu geekcomu a nerdcomu, tedy komedie o geecích a nerdech. Práce je
rozd lena na teoretickou a praktickou ást. V teoretické ásti je popsán žánr sitcom,
jeho zp soby reprezentace a užití stereotyp , a rozdíly mezi britským a americkým
ístupem k tvorb a podob po adu. Tato ást dále obsahuje shrnutí poznatk r zných
ístup k tematice geek a nerd zahrnující vývoj t chto pojm , stereotypy s nimi
spojené, a popis kulturních produkt geek a nerd , jako i produkt pro geeky a nerdy.
V praktické ásti je sémiotické a narativní analýze podroben americký sitcom Teorie
velkého t esku a britský sitcom Aj áci. Nejd ležit jším výsledkem práce je vytvo ení
modelu geekcomu a nerdcomu, ucelené shrnutí informací o geecích a nerdech
a prozkoumání jejich mediální reprezentace.

Abstract
This thesis focuses on geeks and nerds, their representations in sitcoms, as well as
creation of geekcom and nerdcom concepts, i.e. the comedy about geeks and nerds. The
thesis has two parts: theoretical and practical. The theoretical part examines the sitcom
genre, its use of stereotypes and the ways of represetation, along with the differences
between the American and British approaches to sitcom production and form. The last
part of the theoretical section contains a summary of different approaches to the topic of
geeks and nerds, the development of these terms, relevant stereotypes, and products
created by and for geeks and nerds. American sitcom The Big Bang Theory and British

sitcom IT Crowd are the subjects of the semiotic and narrative analysis. The outcome of
the thesis is a geekcom and nerdcom model, a comprehensive summary of information
about geeks and nerds and their media representations.
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Úvod
Jste studijní typ, rádi si

tete v encyklopediích a ješt

k tomu rozumíte

po íta m? Umíte recitovat Hamleta v plynulé klingonštin

a znáte pravidla

Dungeons & Dragons? Nedokážete promluvit na dívku, aniž byste se u toho nezapotili,
nep

ekli a neztrapnili? Pak byste práv

vy mohli být geeky

i nerdy. Geek

a nerd - dv ozna ení, spole enské „nálepky“, které vás p edevším v angloamerickém
kulturním kontextu ješt
žeb

donedávna odsoudily ke spodním p

kám spole enského

ku. S nástupem 21. století se však mnohé m ní. Rozvoj informa ních

a komunika ních technologií, rostoucí trh uv dom lých geek

a nerd

a vlna

„geek chic“ má za následek vyšší popularitu geekovské a nerdí tematiky v médiích
a s tím související zm nu pohledu na geeky a nerdy.
Geekové a nerdi jsou hlavním tématem této práce. V tezích k práci je z ejmý
raz na téma sitcomu. Tato problematika však byla v minulosti již prozkoumána,
nap íklad Klárou Follovou, která ve své práci Genderová stereotypizace v sitcomu
Comeback1 sitcom m v novala detailn tém

veškerou svou teoretickou ást. Rozhodli

jsme se sitcomu v novat v menší mí e, pouze pro ú ely základního teoretického rámce.
Hlavním tématem se proto stali práv geekové a nerdi, téma u nás zatím nezpracované.
vod absence tohoto tématu je velmi prostý. Ozna ení geek a nerd a stereotypy
s nimi spojené jsou sou ástí americké kultury. V dnešní dob internetu a importu
amerických film , seriál
používána i v jiných

a p edevším online her, jsou tato pojmenování b žn

ástech sv ta. Svou zásluhu na tom mají i dva oblíbené

sitcomy – Aj áci2 a Teorie velkého t esku3. Oba tyto sitcomy byly i jsou u nás vysílané
jak v eském, tak také v p vodním zn ní. Diváci se proto mohou s pojmy geek a nerd
pravideln setkávat.
Téma považujeme také za d ležité z d vodu stále se zvyšujícího podílu
ítomnosti geek

a nerd

v televizních a filmových dílech. Geekové a nerdi se

dostávají do pop edí a asto jsou hlavními postavami i v žánrech, které pat í zcela
odlišným typ m postav. Z filmového prost edí ur it

stojí za zmínku ak ní film

4

Smrtonosná past 4.0 . Hlavní hrdina policista John McClane je již zavedenou ak ní
postavou. V tomto díle mu v záchran nevinných lidí pomáhá mladík Matthew Farrell,
1

viz. FOLLOVÁ, 2011.
IT Crowd – 2006-.
3
The Big Bang Theory – 2007-.
4
Live Free or Die Hard – 2007.
2

4
hacker a po íta ový expert, a Frederik Kaludis zvaný Warlock. Bez t chto dvou postav,
oplývajících geekovskými a nerdími stereotypy, by McClane nebyl schopen sv j úkol
dokon it. Warlockovo obydlí, tmavý podkrovní pokoj s množstvím moderních
technologií a kolekcí filmových postavi ek, je pak jasným p íkladem nerdovosti.
Dalšími p íklady film , kde jednou z hlavních postav je geek i nerd, jsou Sociální sí

5

lad ný Kick Ass6, kde se

o zakladateli Facebooku Marku Zuckerbergovi i ak

komiksový fanoušek pokusí stát opravdovým superhrdinou. Z t chto d vod pokládáme
za vhodné se pokusit p inést ucelený p ehled informací o geecích a nerdech.
Domníváme se, že s geeky a nerdy je v sou asné dob spojen p edevším
odleh ený komediální ráz po ad . Pro vytvo ení konceptu geekcomu a nerdcomu (geek
komedie, nerd komedie) jsme se nechali inspirovat Christine Scodari a její statí Sex and
the Sitcom Gender and Genre in Millennial Television7, ve které zavádí pojem sexcom
coby komedii se silnou ženskou postavou v hlavních rolí a zápletkou to ící se
edevším okolo sexuálních a romantických vztah

postav. Tvrdíme, že geekcom

a nerdcom jsou komediemi o geecích a nerdech, jejichž p ítomnost m žeme nalézt
v postavách, zápletkách, naraci a ikonografii daného po adu.
Naše práce je rozd lena na dv

ásti – teoretickou a praktickou. V teoretické

ásti si vymezíme pojmy pot ebné k naší analýze. Nejd íve se krátce zastavíme nad
tématem komedie, mediálních reprezentací a sitcomem coby žánrem. V kapitole
o geecích a nerdech se zam íme na r zné p ístupy k této tematice, na jejich stereotypy
a reálnou mainstreamovou podobu.
V praktické ásti práce se soust edíme na dva body. Prvním bodem našeho
zájmu je sestavení modelu geekcomu a nerdcomu. V druhém bod je zkoumán zp sob
reprezentace geek

a nerd

v námi analyzovaných materiálech. Materiál pro naší

sémiotickou a narativní analýzu tvo í práv sitcomy Aj áci a Teorie velkého t esku.
Za první cíl práce si stanovujeme p inést ucelené informace o geecích a nerdech,
ze kterých bude jasné, kdo se za t mito ozna eními skrývá. Dalším cílem je vytvo ení
modelu geekcomu a nerdcomu, tedy komediálních po ad , jejichž komi nost vychází
z geek a nerd . Posledním cílem je z analyzovaného materiálu zjistit, jaké reprezentace
jsou o geecích a nerdech p ítomny a kdo je p enáší.

5

The Social Network – 2010.
Kick Ass – 2010.
7
SCODARI in DALTON; LINDER, 2005. s. 241-244.
6

5

1. Sitcom
V této ásti práce se budeme zabývat tématem sitcomu. Situa ní komedie jsou
nedílnou sou ástí televizní zábavy již od poloviny 20. století. Jde o oblíbený žánr
se specifickými pravidly a

strukturou,

jenž

je pevn

zakotvený p edevším

v angloamerickém kulturním prost edí.
Sitcomem se již zabývala Klára Follová ve své diplomové práci Genderová
stereotypizace v sitcomu Comeback8. V novala se zde jak znak m sitcomu, tak také
komedii obecn a p edevším pak genderové reprezentaci.
Krátce se zde zastavíme nad tématem komedie a humoru v televizních po adech.
Bude nás zajímat jaký je p ístup ke komediím a p edevším pak k sitcom m v rámci
mediálních analýz a jakou má komedie roli ve spole nosti. Definujeme si komický
konflikt, jenž bude sou ástí analytické ásti. Dále rozebereme téma reprezentace, také
ležité pro analytickou ást práce, ve které budeme pátrat po zp sobech reprezentace
geek

a nerd . V poslední ásti si p iblížíme sitcom coby žánr a jeho specifické

narativní prvky, postavy a nakonec rozdíly mezi britským a americkým sitcomem.

8

viz. FOLLOVÁ, 2011.

6

1.1. Komedie a humor v TV
Sitcom je zkratkou slov situa ní komedie. Jeho hlavní funkcí je diváky pobavit.
edtím tedy, než se budeme pln zabývat sitcomem a jeho charakteristikami, se krátce
zastavíme u pojmu komedie a humor. Jak již bylo výše zmín no, definicemi termín
spojených s humorem jako smích, vtip, humor a komedie se dopodrobna zabývala Klára
Follová. Zde tedy toto téma p esko íme a blíže se podíváme na akademický zájem
o komedie a na komický konflikt.

1.1.1. Akademický zájem o studium komedií
Komedie již od po átku stála spíše v pozadí akademického zájmu na rozdíl
od dramatických forem, které byly zkoumány z r zných pohled a r znými p ístupy
v mnohem v tší mí e. Televizní komediální po ady, p íb hy a formy jsou pro v deckou
obec spíše podružné ve srovnání s jinými televizními formáty
komediálními žánry.

9

D vod

i filmovými

proto m že být hned n kolik. Jedním z nich je,

že komedie je shledávána nízkou kulturou, která pro v dce není natolik d ležitá
a seriózní jako drama. Dalším d vodem je, že rozsah komedie v televizním vysílání je
velký a velmi složitý, a tím i nelehce uchopitelný. Nejde totiž pouze o samostatné žánry,
ale také o komediální ásti v nekomediálních útvarech jako drama, zpravodajství,
talk show apod. Pokud budeme mluvit p ímo o komediálních žánrech, tak i variace
v rámci jednoho žánru jsou zna
Zájem akademik

rozsáhlé. 10

se v rámci komedií soust edil p edevším na sitcomy

a politickou satiru. Brett Mills i p es toto soust ed ní považuje studium sitcomu za
nedosta ující a p

iny tohoto nízkého zájmu vidí v jednoduchosti formy sitcomu, která

je již zcela pochopena a není zde tedy co dále zkoumat. Tvrdí, že p evládá názor, že
sitcom jako komediální forma nemá výpov dní hodnotu o sociálních obavách

i

o kultu e, pro kterou je zábavou, proto dostávají jiné vážn jší formy ve výzkumu
ednost.11
Na komedii lze pohlížet ze dvou navzájem si protich dných poloh. První tvrdí,
že komedie je nástrojem mocných a slouží jim v zájmu manifestace jejich moci a síly,
tedy k zachování stávajících sociálních vztah . Z druhého pohledu je komedie
nástrojem bezmocných k zesm
9

ování mocných, k podrývání sociálních vztah . Tento

srov. MILLS, 2005. s. 3.
srov. HARTLEY in CREEBER, 2001. s. 65.
11
srov. MILLS, 2005. s. 3.
10
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rozpor v chápání komedie je velmi zajímavý, a abychom mohli ur it, na jakou stranu se
ta která komedie více p iklání, je d ležité si ve zkoumání dané látky, v našem p ípad
sitcomu, uv domit, kdo vlastn

íká vtipy, kdo je p vodcem zesm

ování – mocný,

nebo ten v pod ízeném vztahu. 12

1.1.2. Komický konflikt
John Vorhaus ve své knize Comic Toolbox13 ukazuje, co ve sv

komedie

funguje a jaké jsou postupy p i vytvá ení úsp šných komediálních výstup a po ad .
Zabývá se také klasickou dramatickou strukturou, která má podobu t í konflikt , asto
tvo ící základ zápletky: lov k proti p írod , lov k proti lov ku a lov k proti sob .
Tyto t i klasické konflikty p enáší na komedii a komické hrdiny14:
1. Prvním konfliktem, kdy proti sob stojí lov k a p íroda, je takzvaný globální
konflikt. V tomto p ípad zde máme bu
v normálním sv

komického hrdinu, jenž se nachází

, i normálního hrdinu ve sv

komickém. Konfliktem je pak

nedorozum ní a interakce mezi t mito odlišnými subjekty.
2. Druhým konfliktem je rozpor mezilidský nebo také jinak
stojí

lov k proti

eno lokální. Zde

lov ku, komický hrdina proti normální postav ,

i dv

komické postavy proti sob . Aby tento konflikt úsp šn fungoval, je pot eba,
aby ob postavy sdílely n jaké emocionální pouto, lásku, nevraživost, p átelství
i nenávist.
3.

etím druhem rozporu je konflikt se sebou samým. Jde o ten nejzajímav jší
konflikt, jaký lze v dramatickém i komediálním vypráv ní, tedy naraci, využít.
Tento konflikt je

asto soust ed n do vnit ní p em ny normální postavy

v komickou, nemusí však vždy dojít k úplné p em

.

V nejlepších komediích, ale také dramatických p íb zích, jsou p ítomny všechny
i druhy konfliktu. V naší analytické ásti budeme hledat, jaké konflikty jsou pro
zkoumané po ady typické a jaká je jejich podoba.

12

srov. MILLS, 2008. s. 109.
VORHAUS, 1994. s. 1-191.
14
srov. VORHAUS, 1994. s. 22-27.
13
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1.2. Reprezentace
Nejd íve si v krátkosti povíme n co o reprezentacích v obecném smyslu.
„Reprezentace jsou tvo eny slovy a obrazy, které zastupují r zné sociální skupiny
a kategorie. Poskytují nám zp soby popisování a také zp soby posuzování a p emýšlení
o t chto skupinách a kategoriích. Mohou také ovlivnit, jak se vidí sami lenové a jak
prožívají okolní sv t.“15
Reprezentace jsou nedílnou sou ástí médií, kde mají dva významy16:
Re-prezentace skute ného sv ta – reprezentace v tomto významu znamená
popisovat, p edkládat a p edstavovat.
Zastupování – reprezentace v tomto významu znamená, že jednotlivec

i

skupina zastupují n koho nep ítomného, i v tší celek. P íkladem je politik, jenž
zastupuje svou stranu, která zastupuje názory voli . Práv tento význam se
vztahuje na reprezentaci skupin v médiích a i na jejich stereotypizace.
Mediální reprezentace mohou být odrazem i zkreslením n eho pravdivého
nebo reálného. „Jde o myšlenku, že n co ‚reálného‘ již je i bylo, a skrze televizi i jiné
médium toto ‚reálné‘ bylo zrcadleno i zkresleno.“17 Reprezentace nejen vyobrazuje
lidi, události, myšlenky i v ci, reprezentace na n má svým vyobrazením i vliv. 18
Reprezentace a její pravdivost pak závisí na jejím zakódování a p ijetí lidmi. Je
považována za pravdivou, správnou a p esnou, pokud se to v rámci sociálního,
historického a osobního pohledu na v c považuje za pravdivé, správné a p esné.
Uv itelnost reprezentací pak závisí na tom, jak je kultura a lidé formulují. 19 „Vid t
‚v ci takové, jaké jsou‘, ve skute nosti znamená vid t ‚v ci tak, jak je já i má kultura
formulujeme‘, nebo ‚v ci takové, jaké je já i má kultura chceme mít‘“.20 D ležité je si
uv domit, že reprezentace nejsou neutrální, a že všechny mají ur itá omezení a chyby.

15

PICKERING, 2001. s. xiii. (Originál: „Representations consist of words and images which stand in for
various social groups and categories. They provide ways of describing and at the same time of regarding
and thinking about these groups and categories. They may also affect how their members view themselves
and experience the social world around them.“ (p eklad: autorka)
16
srov. CASEY; CASEY; CALVERT; FRENCH; LEWIS, 2002. s. 197-199.
17
CASEY; CASEY; CALVERT; FRENCH; LEWIS, 2002. s. 199. Originál: „It is the idea that something
‚real‘ is or was there already, and, through television or another medium, has been reflected or distorted.“
(p eklad: autorka)
18
srov. WEBB, 2009. s. 10.
19
srov. WEBB, 2009. s. 7.
20
WEBB, 2009. s. 7. (Originál: „To see ‚things as they are‘ in fact means only to see ‚things as I/my
culture frame them‘, or ‚things as I/my culture want them to be‘.“ (p eklad: autorka)
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1.2.1. Reprezentace v komediích
Komedie a tedy i sitcomy jsou zp soby, jakým se reprezentuje kulturní ideologie
a identita. Kultury se skrz komediální formy definují. To, že s n kým sdílíme podobný
smysl pro humor, znamená, že pravd podobn

sdílíme i podobný zp sob života.

Komedie a humor použitý v reprezentacích je asto lokalizovaný kolem jednotlivých
národ , protože lidé jednoho národa sdílejí podobné sociální a historické pozadí. Toto
sdílení jim umož uje se pobavit nad stejnými v cmi. 21
To, jak je komedie divák m prezentována, jaká témata jsou rozebírána

i

komediáln napadána, je jeden ze zp sob , jakým si r zné kultury dodávají význam
a jak reagují na r zné události. „Formy satirické komedie v britské (a v bec evropské)
televizi zvýraz ují zálibu v komediálním zkoumání vážných témat zp sobem odlišným
od toho amerického (…).“22 Britský erný humor, proplétání komických a vážných
subjekt jsou jejich znakem. V Británii je b žn jší se na v ci dívat satirickým pohledem
na rozdíl od amerického p ístupu.23
Komedie je také zp sobem, jakým se národy prezentují venkovnímu sv tu. To,
jaká témata jsou komediáln zpracovatelná a jaké jsou tolerované i p ijímané p ístupy
k t mto témat m, je ukazatelem národního v domí a identity. Humor závisí na vztahu
vyprav e a diváka a tedy sitcom musí být zkoumán jako sociální a kulturní fenomén.
Sitcom poukazuje na národní masové uv dom ní, protože je vytvá en pro lokální,
národní publikum. „To, že sitcom erpá ze sociálních norem, je viditelné p edevším p i
srovnávání spole ností, a bylo také prokázáno, že zvláštnosti kulturního smyslu pro
humor jsou velmi specifické a asto nesrozumitelné jiným spole nostem.“24 To co se
zdá být vtipné v Británii nemusí být vtipné v Americe a naopak. To komplikuje export
komedií do jiných zemí, protože je zde vysoké riziko nepochopení i jiného uchopení
celého díla, jak budeme moci pozorovat se zkoumanými sitcomy. V p ípad amerických
po ad je situace o n co odlišn jší, a to díky globalizaci a americkému kulturnímu

21

srov. MILLS, 2008. s. 8-11.
MILLS, 2008. s. 10. Originál: „Forms of satirical comedy on British (and much European) television
highlight the fondness for examining serious subjects comedically in a manner much less common in
America(…).“ P eklad: autorka.
23
srov. MILLS, 2008. s. 8-11.
24
MILLS, 2008. s. 9. Originál: „Sitcom’s drawing on social norms becomes more apparent once societies
are compared, and it has been demosrated that the particularities of a culture’s sense of humour are
extremely specific and often incomprehensible to other societies.“ (p eklad: autorka)
22
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imperialismu, ale v p ípad komedií je p eci jen t žší se zalíbit jinému publiku než
lokálnímu.25
Antropologické studie humoru poukázaly na to, že také humor funguje jako
sjednocující prvek r zných spole enských skupin. Tím, že sjednocuje skupinu,
upozor uje i na to, kdo do definovaného uskupení nepat í. Komedie používá konceptu
„my“ a „oni“, kde „oni“ jsou cílem „našich“ vtip . Tato sjednocující funkce je pro
sitcomy velmi d ležitá, a to p edevším, když má po ad velmi specifické publikum. Toto
publikum pak m že p ejít až do fanouškovské podoby a vytvá et komunity, webové
stránky a jiné skupinové aktivity. 26 P íkladem mohou být práv

i sitcomy Aj áci

a Teorie velkého t esku, kolem kterých se vytvo ilo mnoho fanoušk a fanouškovských
produkt jako tematická tri ka, plakáty, hry apod.

1.2.2. Akademický zájem o reprezentace
„Reprezentace jsou d ležitým zájmem mediálních studií obecn , protože je zde
edpoklad, že zp soby, jak jsou jednotlivci a skupiny prezentováni masovými médii,
mají souvislost, a

už p

innou

i souvztažnou, se zp sobem, jakým jsou tito

jednotlivci a skupiny chápáni mimo média.“27 To, že se reprezentace v médiích
objevují, posiluje jejich vhodnost a platnost. Aby byly reprezentace dob e srozumitelné
a jednoduše použitelné, musí využívat a vycházet ze sociálních konvencí. 28
Sitcomy byly p edevším zkoumány z pohledu reprezentace, z ehož vyplývá, že
pro akademiky má komedie k reprezentaci zvláštní vztah. Komedie totiž za ú elem
pobavení využívá zjednodušených typ postav, které se dají rychle rozpoznat, a kterým
se dá rychle porozum t. Aby byly takto efektní, musí se tyto typy

erpat ze

spole enských p edpoklad o t chto lidech. Sitcom je odrazem sociálních postoj .29
Studiu reprezentace v médiích je v nováno mnoho prostoru p edevším z d vodu,
že „(…) je poci ováno, že média p izp sobují vyobrazení limitujícím a zastaralým

25

srov. MILLS, 2008. s. 8-10.
srov. MILLS, 2008. s. 8-11.
27
MILLS, 2008. s. 7. Originál: „Representation is a vital concern of Media Studies generally, for the
ways in which individuals and groups are presented to mass audiences are seen to presume something –
whether causal or merely correlative – about the ways such individuals and groups are understood outside
the media.“ (p eklad: autorka)
28
srov. MILLS, 2008. s. 7.
29
srov. MILLS, 2008. s. 101-102.
26
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edpoklad m o lidech, založeným na takových charakteristikách jako rasa, v k,
pohlaví, národnost nebo sexualita.“30 Jedná se o stereotypizaci.

1.2.3. Stereotyp a stereotypizace
Stereotypy jsou specifickou skupinou reprezentací. Jde o „(…) sociální
klasifikace ur itých skupin lidí jako velmi zjednodušené a zobecn né znaky, které
otev en

i skryt reprezentují soubory hodnot, úsudk a p edpoklad ohledn jejich

chování, charakteristik nebo historie.“31
Koncept stereotypu byl rozvinut Walterem Lippmannem, jenž p išel se dv ma
ležitými aspekty. První aspekt stereotypu je jeho odolnost ke zm nám, druhým
aspektem je jeho vlastnost p enášet pejorativní významy. „Dnes jsou stereotypy obecn
považovány za nep esné a zjednodušené zobecn ní skupiny jednotlivc a toto zobecn ní
také m že vést k ur itému vnímání celé skupiny.“32 Stereotypy zkreslují zp soby,
kterými jsou r zné sociální skupiny vnímány okolím. Jsou také indikací mylných
postoj , iracionálních hodnot a nep esných reprezentací. Nep esné jsou stereotypy
hlavn

proto, že zobrazují skupiny jako homogenní – chování, povahy a sklony

jednotlivc jsou vyjmuty z kontextu a p eneseny na všechny jedince, spojené s touto
skupinou. Jde o plošné zobecn ní lidí. Stereotypy však mají komplexní vztah k realit ,
nejsou ve své podstat lživé, pravdivost je v nich áste

vždy p ítomna. 33 34

Mediální stereotypy
Mediální akté i

asto stereotypy považují za (a také je tak užívají)

„(…) neškodnou formu sociální zkratky: rychlou cestu k rozpoznání vlastností osob,
skupin a situace.“35 Mediální stereotypy jsou spíše prost edky k vytvo ení identity
my/oni. Je d ležité divák m nazna it, kdo je tím kladným hrdinou, s nímž se mají sžít a
soucítit.
30

V komediálních

po adech

mají

stereotypy

své

místo

p edevším

MILLS, 2008. s. 103. Originál: „(…) it’s felt that media portrayals conform to limiting and outdated
assumptions about people, based on such characteristics as race, age, gender, nationality and sexuality.“
(p eklad: autorka)
31
BERGER, 2012. s. 125. Originál: „(…) the social classification of particular groups of people as often
highly simplified and generalized signs, which implicitly or explicitly represent a set of values, judgments
and assumptions concerning their behavior, characteristics or history.“ (p eklad: autorka)
32
CASEY; CASEY; CALVERT; FRENCH; LEWIS, 2002. s. 229. Originál: „Today, it is widely
recognised that stereotypes are inaccurate, simplistic generalisations about a group of individals that may
lead to particular perceptions of the group by others.“ (p eklad: autorka)
33
srov. PICKERING, 2001. s. 4, 10-12.
34
srov. CASEY; CASEY; CALVERT; FRENCH; LEWIS, 2002. s. 229
35
CASEY; CASEY; CALVERT; FRENCH; LEWIS, 2002. s. 229. Originál: „(…) a harmless form of
social shorthand: a fast track to recoginising the characteristics of a person, group or situation.“ (p eklad:
autorka)
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z ekonomického hlediska. Jsou pro diváky rychle rozpoznatelné, aniž by bylo zapot ebí
je dopodrobna vysv tlovat.
Zavád jící je tvrdit, že je jednodušší zasadit do stereotypu lidi s menší
mocenskou silou. Po íta oví experti, nerdi a geekové jsou asto subjektem stereotyp ,
rozhodn však o nich nelze tvrdit, že jsou bez moci. 36 V amerických médiích je za nerda
ozna ován Bill Gates, o kterém se nedá íci, že by nem l vliv na spole enské d ní.
Pro sitcomy jsou stereotypy zna

d ležité, protože délka po adu nutí produkci

ke zjednodušování, aby postavy byly pro diváky rychle rozpoznatelnými typy.
V komediích je

asto využita deviantní povaha spole nosti, a tedy co je urážející

v jiných po adech, je v sitcomech zcela normální. Sitcom narušuje a p ekonává
spole enské hranice. P íkladem jsou otev ené reprezentace homosexuál v dob , kdy se
takové téma v jiných typech po ad p íliš nevyskytovalo.37
Kritika stereotyp
„Co z stává st žejním na kritice stereotypizace je nejen otázka kdo mluví, za
koho a s jakými následky, ale také otázka jak se stereotypy vztahují k p edstavám toho,
co je pokládáno za p irozené a normální, jak vytvá ejí a udržují v domí ádných hranic
toho, co je akceptováno jako legitimní a správné.“38 Stereotypy fungují v rámci ur itého
ideologického pole. Jsou výhodné pro stávající mocenské vztahy, které jsou díky tomu
spat ovány jako dané, pokra ující a pravidelné. V okrajových a pod ízených pozicích
jsou naopak ti, jež jsou stereotypy zasaženi. Tím, že sociální skupinu ozna íme ur itým
stereotypem, jenž ji d lá odlišnou od ostatních, zárove potvrzujeme dominantní normu.
Stereotypy odsuzují odlišnosti od dominantních skupin a nesou v sob normativní
hodnoty a konvence, jež jsou výrazem moci. 39
Stereotypizování je kritizováno, protože se jedná o zjednodušené a redukující
reprezentace, jež neberou v úvahu rozmanitost lidského chování, myšlení a žití.
Zasahuje také do sv ta mimo média, kde se lidé chovají k jiným na základ t chto
stereotyp .

36

srov. CASEY; CASEY; CALVERT; FRENCH; LEWIS, 2002. s. 229-230.
srov. MILLS, 2008. s. 7.
38
PICKERING, 2001. s xiv. Originál: „What remains crucial to the critique of stereotyping is not only the
question of who speaks for whom and with what consequences, but also the question of how stereotypes
relate to conceptions of what is held to be ‚natural‘ or ‚normal‘, how they create and sustain a common
sense of the proper limits of what is accepted as legitimate and right.“ (p eklad: autorka)
39
srov. PICKERING, 2001. s. 3-5.
37

13

1.3. Sitcom coby žánr
Nejd íve si krátce rozeberme termín žánr obecn . „Žánr je prost edek
k vybudování skupiny text a následné rozlišování mezi t mito skupinami.“40 Televizní
a filmové žánry jsou historicky, kulturn a asov podmín né, jsou také komer ními
produkty a tento tržní charakter ovliv uje jejich podobu. Žánr formuje divácká
ekávání. Diváci podle žánru po ad klasifikují, vybírají a po adu porozum jí. 41
Televize žije z jisté pravidelnosti, plynulosti a p edvídatelnosti. Žánrová
klasifikace je také používána televizním pr myslem pro ú ely zacílení na publikum,
popularity a programového rozvrhu. Potíže s teorií žánr

p icházejí s terminologií.

Žánry, p edevším ty televizní, se velmi rychle vyvíjejí, parodují, m ní a r zn
ekrývají. 42
Pokud mluvíme o žánru, pak se také zabýváme jeho kódy a konvencemi.
Elementy, ze kterých se skládá žánr, jsou podle Laceyho typ postav, prost edí (interiéry,
exteriéry, natá ecí studio), ikonografie, narace a styl.43 T mito pojmy se budeme více
zabývat v analytické

ásti, kde nám poslouží k prozkoumání podoby geekcomu

a nerdcomu .
Situa ní komedie se na žánrové ose vyskytuje n kde mezi ske

komedií

a situa ním dramatem. Její prapo átky se nalézají v rádiových po adech, p edevším
v povále ném období. Co se tý e formy, je sitcom zna

konzervativní a odolný, do

dnešní doby se podoba tohoto žánru nijak podstatn nezm nila.44 Sitcom je svým
formátem sérií. Termíny série a seriál zde používáme v chápání Denise McQuaila.
Jednotlivé epizody série jsou od sebe odd leny a p íb hy jsou zpravidla v každé epizod
uzav eny. Seriály mají naopak pokra ující p íb h. Jednotícím prvkem jsou postavy,
edevším hlavní a kladné, aby byla zachována kontinuita jak v sérii, tak v seriálu.45

40

TURNER in CREEBER, 2001. s. 4 Originál: „(…) genre is a means of constructing groups of texts and
then disctiminating between them“ (p eklad: autorka)
41
srov. TURNER in CREEBER, 2001. s. 4-5.
42
srov. CASEY; CASEY; CALVERT; FRENCH; LEWIS, 2002. s. 108-110.
43
srov. LACEY, 2000. s. 136-141.
44
srov. HARTLEY in CREEBER, 2001. s. 65.
45
srov. McQUAIL, 1999. s. 273.
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1.4. Sitcom a jeho narativní struktura
Narací v této práci obecn rozumíme „(…) kompozi ní postup pro uspo ádání
prvk p i zachycení d je slovními (jazykovými a suprasegmetálními), pop . dalšími
(obrazovými,

hudebními

aj.)

výrazovými

prost edky,

a

to

tak,

že

obsah

sd lení – (…) – je prezentován jako propojený sled událostí.“46 Média využívají narací
pro jejich schopnost vyprav ské zkratky, pro praktické schematické uspo ádání textu
a snazší struktury sd lení, jejichž úlohou je divák m napov

t správnou interpretaci

textu. Hlavními rysy narací jsou zápletka, syžet a p ítomnost vyprav e. Zápletka se
realizuje v syžetu, jehož nejjednodušší podoba je lineární s logickou sousledností p
a následk , m že však být i nap íklad retrospektivní. Vyprav

m že být bu

in
jak

v ich-form , tak er-form podle angažovanosti.47 Pro sitcom je typický lineární syžet
a cyklická narace.

1.4.1. Cyklická narace
Jak již bylo výše zmín no, sitcom je zna

konzervativní žánr, a tedy i jeho

narativní struktura je zpravidla nem nná. Narativní struktura sitcomu je tém

stejná,

jako bývala v dobách jeho po átk , v rádiové é e: „epizoda = známý status quo
rituální vznik chyby

rituální dostání lekce

známý status quo.“48 Jde

o cirkulativní narativní model. Na každou epizodu se tak dá nasadit Todor v model
rovnováhy. Status quo - rovnováha, tedy premisa daného sitcomu, jež existuje na
za átku epizody, musí být znovu p ítomná i na jejím konci. Aby forma sitcomu
a premisa dané série nebyly narušeny, je narativní vývoj zna

omezen. 49

Z této kruhové narace vychází jakási amnézie postav, které se z epizody na
epizodu nevyvíjejí a z stávají stále stejné. To, že jsou postavy ve své podstat
nepou itelné a to, že je zde jakási jistota, že se postavy vrátí do p vodního stavu ze
za átku epizody, je jedním ze základních komediálních prvk sitcomu. Diváci se mohou
zasmát nad jejich strádáním, protože v dí, že na konci epizody nastane š astný konec.
Stejn tak se mohou pobavit nad jejich o ekávatelnými reakcemi k znovu se opakujícím
problém m, vznikajícím v pr

hu zápletky. 50 Krom situací a charakter

se zde

46

JIRÁK in REIFOVÁ a kolektiv, 2004. s. 159.
srov. JIRÁK in REIFOVÁ a kolektiv, 2004. s. 159-160.
48
FEUER in CREEBER, 2001. s. 69. Originál: „(…) episode = familiar status quo
ritual lesson learned familiar status quo“ (p eklad: autorka)
49
srov. BIGNELL; LACEY, 2005. s. 12-14.
50
srov. LANGFORD in BIGNELL; LACEY, 2005. s. 17-20.
47

ritual error made
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objevují také další cyklické prvky. Tyto elementy umož ují divák m zažívat familiérní
požitky ze známého prost edí. Mnoho sitcomových postav má nap íklad opakující se
motivy chování. 51 Takové chování má nap íklad jedna z postav námi zkoumané Teorie
velkého t esku Sheldon Cooper.

1.4.2. Út k z cykli nosti
I p es tento konzervativní model narace se n které sitcomy do kaly ur itého
narativního vývoje, jenž se dá rozd lit do dvou druh :
Prvním typem možného sitcomového vývoje je úprava po áte ní situace,
premisy. Premisa sitcomu se m že pozm nit, nej ast ji je tak u in no na konci
dané série,

i mezi sériemi, aby to pro diváky nebylo p íliš p ekvapující

a matoucí.
Druhým typem vývoje je využití seriálových element , jež se celou sérií
proplétají a odkrývají, ne však natolik, aby zcela vyrušily další znaky sitcomu.
Tento odklon od epizodního charakteru k seriálovému je mimo jiné ovlivn n
trhem a publikem, které si žádá propracovan jší a vyvíjející se postavy.52
Také

istota žánru se v dnešní dob rozplývá a sitcomy bývají ovlivn ny

nap íklad soap-operami, dramaty i dokumentárními technikami, p íkladem je MASH53
i Sex ve m st

54

.

1.4.3. Vedlejší narace
Vedle klasické televizní dramatické narace obsahuje mnoho sitcom vedlejší
narace, jež mají p edevším komediální funkci a objevují se bez zjevné p

iny i spojení

s hlavní p íb hovou linií. Nejde v nich o naraci, ale o to, jakou vyvolávají reakci
u hrdin . Vtipy tohoto rázu asto d lal Joey v

átelích55, jehož charakter se po dlouhou

dobu v bec nevyvíjel a fungoval zde práv jako spoušt

vedlejších vtipných narací.

Producenti tím dávají divák m na výb r mezi klasickou narací a ist komediálním
prvkem. Ve zkoumaných sitcomech takovou úlohu hraje postava Raje Koothrappaliho
op t z Teorie velkého t esku.
Zde také dochází k problému s reprezentacemi. Jedna v c je, jak jsou lidé,
skupiny
51

i události reprezentovány hlavní narací a druhou v cí je, jak jsou

srov. CASEY; CASEY; CALVERT; FRENCH; LEWIS, 2002. s. 32.
srov. LANGFORD in BIGNELL; LACEY, 2005. s. 17-20.
53
M.A.S.H. – 1972-1983.
54
Sex and the City – 1998-2004.
55
Friends – 1994-2004.
52
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reprezentovány t mito individuálními komickými prvky. Mills ve své práci uvádí jako
íklad sitcom Simpsonovi56. Vidí zde velký rozdíl reprezentace vztahu Homera a
Marge v ur itých momentech a v celkové naraci. Ve vedlejších naracích se Homer
chová k Marge neohledupln a sobecky, v celkové naraci ji však vyznává lásku. Je tedy
Homer „sexistické prase“ s utiskovanou manželkou, nebo jde o bezhlavého blázna, jenž
je schopen v pravý as vyjád it svou lásku? Toto dvojité tení si musí diváci vyložit
sami. 57

1.4.4. Sitcom a jeho další prvky
Sitcomy jsou strukturovány jako dvou i t íaktové p íb hy. Každý akt musí
vyvolat o ekávání, aby se diváci i po reklamní p estávce byli ochotni dívat až do konce.
Mnoho sitcom si p íb h lení na p íb h A a p íb h B, kde A je hlavní zápletka,
zkoumající téma dané epizody, a B je menší a odleh ený p íb h. M že zde být
i tematické spojení mezi A a B p íb hem.58
Zápletky jednotlivých díl jsou si velmi podobné, aby se na n daly jednoduše
napsat r zné gagy, vypointované vtípky, fyzické vtipy, p átelské momenty
ideologické konflikty. Délka jednotlivých epizod je v pr

ru 25 až 30 minut.

59

i

Vedle

tohoto asového omezení je zde také nízký po et lokací a postav. P i p ílišném po tu
postav a lokací by v tak krátké metráži mohlo na stran

diváka dojít k zmatení

a odmítnutí programu.
I p es tato omezení však sitcom musí nabízet r zné možnosti konflikt , jež by
tvo ily hlavní zápletky jednotlivých díl . Proto mají postavy v tšinou odlišný v k,
sociální pozadí, kulturní hodnoty i osobnosti (více o sitcomových postavách v kapitole
1.5.). Nej ast jší zápletky jsou z prost edí rodiny, i p enesené rodiny spolubydlících,
pracovního prost edí, sociálních institucí jako jsou nemocnice, armády
volno asového prost edí hospod, klub

i v zení,

i bar .60

Jedním z d ležitých prvk sitcom je p ítomnost divák

v natá ecím studiu.

Sitcomy jsou natá eny až divadeln , tedy s jednou stranou studia otev eného do publika.
Herci jsou schopni na publikum reagovat nap íklad tím, že nechávají pauzy p i
ekávání reakce na vtip. Sitcomy jsou natá eny za jasného osv tlení. Pohyb kamery je

56

The Simpsons – 1989-.
srov. MILLS, 2008. s. 35-36.
58
srov. VORHAUS, 1994. s. 142-146.
59
srov. FEUER in CREEBER, 2001. s. 70.
60
srov. STAFFORD, 2004. s. 3-4.
57
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limitovaný a režie se zam uje více na zachycování skute ností, než na jejich vytvá ení.
Pokud je sitcom nato en jinak, je to proto, aby byla zd razn na nap íklad parodie
daného zpracování.61
Narace, tedy cykli nost a š astné konce, není pro sitcom coby žánr to
nejd ležit jší. Jde p edevším o tón narace a motivace, o snahu být vtipný. To, jak je
s narací zacházeno, je to hlavní pro rozpoznání sitcomu. Scéná je n jakým zp soben
napsán, je ur itým zp sobem prezentován, nato en a nahrán, aby vznikla
charakteristická podoba sitcomu. Nás téma narace bude zajímat i v analytické ásti
práce, kde se blíže podíváme na cykli nost, její využití a p ípadné narušení u obou
sitcom .

61

srov. MILLS, 2008. s. 31-33.
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1.5. Postavy v sitcomech
Jak již bylo

eno, cykli nost je jedním ze základních, i když ne výlu ných i

vždy dodržovaných, znak

a pravidel sitcomu. S cykli ností souvisí i typy postav

a jejich charakter. Postavy jsou v každé epizod stejné, i p estože p íb hy jednotlivých
díl jsou odlišné. Mezi epizodami jako by tyto postavy nežily. Postavy se v pr

hu

epizod nevyvíjejí ani nem ní. Epizody se tak mohou vysílat v jakémkoli po adí.62
Postavy v situa ních komediích jsou p evážn sympatické, publikum se totiž
jednodušeji ztotožní s kladnými postavami. Aby však mohl být vytvo en pot ebný
konflikt, jenž by v divácích vzbuzoval zájem o sledování sitcomu a na n mž by byla
vybudována zápletka dané epizody, musí zde být i postava nesympatická – padouch.63

1.5.1. Komediální typy postav
Dlouhá tradice komedií v r zných žánrech (literatura, divadlo, rozhlas i film)
a produk ní limity sitcomu daly za vznik n kolika komediálním typ m. Všichni
hrdinové existují na škále mezi typem se známými znaky a individualizovaným
charakterem.

ím déle sitcom b ží, tím spíše se z typu stane individualizovaný hrdina

s plnohodnotným životním pozadím.64
Typy postav65:
Archetypální postavy vycházejí z dlouhé tradice lidových p íb
mýt a legend. V komediích se jedná o blázna, pros

, pohádek,

ka i klauna.

Pro komedie dnešní doby jsou mnohem ast ji použity stereotypní postavy.
Stafford zde uvádí termín sociální typizace, p i které dochází k spojení s rysy
vztaženými k jejich genderu, sociální t íd , v ku i etnicit . Sitcomy asto ze
stereotyp

t ží konflikty zápletek. Také se snaží stereotypy podkopávat

a ukazovat „pravdivou“ sociální situaci a dynamiku sociálních interakcí.
Sitcomy daly za vznik vlastním obecným typ m postav, jako jsou hv zdní hosté,
echodné postavy apod.

62

srov. FISKE, 2004. s. 150.
srov. TAFLINGER, 1996.
64
srov. STAFFORD, 2004. s. 6-7.
65
srov. STAFFORD, 2004. s. 6-7.
63
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1.5.2. Typy postav podle angažovanosti
Taflinger ve svých statích uvádí detailní informace o typech sitcomových postav
podle angažovanosti. V situa ních komediích se objevují t i typy postav – hlavní,
vedlejší a p echodné66:
Hlavních postav m že být i n kolik, ale v tšinou jde o jednu až t i postavy. Tito
hrdinové jsou v centru akce. M li by vzbuzovat v divácích zájem o jejich
sledování. Jde o pravidelné postavy, se kterými se diváci setkávají zpravidla
každou epizodu.
Vedlejší postavy jsou také sou ástí pravidelného obsazení a jejich hlavní úlohou
je podpora postav hlavních. Jejich po et je ovlivn n p edevším

asovými

vody.
Za p echodné postavy jsou pokládáni hv zdní hosté. Tito hosté jsou v tšinou
sou ástí jednoho dílu a jeho zápletky. Mohou hrát sami sebe

i smyšlené

postavy. Dále za p echodnou postavu považujeme malé role pot ebné pro
kontinuitu zápletky. Posledním druhem p echodných postav jsou i role vedlejší,
které nejsou pot ebné v každém díle. Mohou takové být i stálejší „normální“
postavy, které snášejí chování hlavních hrdin – tyto postavy samy o sob p íliš
významu nenesou, jsou však d ležité pro fungování narace (nap íklad sousedé
v rodinném sitcomu).67

1.5.3. Vlastnosti komických hrdin
Komi tí hrdinové musí mít komickou perspektivu, tedy unikátní pohled na okolí,
jenž se jasn odlišuje od „normálního“ pohledu na sv t. Tento unikátní pohled je zna
nadnesen a je patrný z jejich chování a reakcí v i okolí a ostatním lidem a postavám.
íkladem takového unikátního pohledu na sv t m že být postava Sheldona Coopera
z Teorie velkého t esku, jehož genius pro v du v mnohém ovliv uje jeho vnímání sv ta.
Podobn je na tom Moss z Aj ák .
Komi tí hrdinové mají chyby, jejichž funkcí je vtipnost. Tyto chyby si asto
neuv domují, což je základem vnit ního konfliktu. Jejich vlastní sv t a p edstava o sob
samých se st etávají s reálným sv tem. Tyto chyby je odlišují od ostatních hrdin
a postav. D ležitý je také faktor lidskosti, jenž pomáhá divák m se do hrdin vcítit.68
66

srov. TAFLINGER, 1996.
srov. STAFFORD, 2004. s. 6-7.
68
srov. VORHAUS, 1994. s. 30-42.
67
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1.6. Americké vs. britské sitcomy
Ve své práci budeme podrobn rozebírat jeden britský a jeden americký sitcom.
Považujeme tedy za vhodné zde nadnést ur ité rozdílnosti v pojetí žánru a komedie
chto dvou zemí a více je pak specifikovat v pr

hu analytické ásti.

1.6.1. Krátká historie
Sitcomy vznikly z rozhlasových po ad

jak v Británii, tak v Americe.

V 50. letech již m ly své pravidelné místo v programu. Rozdíly v americkém
a britském pojetí sitcom se objevovaly již od po átku. Sitcomy jsou ve Spojených
státech velice oblíbené a pro televizní stanice jde o výd le ný produkt, jenž od 50. let
20. století dominoval tém

v každém roce. Ve Velké Británii mají velkou tradici

soap-opery, sitcomy zde nejsou trvale populární, jako je tomu ve Státech. Jde však
o klasickou rodinnou zábavu. 69
Rané americké sitcomy se soust edily na vztahy mezi manželskými bezd tnými
páry, nap íklad sitcomy Bewitched70 a The Dick Van Dyke Show71.72 Do 50. let se
britským sitcom m nedostávalo takové popularity na domácí p

jako dováženým

americkým sitcom m. S nástupem sitcomu Hancock’s Half Hour73 v 1954 se situace
zm nila. V té dob vznikly hlavní rozdíly mezi britskými a americkými sitcomy, jež
jsou patrné dodnes.
Hancock m l zcela jiný tón a styl než jakýkoli jiný sitcom a už ve Spojených
státech i Británii. Nabízel portrét života a kritiku sociálních obav z pohledu skute ných
lidí (na rozdíl od nepravd podobných a rozjásaných amerických gag ). Nejvíce podobu
britského sitcomu ovlivnil samotný hlavní hrdina Hancock – sebou posedlý, domýšlivý,
tvrdohlavý, ztroskotanec, opak vychytralých, inteligentních hrdin
sitcom .

amerických

74

V Americe jsou sitcomy dominantním žánrem již po dlouhá léta. Na jejich
obsahu se tak podepsaly r zné trendy. V minulých dekádách se objevovaly p edevším

69

srov. MILLS, 2008. s. 5.
Bewitched – 1964-1972.
71
The Dick Van Dyke Show – 1961-1966.
72
srov. CASEY; CASEY; CALVERT; FRENCH; LEWIS, 2002. s. 29-30.
73
Hancock’s Half Hour – 1956-1960.
74
srov. MILLS, 2008. s. 40-42.
70
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feministické a fantasy sitcomy, devadesátá léta byla zase ve znamení židovských
sitcom .75

1.6.2. Produkce
Formát sitcomu je velmi vhodný pro anglo-americkou produkci. Sitcom se
natá í v omezeném po tu studiových interiér

a málokdy se využívá exteriérových

záb

. Stabilní charakter postav a situací umož uje, aby scéná episod byl napsán

tém

„pr myslov “ týmem scenárist a produk ních b hem krátké doby a ve velkém

množství. 76
Americká a britská produkce seriál

se také zna

odlišuje. V Británii je

tšinou sitcom vytvo en jedním autorem, který si najde producenta ochotného sitcom
produkovat. Spisovatel si tak uchovává zna ný vliv nad celým procesem vytvá ení
po adu. Sitcom zpravidla kon í, když se autor od projektu odpojí. V Americe vytvo í
seriál producenti, ti pak najmou spisovatele, kte í scéná e napíší. Kontrolu nad sérií tak
mají producenti. 77
Tyto r zné p ístupy jsou také znát v obsahové stránce sitcom . V americkém
ístupu je pro scenáristy t žké do sitcomu dostat n co individuálního, protože jsou jako
sou ást týmu lehce nahraditelní. Také nemají žádnou kontrolu nad p vodní premisou,
nad individuálními p íb hy i nad vývojem postav. Scenáristé jsou pouze sou ástí
velkého týmu, pod kontrolou producent . Protože však na jedné epizod

pracuje

i n kolik lidí, je možné si uchovat vysokou kvalitu vtip .
Britští scenáristé mají v tší kreativní kontrolu, jsou více v pop edí celého
procesu. Epizody jsou však psány jedním autorem, pro n hož m že být složité si
uchovat kvalitní komediální psaní pro více epizod, aniž by se opakoval. Proto mají
americké série v tšinou 13 a více epizod. Oproti tomu britské sitcomy se drží zhruba na
po tu 5 až 7 epizod za sezónu.78

1.6.3. Rozdílné pojetí postav a zápletek
edevším v Británii se v hlavních rolích sitcom objevovali hlavn muži. Britští
hrdinové ve svých životních p íb zích selhávají a kon í v tšinou velmi neslavn . Jakýsi
koncept „losera“ neboli ztroskotance
75

srov. MILLS, 2008. s.48.
srov. HARTLEY in CREEBER, 2001. s. 65.
77
srov. MILLS, 2008. s. 54.
78
srov. MILLS, 2008. s. 54.
76

i smola e je jedním z velkých rozdíl

mezi
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americkým a britským sitcomem. Britské sitcomy se soust

ují na hrdiny, již nejsou

schopní komunikovat, pro které jsou vztahy a rodina problematické a dusné. Publikum
má takovou skupinu hrdin

považovat za humornou, protože takoví hrdinové si

navzájem nemohou porozum t. 79
V amerických sitcomech jsou podobní hrdinové také oblíbení, jsou však jinak
prezentováni. V Americe jsou p átelé, rodina a kolegové zdrojem problém , ale jsou
zárove podp rnou sítí. Ameri tí hrdinové si jsou tak trochu v domí svých nesnází
a mohou na n i komicky poukázat. Britští hrdinové si svého stavu nejsou v domi, jsou
vtipní, protože zde je práv onen rozdíl mezi tím, jak si p ejí být vnímáni a jak ve
skute nosti p sobí na okolí. V Americe se sm jete s hrdiny, v Británii se sm jete
hrdin m. 80
Britské sitcomy jsou nad asové, protože se v bec anebo pouze minimáln
ohlížejí na sv t mimo sitcom. Americké sitcomy reflektují dobová sociální témata.
Nám ty sitcomu v britské produkci se soust

ují kolem frustrace a sociálního

uv zn ní. Tam, kde ameri tí hrdinové kompenzují své problémy láskou, p átelstvím
a rodinnou solidaritou, jsou britští hrdinové zaplaveni vztekem, odporem a odmítnutím
z jejich frustrujících životních cíl

a tužeb. Britský sitcom tak krystalizuje formu

a obsah v opakující se dynamice frustrace. 81 82

79

srov. MILLS, 2008. s. 40-42.
srov. MILLS, 2008. s. 40-42.
81
srov. MILLS, 2008. s. 57.
82
srov. LANGFORD in BIGNELL; LACEY, 2005. s. 22.
80
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2. Geekové a Nerdi
Tato kapitola nám poslouží jako teoretický základ pro analýzu reprezentace
nerd a geek a také pro definování podoby geekcomu/nerdcomu. Abychom mohli
dob e prozkoumat ob tyto otázky, je d ležité se seznámit s pojmy geek a nerd.
i sb ru informací o geecích a nerdech jsme se museli spolehnout p edevším na
americké autory a na jejich práce o geecích a nerdech v americkém prost edí. Jak se
v následujících kapitolách dozvíme, geekové a nerdi jsou p edevším americkým
konceptem. Snažili jsme se pokrýt širší pohled na geeky a nerdy a tedy jsme vybrali
autory zabývající se r znými aspekty. Lori Kendall83 se zabývá p edevším otázkou
stereotypu a jeho prezentace v médiích. Jason Tocci84 píše o geecích a nerdech jako
o specifické cílové skupin se specifickými pot ebami v mód . David Anderegg85 se na
geeky a nerdy dívá z pozice d tského psychologa a eší, jaký dopad mají tyto stereotypy
na americké st edoškoláky. Benjamin Nugent86 se pak staví do pozice nerda píšícího
o zálibách a chování nerd obecn .
V této ásti práce nejd íve prozkoumáme slovníkové definice pojm geek a nerd
a jock, jejich binární opozici v americkém prost edí. Zastavíme se nad r znými
koncepty a p ístupy ke geek m a nerd m, které se liší autor od autora. Bude nás
zajímat, zda m žeme geeky a nerdy nazývat subkulturou. Sami auto i se neshodnou,
koho za geeky a nerdy jednozna

považovat, a protože sami geekové a nerdi si asto

nejsou v domi svého geekovského a nerdího chování, je možné, že takto pojmenované
jedince nem žeme jednozna

ozna it sociologickými pojmy. I p estože jde p edevším

o americký koncept „geek/nerd vs. jock“, podíváme se krátce na historii vývoje tohoto
rivalství. D ležitá je kapitola o stereotypech geek a nerd , ze které budeme vycházet
v naší analytické ásti. Nakonec se zastavíme nad reálnými a v sou asné dob stále více
populárními geekovskými a nerdími p ísp vky do r zných oblastí kultury jako je hudba
a móda.

83

KENDALL, 1999, 2007, 2009.
TOCCI, 2007.
85
ANDEREGG, 2011.
86
NUGENT, 2009.
84
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2.1. Slovníková definice
Definice slov jsou p evzaté z Oxfordského slovníku anglického jazyka,
ístupného online p es knihovnu Karlovy Univerzity. 87

2.1.1. Geek88 [gík]
Slovo geek je zde uvedeno jako podstatné jméno a sloveso. P vod slova ve
form

podstatného jména není ur itý. Autor tohoto hesla píše, že by mohlo jít

o odvozené slovo z p vodního ‚geck‘, jež se p ekládá jako blázen, hlupák, ten, který se
nechá napálit.
Podstatné jméno geek se jako slang používá v t chto významech:
„P esp íliš pilný, nespole enský student, jakákoli nespole enská osoba, jež se
až posedle v nuje ur itému p edm tu svého zájmu (…).“89
„Osoba, která je extrémn

oddaná a informována o po íta ích a k nim se

vztahujícím technologiím.“90
„Osoba, lov k, obzvlášt ten, který je považován za hloupého, urážlivého,
bezcenného atd.“91
„Um lec na karnevalu i v cirkuse, jehož p edstavení obsahuje bizarní nebo
groteskní akty jako ukousávání hlavy živých zví at.“92
První a druhý význam slova geek se p ímo vztahuje k tématu této práce. Slovník
dále nabízí význam složeniny slov „geek chic“ vztahující se na „idealizování kultury
a vzhled geek , stylu spojeného s geeky.“93

87

<http://www.oed.com/>
<http://www.oed.com.ezproxy.is.cuni.cz/search?searchType=dictionary&q=geek&_searchBtn=Search>
[cit. 2011-08-18]
89
Originál: „An overly diligent, unsociable student; any unsociable person obsessively devoted to a
particular pursuit (…).“ (p eklad: autorka)
90
Originál: „A person who is extremely devoted to and knowledgeable about computers or related
technology.“ (p eklad: autorka)
91
Originál: „A person, a fellow, esp. one who is regarded as foolish, offensive, worthless, etc.“ (p eklad:
autorka)
92
Originál: „A performer at a carnival or circus whose show consists of bizarre or grotesque acts, such as
biting the head off a live animal.“ (p eklad: autorka)
93
Originál: „ A glamorization of the culture and appearance of geeks; the style associated with geeks.“
(p eklad: autorka)
88
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2.1.2. Nerd94 [nerd]
Slovo nerd je zde uvedené jako podstatné jméno, jehož neur itý p vod je asto
diskutovaný. Jeden z názor je, že jde o slovo p evzaté z d tského zví ecího p íb hu
If I ran the Zoo napsaného Dr. Seussem95, kde bylo poprvé zaznamenáno.
Ve slovníku je uveden jeden význam slova:
„Osoba nevýznamná, pošetilá a spole ensky nešikovná; osoba, která je nudn
konven ní a hloubavá. V sou asnosti také osoba, která se zabývá nemoderními
nebo vysoce technickými zájmy s posedlou i výlu nou oddaností.“96

2.1.3. Jock97 [džok]
Slovo jock v kontextu sociálních skupin na amerických st edních školách se
odvozuje od zkratky „jock strap“, která se v americkém spole enském kontextu používá
ve významu „atleta, p edevším pak k odlišení jedinc

v i estét m a intelektuál m

(zejména na univerzit ).“98

94

<http://www.oed.com.ezproxy.is.cuni.cz/view/Entry/126165?redirectedFrom=nerd#eid>
[cit. 2011-08-18]
95
Dr. Seuss, vlastním jménem Theodor Seuss Geisel, je známý Americký spisovatel a ilustrátor, jenž se
zabýval d tskými knihami. viz <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/227855/Theodor-SeussGeisel> [citováno 2012-03-26]
96
Originál: “An insignificant, foolish, or socially inept person; a person who is boringly conventional or
studious. Now also: spec. a person who pursues an unfashionable or highly technical interest with
obsessive or exclusive dedication.” (p eklad: autorka)
97
<http://www.oed.com.ezproxy.is.cuni.cz/view/Entry/101444> [cit. 2012-01-03]
98
Originál: „An athletic (as distinguished from an æsthetic or intellectual) man (esp. one at a university).“
(p eklad: autorka)
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2.2. Podobné koncepty ve sv
Ve sv

je podobný stereotyp viditelný nap íklad v N mecku. N mecký výraz

Sterber popisuje nadšeného studenta, jenž k nelibosti okolí usiluje o u itelovu
náklonnost. V Kanad se používá stejn jako ve Spojených státech výraz nerd. 99 Ve
Velké Británii se pak nej ast ji používají výrazy jako boffin, swat, geek a anorak. U nás
bychom použili ozna ení šprt.
Pojmy nerd a geek jsou spojeny s americkým kulturním prost edím a do
okolního sv ta se p enesly p edevším díky rozší ení amerických film , televizních
po ad a stanic jako nap íklad MTV. To však neznamená, že se jedná o všeobecn
chápaný koncept. Psycholog Anderegg ve své práci uvádí jako p íklad Špan lsko, kde
koncept nerdovosti a geekovosti nebyl až donedávna znám. Pro asijské národnosti je
edstava vysmívání se vzd lanosti a dobrým výsledk m ve škole zcela nepochopitelná.
Podle antropoložky Mirky Prazak je p ítomnost takového stereotypu v ur ité
kultu e spojená se vzd laností. V kulturách, kde v tšina len umí íst a psát, je vyšší
pravd podobnost vzniku tohoto stereotypu. Ve spole nostech, kde základní vzd lání
není zcela rozší ené, se u enost považuje za n co d ležitého až posvátného.100

99

srov. ANDEREGG, 2011. s. 67-69.
srov. ANDEREGG, 2011. s. 71-72.

100
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2.3. Další definice
i základním definování pojmu geek a nerd se auto i

asto obracejí na

Wikipedii coby jeden z prvotních zdroj informací o geecích a nerdech s od vodn ním,
že Wikipedie sama o sob je výtvorem geekovské a nerdí práce (nap íklad Nugent,
Anderegg, Konzack). Wikipedie je pro n však pouze základním kamenem, na n mž
staví své vid ní geeka a nerda.

2.3.1. Nugentovi nerdi
Nugent ve svém díle používá pouze pojem nerd. Popisuje zde dva typy nerd .
Ten první, p edevším mužský typ nerda „(…) v lidech vyvolává dojem strojovosti jak
intelektuáln , tak svou spole enskou neohrabaností. Tito nerdi ostatním p ipomínají,
kdy p íjemn , stroje.“101 A to p edevším svou vášní pro technologie a stroje,
správným používáním standardní angli tiny, vyhýbáním se fyzickým a citovým
konfrontacím, racionální a logickou komunikací.
Druhý typ nerda pak ozna uje jak ženy, tak muže. „Je to nerd, který se stal
nerdem pouhou silou sociálního vylou ení.“102 V kategorii druhého typu nerda
se mohou vyskytovat i lidé se zna

odlišnými vlastnostmi než nerdi. Tito lidé by za

jiných okolností za nerdy považováni nebyli. Dostali se však do situace, ve které si je
okolí zaškatulkovalo k nerd m a tím je vylou ilo z jiných spole enských skupin.
Nugent jako p íklad takové situace uvádí sle nu, které se spolužáci dotázali, zda se jí
líbí jiný spolužák ostatními považovaný za nerda. Nep ímo kladná odpov

ji zajistila

ozna ení nerdova p ítelkyn , tedy p enesen nerd. 103

2.3.2. Geek = expert
Termín geek m že být použit také ve významu lov ka, který má jakoukoli
specifickou zálibu, jako nap íklad sportovní geek i hudební geek i geek ur itých
po ad (nap íklad o va ení). V tomto p ípad není takováto záliba úst ední pro jejich
identitu, jde spíše o p iznání si své lehké posedlosti.104 Nap íklad v americkém

101

NUGENT, 2009. . 6. Originál: „ (…) is intellectual in ways that strike people as machinelike, and
socially awkward in ways that strike people as machinelike. These nerds are people who remind others,
sometimes pleasantly, of machines.“
102
NUGENT, 2009. s. 7. Originál: „This is a nerd who is a nerd by sheer force of social exclusion.“
(p eklad: autorka)
103
srov. NUGENT, 2009. s. 9.
104
srov. TOCCI, 2007. s. 21.

28
televizním sout žním po adu z roku 2001 Beat the Geeks105 geekové vystupovali v roli
expert

na r zná témata, jako t eba hororové filmy, Michaela Jacksona, televizní

po ady, komiksy apod. Pojmenování n koho geekem v souvislosti s takovýmito
znalostmi p ekvapiv nenese negativní konotaci.106

2.3.3. Geek vs. Nerd
Významy obou slov se do ur ité míry p ekrývají. Geek i nerd jsou
nespole enské osoby posedle se v nující specifickým zájm m. Tyto zájmy pak mají
technologický, po íta ový a tomu podobný charakter.
V literatu e i mezi lidmi p i b žné komunikaci jsou tato dv ozna ení – geek
a nerd – používány s r znými konotacemi. Pro n které je geek pozitivn jší oslovení než
nerd, pro jiné ve významech žádný rozdíl není. Auto i ešící otázku identity geek
a nerd se také zcela neshodnou na definicích, n kdy je používají zcela zam niteln
jako nap íklad Lars Konzack, jindy se touto tematikou zabývají více, jako Lori Kendall.
Lori Kendall se k tomuto tématu vyjad uje v lánku pro online deník
ScienceDaily Daily Geeks May Be Chic, But Negative Nerd Stereotype Still Exists,
Professor Say107. Geek podle ní již nenese negativní konotaci a ozna uje se tím
edevším

lov k, jenž má pro n co váše

a této své vášni se v nuje. To však

neznamená, že tato váše zcela pohltí jeho život a nedovolí mu se zabývat n ím jiným.
Geekem je p edevším v souvislosti s touto vášní. Oproti tomu nerd je ozna ení ur ité
osobnosti, nerdem lov k je za každých okolností. 108
Rozdíl mezi geekem a nerdem vidí také Gregory Bergman a Josh Lambert.
Podle nich geekové mají svou posedlost, ale jsou schopni mít i spole enský život, i když
eba jen s jinými geeky. Nerdi jsou podle nich trapn jší, mén

sebev domí

a spole ensky neschopní. 109
Anderegg ve své knize píše, že geek a nerd jsou v n kterých situacích
skute nými synonymy a v jiných situacích m žeme nalézt rozdíly. Dochází k názoru, že
nelze v decky popsat rozdíl mezi geekem a nerdem, protože jde o konstrukt, jenž
v reálném sv
105

neexistuje, nelze ho tedy objektivn

Beat the Geeks – 2001-2002.
srov. ANDEREGG, 2011. s 154-160.
107
srov. KENDALL, 2009.
108
srov. KENDALL, 2009.
109
srov. BERGMAN, LAMBERT, 2011. s. 1-2.
106

zkoumat. Pro Anderegga je
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ležité, jak jsou tato slova používaná v prost edí b žné každodenní komunikace.
kte í lidé je zam ují, jiní mezi nimi naopak d lají rozdíly. Anderegg se z vlastního
výzkumu dozvídá, že „pojem ‚nerd‘ klade jemný d raz na patologické neuv dom ní si
sama sebe a fyzickou odpudivost v rámci terminologického spektra, zatímco pojem
‚geek‘ klade jemný d raz na ozna ovaného coby zdroj nudné skryté v domosti,
edevším technického rázu.“110 Pro n j jde o jeden a ten samý význam, avšak
s odlišnou intenzitou ur itých charakteristik.

2.3.4. Naše chápání geeka a nerda
Pro ú ely této práce budeme používat pojmy geek a nerd jako obecné
pojmenování, nebudeme zde rozlišovat geograficky odlišné termíny. Jock je typické
americké st edoškolské ozna ení a budeme ho používat pouze v souvislosti
s americkým kulturním prost edím.
V rámci této práce také budeme ozna ení geek a nerd rozlišovat. Nep jde však
o rozlišení z d vodu jiných charakteristik a stereotyp jako spíše o rozlišení za ú elem
zd raznit dvojí spole enské vnímání. Využijeme Andereggovo chápání pojmu geek
a nerd. Ob ozna ení pro nás budou dv ma variantami stejného pojmu, ale jiného p ijetí
od okolí – geek je vnímán v rámci nep íliš lichotivého stereotypu pozitivn ji, nerd
negativn ji.

110

ANDEREGG, 2011. s. 34. Originál: „(…) the term ‚nerd‘ lays a subtle emphasis on the pathologically
unself-conscious, physically repuslive end of the terminological spectrum, while ‚geek‘ lays a subtle
emphasis on the bearer as a repository of boring arcane knowledge, especially technical knowledge.“
(p eklad: autorka)
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2.4. Kdo jsou geekové a nerdi?
Otázkou z stává kam geeky a nerdy za adit. N kte í auto i se o geecích
a nerdech zmi ují jako o subkultu e, pro jiné jde o kontrakulturu a jiní se jakémukoli
za len ní vyhýbají. V b žném anglickém jazyce a médiích se také používají souhrnná
ozna ení geekdom a nerddom.

2.4.1. Subkultura geek a nerd
Termín subkultura je ze sociologického hlediska definován jako „(K)ultura díl í
skupiny, která se více nebo mén odlišuje od p evládající, v tšinové a ‚oficiální‘
kultury. P íslušníci skupiny se mohou od v tšiny odlišovat sociálním postavením,
kem, povoláním nebo regionem.“111
Abychom mohli mluvit o subkultu e, je také pot eba definovat samotný pojem
kultura. Raymond Williams se o kultu e zmi uje jako o „(…) zvláštním zp sobu života,
který vyjad uje ur ité významy a hodnoty nejen na poli um ní a u ení, ale také
v institucích a b žném chování.“112 P edpona „sub“ ve slov

subkultura zastupuje

odlišnost, svébytnost, ale je také spojena s odporem v i dominantní kultu e.
Subkultura se vytvá í kolem „(…)ur ité ásti populace (nap íklad kolem profese,
volno asové aktivity, sociáln -ekonomického i právního statusu, etnicity…), od které
se odvíjí vzorce jednání (nap íklad specifický jazyk, zp sob oblékání, inklinace
k fyzické a verbální agresivit , koní ky a zájmy) a charakter vztah k okolí a hodnotám
(nap íklad výb r /ne/p átel, vztah k p írod , práci, právu, morálce, pen
spot eb , fyzické kráse, partnerské v rnosti, sexu).“

m, majetku,

113

Tocci si klade otázku, zdali je v bec možné geeky a nerdy ozna it za subkulturu.
Geekové na rozdíl od len jiných skupin nejsou nijak identifikovatelní podle svých
fyzických

i vrozených kvalit. I samotný význam slov geek a nerd je zna

protich dný, kdy na stran jedné je geek p ijímán pozitivn za svou kreativitu, na
druhou stranu s sebou p ináší negativní konotace asociálnosti a odtržení od reality.114
Co spojuje geeky a nerdy jsou jejich zájmy o média a technologie, ty jsou však pouze
voln propojeny. N kte í geekové a nerdi dávají p ednost komiks m, jiní po íta ovým
111

JANDOUREK, 2001. s. 243.
HEDBIGE, 1987. s. 6. Originál: „(…) particular way of life which express certain meanings and
values not only in art and learning, but also in institutions and ordinary behaviour.“ (p eklad: autorka)
113
DUFFKOVÁ, URBAN, DUBSKÝ, 2008. s. 32.
114
srov. TOCCI, 2007. s. 27.
112
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hrám apod. Dalším spole ným rysem je, že geekové a nerdi jsou identifikováni
a definováni v opozici ke sportovc m (v americkém kontextu v opozici k jock m),
sportovním fanoušk m i neetickým korporacím. 115
V úvodu do knihy Subculture and Style116 Dick Hebdige píše o subkulturách
jako o „(…) formách vyjad ování a rituálech pod ízených skupin – (…) –, které jsou
st ídav

odmítané, odsouzené

i kanonizované; n kdy je s nimi zacházeno jako

s hrozbou ve ejnému ádu, jindy jako s neškodnými šašky.“117 Pokud bychom o geecích
a nerdech mluvili v tomto Hebdigov

pojetí, tedy subkultu e, jež je odmítaná,

odsuzovaná, ale také inkorporovaná do dominantní kultury, pak bychom mohli íci, že
je s nimi zacházeno p edevším jako s „neškodnými šašky“. Vlnou geek-chic jsou
osobité projevy geek a nerd do mainstreamu inkorporovány. Nejlépe je to vid t na
módním pr myslu. V posledních letech se rozmohl trend geekovských a nerdích tri ek
s potisky (viz kapitola 2. 8.), ale také brýlí se silnými obrou kami.

2.4.2. Kontrakultura
Sociologický slovník definuje kontrakulturu jako „(T)yp kultury zahrnující
ur ité ásti dominantní kultury a nahrazující je vlastními standardy. Kontrakultura je
s dominantní kulturou v symbiotickém vztahu, protože je srozumitelná pouze s ohledem
na ni.“118
Lars Konzack vidí geeky a nerdy a jejich kulturu jako kontrakulturu. Rozebírá
i kontrakultury v americké spole nosti – první kontrakulturou byli hippies, vyst ídaní
druhou kontrakulturou tzv. yuppies (akronym slov young urban professional). Tyto dv
kontrakultury žily v období studené války, jež je ovlivnila v jejich hodnotách a p ístupu
k životu. Zatímco hippies zastávali odzbrojování, yuppies svrhnutí komunistického
režimu.119
Mluvíme-li o geekovské generaci, pak se dostáváme k lidem narozeným
v 80. a 90. letech 20. století, kdy docházelo k rychlému rozvoji po íta . V sou asnosti
tito lidé dorostli do v ku, kdy jsou schopni p evzít vedoucí úlohu od p edcházející

115

srov. TOCCI, 2007. s. 3.
HEBDIGE, 1987.
117
HEDBIGE, 1987. s. 2. Originál: „(…) in the expressive forms and rituals of those subordinate groups
– (…) – who are alternately dismissed, denounced and canonized; treated at different times as threats to
public order and as harmless bufoons.“ (p eklad: autorka)
118
JANDOUREK, 2001. s. 13.
119
srov. KONZACK, 2006. s. 2-3.
116
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generace, tedy od yuppies. Nejde o to, že by tady geekové nebyli p ítomni již p edtím,
te

však p išel

as pro vzestup jejich kultury. Díky rozší ení internetu a jeho

vlastnostem jsou schopni projevovat svou moc a sv j pokrok ve spole nosti.120
Podle Konzacka jsou geekové a nerdi výsledkem moderního školního systému
s dlouhou školní docházkou a následným studiem. Studenti se nevzd lávají pouze na
základních a st edních školách, ale své znalosti prohlubují p edevším na školách
vysokých, kde se specializují a stávají se ve svých oborech experty. Krom školních
lavic jsou geekové také formováni internetem, který zapojuje lidi do tvorby obsahu
a dovoluje jim se pln pono it do svých zájm . Geekové se baví svou kreativitou, do své
kultury aktivn

p ispívají nap íklad psaním vlastních p íb

z prost edí jejich

oblíbených sv

(fan fiction – fanoušky vytvo ené dílo, jehož základem je již existující

edloha tzv. kanón – p íkladem m že být široká škála fan fiction povídek ze sv ta Star
Treku i Harryho Pottera).121
Konzack považuje geekovskou kulturu za eskapistickou. Geekové coby
introverti se snaží prožívat pln jší život út kem z reality do jiných sv
vodem jejich obliby fantasy a sci-fi p íb

, což je

. „Co m že geek nabídnout, je nový

ístup k estetice a kultu e. Jde o revoltu v i extrovert m (…), hledání podstaty
namísto povrchnosti.“122 Sv j vliv prokázali nap íklad v hrá ské kultu e, ve vývoji her
a herních designu s vlastním fiktivním sv tem a p íb hem. 123 Tento rys je také použit
v Teorii velkého t esku. Jedna z hlavních postav, Sheldon Cooper, vytvo il pro své
átele nap íklad verzi šachu pro t i hrá e a obohatil tuto hru i o nová pravidla a postavy
jako sta enka i had.

2.4.3. Geekdom/Nerddom
Koncovka –dom se v dnešní dob v anglickém jazyce používá pro význam stavu
i d stojnosti, nebo pro doménu a sféru. Geekdom tedy znamená „být geekem nebo mít
charakteristiky geeka, sv t geek , kolektivn geekové.“124 Podobn m že být utvo eno
i slovo nerddom.
120

srov. KONZACK, 2006. s. 2-3.
srov. KONZACK, 2006. s. 6-7.
122
KONZACK, 2006. s. 5. Originál: „What the geek has to offer is a new way of approaching aesthetics
and culture. It’s a rebellion against the extroverts (…), seeking substance instead of superficiality.”
(p eklad: autorka)
123
srov. KONZACK, 2006. s. 5.
124
<http://www.oed.com.ezproxy.is.cuni.cz/view/Entry/258112#eid10931164> Originál: „The quality or
condition of being a geek; the world of geeks; geeks collectively.” (p eklad: autorka) [cit. 2012-02-2]
121
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2.4.4. Subkultura vs. Geekdom/Nerddom
Jak je popsáno výše, nerdi a geekové mají coby uskupení znaky subkultury
s potenciálem stát se kontrakulturou. Na druhou stranu je zde však problém
s jednozna ným lenstvím v této subkultu e a kontrakultu e.

lenové subkultury se

obvykle od dominantní kultury odlišují v kem, sociálním postavením, povoláním,
regionem, etnicitou, sociáln -ekonomickým

i právním statutem

i volno asovými

aktivitami.
Výrazy geek a nerd jsou p edevším konstruktem okolního sv ta. Rozptyl
ozna ení lidí za geeky a nerdy je široký. Okolí ozna uje jiné za nerdy a geeky bez
ohledu na výše zmín né odlišující kategorie. Pro geeky a nerdy je také charakteristické,
že si asto nejsou v domi své odlišnosti, svého chování, a už zp sobu oblékání i
formy komunikování s ostatními, které okolní sv t vnímá jako geekovský a nerdí. Tito
neuv dom lí geekové a nerdi sv j p ístup k jazyku, oblékání, k chování k ostatním
lidem i k zájm m nijak nestylizují a nesnaží se v dom do subkultury zapadnout. Na
rozdíl od samozvaných geek a nerd , kte í se naopak svým stylem snaží odlišit od
dominantní kultury. Pro ú ely této práce budeme za obecný název sv ta geek a nerd
používat výraz geekdom a nerddom.
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2.5. Geek/Nerd vs. Jock
Pro lepší porozum ní významu geekovského a nerdího stereotypu se musíme
podívat na opak geek

a nerd , na stereotyp sportovce, v anglickém jazyce jock.

„Sportovci jsou sebev domí, sociáln

schopní, atraktivní, oblíbení a samoz ejm

sportovn zam ení, geekové a nerdi nejsou ani jedno z toho.“125

2.5.1. Historie vzniku t chto opozi ních stereotyp
Vývoj t chto dvou proti sob

stojících stereotyp

popsaný Benjaminem

Nugentem není spojen s vývojem moderních komunika ních a po íta ových
technologií, naopak sahá až dv století do minulosti, kdy lidé nebyli ozna ováni za
nerdy, ale za greasy grinds (mastné šprty). S pr myslovou a v deckou revolucí na
elomu 18. a 19. století p išly reakce stav jící se do opozice proti této racionální vln .
S rozkv tem Britského impéria se také v 19. století rozší ila myšlenka tzv. muscular
christianity (svalnatého k es anství). Toto spojení aktivního, zdravého a fyzicky silného
jedince s k es anskými zásadami m lo zna ný vliv na americké univerzitní sportovní
zázemí. Studenti, kte í se nebyli ochotni podílet na sportovních aktivitách a místo toho
studovali, si pak vysloužili r zné p ezdívky. Šlo p edevším o protest v i technickým
expert m, kte í zm nili válku z maskulinního boje na zápas strategií a technologií. 126
Jedním z d ležitých moment p i vytvá ení opozice geeka/nerda a jocka byl
vývoj dvacátého století.

emeslníci a jejich malé podniky na po átku století za ali

upadat ve prosp ch tovární výroby, kde k práci nebyla pot ebná p ílišná kvalifikace,
a byrokratického aparátu, kde lidé museli být p edevším poslušní. Muži se tak cítili
zbaveni své mužnosti v práci. Jejich út kem a náhradou za odejmuté mužství se stal
sport. Svaly se staly vytouženým artiklem, i p esto že k práci nebyly d ležité.127 Nugent
proti sob staví svaly/mužnost a mozek/nekvalifikovanost.

2.5.2. Americký anti-intelektualismus
Také David Anderegg se v noval stereotypní opozici geek /nerd a jock . Na
rozdíl od Nugenta se však soust

uje na vývoj amerického anti-intelektualismu coby

inu tohoto rivalství. Tento anti-intelektualismus v americké kultu e nachází v díle
125

ANDEREGG, 2011. s. 37. Originál: „Jocks are self-conscious, socially skilled, attractive, popular,
and, of course, athletic, and nerds and geeks are none of these things.“ (p eklad: autorka)
126
srov. NUGENT, 2009. s. 30-38.
127
srov. NUGENT, 2009. s. 30-38.
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povinné školní etby z 19. století The Legend of Sleepy Hollow od Washingtona Irvinga.
Hrdina této knihy Ichabod Crane je prap vodním americkým nerdem, intelektuálem
se zálibou v etb nadp irozených p íb

. On sám si není v dom, že pro své okolí je

pouze sm šnou postavou. Naopak místní rvá

Brom Bones, ne-nerd, Ichaboda

pronásleduje a vede spole ensky úsp šný život i p es jisté intelektuální nedostatky.
Ichabod zde p edstavuje zastaralou pov

ivou evropskou kulturu a Brom moderní

americké anti-intelektuální hrdinství. 128
V 19. století se americkým anti-intelektualismem zabývali i další auto i jako
nap íklad Ralph Waldo Emerson v díle The American Scholar i Richard Hofstadter
a jeho Anti-intellectualism in American Life. Tento anti-intelektualismus je založen na
souboji Muže Reflexe a Muže Akce, souboje intelektu a jednání, souboji Evropy
a Ameriky. 129 „Americká historie pak ukazuje, že centrální dichotomie národní identity
‚Muž Akce versus Muž Reflexe‘ je duchovním p edkem slušného po tu dalších
podivných dichotomií, (…), jako chytrý versus dobrý, intelektuální versus praktický,
enec versus atlet, a nerd versus sportovec.“130 Anderegg proti sob

staví

Evropu/uvažování a Ameriku/akci.

2.5.3. Geekové a nerdi na amerických st edních školách
Nerd/geek a jock oproti sob

stojí již od po átku tohoto stereotypu. Tato

dichotomie je pro americkou kulturu d ležitá. Lidé se s ní prvn setkají ve školních
lavicích a v dosp losti pak nap íklad u volebních uren, když vybírají budoucího
prezidenta - geeka Al Gora nebo jocka George Bushe. Anderegg upozor uje na to, že
ehlížení nebo snášení t chto stereotyp a jejich vzájemného vztahu zna

ovliv uje

spole nost jako takovou.
Ozna ení geek a nerd se lidem p ipisuje ve školních letech. Stratifikace uvnit
íd v americké spole nosti p isuzuje d tem n kolik možností škatulek – roztleskáva ka,
oblíbená holka, punker, goth a práv také geek/nerd a jock. To jaké postavení se d tem
ve t ídní hierarchii dostane, m že zna

ovlivnit jejich další život, a už jde o šikanu

na škole, sociální vylou ení z kolektivu, výb r následného vzd lávání i povolání.
128

srov. ANDEREGG, 2011. s. 78-90.
srov. ANDEREGG, 2011. s. 78-90.
130
ANDEREGG, 2011. s. 92. Originál: „American history, then, demostrates that the ‚Man of Action
versus Man of Reflection‘ dichotomy so central to our national identity is the spiritual ancestor of a fair
number of other weird dichotomies, (…), smart versus good, intellectual versus practical, scholar versus
athlete, and nerd versus jock.“ (p eklad: autorka)
129
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Stratifikace školní t ídy má dva hlavní póly – to dobré a to špatné. Za dobré jsou
považováni sportovci, populární d
žeb

ata a roztleskáva ky, kte í jsou na vrcholu

ku – jsou krásní, sebev domí a sexuáln p itažliví. Na druhém konci jsou pak

punke i, ghoti, geekové a nerdi – odpudiví, asexuální, s nízkým sebev domím

i

nev domím o své odlišnosti.
Geeky a nerdy jsou pejorativn a negativn nazýváni p edevším žáci, u kterých
se díky jejich inteligenci a studijním návyk m p edpokládá dobrá budoucnost. Pro
mnohé je tedy školní šikana geek a nerd v po ádku, protože v budoucnu si to svým
úsp chem vynahradí, m že jít o jistý druh žárlivosti. Agreso i mohou na geeky/nerdy
žárlit z d vodu jejich potenciální zá né budoucnosti, nebo jim závidí jejich možnost být
ve škole tím, kým jsou, bez p etvá ky. 131
Šikana geek a nerd na st edních školách, ale i mimo školní lavice také pat í
mezi stereotypní reprezentace. P íkladem m že být zápletka jednoho z díl Aj ák , kde
je jeden z hlavních hrdin Moss šikanován partou chlapc v parku p i své cest do práce
(Ukázka 1132).

131
132

srov. ANDREGG, 2011, s. 16.
Aj áci – s03e01: Z Peka (IT Crowd – From Hell)
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2.6. Vývoj ve vnímání geek a nerd
V minulosti, kdo byl ozna en geekem i nerdem, byl urážen. V dnešní dob
rozvoje informa ních a výpo etních technologií se význam t chto výraz

a jejich

vnímání zm nilo a n kte í mohou toto pojmenování p ijímat i s pýchou. Avšak stále se
nejedná o jednozna ný obrat z negativního oso ování ke kladnému pojmenování.
Celkové vyzn ní výraz

geek a nerd závisí p edevším na kontextu jednotlivých

komunika ních situací.
je pozitivní ozna ení geek a nerd stále z eteln jší, negativní konotace
nezmizela, p edevším pak z prost edí základních a st edních škol, kde „jsou studenti
zesm

ováni (…) pro svou neobvyklou pilnost, ‚podivné oblékání‘, a protože

nesportují.“133 V dosp losti jsou však geekové za sv j zájem a znalost po íta
spojováni s bohatstvím. Díky videohrám se p iblížili ke sportu a sout žení, komiksy je
zase dostaly do oblasti literatury a um ní.134
Ozna ení geek je v dnešní dob

používané jako módní ozna ení, které je

oslavováno.135 M žeme se setkat s pojmem geek chic, jenž je používán p edevším pro
oslavu geekdomu a stylu geek . Geek je stále více sou ástí dnešního mainstreamu.
Geekovské postavy se ím dál ast ji stávají sou ástí film a televizních po ad v rolích
kladných a d ležitých hrdin . Jejich styl se dostává do mezinárodn

rozší ených

obchodních et zc . Objekt m jejich fandovství, p edevším z oblasti sci-fi, fantasy
tematiky a komiks , je v mainstreamu dáván v tší prostor.
Na druhou stranu hraní takzvaných live action role playing games (LARPs – hry
na hrdiny v p evlecích r zných historických a fiktivních postav, pln ní úkol a cíl
fiktivního herního sv ta v reálném prost edí136), je spojuje s d tským sv tem her, který
není p ijímaný širokou ve ejností.137 Nerd je stále vnímán jako outsider. Kendall vidí
jeden z d vod

133

trvající negativní konotace nerda „(…)v lidském znepokojení

TOCCI, 2007. s. 3. Originál: „(…)students are still derided (…) for being unusually studious, ‘dressing
weird’, and not playing sports.“ (p eklad: autorka).
134
srov. TOCCI, 2007. s. 13.
135
srov. ANDEREGG, 2011. s. 30-34.
136
srov. BERGMAN; LAMBERT, 2011. s. 167.
137
srov. TOCCI, 2007. s. 13.
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z po íta ových technologií a z toho, jak tyto technologie ovliv ují náš život, který je
s digitálním sv tem ím dál více propojen.“138
Geekové a nerdi mají mezi sebou vnit ní hierarchii podle toho, jak se kdo
dokáže zapojit i do okolního spole enského sv ta.139 N kdo se domnívá, že být geekem
je lepší, než být nerdem a naopak. Tím, že lenové této subkultury n jakým zp sobem
definují, kdo je geek a kdo je nerd, jim umožní si „(…) nárokovat vlastnictví n kterých
pozitivních stereotyp

a p itom se vyhnout t m negativním.“140 Geekové jako

subkultura v dí, jak se chovat v prost edí ostatních geek , nap íklad na r zných
setkáních sci-fi fanoušk , comic-conech (viz kapitola 2.7.6.) a podobn . Vedle této
znalosti však také musí být schopni fungovat v ostatních sociálních situacích
a kontextech.141 K tomu se zajímav vyjád ili i Bergman s Lambertem: „I plná místnost
geek by byla schopná zpozorovat nerda.“142 Velmi z etelná je hierarchie i mezi ty mi
nerdími hrdiny Teorie velkého t esku. Postava Sheldona Coopera je všemi považovaná
tu nejvíce nerdí.
vodem negativního smýšlení o technologiích, v

a po íta ích je podle

Anderegga visuální ikonografie, která pro tato témata nevypadá dostate

p itažliv .

V moderní dob jsou d ti a mladí lidé obklopeni vizualitou a obrazy, mající zna ný vliv
na jejich pohled na sv t. Romantické zobrazení lidí pracujících s technologiemi je
zna

složité, v tšinou totiž sedí a dívají se na po íta ové obrazovky. Na rozdíl od

automechanik , jejichž obraz se váže k silným motor m krásných aut, k práci v tílku
odhalujícím svaly a k manuální zru nosti. Ve filmech a televizních po adech, jako
nap íklad ve snímku
seriálu Vražedná

istá duše143 o matematikovi Johnu Nashovi i v kriminálním

ísla144, také s matematikem v jedné z hlavních rolí, jsou jejich

statické myšlenkové procesy znázorn ny pohybující se ak ní grafikou.145 P íkladem
toho m že být i scéna z Teorie velkého

esku (Ukázka 2146), kdy postavy Sheldon a

Raje navrhují experiment. Tato aktivita p edstavuje p edevším p emýšlení, bílou tabuli
138

srov. KENDALL, 2009. Originál: „(…) uneasiness with computer technology and the influence it
exerts over our increasingly hyper-connected digital lives.“ (p eklad: autorka)
139
srov. TOCCI, 2007. s. 12.
140
TOCCI, 2007. s. 13. Originál: „(…) to claim ownership of some positive stereotypes while avoiding
negative stereotypes.“ (p eklad: autorka)
141
TOCCI, 2007. s. 4.
142
BERGMAN, LAMBERT, 2011. s. 3. Originál: „Evem a room full of geeks would be able to spot the
nerd.” (p eklad: autorka)
143
A Beautiful Mind –, 2001.
144
Numb3rs – 2005-2010.
145
srov. ANDEREGG, 2011. s 154–160.; <http://www.imdb.com/title/tt0299261/> [citováno 2011-01-13]
146
Teorie velkého t esku – s03e04: ešení po pirátsku (The Big Bang Theory - The Pirate Solution)
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a barevné zna kova e. Krom

visuální ikonografie rychlého st ihu je zde použita

také ikonografie zvuková, dodávající vzrušení. Slyšíme úvod písn Eye of the Tiger od
skupiny Survivor, spojenou s boxerským filmem Rocky III147, píse se silnou konotací
se sportem, akcí, bojovností a svaly. Toto spojení v deckého p emýšlení a dramatické,
velmi známé, ba tém
také nazna uje, že ve sv

147

kultovní melodie nejen dodává celé scén na komi nosti, ale
teoretických fyzik je toto ta vzrušující akce.

Eye of the Tiger – Survivor, 1982; Rocky III – 1982.
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2.7. Geekovský a nerdí stereotyp
Jak již bylo v p edcházející ásti

eno, stereotypy jsou nej ast ji využívané

pro zjednodušování sv ta kolem nás. Žurnalisté a média s nimi pracují jako se
zkratkami, které jim dovolí více íci menším po tem slov i jinými mediálními cestami.
i používání ozna ení geek a nerd se lidé shodnou p edevším na tom, že geekové
a nerdi jsou inteligentní, mají technologické znalosti, jsou spole ensky nešikovní,
fyzicky nep itažliví až odporní, jejich sexuální život není p íliš bohatý a jediná žena,
která kdy vstoupila do jejich pokoje, je jejich matka.148

2.7.1. P enos stereotypu geeka a nerda
Stereotypy se u íme už jako d ti, v dob , kdy pro nás není možné zjistit si fakta
o daném tématu. D tské vnímání reality je odlišné od dosp lého, stejn tak i poznávací
proces. D ti nejd íve rozd lí skute nost na dv

ásti, kterým pak p idají

hodnotu – pozitivní a negativní pocit. Dosp lí se k takovémuto dvoustrannému
konceptu obracejí, když jsou stresovaní nebo p ehlcení informacemi. K jednoduššímu
ímo

ejšímu myšlení se navracejí do d tských let, kdy sv t byl jednoduše

ernobílý.149
O nerdech a geecích se d ti u í od svých rodi

a médií. Geekové a nerdi jsou

asto definováni v opozici ke sportovc m (jock m). Lidé jsou bu

nerdi a geekové,

nebo sportovci. To funguje jako ono základní ernobílé vnímání skute nosti. „A nau í
se, že základním principem je, že nerdi a geekové jsou ti špatní, a že sportovci jsou ti
dob í.“150

2.7.2. Testy geekovosti a nerdovosti
Jedním z rys nerda je, že si sám sebe neuv domuje, nebere na v domí, že to,
jak se chová i jak se obléká, má geekovský nebo nerdí charakter. Existují dokonce
testy, které vám pomohou ur it, z kolika procent odpovídají vaše v domosti, chování
a životní styl geek m a nerd m. Díky t mto test m se lidé, p edevším pak mladší

148

srov. ANDEREGG, 2011. s. 30-34.
srov. ANDEREGG, 2011. s. 38, 40-42.
150
ANDEREGG, 2011. s. 38. Originál: „And they learn the bedrock principle that nerds and geeks are
bad, and jocks are good.“
149
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generace u í jak rozpoznat geeka i nerda a zda jimi náhodou sami nejsou.151 Jsou tedy
dobrým zdrojem stereotypních charakteristik.
Anderegg se také zabývá definicí geek a nerd , kterou nabízí internetové testy
typu Are you a Nerd?.152 „(…) P t základních kamen nerdovosti: nerdi jsou podle
definice: (a) ne-sexy, (b) nerdi se zajímají o technologie, (c) nezajímají se o sv j osobní
vzhled, (d) jsou nadšení z v cí, které všechny ostatní nudí, a (e) jsou pronásledováni
ne-nerdy, známými také jako atleti (jocky)“. 153
Takzvané Nerdity Tests jsou voln

dostupné na internetu. Nap íklad

The 500 Point Nerdity Test!154 obsahuje 500 bod , které nám mimo jiné napovídají, jaká
je obecná p edstava o nerdovi. Tento test byl vytvo en J. Bennetem v kontextu
severoamerické kultury, jak p iznává v záv ru testu, a tedy pro jiné zem jsou n které
otázky nepodstatné a nevypovídající. Internetem také koluje evropská verze Nerdity
Testu EuroNerd 98 155, která je p izp sobená evropskému kontextu a je tvo ena
732 otázkami.
Oba testy jsou rozd leny do n kolika kategorií: vzd lání, znalosti, po íta e,
da, vlastnictví a nerdí hra ky, volný as, volný as – TV a filmy, volný as – knihy
a asopisy, (multi-) média, osobnost a životní styl, o testu. Výsledkem testu je pak
zjišt ní dotazovaného, zda je „nerdem“,„rádoby nerdem“, nebo „nerdem mistrem“.
Výsledek ur í i to, nakolik je lov k takzvan „nerdity free“ ( istý od nerdovosti),
nakolik je pro okolí normální.
Otázky z t chto test umož ují nahlédnout do o ekávaných charakteristik, které
nerdovi p ísluší. Forma testu je následující: zaškrtn te Ano v p ípad , že platí daná v ta.
Zde uvádíme p íklady n kolika otázek, p evzaté z The 500 Point Nerdity Test156, které
se však opakují ve více testech:

151

srov. ANDEREGG, 2011. s. 29.
srov. ANDEREGG, 2011, s. 23.
153
ANDEREGG, 2011, s. 22. Originál: „(…) the Five Foundations of Nerdiness: Nerds are, by
definitation: (a) unsexy, (b) interested in technology, (c) uninterested in their personal appearance, (d)
enthusiastic about stuff that bores everybody else, and (e) persecuted by nonnerds who are sometimes
known as jocks.“
154
<http://www.armory.com/tests/nerd500.html>
155
<http://www.nerdbird.dk/edb/euronerd.html>
156
<http://www.armory.com/tests/nerd500.html> [citováno 2012-03-30]
152
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Položil jsi n kdy otázku b hem školní p ednášky? Zodpov

l jsi n kdy otázku

položenou b hem p ednášky? Opravil jsi n kdy u itele? Odpov

l jsi n kdy na

rétorickou otázku?
Zaškrtn te, pokud znáte následující akronymy: DNA? ATP? NADP? CRT?
CRC? Které z následujících po íta ových jazyk ovládáš: BASIC? PASCAL?
FORTRAN?
Byl jsi n kdy lenem šachového klubu? Matematického týmu? Byl jsi n kdy
kapitánem takového klubu?
Vid l jsi n kdy celou epizodu seriálu: Dr. Who? Battlestar Galactica?
Space: 1999? Starblazers? Flintstones? The Addam's Family?
Mluvíš klingonsky? Když mluvíš o r zných sériích Star Treku, používáš
následující

zkratky:

‚TOS‘

pro

originální

Star

Trek?

‚TNG‘

pro

Star Trek: Nová generace? ‚DS9‘ pro Star Trek Hluboký vesmír 9?
Vypl uješ tento test o samot ? Plánuješ zkontrolovat si všechny odpov di p ed
odesláním testu?
Nosíš chráni ku na kapsy? Máš mastné vlasy? Uv domuješ si, že máš mastné
vlasy? Nosíš brýle? Máš podepsané spodní prádlo?
Z testu je z ejmé, že nerd má vysoké IQ. Je schopný student, kterého škola
a u ení baví, navšt vuje v decké p ednášky a laboratorní cvi ení, v domosti a jejich
užití jsou pro n j i volno asovou aktivitou. Nerd má zna né množství po íta ových
a technologických v domostí a zkušeností. Také sbírá, vlastní a umí používat u ební
pom cky jako atlas, mikroskop nebo r zné druhy kalkula ek a pravítek. Jeho zapálenost
do r zných médií je pak m ena nejen kvalitativn , tedy jaké má rád žánry (p edevším
sci-fi, fantasy a nau ná média), ale také kvantitativn , tedy kolik

asu tráví p ed

televizní obrazovkou i monitorem (n kolik hodin denn ). Ze sekce o životním stylu
a oblékání pak vychází najevo, že nerd má zna

nekoordinované oblékací zvyky

a jeho osobní hygienické návyky nejsou na p íliš vysoké úrovni. Denní kolob h nerda se
také odvíjí nap íklad od hrá ské závislosti, kdy rad ji p enocuje hraním a prospí den,
který by mohl v novat spole enským aktivitám. Nerd je nespole enský a má problémy
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si zapamatovat skute ná jména a tvá e, na rozdíl od emailových a IP adres doty ných
lidí, což nazna uje ur ité odtržení od reality. 157

2.7.3. Základní charakteristiky
Obraz nerd

je podle Anderegga „(…) sm sí fakt

pozorování a mytického archetypu, (…).“

158

a fikce, sociálního

„Stereotyp nerda v sob spojuje 5 tvrzení:

(1) Po íta e jsou d ležitou, ale problematickou technologií. (2) Nerdi rozumí a mají rádi
po íta e. (3) Ti, kte í rozumí a mají rádi po íta e jsou nerdi. (4) Nerdi jsou spole ensky
neschopní a nep itažliví. (5) Nerdi jsou bílí muži.“159
Za geeky a nerdy jsou považováni v tšinou muži. M žeme se setkat také
s oslovením „girl nerds“ nebo „geek girl“, ale už jen to, že se zde musí objevit pomocné
odlišující slovo „dívka“ nazna uje, že standardní nerd a geek je mužského pohlaví.
Stereotyp nerda je spojován s b lochem a Asiatem.160 Nugent ve své práci
ichází s teorií o moderním „Západním rasismu“, kterou vztahuje ke koncept m nerda
a jocka. Rasismus rozd luje na orientální a primitivní161:
Primitivní rasismus je zam en na lidi, kte í jsou p ipoutáni k p

, na lidi plné

smyslnosti, emocí a animálnosti. Cílovou skupinou tohoto rasismu jsou
edevším Afri ané.
Orientální rasismus je zam en na lidi odtržené od smyslného sv ta, na lidi p íliš
abstraktní a rozjímavé. Cílovou skupinou zde jsou p edevším Asiaté a Arabové.
Toto pojetí rasismu propojuje s modelem Sherry Turkle, ve kterém citovost
nahradila rozum – „(…) doba stroj , p edevším po íta , donutila moderní vzd lané lidi

157

srov. KENDALL, 1999. s. 2-3.
ANDEREGG, 2011. s. 103. Originál: „ (…) a blend of fact and fiction, of social observation and
mythic archetype, (…).“ (p eklad: autorka)
159
KENDALL, 2007. s. 18. Originál: „The nerd stereotype conjoins five statements: (1) Computers are an
important but problematic type of technology. (2) Nerds understand and enjoy computers. (3) Those who
understand and enjoy computers are nerds. (4) Nerds are socially inept and undesirable. (5) Nerds are
white men.“ (p eklad: autorka)
160
srov. ANDEREGG, 2011. s. 48.
161
srov. NUGENT, 2009. s. 73-80.
158
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definovat lidskost jako ‚citovost‘ v kontrastu k myslícím stroj m, namísto definování
lidskosti jako ‚rozumnosti‘ v kontrastu ke zví at m.“162
V tabulce, kterou Nugent vytvo il (viz. Tabulka 1) pat í nerdi s oslabenou
emo ní schopností do skupiny ke stroj m, z rasového pohledu jsou zde pak Asiaté, kte í
jsou svou genetickou predispozicí a kulturním d dictvím považováni za v tší nerdy, než
Evropané.

Tabulka 1 – Nugent v Západní rasismus163

Opravdová smyslnost

Lidskost

Zví ata

Evropané

Afri ané

Chyb jící smyslnost
Asiaté

Stroje

Jock Nerd

Za nerdy i geeky jsou také asto považováni židé. Je to dáno historickým
vývojem jejich kultury. Ve st edov ku m li židé zakázáno farma it, v tšina z nich se
uchýlila p edevším k obchodu. Práce s pen zi byla v té dob považována za ne istou,
a tak v ní nem li p íliš konkurence. Tóry byly teny n kolikrát týdn , a proto byla
židovská gramotnost na vyšší úrovni než gramotnost ostatních etnik. Prototypem
mužství v této rabínské kultu e byl muž, jenž rozum l Talmudu a odmítal
neintelektuální profese, na rozdíl nap íklad od p edstavy mužství
edevším o sílu, agresivitu.

íman , kde šlo

164

Geekové a nerdi jsou známí svým neobvyklým zp sobem komunikování s lidmi,
se stylem ( i možná ne-stylem) oblékání, zájmy a Aspergerovým syndromem.

2.7.4. Komunikace
Komunikace je d ležitým pojítkem mezi lidmi a pro nerda a geeka to m že být
jedna z nejv tších p ekážek v interakci s okolím, protože zp sob jakým komunikují
je podobný jazyku stroje – p esný a bez emocí. Pro nerdy a také geeky je
162

NUGENT, 2009. s. 74. Originál: „(…) idea that the machine age, especially the computer, has caused
modern educated humans to define what is human as ‚emotional,‘ in contrast to thinking machines,
instead of just defining what is human as ‚rational,‘ in contrast to other animals.“ (p eklad: autorka)
163
NUGENT, 2009. s. 73.
164
srov. NUGENT, 2009, s. 73-80.

45
charakteristickým komunika ním prvkem to, že to, co íkají, je tak jak to skute
myslí. Nepoužívají žádných p ikrášlení, narážek, dvojsmysl apod. To samé cht jí i po
ostatních. Cht jí aby p estali nazna ovat, škádlit, narážet, aby šli p ímo k jádru v ci.
Po íta ové jazyky, kódy a matematické rovnice jsou pro n jazyky s jasn danými
pravidly, v rámci nichž není možné, aby došlo k nedorozum ní prost ednictvím
nepochopené ironie a sarkasmu.165
Zp sob, jakým se nerdi a geekové baví mezi sebou a jejich p ístup k tématu, se
také zna

odlišuje od komunikace ostatních, tedy ne-nerd

a ne-geek . Fanoušci

decko-fantastických d l o t chto dílech mluví neobvykle pragmaticky s jistým
po íta ovým cít ním. „Soust edí se p edevším na mechaniku situace. P i tení sci-fi
velkou ást zábavy tvo í vkládání ur itého segmentu prom nlivých (…) do ur itého
modelu (…) a následné sledování výsledku.“166 Nejde ani tak o p íb h, jako spíše
o technické parametry sv ta, do kterého je p íb h zasazen, geeky a nerdy ani tak
nezajímá vývoj postav, jako spíše fakt, že se hrdinové pohybují ve sv

Napoleonských

válek (což by byl v Nugentov terminologii model), kde jsou p ítomni draci (tedy ona
prom nlivá hodnota).167
i své mluv

používají až p ehnan

správnou výslovnost. Vyhýbají se

slangovým výraz m, které se do angli tiny dostaly hlavn z ernošské kultury. I p es
tuto snahu mluvit gramaticky a artikula

správn se geekové a nerdi uchylují i ke

kreativnímu jazyku. Nap íklad hrá i po íta ových her používají v diskusích sv j slang,
který v sob obsahuje výrazy, jež jsou b žn užívané v jiném prost edí, asto mají velmi
násilný

i jinak vulgární význam (anglická slova jako „rape“ – znásilnit,

„slut“ – d vka). Používáním takového slangu je vyjad ována jejich touha po moci. 168
Na komunika ním tématu je také založen obsah slovníku pro geeky i lidi, kte í
se cht jí stát geeky – Geektionary.169 Geektionary je slovníkem geekovských pojm
a slov z r zných oblastí, v nichž se geekové pohybují – sci-fi a fantasy, komiksy, anime
a manga, v da a po íta e, sport, hry, televize a filmy. Zajímavé je zde p edevším
za azení kapitoly o sportu, protože sport není typicky geekovská a nerdí aktivita.
165

srov. NUGENT, 2009. s. 20, 155-156.
NUGENT, 2009, s. 46. Originál: „The focus here is on the mechanics of the situation. A large part of
the fun of reading a sci-fi series is about inputting a particular set of variables (…) into a model (…) and
seeing what output you get.“ (p eklad: autorka)
167
srov. NUGENT, 2009, s. 44-47.
168
srov. NUGENT, 2009. s. 155-156.
169
BERGMAN, LAMBERT, 2011.
166
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V tomto p ípad však nejde o sport coby fyzickou innost, ale o sport coby sledování
utkání, analyzování r zných sportovních aspekt

a dat, studování historie sportu,

hracích strategií, sbírání památe ních a historických p edm

i sporty ze sv ta fantasy

a sci-fi, jako nap íklad Famfrpál z knih a film o Harry Potterovi.
Komunikací se v souvislosti s Teorií velkého t esku zabýval Jakub Tu ek, který
na toto téma psal diplomovou práci na Filozofické fakult

Masarykovy univerzity

v Brn v oboru Filologie/Anglický jazyk a literatura. Jeho práce nese název Modified
Communicative Behavior in The Big Bang Theory TV Series170. Filologický p ístup
k tomuto tématu odkrývá velmi zajímavý jazykový koncept, který v sitcomu nalézá.
ichází

s tzv.

„Nadšencovým

principem

spolupráce“

(„Geek

Principle

of

communication“, kde Tu ek p ekládá slovo geek jako nadšence) vycházející z b žného
komunika ního principu spolupráce formulovaného Paulem Gricem. Základním
principem lidské komunikace a porozum ní je v le ú astník komunikovat a sdílení
ur itého v domostního rámce. V Teorii velkého t esku dochází asto k porušení tohoto
principu, protože postavy v dc a jejich sousedka nesdílejí ten samý, ani p íliš podobný
rámec znalostí a zkušeností. Tu ek zde tedy zavádí Nadšenc v princip a íká, že práv
neporozum ní si, i p esn ji komunikování dvou odlišných pohled na v c, vyvolává
komický efekt ve zcela b žných situacích, jako je nakupování v supermarketu.171

2.7.5. Oblékání
Téma vzhledu a módy geek

a nerd

se neobejde bez jejich stereotyp .

Nap íklad z otázek evropské a severoamerické verze nerdity test

172

m žeme n které

stereotypy odvodit. V testech se opakují otázky na nepárující se ponožky, spodní prádlo
s potišt ným jménem, neslad né oblékání, vlastnictví hodinek,nošení radia ního
odznaku, krátkých nohavic, brýlí slepených lepenkou uprost ed, na p ítomnost akné
a mastných vlas . P edevším pak otázka na potisk oble ení je ve sv

módních

geekovských a nerdích obchod ta nejpodstatn jší. Ta se však netýká p ímo stereotyp ,
ale skute ného módního stylu (viz kapitola 2.8.).
Jedním ze stereotypních znak

nerd

je takzvaná chráni ka na kapsu

(Obrázek 1), nej ast ji od košile (ochrana kapsy), která je pro mnohé znakem
nedostate ného sociálního splynutí s okolím. Anderegg se nad tímto stereotypem nerd
170

TU EK, 2011.
srov. TU EK, 2011. s. 10-17.
172
<http://www.armory.com/tests/nerd500.html>; <http://www.nerdbird.dk/edb/euronerd.html>
171
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pozastavuje s argumentem, že funkce ochrany kapsy neleží na poli sociálním, ale
praktickém. Jsou na kapsy p id lávané za ú elem ochránit kapsu p ed inkoustem i
jinými ne istotami z per a propisek, jež jsou v kapse nej ast ji nošeny. Tento vynález
zde p etrval z dob, kdy byly košile drahé a lidé jako u itelé a inžený i si nemohli dovolit
kupovat si asto nové. Nejspíše tyto chráni ky na kapsu byly do košil umíst ny jejich
manželkami, které m ly na starost domácí rozpo et.173

2.7.6. Zájmy
Geekové a jejich zájmy jsou stále poznamenány negativními stigmaty jako
obsese, izolovanost, nezralost i odpojení od skute ného života. Jde p edevším o zájmy
spojené s oblibou až posedlostí r zných mediálních forem, jako jsou televizní seriály,
komiksy, hry apod. V posledních letech si tyto geekovské formy za aly vést dob e, což
má za následek zlepšení jejich image, a už jde o nár st po tu komiksových film ,
nákladnost televizních seriál nebo rozší ení a rozvoj herního pr myslu. Stejn tak jsou
na tom média jako youtube i myspace, která m la zpo átku geekovský charakter a dnes
je jejich užití obecn velmi rozší ené. 174
edm ty zájm geek a nerd

jako hry, filmy, literatura a další um lecké

výtvory, jsou p edevším z oblasti sci-fi, fantasy, horor , dobrodružství a hrdinskosti,
což by mohlo být nazýváno nízkým um ním. Vzd laný geek si však vybírá a snaží se
nalézt kvalitu v objektech svého zájmu, není ochoten p ijmout vše, jak by se
v postmoderní dob mohlo považovat za normu.175
Hry
Geekové a nerdi jsou známí tím, že hrají po íta ové hry. Neznamená to však, že
všichni, kdo v tšinu svého asu tráví hraním po íta ových her, jsou ozna eni za geeky
a nerdy. Anderegg si ve svém pozorování všiml, že nap íklad d ti hrající ak ní hru
Grand Theft Auto nejsou ozna ovány ani za geeky ani za nerdy. Takové pojmenování si
lidé vyslouží hraním fantasy her, které mají strategický charakter a odehrávají se v do
podrobností vykresleném sv

, obydleném nelidskými postavami. Nejedná se však

pouze o po íta ové hry. Hry, ve kterých je zapot ebí výroba postavi ek, raket

i

letadélek z Lega, mají na d ti i dosp lé stejný ozna ovací dopad – jsou ozna eni za
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srov. ANDEREGG, 2011. s. 102-103.
srov. TOCCI, 2007. s. 4.
175
srov. KONZACK, 2006. s. 5.
174
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nerdy. 176 Geekové a nerdi mají v oblib i deskové hry a znalostní sout že, kde mohou
zazá it svými v domostmi. Tento zájem je spjat s mnohem úžeji profilovanou hrá skou
subkulturou, v rámci které lidé organizují hrá ské bitvy a setkání.
Fantasy a sci-fi
Fantasy sv t a kouzla pat í mezi základní záliby geek a nerd . Práv jejich
zaujetí kouzly je také jedním z d vod , pro jsou nap íklad na amerických st edních
školách ter em šikany. „To pro jsou kouzla asociována s nerdovostí je jednoduché,
kouzla totiž ruší p irozené výhody a jsou proto považována za ne estná.“177 Kouzla
vyrovnávají fyzické rozdíly mezi soupe i, jako to kdysi dávno d lala palná zbra .
„Správn použitá kouzla mohou být použita z dálky, mohou být použita t mi plazivými,
mi neduživými, chabými a nehmotnými lidmi k zdolání t ch fyzicky silných.“178
Atleti a hrá i amerického fotbalu jsou ti, kte í jsou na amerických st edních školách
chováni v úct , protože jsou nositelé d ležitého atributu fyzické síly. Ti, kte í mají
zájem o kouzla, jsou pak vid ni jako ti, kte í cht jí podvád t a obelstít pravidla hry
a vyhrát bez dosta ující fyzické schopnosti. Podobný efekt jako kouzla má
i technologie.179
Záliba ve fantasy a sci-fi se vztahuje jak na literární sv t, tak na média
audiovizuální. Geekové a nerdi nez stávají na povrchu t chto d l, ale jdou do
hloubky – u í se smyšlené jazyky (jako nap íklad elfština, klingonština), nakupují
a navzájem obchodují se sb ratelskými p edm ty z film , oblékají se za oblíbené hrdiny
a p ehrávají si oblíbené scény, považují hrdiny za n co více než pouhé smyšlené
postavy.
Komiksy
Téma komiks

je velmi obsáhlé díky dlouhé a bohaté historii, po tu

komiksových forem, r zným autorským i geografickým p ístup m, tematickému
rozptylu a specifické naraci a jazyku. Komiksové romány, p íb hy a filmy tvo í
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srov. ANDEREGG, 2011. s. 208-209.
ANDEREGG, 2011. s. 213. Originál: „The thing about magic and its association with nerdity is the
simple fact that magic is disreputable because magic undoes natural advantages.“ (p eklad: autorka)
178
ANDEREGG, 2011. s. 214. Originál: „Magic, when properly used, can be used at a distance, and can
be used by the creepy, the sickly, the lame, and the incorporeal to vanquish the physically strong.“
(p eklad: autorka)
179
srov. ANDEREGG, 2011. s. 215-216.
177
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ležitou sou ást geekovského a nerdího stereotypu. Komiksy jsou spojeny také s nerdí
a geekovskou vášní, sbírat stará, zachovalá ísla archaických komiks .
Vedle po íta ových her jsou práv komiksy v sou asné dob velmi populární,
edevším pak komiksy o r zných superhrdinech. Hollywoodská produkce v posledních
deseti letech vytvá í jeden komiksový film za druhým. Tyto filmy jsou díky silné
fanouškovské základn práv geek
komiksových film

a nerd

asto velmi úsp šné. Sou asný trend

je pak produkování n kolikadílných sérií, a už zcela nových

(nap íklad o severském bohu Thorovi180),
(nejnov jší trilogie o Batmanovi

181

i navazujících na úsp šnou minulost

). Pokud n jaký komiksový film není úsp šný,

nakolik by se o ekávalo, m že se do kat p ed lání v horizontu n kolika let (pro p íklad
filmy o superhrdinovi Hulkovi a Supermanovi182).
Geekové a nerdi se také zajímají o japonské komiksy, tzv. manga, které se od
komiks vytvá ených v severoatlantickém kontextu zna

odlišují jak tematicky, tak

edevším formáln .
S komiksy jsou pak spojeny comic-cony – shromážd ní fanoušk

a autor

komiks . V sou asné dob jsou comic-cony také rozší eny o jiné oblíbené produkty
zábavního pr myslu jako jsou filmy, televizní po ady, videohry

i knihy. Na

comic-conech jsou asté diskusní panely, autogramiády a jiné propaga ní aktivity.
Nejznám jší a nejv tší comic-con je mezinárodní Comic-Con v San Diegu.183
Krom t chto t í velkých oblastí se pak geekové a nerdi zajímají o po íta ové
a komunika ní technologie a produkty obecn , jak již bylo v p edcházejících kapitolách
eno. Nerdi a geekové jsou také vášnivými sb ra i r zných p edm
komiks

asto sbírají starší typy po íta

. Krom

i jejich sou ástí, filmové postavi ky

a rekvizity apod.

2.7.7. Jsou skute

nemocní?

Práce o geecích a nerdech a o jejich psychickém stavu se ob as dostanou až na
pole zdravov dy. „Se zvyšující pravidelností se u íme, že nerdi a geekové nejsou pouze

180

Thor – 2011, Thor 2 – 2013
Batman Begins – 2005, Batman the Dark Knight – 2008, The Dark Knight Rises – 2012
182
Hulk – 2003, The Incredible Hulk – 2008; Superman Returns – 2006, Man of Steel – 2013
183
srov. BERGMAN, LAMBERT, 2011. s. 52.
181
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odlišní, jsou také nemocní.“184 Podle n kterých autor

v tšina nerd

trpí leh ími

formami r zných syndrom , jako je nap íklad autismus i Asperger v syndrom.
Lidé s Aspergerovým syndromem mají podobné problémy s komunikací jako
po íta e. Nejsou totiž schopni porozum t významu výraz

v obli eji, o ích i tónu

hlasu. Práv v tomto bodu jsou si blízcí s geekovským a nerdím stereotypem. Nugent ve
své tabulce (viz. Tabulka 2) ukazuje, ve kterých oblastech se vlastnosti nerd a lidí
trpících Aspergerovým syndromem p ekrývají.

Tabulka 2 – Nerdovost vs. Asperger v syndrom185

Nerdovost

Spole né znaky

Asperger v syndrom

Spole enská fobie
da a inženýrství
Komunikace založená na
jasných pravidlech
Vyhýbání se fyzickým
st et m
ovité pohyby
Opakující se pohyby
Intenzivní zam ení se na
ur itý subjekt i soubor
subjekt

Asperger v syndrom

je

spojen s potížemi

navazovat

o ní kontakt,

s neschopností projevovat své city a být empatický. Tato neschopnost, i spíše vlastnost
nebyla vždy na škodu. V minulosti se mužství spojovalo p edevším se schopností
zaopat it rodinu a bojovat ve válce. Vyjad ování pocit

a jejich porozum ní byla

doména žen. Až v moderní dob se toto za alo vyžadovat i od muž a s touto zm nou
išlo i jejich jiné vnímání. „Z 90% trpí Aspergerovým syndromem muži, je
pravd podobné, že za ‚objevením‘ a poté ‚rozší ením Aspergera‘ stojí pomalá zm na

184

ANDEREGG, 2011. s. 98. Originál: „We are learning, with increasing regularity, that nerds and geeks
are not just different; they are also sick.“ (p eklad: autorka).
185
NUGENT, 2009. s. 146.
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našich o ekávání od muž .“186 Dochází se tedy k názoru, že pokud muž není schopný
plného emo ního života, není s ním n co v po ádku, nejspíše trpí n jakou nemocí. 187
tšina geek

a nerd

je ve svém dosp lém život

átelství i vztahy s osobami opa ného pohlaví

schopná navazovat

i životními partnery. Asperger v

syndrom a autismus mají možný p esah s vlastnostmi geek

a nerd , to však

neznamená, že všichni geekové a nerdi mají tyto syndromy.

2.7.8. Se teno a podtrženo
Jaký je tedy stereotyp geeka a nerda?
Geekové a nerdi jsou heterosexuální muži – b loši i Asiati.
Geekové a nerdi se zajímají o po íta e, v du (p edevším matematiku a fyziku),
technologie, sci-fi a fantasy (filmy, seriály, knihy), komiksy, po íta ové a video
hry, LARPs, deskové a v domostní hry.
Geekové a nerdi rádi studují a znají odpov di na nejr zn jší otázky.
Geekové a nerdi nejsou nadaní pro jednání ve spole enských situacích.
Geekové a nerdi komunikují racionáln , v cn a gramaticky správn . To je asto
vodem neporozum ní si s ostatními.
Geekové a nerdi mají zájem o ženy, ale ony ho neprojevují o n . Nebo naopak
nemají o ženy zájem a dávají p ednost svým zájm m.
Geekové a nerdi nemají styl, vkus a

asto nedodržují základní hygienické

innosti.
Geekové a nerdi nemají zájem o fyzické innosti, jako sport.
Geekové a nerdi jsou fyzicky nep itažliví.
Geekové a nerdi jsou sb ra i.
Z t chto bod budeme vycházet v naší analytické ásti, abychom zjistili, jak jsou
tyto stereotypy zastoupeny v obou sitcomech.
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NUGENT, 2009. s. 151. Originál: „The Asperger’s population is 90 percent male; it’s likely that one
reason Asperger’s got ‚discovered‘ and then ‚boomed‘ is that the rest of us have been slowly revising our
expectations of men.“ (p eklad: autorka)
187
srov. NUGENT, 2009. s. 145-151.
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2.8. Geekové a nerdi jsou „in“
Stereotyp geeka a nerda není p íliš lichotivý. Jak již však bylo napsáno, vnímání
edevším geek se zlepšilo. S rychlým rozvojem informa ních technologií se geekové
a nerdi dostávají stále více do mediálního pop edí. S jejich úsp chem na poli finan ním
ichází také úsp ch na kulturní úrovni. Samozvaní geekové a nerdi si vytvo ili sv j
vlastní styl oblékání i hudby. I lidé, kte í by nap íklad v testech nerdovosti nejspíše
propadli, p ijímají styl tohoto te

populárního trendu. Ur itým zp sobem se z nich

stává jakási subkultura.

2.8.1. Oble ení jako styl
Jak jsme již nastínili geekové a nerdi se zajímají o po íta e, v du, technologie,
sci-fi, fantasy a komiksovou kulturu. Tyto jejich záliby a posedlosti se také zrcadlí
v jejich stylu oblékání.
Jason Tocci ve své stati The Well-Dressed Geek: Media Appropriation and
Subcultural Style188 se zabývá od vní módou geek a nerd a projevy jejich identity.
K tématu p istupuje etnografickou a textov analytickou metodou. Zabývá se zde t emi
druhy geekovského odívání, které však, jak p iznává, nereprezentují úplné rozd lení
tohoto trhu: „(…) erná trika s tématikou geeka jako outsidera, barevn jší a módn jší
trika z obchod pro geeky, mainstreamová tri ka, která nejsou specificky zam ená na
geeky (…).“189
Móda sou asných geek a nerd , kte í jsou vášnivými hrá i po íta ových her, je
edevším v hip-hopovém oble ení nadm rné velikosti, schopného skrýt t lo a t lesné
nedokonalosti.190

2.8.2. Potisky na tri ka
Nejde ani tak o to, jak je triko ušito, ale o to, jakou zprávu na potisku nese.
které potisky mají jasný text, který si jsou schopni p

íst všichni, jeho pochopení

však už záleží na znalostech doty ného. Pro lidi nosící taková trika je toto zp sob jak
odhalit své zájmy, identitu a životní styl. Nosi i tri ek s potiskem zcela patrného vtipu
se mohou pomocí ironie od p ílišných geek distancovat (Obrázek 2). Avšak n které
188

TOCCI, 2007. s. 1-33.
TOCCI, 2007. s. 27. Originál: „(…)the outsider-themed black shirts, the more colorful and fashionable
geek store shirts, and the more mainstream, less geek-specific shirts (…).“ (p eklad: autorka)
190
srov. NUGENT, 2009.s. 157.
189
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potisky jsou spíše skryté pro zasv cené, nap íklad text kódovaný v binárním

i

po íta ovém jazyce, který je pro mnohé ne itelný a jeho geekovský charakter je tedy
skrytý (Obrázek 3).191 „(…) geekovská trika nazna ují vnit ní skupinové lenství tím, že
odkazují k v cem, které pravd podobn rozpozná pouze jiný geek.“192
Autor uvádí hned n kolik p íklad obchod , které se specializují na geekovské
oble ení a jiné p íslušenství. Jde o americké obchody ThinkGeek, J!NX a NerdyShirts.
Motivy potisk tri ek, mikin a dalších typ oble ení se obecn soust

ují kolem vtip

pro zasv cené geeky, p iznání si stereotyp , které se o geecích ší í, fandovství, hrá ství,
pop-kultury, skupinové p íslušnosti a solidarity, idealistických a politických tvrzení i
odporu proti mainstreamu. Jako fanoušci ur itých médií

i mediálních obsah

si

geekové svým zp sobem tyto objekty kreativn p isvojují a odkazují k nim práv na
svém oble ení. Tak se mohou spojit s jiným geekem s podobnými zájmy nebo svá
oblíbená média prezentovat t m, kte í jsou ješt neznalí geekovských záležitostí.193
Geekové mají na jedné stran díky svým technickým v domostem ur itou moc
nad lidmi, kte í po íta i natolik nevládnou, na druhou stranu však v tšina geek pracuje
na zna

pod ízených pozicích jako nap íklad pomocný technický personál. I tato

frustrace se odráží na potiscích geekovských tri ek (Obrázek 4). Nechybí však ani
tri ka, kde jsou geekové v jasném nad azeném vztahu k t m ostatním (Obrázek 5).194
Na potiscích se také asto objevují postavy a fráze p evzaté z pop kultury, které
jsou sice geekovské, ale nevyvolávají negativní reakce ze strany okolí. Další zp sob jak
poukázat na svou geekovskou povahu a p itom se vyhnout negativnímu p irovnání
ke geekovského stereotypu, je použití nostalgických výjev . Nostalgie m že p icházet
z reálného sv ta starých po íta , program a jejich jazyk . V tšinou se však jedná
o odkazy na filmy, televizní po ady, komiksy, kreslené po ady a hry ze 70. a 80. let
(Obrázek 6).195 Jiné geekovské zájmy a objekty fandovství však stále z stávají mimo
geekovské obchody jako je LARPs a sb ratelství komiks , to se stále zdá jako
esp ílišné geekovské a nerdí zanícení. 196

191

srov. TOCCI, 2007. s. 16, 19.
TOCCI, 2007. s. 12. Originál: „(…) geek shirts signal in-group membership by making references to
things only fellow geeks would be likely to recognize.“ (p eklad: autorka)
193
srov. TOCCI, 2007. s. 7-12.
194
srov. TOCCI, 2007. s. 7, 8.
195
srov. TOCCI, 2007. s. 17, 18.
196
srov. TOCCI, 2007. s. 28.
192
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Na stránkách ThinkGeek197 online obchodu v odd lení tri ek a od

je n kolik

kategorií, ty jsou z etelné i v jiných obdobných obchodech. Unisex tri ka jsou zde
nejsiln ji zastoupena a mají tematické podkategorie (geek obecn , pop-kultura,
frustrace, hraní, IT odd lení, japonská tri ka, v da a matematika), ze kterých si klienti
mohou p ehledn vybírat, p esn podle svých zájm . Na rozdíl od ThinkGeek má J!NX
evážn

hrá ské kategorie jako nap íklad World of Warcraft

i Call of Duty.

NerdyShirts pak má své motivy p edevším ze Star Treku, film , televize, her, komiks
i Hv zdných válek.
V obchodech se také objevují tri ka s tématikou Teorie velkého t esku a Aj ák .
asto se jedná o potisky se známými hláškami (Obrázek 7). Hrdinové obou sérií na
sob

asto nosí geekovský lad ná trika, ta se na prodejní pulty také dostanou.

2.8.3. Tri ka pro ženy
I p estože geekové jsou p evážn muži, m žeme zde najít odd lení tri ek pro
ženy.

198

Tocci ve své stati píše, že trika pro ženy jsou d lána na objednávku a na rozdíl

od mužských prot jšk nemají tematický charakter dominance, ale spíše zamilované
ítelkyn , jež má ráda svého geeka. Ženy jsou tak definovány svým vztahem
k mužskému prot jšku. Takovými potisky je vlastn vyvracen geekovský stereotyp, jenž
geeky pokládá za sexuáln nežádoucí. 199 ThinkGeek však v sou asné dob již nabízí
trika a oble ení pro ženy s ist geekovskou tématikou, jako nap íklad téma komiksové
Wonder Women. J!NX a NerdyShirts200 jsou na tom s genderovým rozd lením oble ení
podobn jako ThinkGeek. Sice je ženských motiv mén než t ch mužských, p esto zde
nelze íci, že by šlo pouze o motivy zamilovanosti do geek .

2.8.4. Geekové a nerdi jsou v kurzu
tší obchodní et zce se p idávají k vln geek chic a nabízejí zákazník m
geekovskou a nerdí tematiku. Jejich potisky mají asto ironický a nostalgický motiv,
který jejich nositele distancuje od opravdové geekovosti a za azuje je do
mainstreamového módního trendu. Jejich odkazy na geekovské zájmy jsou všeobecn
více známé a jejich pop-kulturní potisky jsou v tšinou licencované, na rozdíl od malých

197

<www.thinkgeek.com>
srov. TOCCI, 2007. s. 10-11.
199
srov. TOCCI, 2007. s. 10-11.
200
<www.jinx.com>; <www.nerdyshirts.com>
198
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a úzce specializovaných geekovských obchod , kde tvorba potisk je hlavn kreativní
tvorba samotných geek , kte í si pop-kulturní odkazy p ivlast ují. 201
V sou asné dob

n které geekovské zájmy již nemají tolik negativní

a nep íjemné konotace jako nap íklad obliba sci-fi film

i komiks . Proto jsou potisky

s touto geekovskou tematikou dostupné i v obchodech, jejichž cílová skupina je
mnohem širší, obecn jší, i úpln odlišná jako H&M, The Gap nebo Adidas. Oble ení
z t chto obchod v tšinou nese pouze ilustrace a loga bez hlubšího významu. P íkladem
že být Adidas kolekce na téma Hv zdných válek (Obrázek 8). Skryté geekovské
motivy a jejich významy se tak mohou pro lidi neznalé geekovských témat zdát jako
zcela b žn prodávané produkty. 202

2.8.5. Hudba
Geekové nejsou pouze specializovanou cílovou skupinou pro od vní pr mysl,
ale také pro vydavatelské a hudební odv tví. 203 Nerdí verze hip-hopového hudebního
žánru se nazývá „nerdcore“ a vznikla v roce 2000. Jejím zakladatelem byl Damien
Hess, vystupující pod jménem MC Frontalot. „Ozna uje styl hip hopu, p edvád ný
sebe-identifikovanými nerdy, jehož text asto odkazuje na zájmy a aktivity spojené
s nerdím stereotypem, jako jsou po íta e i Hv zdné války.“204 Tak jako rappe i ve své
hudb mluví o chudob , násilí, moci a jejich životu, tak nerdi v nerdcore zpívají o video
hrách, comic-conech, scifi shromážd ních, robotech, kultovních filmech, technologiích,
anime i programování, také o negativech spojených s tímto stereotypem jako nap íklad
o nerdí nep itažlivosti.
Hip hop je spojován s ernošským „cool“ stylem a nerdcore p edstavuje
nerdovost coby protiklad tohoto stylu.205 Píse

White and Nerdy206 od Weirda Al

Yankovice z roku 2006 paroduje rapperský styl písn Ridin‘ Dirty od Chamillionaire
a svým obsahem dává nahlédnout do nerdího stereotypu. V textu písn se soust

uje

na po íta ové schopnosti a znalosti, stejn tak na fandovství r zných médií. Nerdi podle

201

srov. TOCCI, 2007. s. 22.
srov. TOCCI, 2007. s. 19, 21.
203
srov. TOCCI, 2007. s. 2.
204
KENDALL, 2007. s. 14. Originál: „It connotes a style of hip hop performed by self-identified nerds,
whose lyrics often reference interests and activities associated with the nerd stereotype, such as computers
and Star Wars.” (p eklad: autorka)
205
srov. KENDALL, 2007. s. 14-17.
206
< http://www.youtube.com/watch?v=N9qYF9DZPdw&feature=artist>
202
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tohoto um lce um jí plynule mluvit klingonsky i jazykem Javascript. Zajímají se
o komiksy, Montyho Pythona, sbírání ak ních figurek p evážn ze sci-fi odv tví.
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3. Metodologie
Za átkem 21. století se objevily dva sitcomy, jejichž úst edním tématem jsou
práv geekové a nerdi, Teorie velkého t esku a Aj áci. Analýzou t chto po ad získáme
materiály pro vysledování podoby geekcomu/nerdcomu a zárove zjistíme, jak jsou
geekové a nerdi reprezentováni.
Našimi analytickými nástroji bude narativní a sémiotická analýza obou po ad .
Protože se jedná o dva sitcomy, budeme k této analýze využívat již popsané aspekty
tohoto žánru a sledovat, jak jsou tyto aspekty p izp sobeny geekovskému a nerdímu
tématu. Soust edíme se p edevším na analýzu postav, ikonografie a narace obou
sitcom .
Z výsledk

této analýzy budeme schopni vyhodnotit, které stereotypy jsou

nej ast ji zastoupeny a zda jsou prezentovány v kladném i záporném sv tle. Budeme
také klást d raz na situace, ve kterých budou p ímo zmín na ozna ení nerd a geek,
abychom mohli zjistit, jestli jde o pozitivní i negativní reprezentaci – tedy, kdo
ozna ení použil, v jakém kontextu a proti komu.
Na

Teorii

velkého

t esku

a

Aj ácích

budeme

sledovat

podobu

geekcomu/nerdcomu a výsledkem bude návrh modelu, jak by taková komedie m la
vypadat a o em by m la pojednávat.
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3.1. Postavy
i zkoumání postav budeme využívat informace o sitcomových postavách
obecn a o geecích a nerdech, které jsme popsali v minulých kapitolách. Bude nás
zajímat typ postav, stejn jako p ítomnost komické perspektivy. Sémiotickou analýzou
stereotyp obsažených v postavách zjistíme více o hlavních hrdinech a také nám to
poskytne základ pro analýzu reprezentace geek a nerd .
Zam íme se p edevším na to, jak se hrdinové (hlavn pak geekové a nerdi)
chovají mezi sebou navzájem a jak se chovají k okolí. Budeme pozorovat geekovské
a nerdí chování a stereotypy v jejich komunikaci a inech. Hledáme p ítomnost t chto
stereotyp :
zájmy o po íta e, technologie, v

ní, studium všeobecn , hry, fantasy/sci-fi,

komiksy a sb ratelství;
znalost zvláštních i zastaralých v domostí, cizích jazyk a p edávání t chto
informací ostatním;
nezájem o sport;
nedostatek mužnosti;
šikana od atlet a jock ;
nízké sebev domí;
neohrabané chování ve spole nosti;
snaha o aktivní sexuální život, neúsp ch u žen;
nedostatek p átel;
nedostatek stylu p i oblékání a nedostate ná hygiena;
ítomnost nemoci.
V komunikaci hrdin budeme vyhledávat tyto prvky:
používání korektní angli tiny;
opravování nedostatk ostatních;
neschopnost „normální“ komunikace s ne-geeky a ne-nerdy;
vyjad ování toho, co si opravdu myslí, bez ohledu na následky;
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nepochopení ironie a sarkasmu.
Krom stereotyp budeme také pátrat po p ítomnosti vlastností geek a nerd ,
na které upozornil psycholog David Anderegg a Lars Konzack:
obliba rutinního chování;
neuv domování si svoji geekovosti a nerdovosti;
kreativita.
Ze získaných dat budeme schopni vyvodit, jak vypadá typický hrdina geekcomu
a nerdcomu. Abychom tyto postavy m li s ím srovnat, budeme také v krátkosti
analyzovat ne-geeky a ne-nerdy.
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3.2. Narace
i analýze narace budeme vycházet z její sitcomové typické podoby – cyklické
narace, budeme hledat vedlejší narace a odchýlení od t chto žánrových pravidel.
ležitá pro nás také bude zápletka, kde prozkoumáme jak hlavní, tak vedlejší p íb hy.
Stejn

tak nás bude zajímat komický konflikt. Budeme hledat, který konflikt

je nej ast ji použitý – lov k proti lov ku, lov k proti p írod , i lov k sám proti
sob . Zjišt né údaje nám pomohou vytvo it narativní vzorovou strukturu geekcomu
a nerdcomu.

3.3. Ikonografie
Ikonografii chápeme jako vizuální i zvukové znaky, které se vztahují k ur itému
žánru. 207 V našem p ípad se budeme zabývat jak znaky sitcomu, tak znaky geek
a nerd . Abychom mohli zkonstruovat vzorový geekcom a nerdcom, je d ležité si
uv domit, které prvky jsou pro geeky a nerdy typické, a tyto prvky budeme v sitcomech
hledat.
Zam íme se p edevším na rekvizity, které postavy obklopují a jak korespondují
s geekovskými a nerdími stereotypy (viz výše). Budeme zkoumat jejich výpov dní
hodnoty. Prozkoumáme:
interiéry a rekvizity;
oble ení hrdin ;
práci kamery a st ihu;
hudební doprovod.

207

srov. LACEY, 2000. s. 138.
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3.4. Podkladový materiál
3.4.1. Teorie Velkého T esku
V originálním zn ní The Big Bang Theory je americký sitcom vytvo ený
produk ní spole ností Chuck Lorre Productions a vysílaný televizní stanicí
CBS – Columbia Broadcasting System. Sitcom se za al vysílat v zá í 2007, je tvo en
ti sériemi, 111 díly, a stále se vysílá. Pr

rná délka jedné epizody je 21 minut.

O režii seriálu se stará p edevším Mark Cendrowski. Na scéná i spolupracuje tým
mnoha scenárist , na všech epizodách však vždy pracovali Chuck Lorre a Bill
Prady – tv rci celého sitcomu.208
Sloganem této série je podle IMDb209 (internetové filmové databáze) – „Intelekt
je nový sex-appeal“, „Když se krása setká s mozky“ 210. Hlavní premisu série si
odvodíme z krátkého úvodního textu na stránkách CBS: „Leonard a Sheldon jsou
brilantními fyziky rozum jící fungování vesmíru. To jim ovšem nepomáhá v interakci
s lidmi a p edevším se ženami. S p ist hováním krásné a volnomyšlenká ské sousedky
Penny se vše zm ní. I když Sheldon je stále ochoten trávit ve ery hraním po íta ových
her s podobn spole ensky neohrabanými p áteli a v dci Wolowitzem a Koothrappalim,
pro Leonarda p edstavuje Penny nové možnosti v jeho život a lásce.“211 Jde tedy o st et
sv ta brilantních v dc se sv tem „normálních“ lidí, zprost edkovaného p ítomností
nové sousedky, oby ejné dívky od vedle, která probudí v n kterých z nich milostný
zájem.
Sitcom je natá en ve studiu v p ítomnosti publika. Nej ast jšími interiéry jsou
obývací pokoj Sheldona a Leonarda, obývací pokoj Penny, jídelna Kalifornské
technické univerzity, jídelna Cheesecake Factory, chodba se schodišt m a prádelna.

208

<http://pro.imdb.com/title/tt0898266/maindetails> [citováno 2012-04-22]
<http://pro.imdb.com>
210
<http://pro.imdb.com/title/tt0898266/storyline> Originál: „Smart is the New Sexy.”, „When beauty
meets the brains.” (p eklad: autorka) [citováno 2012-04-22]
211
<http://www.cbs.com/shows/big_bang_theory/about/> Originál: „Leonard and Sheldon are brilliant
physicists, the kind of "beautiful minds" that understand how the universe works. But none of that genius
helps them interact with people, especially women. All this begins to change when a free-spirited beauty
named Penny moves in next door. Sheldon, Leonard's roommate, is quite content spending his nights
playing Klingon Boggle with their socially dysfunctional friends, fellow CalTech scientists Wolowitz and
Koothrappali. However, Leonard sees in Penny a whole new universe of possibilities... including love.”
(p eklad: autorka) [citováno 2012-04-22]
209
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3.4.2. Aj áci
V originálním zn ní IT Crowd je britský sitcom vytvo ený produk ní spole ností
Talkback Thames a vysílaný na Channel 4. Sitcom se za al vysílat v lednu roku 2006.
Sitcom má ty i série po 6 epizodách. Epizody v pr

ru trvají 23 minut. Všech

24 epizod režíruje Graham Linehan, který je také jediným autorem scéná e.212
Z oficiálních stránek Aj ák

na Channel 4 je nám op t sitcom v krátkosti

edstaven: „V omšelém suterénu plném rozbitých hard driv a velkých plakát zlých
opic se Roy a Moss, IT nerdi, potulují kolem a vyhýbají se práci. Jejich již tak nejistý
sv t je ot esen p íchodem Jen, ‚manažerky vztah s okolím‘, která ví o po íta ích asi
jako farmá

ze 17. století.“213 Premisou seriálu je tedy st et sv ta spole ností

opovržených a spole ensky neschopných IT odborník

se ženou IT v domostmi

nedot enou, zato spole ensky obratnou.
Sitcom je také natá en p ed živým publikem. Nej ast jšími interiéry jsou IT
kancelá Roye a Mosse, kancelá Jen a Denholma a zasedací místnost Reynholm
Industries.

Pro naši analýzu Aj ák využijeme všech 24 epizod. Pro analýzu Teorie velkého
esu se soust edíme p edevším na první dv série. Protože se však jedná o sitcom, ve
kterém dochází k vývoji jak postav, tak p íb hu, budeme v menší mí e používat
i pozd jší epizody ze t etí, tvrté a páté série.

212

<http://pro.imdb.com/title/tt0487831/maindetails> [citováno 2012-04-22]
<http://www.channel4.com/programmes/the-it-crowd/episode-guide/series-1> Originál: „In a dingy
basement full of broken hard drives and giant posters of evil monkeys, IT nerds Roy and Moss skulk
around avoiding work. Their already shaky world is shattered by the arrival of Jen, a 'relationship
manager' who knows as much about computers as your average 17th-century farmer.“ (p eklad: autorka)
[citováno 2012-04-22]
213
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4. Analýza Aj ák
4.1. Postavy
Sitcom Aj áci v pr

hu ty sérií p edstavuje t i hlavní postavy, jednu vedlejší

a dv p echodné. Hlavními postavami jsou Jen, Roy a Moss pracující v IT odd lení
Reynholm Industries. Tyto postavy jsou sou ástí zápletky každého dílu. P echodnými
postavami jsou Denholm Reynholm, vlastník spole nosti Reynholm Industries,
a Richmond, kolega z IT odd lení. Jako p echodné postavy se Denholm a Richmond
neobjevují v každé epizod

a také ne vždy p ispívají hlavní zápletce. Douglas

Reynholm, Denholm v syn a d dic, je pak vedlejší postavou, která se od druhé série
pravideln objevuje jako nástupce Denholma.
Aj áci se drží sitcomového stylu nevyvíjejích se cyklických postav, v každém
díle se tak objeví s t mi stejnými vlastnostmi, nepou eni ze svých chyb. Každá z postav
edstavuje ur itou komickou perspektivu – Jen je vet elcem ve sv
žena, nerozumí po íta m a je zástupkyní b žného

IT technik (je to

lov ka), Roy je prototyp IT

technika (slangov aj áka), Moss je nerd, Denholm je blázen, Richmond je goth (viz
níže) a Douglas je sexuální maniak. Každá z t chto postav tak do sitcomu p ináší r zné
stereotypy a komické situace. My se soust edíme p edevším na ty, související
s tematikou nerd a geek .

4.1.1. Jen Barber (p edstavitelka role Katherine Parkinson)
Jen je p ijata na pozici vedoucí IT odd lení a to i p esto, že o po íta ích nic neví.
Díky své spole enské povaze se stane komunika ním prost edníkem mezi IT techniky
Mossem a Royem a zbytkem spole nosti. U Jen m žeme nalézt hned t i komické
perspektivy – fakt, že je žena, její neznalost po íta

a její spole enskost.

Jen coby jediná hlavní ženská postava reprezentuje n kolik stereotyp
o ženách – lásku k nakupování a p edevším k botám, zálibu v pomlouvání a roznášení
klep . Vzhledem k tomu, že nerdi a geekové nejsou považováni za dostate

mužné,

klasický konflikt muž versus žena zde mezi hlavními postavami není p íliš asto
ítomný. K v tšin nedorozum ní dochází z jiných než genderových d vod . Naopak
výrazný genderový konflikt má Jen s Douglasem. Douglas, stereotyp šovinistického
a sexuáln náruživého muže, si Jen vyhlídl jako p íští ob
Jen, snažící se být profesionální, v bec nelíbí.

své sexuální touhy, což se
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Jenina neznalost po íta

není v centru pozornosti tak asto, jak by se mohlo

zdát z premisy celého sitcomu. Jen se stane vedoucím IT odd lení na základ svého
životopisu, kde uvádí své zkušenosti s IT (Ukázka 3214):
Denholm - Dám Vás do odd lení IT, protože podle vašeho životopisu máte spoustu
zkušeností s po íta i.
Jen - Ano, to jsem do životopisu napsala. Mám spoustu zkušeností s celou tou
po íta ovou... v cí, víte, e-maily… odesílání e-mail , p ijímání e-mail , mazání
e-mail , mohla bych pokra ovat dál...
Denholm - Pokra ujte.
Jen - Web… Používání myši…myší…používání myši, klikání… dvojklik, samoz ejm
monitor, klávesnice, ta... v c tam dole na zemi...
Denholm - Pevný disk?
Jen - Správn .
Denholm - Aha. Zjevn se v tom vyznáte.

Originál:
Denholm - I'm gonna put you in I.T. because you said on your CV you had a lot of
experience with computers.
Jen - I did say that on my CV, yes. I have lots of experience with the whole... computer...
thing, you know, e-mails...sending e-mails, receiving e-mails, deleting e-mails...
I could go on.
Denholm - Do!
Jen - The Web... Using mouse...mices...using mice. Clicking... double clicking...the
computer screen of course, the keyboard...the...bit that goes on the floor down
there...
Denholm - The hard drive?
Jen - Correct.
Denholm - Well, you certainly seem to know your stuff.

Z tohoto úryvku je z ejm , že jak Denholm, tak p edevším Jen, neví o IT v bec
nic, krom velmi základních uživatelských operací. Z ukázky je patrné, že Jen je
prot elá žena neváhající ve sv j prosp ch lhát jak v životopise, tak p ímo do o í. Roy
a Moss její lež velmi rychle prohlédnou. Jenin pokus o pochopení toho, co IT technik
bec d lá, skon í neúsp šn . Když jí Moss vysv tluje, na em zrovna pracuje, místo
slov slyší pouze šum, protože pro „oby ejné“ lidi je programátorský jazyk
nesrozumitelný (Ukázka 4215). Touto scénou je Jen odsouzena k tomu nikdy po íta m
nerozum t.
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215

Aj áci – s01e01: V erejší odpad (IT Crowd – Yesterday’s jam)
Aj áci – s01e01: V erejší odpad (IT Crowd – Yesterday’s jam)
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Ve tvrté sérii už m žeme vid t, že pro Jen po íta ové znalosti nejsou v bec
podstatné, spíše naopak (Ukázka 5216):
Jen - Já chci jenom nainstalovat prohlíže .
Roy - Tady je prohlíže ! Koukej. Internet Explorer je prohlíže ! Za tím obrázkem sle ny.
To ta sle na tam nemá co d lat.
Jen - Ta je tam jen n kdy. Jenže tohle "E" je tla ítko pro Internet, Royi.
Roy - Tla ítko pro Internet? Kristepane!
Jen - Ale sklapni, nejsem p ece žádnej hloupej geek.
Roy - Nemusíš být geek, abys v la, že pro p ístup k Internetu pot ebuješ prohlíže .
Jen - Ale musíš, protože když takovou v c znáš, vytla í to n co d ležit jšího, a než se
nad ješ, vybarvuješ si figurky z Pána prsten .
Roy - Víš co, Jen? D lej si, co chceš. M to nezajímá. Chceš tu chodit s notebookem z
Vymíta e ábla? Klidn . Tv j problém.
Náš as je p íliš drahocenný.

Originál:
Jen - I just want you to install a browser.
Roy - That's the browser there! Look at it... that's the browser. Internet Explorer is a
browser! Behind the picture of the lady. The lady's not supposed to be there.
Jen - She's only there sometimes. But what about that…, the ‚E‘? But that's the button for
the internet, Roy. I don't...
Roy - The button for the internet?! Jesus Christ!
Jen - Oh, shut up! I'm not a stupid geeky geek.
Roy - Jen, you don't need to be a geek to know that you need a browser to access the
internet!
Roy - Yes, because as soon as you know something like that, it pushes out something
important and before you know it, you're painting little figurines from Lord of The
Rings.
Roy - You know what, Jen? Do whatever you want. I don't care. You want to walk around
with a laptop from The Exorcist, that's fine. It's not my problem.
Our time is too valuable!

Nejenže se v této scén potvrzuje, že Jen je po íta ov negramotná, také je zde
prezentován stereotyp o geecích coby fanoušcích fantasy a her. Jakmile totiž Roy
odejde se slovy: „Náš as je p íliš drahocenný,“ m žeme vid t Mosse, jak barví
figurínu arod je Gandalfa z Pána prsten . Její použití slov „geeky geek“ ve spojením
s p ídavným jménem „hloupý“ je pak jasným znakem jejího negativního pohledu na
geeky. To, že jí to Roy nevyvrátí, pak sv

í o jeho pochopení tohoto názoru. Samotná

zkratka IT je pro Jen neznámou. Považuje to za zkratku „internetových v ci ek“
(„Internet Things“).
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Skute ný komický konflikt založený na její IT nev domosti je v podstat pouze
jeden. Ve tvrtém díle t etí série je Jen vyhlášena pracovníkem m síce a musí pronést
na téma IT. Roy a Moss se rozhodnou Jen za její povýšené chování pomstít
a zesm šnit ji. Pomohou jí projev napsat. Ví, že Jen o po íta ích nic neví a ekne,
cokoli jí napíší. Dají jí ernou krabi ku p edstavující internet a Jen ji s nadšením ukáže
celému p edstavenstvu. Místo zesm šn ní však p ichází nadšené p ijetí publikem. Ani
ostatní totiž neví, co internet ve skute nosti je. Krabi ka je v pr

hu prezentace

zni ena, což vyvolá velký rozruch a paniku. Royova a Mossova pomsta a snaha Jen
zesm šnit nevyšla, nakonec se však alespo pobavili na ú et ne-aj ák . Komický efekt
je dosažen nadsázkou lidské neznalosti komunika ních technologií.
koli Jen není ze sv ta nerd , geek ani aj ák a ani tomuto sv tu p íliš
nerozumí, je v sérii nazna eno, že k nim pat í. Již na konci prvního dílu odpovídá na
telefon jako každý jiný aj ák: „Haló IT. Zkoušeli jste to vypnout a zase zapnout?“
Když se pokouší najít si jinou práci, na otázku p i interview, co vlastn IT znamená,
zjistí, že i když to neví, tak ji Moss a Roy p em nili v nerda (Ukázka 6217):
Žena - …cht la jste mi íct, co znamená 'I.T.' .
Jen - Správn . Já nevím, co to znamená, dob e? Nikdy jsem nep emýšlela...nikdy m to
neovliv ovalo, protože jsem p íliš zaneprázdn ná ízením jednoho muže, jehož
edstava o dosp láckém no ním povyražení je hrát Laser Quest a pornografie. A
dalšího, který sbírá kabely. Slyšela jste o 'Guided By Voices'? To je skupina.
Žena - Ne.
Jen - Já ano. Slyšela jsem vše, co kdy vydali. Jsou dob í, a jsem tak trochu jejich fanynka.
Žena - A to není dob e?
Jen - Ani bych nem la v t, co jsou za ! P em nili m na jednoho z nich. Jsem jedna z
nich. To je d vod, pro m pot ebujete…Jsem vaš kanál…Jsem váš most. Ich.. bin..
ein.. Nerd!

Originál:
Woman - …you were going to tell me what IT means.
Jen - Right. I don't know what it means, all right? I never thought to...it didn't really affect
me as I'm too busy managing one man whose idea of an adult night out is Laser
Quest and pornography. And another who collects wires. Have you heard Guided By
Voices? They're a band.
Woman - No.
Jen - I have. I've heard everything they've ever done. They're good, I'm a bit of a fan now.
Woman - Isn't that good?
Jen - I shouldn't even know who they are! They've turned me into one of them. I am one of
them. That's why you need me. I am your conduit, I am your bridge.
Ich...bin...ein...Nerd!
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Zajímavé na této ukázce je, že Jen se cítí být nerdem na základ znalosti rockové
kapely, tedy n eho, co není pro geeky a nerdy vyložen typické. P iznání, že je nerdem
odkazem na v tu ze slavného proslovu prezidenta Kennedyho v Berlín

z roku

1963: „Ich bin ein Berliner,“ zde konotuje podporu nerd a hrdost být jedním z nich.
Jenino odhalení a p ijmutí nerdího statusu je znateln ovlivn no snahou dostat novou
práci. Pracovní pozici nakonec nep ijme, její lehká nerdovost ji však z stane. Dobré je
si zde také povšimnout, jakým zp sobem Jen vidí Roye a Mosse. V Royovi vidí
edevším jeho neschopnost spole enského života, v Mossovi pak jeho posedlost
po íta i a sb ratelstvím.
Nej ast ji je Jenina komi nost založena na sv
krásných, zdravých, oblíbených, sexuáln

, který reprezentuje – sv t

p itažlivých a spole enských lidí. Tento

rozdíl je p edevším znatelný z rozdílného vzhledu její kancelá e ve srovnání s kancelá í
Roye a Mosse (viz níže). Vidíme také, že Jen o sebe dbá, obléká se profesionáln a jí
zdravé jídlo, na rozdíl od Roye, který má zpravidla v ruce jídlo z rychlého ob erstvení
a jeho oble ení je velmi ležérní. Ve tvrtém díle první série Roye a Mosse upozorní na
chaos a nepo ádek v jejich kancelá i. Pro Roye a Mosse je však tento chaos fungujícím
živoucím ekosystémem. Tím, že je uvržena do zam stnanci nenávid ného IT odd lení,
je odsouzena k vytvá ení lepšího obrazu aj ák , a tedy i lepší reputace svého vlastního
postavení.
I p estože Jen ješt nenašla životního partnera, je v hledání mnohem úsp šn jší
než Roy a Moss dohromady. asto chodí do spole nosti a na sch zky s muži. Na rozdíl
od Roye a Mosse jí její milostné vztahy nevycházejí ne proto, že by byla odmítnuta
muži, ale naopak ona odmítá je. Z pozice zkoumání nerd

a geek

je zajímavý

edevším její vztah s Normanem ze tvrté série, kterého samotný Roy ozna í za geeka.
Norman je lenem hudební skupiny, hraje na klávesy a s Jen se seznámí na koncert .
Má na sob nerdovsky netypicky dobré oble ení – džíny, pruhované triko a fialový
svetr. Má mastné a idnoucí vlasy, silné erné obrou ky a nep ítomný výraz. Jejich zrak
se poprvé setká za dramatických tón Bolera od Maurice Ravela, ímž je podtrhnuta
osudovost jejich prvního kontaktu. Jen je s Normanem velmi š astná, myslí si, že on je
pro ni ten pravý (Ukázka 7218). Roy ji na kne z toho, že s ním chodí jen proto,
že je lenem hudební skupiny a je svým zp sobem celebrita, což Jen odmítá. Poté, co
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je Norman ze skupiny vyhozen, se samoz ejm zm ní i Jenin vztah (Ukázka 8219). Je
zde tedy prezentován fakt, že nerdi a geekové mohou být považováni za atraktivní,
pokud jsou zárove i slavní.

4.1.2. IT tým – Roy a Moss
Roy a Moss jsou centrem IT týmu. Oni jsou ti, kte í mají na starosti
bezproblémový chod po íta

v celé spole nosti. Jsou experty ve svém oboru, ví, o em

mluví, co d lají a jak vše spravit, aby ostatní zam stnanci mohli vykonávat svou práci.
Tyto znalosti a odbornost jim však nezajiš uje ani popularitu, ani prestiž, spíše naopak.
Roy a Moss jsou dlouholetými p áteli pospolu trpícími úd lem všech nerd
a aj ák – neschopností navázat vztahy s ne-nerdy a ne-aj áky, jsou ter em zesm šn ní
a zárove nenávisti od práv takovýchto lidí. A se Roy a Moss v mnohém liší, n které
nerdí a aj ácké stereotypy reprezentují spole

– nedostatek mužnosti, nezájem žen,

nerespektování jejich osob, nedostatek p átel a neschopnost spole enského chování.
První setkání s týmem
IT tým je na scénu uveden Denholmovou odpov dí na Jeninu otázku, s kým to
bec bude pracovat: „Se standardními nerdy!“ Hned v úvodu celého sitcomu tedy
máme p íležitost prozkoumat, jak Aj áci vidí nerdy. V následující scén (Ukázka 9220)
žeme pozorovat nejen n kolik stereotyp o nerdech, geecích a aj ácích, ale zárove
nám jsou odkryty rozdíly mezi postavou Roye a Mosse.
Scéna za íná Royem ignorujícím zvonící telefon. Protože však telefon zvoní
i poté, co Roy dojedl, olízal si všechny prsty na rukou a vypil svou kávu, ho Roy zvedne
se slovy, která jsou pro všechny aj áky typické: „Haló IT, zkoušeli jste to vypnout
a zase zapnout?“ a pokra uje v hovoru velmi nevybíravým zp sobem:
Roy - Haló, IT...Zkoušeli jste to vypnout a zase zapnout?
Ok, to tla ítko na boku, svítí?
Jo, musíte to zapnout.
To tla ítko to zapíná?!
Jo, vy, jo, vy víte jak funguje tla ítko, že?
Ne, není jen na vypnutí.
Ne, to nic, jenom to zapn te.
Ne, tak to hraje, když to celé nabíhá.
Ne, to je zn lka, kterou slyšíte...Hele te, nejste náhodou v erejší?!
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JO? Fakt? Tak pro nezajdeš sem dol a nedonutíš m ? Co?
Myslíš, že se t bojím? NEBOJÍM! M žeš sem dol klidn kdykoliv p ijít a já tu na
tebe budu ekat!

Originál:
Roy - Hello I.T.? Have you tried turning it off and on again?
OK, well, the button on the side, is it glowing?
Yeah, you need to turn it on!
The button, turns it on?!
Yeah... You... Yeah...
You do know how a button works, don't you?
No, not on clothes!
No, no! There you go! No there you go,
I just heard it come on.
No no, that's the music you hear when it comes on.
No, that's the music you hear when... I'm sorry, are you from the past?!
Oh really? Really, why don't you come down here and make me then?
What? Oh you think I'm afraid of you? I'm not afraid of you! You can come down
here any time and I'll be waiting for ya!

Protože se jedná o konverzaci p es telefon, m žeme sledovat pouze Royovy
odpov di a jeho chování. Z jeho výrazu ve tvá i je znateln

itelná nenalad nost,

se kterou k celé situaci p istupuje. Zp sob jeho mluvy, tedy používání jednoduchých
výraz a popisných konstrukcí („…to tla ítko na boku svítí?“), zesm

ujících otázek

(„…vy víte, jak funguje tla ítko, že?“), hodnotících poznámek („Hele te, nejste
náhodou v erejší?!“) a z intonace je jasné, co si o lov ku na druhé stran telefonního
drátu myslí a co si o n m má myslet i divák. Tedy, že tento lov k neví o po íta ích
zhola nic. Ješt z eteln jší je to v anglické verzi, kde slovo „button“ znamenající jak
tla ítko, tak knoflík, je lov kem na telefonu považováno za skute ný knoflík na
oble ení („You do know how a button works, don't you? No, not on clothes!”).
Z bojovného zakon ení konverzace je pak z etelné, že se lov ku na telefonu Royovo
chování v bec nelíbí.
V pr

hu této konverzace do kancelá e vstoupí Moss. Zvonící telefon na svém

stole zvedne okamžit a s jistým nadšením:
Moss - Haló, IT... Jóóó...
Zkoušeli jste vyvolat náhodný restart?
Je to prosté: drajvr nah kuje funkci tím, že pe ne tabulku systémových kól , takže
te není bezpe né ho onloudovat…pokud tam má sko it jiný thred a n co d lat. A ty
ur it nechceš skon it n kde v neplatném pam ovém kódsegmentu...Haló?
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Originál:
Moss - Hello, I.T.? Yeah? Have you tried forcing an unexpected reboot?
See the driver hooks a function by patching the system call table. So it's not safe to
unload it, unless another thread's about to jump in there and do its stuff... and you
don't want to end up in middle of invalid memory. Hello?

Na rozdíl od Roye Moss k telefonujícímu p istupuje nadšen a neváhá mu
vysv tlit, jak, co a pro má ud lat a ješt u toho prohodit vtipnou poznámku. Potíž je, že
se nedokáže oprostit od IT žargonu, který považuje za univerzáln srozumitelný. Je zde
hned na za átku p edstaven jako nerd neschopný konverzace s ne-nerdy, neumí se
izp sobit dané spole enské situaci, v tomto p ípad upravit svou mluvu pro laika
neznalého po íta ového slangu. Výsledek obou konverzací je stejný – nespokojený
zákazník IT podpory nenávidí aj áky.
V této scén

je p edstaven stereotyp nerda/geeka – neschopnost mluvit

s ne-nerdy a ne-geeky, a stereotyp aj áka – nerudnost, chování se k po íta ovým laik m
jako k idiot m. Nazna uje nám to také, že Roy v seriálu zastupuje p edevším aj áky
a Moss nerdy a geeky.
V následující scén

je p edstaven stereotyp pro nerdy/geeky a aj áky

spole ný – neúsp ch u žen:
Moss – M l jsi práci?
Roy - Holka z pátého patra.
Moss - Zabodoval jsi u ní?
Roy - Definuj "zabodovat".
Moss - Mluvila s tebou i potom, co jsi jí spravil po íta ?
Roy - Ne. A navíc mi b hem práce položila hrnek na záda.

Originál:
Moss - You had a job?
Roy - Girl on fifth...
Moss - Did you and her... hit it off?
Roy - Define "hit it off"?
Moss - Did she continue talking to you once you'd fixed her computer?
Roy - No...And while I was working on it, she rested a cup on my back.

Zp sob, jakým Moss definuje význam slova „zabodovat“ („Mluvila s tebou
i potom, co jsi jí spravil po íta ?”), je jasným signálem, že ani Moss ani Roy nejsou
schopni navázat bližší vztah se ženami.
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Tato Royova a Mossova úvodní scéna divák m ukazuje charaktery v jejich
irozeném prost edí ješt
o Denholmovými slovy

p edtím, než do n j vstoupí Jen. A protože jde
eno „standardní nerdy“, m žeme tuto scénu a stereotypy

v ní se objevující považovat za základní p edstavu o nerdech, na které Aj áci stav jí
svou komi nost.
Spole enské postavení
Jejich postavení v Denholm Industries je velmi špatné. Už jen lokace jejich
odd lení v tmavém, skladišti podobném suterénu nazna uje, jak je o nich smýšleno.
V rámci hierarchie spole nosti jsou tém

na samém dn . Jediný, kdo je ješt níže, je

Richmond, reprezentující subkulturu goth . Poté, kdy Denholm v druhém díle druhé
série spáchá sebevraždu, jeho nástupce hrozí celému IT týmu vyhazovem, protože by
suterén rad ji využil k pot ebn jším v cem, k postavení toalet. Z toho lze vyvodit, že
aj áci coby pracovní jednotka jsou na samém konci spole enského žeb

ku.

Fakt, že p i oprav jejího po íta e žena v ukázce . 9 položila na Royova záda
hrnek, potvrzuje aj ácký stereotyp o tom, že je ostatní nerespektují a ignorují. Když
v šestém díle první série Denholm d kuje tým m za jejich skv lou práci na IT projektu
Icarus, IT odd lení zcela vynechá a pod kuje právník m, ú etním a uklíze m toalet.
Ve tvrté sérii v pátém díle se zdá, že se na IT tým kone

usmálo št stí, a že získají

v Renholm Industries uznání. Douglas se rozhodne pro n uspo ádat párty a dokonce
pro Roye a Mosse, o nichž si však myslí, že se jmenují Ray a Mark, p ipravil
ekvapení v podob návšt vy George Lucase, stvo itele Hv zdných válek. Nakonec
však vyjde najevo, že ve írek je pouze krycí akci, kde se nový personalista m že voln
seznámit se zam stnanci a rozhodnout se, koho ze spole nosti vyhodí. Otev eného
uznání se tedy týmu nikdy nedostane.
Roy a Moss jsou zárove nejlepšími p áteli a tém

je nevidíme ve spole nosti

jiných lidí, kte í by se dali považovat za kamarády, což je oba p ipodob uje stereotypu
o nedostatku p átel. Krom

Jen se

asto dostávají do kontaktu s Richmondem

a Douglasem, ale ani jeden z nich si nepamatuje jejich jména. Ve tvrtém díle druhé
série se Jen Royovi, Mossovi i Richmondovi p izná, že je považuje za své opravdu
dobré p átele. Když však vyjde najevo, že by je m la pozvat na ve írek, který po ádá se
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svým novým p ítelem Petrem u sebe doma, snaží se z celého doznání vycouvat
(Ukázka 10221):

Peter - ekl bych, že to budeme muset celé zrušit. Jedin , že bys našla t i chlapy místo
nich.
Jen - Á... jo... áha... to je prachu...p jdu asi...ur it mi pozd ji zavolejte...zvláštní... no
koukn te na tohle!
Nem žu! Nem žu! Je to m j domov! Je to moje zvláštní místo. Nem žu pustit
takové pošuky na svoje zvláštní místo!!!
Richmond - Pošuky? Doufám, že m k nim nepo ítáš?
Roy - Tak po kat. Byli jsme skv lí p átelé, ješt asi p ed minutou.
Jen - Ano! Ano...Myslela jsem, p átelé v jiném slova smyslu. V takovém zvláštním
smyslu...V takovém, že nesmíte ke m dom .
Moss - Dob e. Takže n co jakože v bec nejsme p átelé.
Jen - Ano, ano! N co takového...ale v opravdu zvláštním smyslu.
Roy - Tak tohle je od tebe opravdu nízké.
Jen - Myslím, že s tím m žu žít.

Originál:
Peter - I suppose we'll have to call the whole thing off. Unless you can find three guys to
replace them.
Jen - I... Bit of dust. I'm gonna...definitely later phone the...Strange... Oh, look at that...
Oh, I can't... I can't...It's my home, it's my special place, I can't let you nut-jobs into
my special place!
Richmond - "Nut-jobs"? I hope you're not including me in that.
Roy - Wait a second, we were all "brilliant friends" a minute ago.
Jen - Yes, yes, I meant friends in a different way, in a kind of special way that means you
can't come into my home.
Moss - Right, so sort of like not being your friends at all.
Jen - Yes, yes, sort of like that but in a really special way.
Roy - This is your lowest moment, you know.
Jen - I think I can live with it.

Nechce je pozvat na párty, protože o nich smýšlí jako o „pošucích“, kte í by
narušili harmonii domova. Jsou pro ni p áteli jenom v prostorách suterénu. Za dve mi
jejich kancelá e, ve sv

„normálních“ lidí, jsou už pouze p áteli ve zvláštním smyslu,

tedy v bec.
Nedostatek mužnosti
Roy a Moss coby nerdi a aj áci napl ují také stereotyp o nedostate né mužnosti.
V t etím díle první série Jen Mosse požádá o zabití pavouka, k emuž se Moss p íliš

221

Aj áci – s02e04: Ve írek (IT Crowd – The Dinner Party)

73
nemá, protože on samotný má z pavouk

strach. Na Jenino neléhání se vzmuží

(Ukázka 11222):
Jen - No tak, bu chlap, Mossi!
Moss - Máš pravdu, budu chlap. Jsem chlap.
Prosím t , nezavírej dve e.
Jen - Neboj.
Moss - Sbohem, Jen.

Originál:
Jen - Oh, be a man, Moss!
Moss - You're right, I'll be a man. I'm a man.
Please don't shut the door.
Jen - I won't.
Moss - Goodbye, Jen.

Pavouk je pro Mosse smrtelné nebezpe í. Postaví se mu však podle svých slov
jako muž, jako zachránce ženy, se kterou se lou í na své, v jeho o ích pravd podobn
první a nejspíše poslední, výprav proti osminohé hrozb . Nakonec však samotný musí
být zachrán n Danielem z ochranky, prototypem mužnosti.
Symbolem mužnosti se v Aj ácích stal fotbal, v Británii velmi oblíbený sport,
spojený s fandovstvím a rvá stvím. Daniel z ochranky s Royem a Mossem zap ede
konverzaci o fotbale (Ukázka 12223):
Daniel - Vid li jste v era ten zápas?
Roy - Jó!
Moss - No jó! Bože!
Roy – Samoz ejm ! Skv lý zápas! Všichni ti hrá i pobíhají... po h išti... sem a zase tam. S
takovým zápalem!
Daniel - Co si to Rooney myslel, že d lá?
Roy - Kdo ví! Celej Rooney!
Moss - Je to bláhový kluk!
Daniel - Jo, ale... ten sudí...sorry, ale ten sudí je prost debil.
Moss - Ano, ten byl ur it zloduchem celé hry.

Originál:
Daniel - So did you see the match last night?
Roy - Oh yeah!
Moss - Oh yeah! God!
Roy - Did we?! What a match! All of the players running up...the pitch...and running down
it again. Such athleticism!
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Daniel - What was Rooney thinking over there?
Roy - Who knows! That's Rooney!
Moss - He is a foolish boy!
Daniel - Yeah but... that referee...I'm sorry the referee is just an idiot.
Moss - Yes, he was certainly the villain of the piece.

Roy a Moss se snaží na sob nedat znát svou neznalost fotbalu a prozradit to, že
nejsou dostate

mužní. Z jejich promluvy je však patrné, že neví, o em je

.

edevším pak u Mosse je znát, jak není schopen svou mluvu p evést do fotbalového
jazyka, tedy do jazyka plného vulgarit, a používá slova jako „bláhový“ i „zloduch“.
Tím se tady prezentuje neschopnost adaptovat se na danou spole enskou situaci, ve
které se pak projevuje zna
jejich

nepat

a neohraban . Pokud bychom se podívali na

t la v celé ukázce, je z Roye a Mosse dob e itelná nejistota z p ítomnosti

muže v jejich suterénu. Suterén je jejich nerdím královstvím, kde vládnou a jsou na
výši oni dva. Daniel svou mužností a vysokým sebev domím ohrožuje jejich územní
suverenitu, což v nich vyvolává nervozitu.
Druhá epizoda t etí série se celá zam uje na fotbal. Moss nalezl internetové
stránky, kde se denn aktualizují fotbalové fráze se správnou fotbalovou výslovností,
aby i lov k nerozum jící fotbalu mohl znít, podle Mossových slov, jako „velký,
normální muž.“ Díky této aplikaci si Moss i Roy jsou schopni nalézt p átele mimo
žný okruh aj ák a nerd , britské hooligans. Moss coby nerd až tolik netoužící po
vysedávání na fotbalové tribun , se brzy vzdá svých nových p átel a navrátí se
k b žnému nerdímu sezení p ed monitorem. Roy je š asten ze spole nosti, do které se
dostal, je š asten, že má s kým po ve erech pít a hrát poker. Ve své nerdí nevinnosti
však nechápe, že jeho noví p átelé jsou mimo jiné kriminálníci, kte í ho využijí jako
idi e p i jejich loupeži.
Celá poslední epizoda první série je založena na nerdí, aj ácké nemužnosti.
V této epizod Jen trpí premenstrua ním syndromem (PMS), který se p enese i na Roye
a Mosse. V kancelá i obsazené ženami by to nebylo ni ím zvláštním, ženské hormony
se v této oblasti skute

ovliv ují. Fakt, že Roy a Moss jsou opa ného pohlaví,

a p esto jsou syndromem zasaženi, p edevším pak typickými projevy jako jsou
lítostivost, p ecitliv lost, citlivost poprsí a bolestivost podb išku, je vyobrazuje
femininním zp sobem. Moss rozešle email jiným aj ák m s popisem symptom PMS,
který se viráln rozší í do celého IT sv ta a rozpoutá výtržnosti sledované televizními
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kamerami. A koli slovo „výtržnost“ vyznívá násiln

s jistou dávkou mužnosti,

v p ípad nerd a aj ák však o mužnost nejde224:
TV - Výtržnosti pokra ovaly celou noc. Povykující jsou mladí, zu í a tém všichni pracují
s po íta i.
Roy - To je šílené! Co se to d je?!
TV - V Tokiu dva designé i her b snili v nákupním centru a vyplašili psa. V Hamburku
skupina vývojá softwaru hulákala na autobus. Situace se úpln vymkla kont...

Originál:
TV - The rioting has been going on all night. The men involved are young, angry and
almost all of them work with computers.
Roy - This is insane! What's going on?!
TV - In Tokyo, two games designers went on the rampage in a shopping centre and
frightened a dog! In Hamburg, a group of software developers shouted at a bus. The
situation is completely out of cont...

Práv nedostate ná mužnost je zde použita pro komický efekt. Tam, kde by se
i skute ných výtržnostech házely do výloh dlažební kostky a zapalovala auta, ve
sv

geek a nerd se straší psi a huláká na autobus.
Takto jsou tedy divák m p edstaveni Roy a Moss coby tým. Pokud bychom se

drželi zp sobu rozlišování geek vs. nerd, který jsme nastínili v druhé ásti práce, pak by
oba spadali do spektra nerd . Není na n

totiž pohlíženo pozitivn , ale naopak

negativn . A jsou si Roy a Moss v mnohém podobní, hrají v sitcomu jiné komické
role – Roy coby o ženy usilující aj ák, Moss coby nerd žijící mezi zbytkem spole nosti.

4.1.3. Roy Trenneman (p edstavitel role Chris O'Dowd)
Roy v seriálu p edstavuje prototyp aj áka. Jak již bylo

eno, stereotyp aj ák

má mnoho spole ného se stereotypem nerd , p edevším pak jejich zálibu v po íta ích,
špatné hygienické a stravovací návyky, nedostate nou mužnost, neúsp ch u žen. Navrch
se ješt velmi nerudn chovají k lidem, kte í pot ebují jejich technické znalosti, a myslí
si o nich, že jsou naprosto neschopní. A jsou si tyto stereotypy velmi podobné, nejsou
zcela stejné. Ne každý aj ák má v oblib sci-fi a fantasy a hraje deskové hry, a ne každý
nerd a geek je dokonale posedlý po íta i a perfektn se v nich vyzná. Roy má dv
hlavní komické perspektivy – aj ák ve velké spole nosti, aj ák mezi ženami.
Roy se coby aj ák dostává do konfliktu p edevším s ostatními zam stnanci
firmy, což už je z etelné z ukázky . 9. Na druhou stranu, IT podpora je asto volána pro
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ešení triviálních, až absurdních problém , jako je vypojený kabel. Proto se Roy snaží
své podp rné roli vyhýbat. Ve t etím díle první série m žeme vid t, že si Roy vyrobil
odpovídací stroj na telefony. Vždy, když n kdo zavolá, tak Roy p iloží sluchátko
telefonu na p ehráva , který automaticky p ehraje nahrávku Royova hlasu. Krom toho,
že je tím prezentována Royova lenost a snaha se telefonát m vyhnout, je tím také
nazna eno, že veškeré IT potíže se

asto dají vy ešit v jednom, maximáln dvou

jednoduchých krocích – jako je restart po íta e i jeho zapojení do zásuvky. Pokud se
problém nedá vy ešit po telefonu a Roy musí jít až k samotnému po íta i, vždy mu to
dlouho trvá225:
Jen - Ale, práce? Jdeš tam?
Roy - Jo, za chvilku. M že to po kat.
Jen - Ale pro to má ekat? Asi pot ebuje n co d lat, pot ebuje sv j po íta , víš.
Roy - Jo, no, ale já si tu komiks.
Jen - Já to v la. Pokaždé, když jsem v p edchozí práci volala na IT, trvalo to dobrých pár
hodin, než n kdo p išel.
Roy - Tak se to d lá. Nem žeš tam nab hnout hned, nebo to pak budou ekat vždycky.

Originál:
Jen - Oh, a job? You gonna go?
Roy - Yeah. In a while. It can wait.
Jen - But why can it wait? She probably needs to get on, she needs her computer, you
know.
Roy - Yeah well, I am reading a comic.
Jen - I knew it. Every time I used to phone I.T. in my last job it's a good couple of hours
before someone got to me.
Roy - That is how we do it. You can't go up straight away or they'll all expect it.

V této scén

je jednoduše nazna ena p edstava, jak aj áci k technickým

problém m ostatních p istupují – velmi laxn . Vzhledem k tomu, že jde o problém,
který umí vy ešit jenom oni, mají tak kontrolu nad celou situací. To samoz ejm p idává
na jejich nepopularit .
Další komické zápletky spojené s Royem vycházejí z jeho snah o navázání
vztahu se ženami. Díky své aj ácké a nerdí povaze jsou tyto snahy v tém

všech

ípadech neúsp šné. V porovnání s Mossem však je na tom Roy mnohem lépe.
V pr

hu ty sérií ho m žeme spat it se ženami na rande a z jeho konverzace s Jen se

dozvídáme, že m l n kolikrát vztahu. V pr

hu série o n j projevily zájem dv

ženy – ošklivá Judy a psychicky labilní Allison, kterou p ezdívá Joker (podle zjevné
podobnosti s postavou z komiksu Batman).
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V posledním díle t etí série se na Roye usm je št stí. Roy se dobrovoln p ihlásí
jako fotograf charitativního kalendá e, ve kterém by m ly pózovat dívky ze sedmého
patra. Kalendá

má pomoci sehnat peníze pro lidi trpící šilhavostí. Svým

dobrovolnictvím okouzlí jednu z dívek, Kimberley. Z lehce erotického kalendá e
krásných dívek se nakonec stane rádoby erotický kalendá
traumatizovaný fotografováním polonahých geek

geek . Roy natolik

si není schopný intimní chvíle

s Kimberley užít. Ve tvrté sérii se v prvním díle vzpamatovává z rozchodu a ve tvrtém
díle p ímo chodí se ženou jménem Juliet. I tento vztah však kon í neúsp chem a on
stane sám, jak to v sitcomech s cyklickou narací bývá.
Co se tý e Roye a jeho nerdích vlastností, pak je zde nejz eteln ji výrazná jeho
obliba po íta ových her a komiks . Jeho vzhled pak spíše reprezentuje styl
samozvaného a uv dom lého nerda, který se nebojí ukázat své pravé já. Jde p edevším
o jeho trika s potisky, blíže popsané v kapitole o ikonografii.

4.1.4. Maurice Moss (p edstavitel role Richard Ayoade)
Moss zde zastupuje p edevším roli nerda v jeho základní podob . Jako nerd
vypadá, chová se a je tak i p ijímán svým okolím. Pokud bychom se podívali na
vlastnosti s nerdy spojované, pak bychom u Mosse našli v tšinu z nich.
Za

me u Mossova vzhledu. Moss nosí kosti kované košile, strakaté,

neúm rn dlouhé kravaty a kalhoty s vysokým pasem a krátkými nohavicemi. Když se
pohybuje ve venkovních prostorech, m žeme ho spat it v nemoderní hn dé prošívané
bund s batohem na zádech. K dovršení nerdího vzhledu mu maské i a kostymé i p idali
brýle s výraznými ernými obrou kami a nekontrolovatelný ú es. Jediné, co se od
stereotypu nerda skute

výrazn

odlišuje, je jeho etnicita. Richard Ayoade,

edstavitel Mosse, má totiž africké p edky a svou barvou pleti nezapadá do klasického
obrazu nerda b locha i asiata.
V pr

hu celého sitcomu je n kolikrát poukázáno, že Moss dává p ednost svým

nerdím zájm m p ed spole enským životem „b žných“ lidí. Když mu Jen popisuje
výhody stránek Friendface (Aj ácká podoba Facebooku) – možnost znovu mluvit se
starými známými i flirtovat s lidmi, Moss jí na to odmítav odpoví: „V ím, že mám
na práci lepší v ci, než mluvit s p áteli i flirtovat s lidmi.“ („I think I've got better
things to do than to talk to friends and flirt with people, thank you.”). Ve chvíli, kdy mu
však Jen sd lí, že na Friendfacu m že hrát s lidmi scrabble, tak se p ipojí b hem
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kolika sekund. Když ho Roy ve fotbalové epizod (viz výše) p emluví, aby ho pro své
nov

nabyté v domosti fotbalového slangu doprovodil do hospody, není Moss

z nenadálého množství nových p átel v bec nadšen. Donucen sed t na fotbalové tribun
a sledovat zápas, dává najevo silný nezájem o fotbal a celkov o životní styl t chto lidí
(Ukázka 13226):
Moss - Hurá, nakopnul mí . Te je ten mí támhle. Te ho má ten muž. To je zajímavý
vývoj. Možná nakopne mí . Skute
to ud lal, a to si z ejm vyslouží potlesk.
Roy - Budeš držet hubu, uslyší t .
Moss - Tohle je nejhorší v c na sv .
Roy - Co jsem mohl d lat? Koupil ty lístky p es telefon, zatímco jsme byli v hospod .
žko jsem p ece mohl íct ‘ne’.
Moss - Jenom mi slib, že už s nimi nebudeme d lat nic jiného. Chci se vrátit k tomu být
divný, jsem rád divný, podivnost je všechno, co mám. To a m j jemný styl.

Originál:
Moss - Hooray. He's kicked the ball. Now the ball's over there. That man has it now. That's
an interesting development. Maybe he'll kick the ball. He has indeed and apparently
that deserves a round of applause.
Roy - Will you shut up!
Moss - This is the worst thing in the world.
Roy - What could I do? He bought the tickets on the phone when we were in the pub. I
could hardly say no, could I?
Moss - Just promise me we won't do anything else with them, I want to go back to being
weird. I like being weird, weird's all I've got. That and my sweet style.

Jediným skute ným Mossovým p ítelem je Roy, který má ochraná ské instinkty
a asto se staví do role Mossova staršího bratra. V prvním díle t etí série je Moss
šikanován na své cest do práce, kdy na n j parta chlapc

pok ikuje posm va né

poznámky o jeho brýlích a vlasech. Roy se mu snaží pomocí názorných ukázek
edvést, jak se takovýmto trýznitel m postavit, stejn jako ho kdysi nau il kupovat si
sendvi e. Moss je v pr

hu celého sitcomu vykreslen p edevším coby muž stále

bydlící se svou matkou, jehož jediní kamarádi pocházejí ze sv ta nerd a aj ák .
Sv tlým momentem jeho spole enského života je chvíle, kdy se stane výhercem
v sout ži Final Countdown, ve které jde o tvo ení nejdelších slov z r zné sestavy
souhlásek a samohlásek. Díky svým hláskujícím schopnostem dostane p ístup do
tajného luxusního klubu, kde jsou leny pouze nejúsp šn jší sout žící. Okamžit se
v klubu stane uznávanou celebritou. Atmosféra tohoto exkluzivního místa v sob mísí
prvky mafiánství a rvá ství s intelektuálností a nerdí nevinností – geekovsky vypadající
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muži jsou zde v doprovodu nádherných žen. Moss se rozhodne Royvi klub ukázat,
varuje ho však, že v klubu má trochu odlišnou reputaci. Nasadí si na hlavu intelektuáln
vyhlížející baret a vstoupí do klubu, kde z n j mají všichni respekt a ženy s ním cht jí
navazovat intimní kontakt, tedy zcela opa ná situace od b žného sv ta (Ukázka 14227).
Moss je v klubu vyzván na pouli ní hláskovací souboj, který se vede v duchu klubu
rvá , tedy maskulinního zápasu, nerdí podob zápasu myslí a intelektu.
Moss je n kolikrát spat en, jak hraje po íta ové hry, playstation i deskové hry
s Royem. Ve tvrté sérii prozradí, že hraje hry na hrdiny (RPG – role-playing game).
Vedle t chto klasických nerdích zájm jako jsou po íta e, hry, fantasy a komiksy, je
Moss svým zp sobem i kutil. Sám si vyrobí vlastní m

stresu, záchranný žeb ík pro

ry, aby mohly uniknout z van, a ve druhé sérii vymyslí nejpohodln jší podprsenku,
která kdy byla ženami nošena. Jediným problémem této podprsenky je její p eh ívání,
které ústí ve vzplanutí.
Co se tý e Mosse a jeho vztah
limitované. Jak již bylo

se ženami, jsou jeho zkušenosti velmi

eno, žije se svou matkou. V první sérii se Royovi p izná, že

jedinou ženou, kterou zná, je Jen. K Royovu p ekvapení má i profil na seznamce
(Ukázka 15228):
Moss - au holky, jmenuju se Maurice Moss. Nebo jen Moss. Omlouvám se za kvalitu
zvuku, ale musím tohle nahrávat na záchod v mat in dom . Dívá se na "Diagnóza:
Vražda" a má to naplno. Já z toho šílím. Nicmén , nebojte. Já na té míse sedím, ale
nepoužívám ji.
Co?
Matka - Mossi?
Moss - Ano?
Matka - Co tam d láš?
Moss - Velký bobek, nech m na pokoji!
Matka - Nezapome spláchnout. Ne abys to zase ucpal, jako oby ejn .
Moss - Já vím! Už toho nech! Tohle mi d láš vždycky! Kv li tob se mi to vrací zpátky!
Tak, m j typ...

Originál:
Moss - Hi, girls. My name is Maurice Moss. Or Moss for short. Sorry about the sound
quality but I'm having to do this in the toilet of my mom's house. She's watching
Diagnosis Murder at full volume. And it drives me up the wall. Don't worry, though.
I'm sitting on the toilet but I'm not using it.
What?
Mother - Moss?
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Moss - Yes?
Mother - What you doing in there?
Moss - Number 2s, leave me alone!
Mother - Don't forget to flush the toilet. Don't clog it up like you usually do.
Moss - I know! Just stop doing this! You're always doing this! You're making it going back
in!
Now, my type...

Z ukázky tohoto profilového videa je itelné, že Moss je stále mamin iným
„mazánkem“ a je neobratný p i seznamování. Poznámkami o svých záchodových
zvycích ur it žádnou ženu neokouzlí. Moss si je své neschopnosti navázat kontakt se
ženami v dom. To však neznamená, že o n zájem nemá. Jedinou ženou, která o n j
projevila zájem, je postarší psycholožka, za kterou Moss docházel. Krom polibku však
k ni emu jinému nedošlo.
Moss je obecn neschopný komunikovat s ne-nerdy a ne-geeky.

asto takové

lidi opravuje – jejich výslovnost i nep esné v domosti, íká jim po íta ové vtipy, které
nemohou nikdy pochopit a obecn

neví, jak se chovat v r zných spole enských

situacích. V tomto sm ru musí tedy spoléhat na Royovu a Jeninu pomoc.

4.1.5. Denholm Reynholm (p edstavitel role Chriss Morris)
Denholm je zakladatelem Reynholm Industries. Z nerdího a geekovského
hlediska zde do stereotypu p íliš nep ispívá. Jeho role je vedlejší a asto se objevuje
pouze za ú elem komi nosti, je tedy sou ástí vedlejší narace.
Jeho komi nost vychází z jeho bláznivého chování. Pokud se mu n co nelíbí,
neváhá propustit celý tým i patro zam stnanc . Velmi rychle m ní své názory a nikdy
si u n j nem žeme být jistí, co ekne, i jak se zachová. Denholm je sebev domý,
mocný a bezohledný muž, tedy svým zp sobem opak Roye a Mosse.
S Denholmovou postavou se setkáváme v první sérii. V druhém díle druhé série
spáchá sebevraždu. Poté se ješt n kolikrát v sitcomu coby hv zdný host objeví.

4.1.6. Richmond Avenal (p edstavitel role Noel Fielding)
Richmond je také p echodnou postavou, se kterou se poprvé setkáváme ve
tvrtém díle první série. Richmond kdysi býval Denholmovou pravou rukou ve vedení
spole nosti. Stal se však gothem a tím se dostal na samé dno firemního spole enského
žeb

ku. Již po n kolik let sídlí v tmavé místnosti s po íta ovými servery. M žeme ho

nalézt za

ervenými dve mi Mossovy a Royovy kancelá e, které jsou pod jejich
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dohledem a kam nikdo nesmí vstoupit. Ve tvrtém díle první série ho Jen nechá vyjít
zp t na sv tlo a do sv ta ostatních lidí. I p esto však Richmond tráví v tšinu asu
nevid n za ervenými dve mi.
S postavou Richmonda se setkáme pouze v n kolika epizodách. P edstavuje zde
stereotyp gotha. Nosí erné oble ení, erné dlouhé vlasy a výrazný make-up. Jeho
chování je velmi teatrální. Vyzna uje se vampýrskými rysy a depresivní nihilistickou
náladou, kterou p enáší i na okolí. A koli je skryt p ed o ima ostatních lidí ješt více
než celý IT tým, on sám sebe nepovažuje za horšího, než jsou Roy a Moss. Ani si
nepamatuje jejich jména, a když je Jen všechny t i nazve „pošuky“, tak se proti tomu
velmi ohradí. Vidí je tedy v negativním sv tle.
V teoretické ásti jsme se zmínili o tom, že gothi a nerdi jsou na podobné stran ,
co se tý e oblíbenosti, respektu a jejich vnímání, tedy že oni jsou ti špatní. Richmond je
toho svým zp sobem d kazem. Dokud to byl normáln vypadající a chovající se muž,
jeho názory a v domosti byly respektovány, jakmile se za al oblékat a maskovat
v gothickém stylu, byl vylou en z vyšších pater spole nosti.

4.1.7. Douglas Reynholm (p edstavitel role Matt Berry)
Poté, co Denholm spáchá ve druhé sérii sebevraždu, je Douglas coby jeho jediný
syn právoplatným d dicem celého impéria. Douglasova komická rovina vychází z jeho
sexuální náruživosti.

asto se dostává do komických konflikt

s jinými ženami,

edevším pak s Jen, kv li svému šovinistickému chování. Od chvíle, co se dostane do
ela spole nosti, se snaží Jen svést. Tu však svým chování zcela odpuzuje.
S Royem a Mossem se dostává do kontaktu p edevším, když pot ebuje otev ít
laptop. Protože se však pokouší oslnit Jen, asto se pohybuje v kancelá i IT týmu. Díky
tomu, že Douglas je i p es sv j šovinismus u žen velmi úsp šný, jeho postava p ichází
do kontrastu s Royovou a Mossovou romantickou nezdárností.
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4.2. Narace
Cyklická narace, kdy se vše na konci každého dílu vrátí do podoby p vodní
premise, je v Aj ácích zachována po všechny ty i série. Na za átku každého dílu
nalezneme Mosse a Roye a vlastn také Jen v jejich suterénu, frustrované a nezadané. Je
zde s n kolika výjimkami zachováno i pravidlo, že postavy jsou nepou itelné, nic si
z minulých díl

nepamatují a nem ní se. Dalším cyklickým prvkem, který se zde

nachází, je typické odpovídání na telefonát: „Haló IT. Zkoušeli jste to vypnout a pak
zase zapnout?“, které se pravideln objevuje v každém díle.
V první sérii díky p ítomnosti postavy Denholma se v Aj ácích vyskytuje také
vedlejší komická narace. Denholm je ze všech postav ten nejmén propracovaný a jeho
jedinou skute nou vlastností je jednoduše

eno šílenství a nevypo itatelnost. asto se

v epizodách z ni eho nic objeví, aby pronesl n co zdánliv nesmyslného, p esto však
komického. P íkladem m že být scéna z posledního dílu první série. Denholm zde na
chodb vystraší Roye svou hlasitou mluvou (Ukázka 16229):
Denholm - Promi Royi! Asi mluvím trochu nahlas! Mám v uších ucpávky!
Roy - Pro máte ucpávky?
Denholm - P esn tak!
Roy - Cože?
Denholm - Co je tohle za vychytávku?
Roy - No... Tím tady kradu jídlo z automatu.
Denholm - Jo! To víš, že jo!

Originál:
Denholm - Sorry Roy! I may be speaking louder at the moment because I'm wearing earplugs.
Roy - Why are you wearing ear-plugs? That's right!
Denholm - What? What's this contraption?
Roy - I'm... I'm stealing food from this machine.
Denholm - Yeah! You know I do!

Jak m žeme vid t, scéná ani nedává p íliš smysl a jde zde spíš o komický efekt
Denholmovy nevypo itatelnosti.
Narace Aj ák je tvo ena jedním hlavním p íb hem a n kolika vedlejšími. Tyto
vedlejší p íb hy v pr
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epizody se však p íb hy vždy spojí dohromady. N kdy jde o p íb hy, které si jsou již na
po átku blízké, jindy jde o dv zcela odlišné zápletky.
Za p íklad si vezm me druhou epizodu první série, kde Denholm vyhlásí válku
stresu a hrozí zam stnanc m, že kdo na konci dne bude poci ovat stres, bude vyhozen.
Jenina koup

ervených bot se tak nijak k tomuto p íb hu nevztahuje. To, že boty

zdeformují Jen nohy a donutí ji jít na ošet ovnu, také s válkou proti stresu nijak
nesouvisí. To, že Jen musí jít bosa zp t do kancelá e, s tím taky nemá co do in ní. Na
nohu ji však stoupne d ležitý firemní klient a vyslechne od Jen mnoho nadávek, ímž
Jen celou obchodní transakci zni í. Denholm to dává za vinu stresu a sd lí tak Jen, že
pokud neusp je v testu hladiny stresu, bude vyhozena. To už jsou oba p íb hy spojeny
dohromady a ústí do spole ného konce.
Zápletky v tšiny epizod Aj ák se nej ast ji soust

ují na Jeniny romantické

vztahy, Royovy pokusy o romantické vztahy a Mossovy pokusy o vztahy s ostatními
lidmi. Protože se jedná o pracovní sitcom, objevují se zde také zápletky spojené
s chodem spole nosti – ešení IT potíží, pln ní pracovních úkol a snahu o lepší kariéru.
ítomné komické konflikty jsou pak spojeny p edevším se st etem sv ta nerd a sv ta
ostatních lidí, a už v podob konfliktu lov ka s lov kem, i lov ka s prost edím.
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4.3. Ikonografie
Co se tý e ikonografie spojené se sitcomem, pak se Aj áci p íliš nevymykají
zvyklostem. Natá ecí styl je jednoduchý, aby mohly vyniknout herecké výkony
a p edevším slovní vým ny. Pro komický efekt je v n kolika epizodách tento klasický
sitcomový styl opušt n a jsou zde použity techniky typické pro jiné žánry, jako je horor
(p íkladem je úvodní scéna s Richmondem) i romantika.
Hudební doprovod je minimální, a pokud se n jaký objevuje, je ve v tšin
ípad p ímo sou ástí d je, nikoli jeho podbarvením. Pokud je hudba využita pro
podbarvení scény, pak je tak u in no s komickým efektem. P íkladem m že být scéna
hned z prvního dílu. Roy, Moss a Jen se rozhodnou zlepšit reputaci IT odd lení. P i
scén , kdy se snaží p ijít na vhodný nápad, je použita charakteristická hudba ze seriálu
A-Team (Ukázka 17230). Nejenže tato hudba odkazuje k Denholmovu oblíbenému týmu,
edevším tak dává celé scén nový rozm r. V p vodním seriálu byla tato hudba
používána jako podkreslení pro scény, ve kterých celý ty lenný A-team pracoval na
tvorb geniálních a sofistikovaných plán , díky nimž zachránil celou zápletku. Zdá se
tak, že Roy, Moss a Jen také pracují na geniálním a sofistikovaném plánu. To, že
nakonec p ijdou s jednoduchou pozvánkou na párty, vyznívá komicky.

4.3.1. Úvodní zn lka
Animovaná úvodní zn lka vcelku dob e charakterizuje celou premisu sitcomu
(Ukázka 18231). Nejd íve vidíme po íta s blikajícím nápisem „Selhání“. Následn se
u n j objevuje postava Roye, jak buší do klávesnice rozbitého po íta e kladivem. Hned
na to se objeví Moss, který se k ni ení p idá. Jako t etí se objevuje Jen s bi em v ruce,
snažící se usm rnit jak Mosse tak Roye. Cizí ruka, pat ící jednomu z neur itých
zam stnanc , zatáhne za splachovadlo, ímž všechny t i spláchne na samé dno budovy,
do suterénu. Zde si Roy te komiks, Moss pracuje a Jen p ihlíží. Celá zn lka tak
nazna uje, že Roy a Moss berou opravování po íta

jako nutné zlo, že Jen je vlastn

hlavn hlídá a že ostatní zam stnanci rad ji ani aj áky necht jí vid t.
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4.3.2. Interiéry a rekvizity
Nejd ležit jšími interiéry celého sitcomu jsou Royova a Mossova, Jenina
a Denholmova/Douglasova kancelá . V pr

hu ty sérií nám jsou také p edstavena

obydlí hlavních hrdin , která veskrze korespondují s podobou jejich kancelá í.
Nejprve se krátce zastavme u úvodního dílu celého sitcomu, kde je
prost ednictvím podoby interiéru dob e nastín n rozdíl mezi IT odd lením a ostatními
zam stnanci. Ve scén , kde Denholm vede Jen k výtahu, aby jí ukázal její nové
sobišt , si m žeme povšimnout, jak ist , modern a jednoduše vyšší patra vypadají.
Lidé procházecí se po chodbách jsou mladí, krásní a p itažliví. Výhled z oken je
uchvacující. Luxusní spole né toalety p ímo vyzývají k milostným aférám. Již ve
výtahu je jasné, že suterén není p ív tivé místo – tla ítko vypadá zašle, sta e a bliká.
Chodba vedoucí k IT odd lení se stala firemním skladišt m pro nepot ebné v ci
a popelnice. V pozadí slyšíme nep íjemný hluk z r zných stroj . Spole né záchody
v suterénu jsou špinavé a okupované odporným chlapem, který práv dokon uje svou
pot ebu. Tento diametrální rozdíl mezi suterénem a vrchními patry zde zastupuje
i rozdíl ve vnímání zam stnanc pracujících v horních patrech a IT odd lením.
Royova a Mossova kancelá je pak plná ikonografie spojené s nerdy, geeky
a aj áky. Z prvního pohledu jde o chaos a velký nepo ádek. Na zemi, policích a sk íních
se skladují po íta ové sou ásti, jako monitory, klávesnice, kabely, grafické desky apod.,
které dotvá ejí obraz IT odd lení. Vedle sou ástek moderních po íta

se zde také

skrývají historické kousky ze 70. a 80. let jako nap íklad Sinclair ZX81, zmín ný
v první epizod . Všude kolem kancelá e jsou vystaveny postavi ky z r zných her, film
a komiks . M žeme si také povšimnout r zných deskových her a starých
ístroj – rádií, fotoaparát a reproduktor . Po všech plochách jsou polepeny r zné
filmové plakáty a nálepky spojené s Electronic Frontier Foundation, neziskovou
spole ností, zabývající se obhajobou digitálních práv. Vedle knih, týkajících se
programování a opera ních systém , se zde povaluje také množství sitcom . V pr
ty

sérií kancelá

hu

projde n kolika zm nami. Tyto zm ny ani tak nesouvisejí

s rozestavením nábytku, jako spíše s práv využitými rekvizitami. V první sérii zde
evládá ponurost, chaos a nepo ádek, ve druhé sérii dojde k výraznému vy išt ní
a uspo ádání prostoru. Ve t etí sérii se prostor op t za íná zapl ovat a ve tvrté sérii už
žeme pozorovat po íta ové sou ástky v kuchy ce i v chodb
I p estože je kancelá ve tvrté sérii ješt p epln

p ed kancelá í.

jší než v první, není již tolik tmavá.
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V protikladu

k

Royov

a

Mossov

kancelá i

pak

stojí

a Denholmova/Douglasova kancelá . V prvním díle je Jenina kancelá

Jenina
ve stavu

skladišt , ze kterého si Jen vytvo í modern a žensky vyhlížející prostor s kv tinami,
sv tlými barvami a jednoduchou uspo ádaností. Ve tvrté sérii už m žeme pozorovat,
že i Jenina kancelá se více zaplnila potisky a r znými nefunk ními p edm ty.
Denholmova kancelá je modern za ízená, je ale velmi strohá a bez osobnosti, což
idává na jeho nevypo itatelnosti. Stejn tak Douglasova výzdoba kancelá e, plná
um leckých d l se sexuálním motivem, podtrhuje jeho charakteristické rysy.
ležitým prvkem tohoto sitcomu je pak také Royovo a Mossovo oble ení.
Moss v typický nerdí vzhled jsme již p iblížili. Roye vídáme nej ast ji nosit džíny
a jednoduchá trika. Co je však pro geekovskou a nerdí ikonografii to podstatné, jsou
potisky t chto tri ek, které asto odkazují ke geekovským a nerdím témat m i jejich
humoru. V prvním díle ho m žeme spat it v triku s obrázkem Mao Ce-tunga s Rudou
knížkou v ruce a akronymem RTFM, který znamená: „

te ten pod laný manuál“

(„Read the fucking manual“). M žeme ho spat it s potiskem odkazující na staré
po íta ové hry Pacman a Space Invaders, i s potiskem se vzkazem pro p ihlížející jako:
tu tv j e-mail“‚ „Tady nepracuji“ nebo ‚„Vidím hloupé lidi“ (což je zárove odkaz na
film Šestý smysl a známou v tu „Vidím mrtvé lidi“). Také na n m m žeme najít potisk
ipomínající filmy Kruh a Battle Royale

i komiksovou postavu Flashe a mnoho

dalších.
Celkov jsou zde nerdi a aj áci prezentováni v negativním sv tle. Nejde však
o negativní postavy, ty by v sitcomu nefungovaly. Roy i Moss jsou hrdiny svého
prost edí, toto prost edí však není osl ující a krásné. Jde spíše o britský sarkastický
pohled na tématiku aj ák a nerd . To, že je zde na nerdy pohlíženo v nep itažlivém
sv tle, dosv

uje i díl, kdy se fotí geekovský kalendá . Když se Jen ptá, zda Roy

sehnal své nejlépe vyhlížející geekovské kamarády, m žeme vid t partu lidí podobných
Mossovi – brýle, neupravené vlasy, nepadnoucí oble ení a rozt kané pohyby (Ukázka
19232). Producent m nevadí ukázat temné a nechutné stránky aj ák , nebojí se ze svých
hrdin ud lat naprosté idioty, hulvátsky se chovající k ostatním. Naopak si z hrdin
lají srandu a neváhají je postavit do trapných situací. Tomu nasv

uje i herecké

obsazení, jejich podoba a hraní – ani Roy ani Moss zde nevypadají p itažliv a v tšina
jejich pohyb nasv
232
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5. Analýza Teorie Velkého T esku
5.1. Postavy
Hlavními postavami ve všech p ti sérií jsou experimentální fyzik Leonard, jeho
spolubydlící, teoretický fyzik Sheldon, a Penny, servírka v restauraci Cheesecake
Factory a aspirující here ka. Vedlejšími postavami jsou letecký inženýr Howard
a astrofyzik Raj. Leonard, Sheldon, Howard a Raj pracují v Kalifornském technickém
institutu v Pasaden . Od

tvrté série se pravideln

také m žeme setkávat

s mikrobioložkou Bernadette a neurobioložkou Amy.
Postavy a jejich životy se v pr

hu sérií vyvíjejí, jejich cykli nost tak není

ísn dodržována. Ze za átku sitcomu, p edevším v prvních dvou sériích není jejich
vývoj p íliš výrazný a postavy jsou v každé epizod na stejném bod jako v p edchozích
epizodách – Howard a Raj nezadaní, Leonard zamilovaný do Penny, Sheldon spokojený
se svým racionálním a logickým sv tem, Penny jako element normálnosti. Se t etí sérií
se v tšina z toho zm ní, Penny a Leonard spolu za nou chodit, ímž naruší jednu
z hlavních p íb hových cyklických linií. V pr

hu té samé série dojde k jejich

rozchodu, p íb h se však už nevrátí do p vodního statusu quo. P edevším pak ve tvrté
sérii vstoupí do sitcomu postavy Bernadette coby Howardovy p ítelkyn a Amy v roli
Sheldonovy spole nice. Jedinou postavou, která se skute

nevyvíjí a z stává stále

stejná, je pak Raj.

5.1.1. Nerdí/geekovský kvartet
Nerdy a geeky zde zastupuje úst ední mužská tve ice – Leonard, Sheldon,
Howard a Raj. Protože se jedná o nejlepší kamarády, tráví spolu v tšinu asu a sdílejí
spolu mnoho geekovských a nerdích zájm , aktivit a charakteristik. Ty zde probereme
nejd íve v rámci celé tve ice a následn se na jednotlivé postavy a jejich individuální
komické konflikty a roviny podíváme zvláš .
Všichni ty i hrdinové si jsou své geekovosti a nerdovosti v domi, stejn tak si
uv domují, jak tato charakteristika s sebou nese následky p edevším v jejich milostných
a spole enských vztazích. M žeme zde sledovat jistou hierarchii odvozenou od stupn
jejich nerdovosti a geekovosti. Hned v první epizod Sheldon okomentuje Leonardovy
šance s Penny, ve srovnání s Howardem a Rajem jako velmi vysoké: „Nevím, jaké jsou
tvé vyhlídky globáln , ale co se tý e populace v tomhle aut , jsi u in ný playboy.”

88
(„I don't know your odds in the world as a whole but as far as the population of this car
goes, you're a veritable mac daddy.”). Leonard je skute

nejnormáln jším z celé

party. Za ním následuje Howard a Raj s výst edn jším chováním. Sheldon je velmi
specifickou postavou a ze všech ty je nejvíce odtržen od skute ného „b žného“ sv ta
a spole nosti. V našem chápání rozdílnosti nerd a geek je Leonard ozna en díky své
mí e normálnosti za geeka. Howard, Raj i Sheldon pak spadají spíše do negativn jšího
ozna ení nerd, protože reakce ostatních na n jsou asto záporné povahy, a už jde
o Howardovy pokusy o svád ní žen, Sheldonovu povýšenost

i Rajovo chování

v p ítomnosti žen.
Spole né zájmy
První scény epizod p ed úvodní zn lkou pravideln zachycují naše ty i hrdiny
v pr

hu aktivity spojené s geekovskými a nerdími zájmy, a už to je hraní všelijakých

her (deskové, videohry, karetní, slovní, v domostní i online hry), nakupování komiks ,
sledování fantasy a sci-fi film

i seriál , provád ní fyzikálních pokus nebo vyráb ní

zných p ístroj a robot . Vedle t chto zájm je m žeme sledovat p i zcela b žných
aktivitách jako bowling a karaoke, které však jsou provád ny v nerdím stylu
prost ednictvím simula ní Nintendo konzole, tedy ne venku mezi lidmi, ale v pohodlí
a bezpe í obývacího pokoje.
(Ukázka 20

233

asto po ádají filmové, seriálové

i herní maratony

):

Howard - Dob e, už jen pár krok . A...jsme tu, pánové, Brány Elzebobu.
Sheldon, Raj, Howard - Dobrotivý bože.
Leonard - Nepanika te, o tohle jsme se posledních 97 hodin snažili.
Howard - Do st ehu. Za tou branou je horda ozbrojených goblin , kte í stráží me
Azerothu.
Leonard - Vále níci, taste zbran . Kouzelníci, pozvedn te h lky.
Sheldon - Nabito a odjišt no.
Howard - Raji, zni tu bránu.
Raj - Ni ím bránu. Ctrl, shift...B!
Panebože, tolik goblin !
Howard - Nest jte tam tak, sek a krok, sek a krok!
Leonard - Držte formaci!
Howard - Leonarde, jeden je za tebou.
Leonard - V pohod , mám chápavý ocas, vy ídím ho.
Raj - Mám ho, Leonarde. Dnes si ochutím medovinu gobliní krví.
Leonard - Raji, ne, je to past! Obkli ují nás!
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Raj - Dostane m !
Howard - Sheldone, dostane Raje. Použij uspávací kouzlo! Sheldone... Sheldone?
Sheldon - Mám me Azerothu!
Howard - Zapome na me , Sheldone, pomoz Rajovi!
Sheldon - Sheldon už není. Jsem Pán me e!
Howard - Leonarde, pozor!
Leonard - Sakra, my tu umíráme!
Sheldon - Sbohem, k upani!
Leonard - Ten parchant se teleportoval!
Raj - Prodává me Azerothu na eBay.
Leonard - Ty jsi nás zradil pro peníze? Co jsi za ?
Sheldon - Jsem temný elf. Vy si ne tete charakteristiky postav?
Po kat, po kat, po kat! N kdo práv kliknul na „Koupit hned“.
Howard - Já jsem Pán me e!

Originál:
Howard - Alright, just a few more feet. And... here we are, gentlemen, the Gates of
Elzebob.
Sheldon - Good Lord.
Leonard - Don't panic. This is what the last 97 hours have been about.
Howard - Stay frosty. There's a horde of armed goblins on the other side of that gate
guarding the Sword of Asaroth.
Leonard - Warriors, unsheathe your weapons. Magic wielders, raise your wands.
Sheldon - Lock and load.
Howard - Raj, blow the gates.
Raj - Blowing the gates. Control, shift... B!
Oh, my God, so many goblins!
Howard - Don't just stand there, slash and move!
Leonard - Stay in formation!
Howard - Leonard, you got one on your tail.
Leonard - My tail's prehensile. I'll swat him off.
Raj - I got him, Leonard. Tonight I spice my mead with goblin blood.
Leonard - Raj, no, it's a trap! They're flanking us!
Raj - He's got me!
Howard - Sheldon, he's got Raj. Use your sleep spell! Sheldon!
Sheldon - I've got the Sword of Asaroth!
Leonard - Forget the sword, Sheldon, help Raj!
Sheldon - There is no more Sheldon. I am the sword master!
Howard - Leonard, look out!
Leonard - Damn it, man, we're dying here!
Sheldon - Good-bye, peasants!
Leonard - The bastard teleported!
Raj - He's selling the Sword of Asaroth on eBay.
Leonard - You betrayed us for money? Who are you?
Sheldon - I'm a rogue night elf. Don't you people read character descriptions?
Wait, wait! Somebody just clicked "Buy it now."
Howard - I am the sword master!
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Z této ukázky je z etelné, že hraní online her, p edevším pak RPG je pro hrdiny
ležitou sou ástí jejich volného asu a neváhají mu v novat i probd lé noci. Celý
pr

h bitvy o me velmi prožívají zcela otev enými výk iky i výraznou

í t la. Své

herní postavy si p ivlast ují, dávají jim jejich vlastní p íb hy a charakteristiky, podle
kterých ídí jejich chování, jak m žeme pozorovat u Sheldonova elfa. Vedle prezentace
geekovské a nerdí odhodlanosti hrát hry v intenzivním tempu, je zde také prezentován
sb ra ský rys, kdy Sheldon prodává virtuální me , protože ví, že o n j bude v kruhu
geek a nerd zájem, což vzáp tí dokazuje Howard koupí tohoto me e.
Pokud epizody neza ínají p ímo aktivitou, pak hrdiny m žeme zastihnout p i
jídle i na chodbách, jak debatují nad geekovskými a nerdími tématy – problém p i
hypotetické teleportaci, ešení paradoxu cestování asem, diskutování nad zp sobem
išt ní Supermanova obleku nebo témata v deckých teorií, objev , nových technologií
apod. Tato témata

eší zcela vážn

v deckým zp sobem s použitím logických

argumentací a p esných termín , a už jde o hypotetické situace z komiksových sv
i skute né p írodov dné teorie, což nasv

uje jejich oddanosti svým zájm m

a v domostem (Ukázka 21234):
Leonard – Nechceš se k nám p idat, máme thajské jídlo a maraton film se Supermanem?
Penny - Maraton? Kolik je film se Supermanem?
Sheldon - To nemyslíš vážn , že?
Penny - Mám ráda ten, kde Lois Lanová padá z helikoptéry, Superman za ní zasviští a chytí
ji. Který díl to je?
Všichni - První.
Sheldon - Je ti jasné, že ta scéna je plná v deckých nep esností.
Penny - Ano, já vím – lidé nelétají.
Sheldon - Ne. P ipus me, že m žou. Lois Lanová padá, s po áte ním zrychlením 9,75
metr za sekundu na druhou. Superman se vrhne dol , aby ji zachránil s rukama jako
z oceli, nataženýma p ed sebou. Sle na Lanová, které momentáln putuje rychlostí
193 kilometr za hodinu, do nich narazí a je okamžit rozkrájena na t i totožné kusy.
Leonard - Pokud Superman nedosáhne její rychlosti a nezpomalí.
Sheldon - A kde m j milý? Je p l metru nad zemí. Up ímn , kdyby ji opravdu miloval,
nechal by ji rozplácnout se na chodníku. To by byla milosrdn jší smrt.

Originál:
Leonard - Do you wanna join us for Thai food and a Superman movie marathon?
Penny - A marathon? Wow, how many Superman movies are there?
Sheldon - You're kidding, right?
Penny - I do like the one where Lois Lane falls from the helicopter and Superman swoops
down and catches her. Which one was that?
234
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Všichni - One.
Sheldon - You realize that scene was rife with scientific inaccuracy?
Penny - Yes, I know, men can't fly.
Sheldon - No, let's assume that they can. Lois Lane is falling. Accelerating at an initial rate
of 32 feet per second. Superman swoops down to save her by reaching out two arms
of steel. Miss Lane, who is now traveling at approximately 1 20 miles an hour, hits
them and is immediately sliced into three equal pieces.
Leonard - Unless Superman matches her speed and decelerates.
Sheldon - In what space, sir? In what space? She's 2 feet above the ground. Frankly, If he
really loved her, he'd let her hit the pavement. It would be a more merciful death.

Zanícená debata dále pokra uje. Za povšimnutí zde stojí fakt, že p ijímají
Supermana jako létajícího muže z oceli, vadí jim však, že filma i nejsou schopni s tímto
prvkem správn fyzikáln pracovat. Jsou schopni vést dlouhé rozhovory a uplat ovat u
toho své znalosti z oblasti fyziky a matematiky.
Vedle spole ných zájm spolu sdílí také spole ný nezájem o sport. Jediným
sportem, který skute

, i když ne p íliš úsp šn , praktikují, je univerzitní paintball. Je

to pro n

strategická bitva s jasnou linií velení, ve které m žou používat nejen

v podstat

neškodné zbran , ale p edevším teoretické znalosti boje a strategie.

V pr

hu p ti sérií je m žeme vid t provád t i jiné sporty, jako box, jízdu na koni i

lukost elbu, jde však op t o simulace v bezpe í domova – nerdí verzi sportování. Ke
sportu p istupují p edevším teoreticky a pragmaticky (Ukázka 22235):
Sheldon - Pro to d láš?
Penny - Je dobré si p ed b hem protáhnout svaly.
Sheldon - Dob e.
Penny - Dob e, tak za neme, dotkni se palc na nohou.
Fajn, te ty.
Sheldon - Vždy to d lám.
Penny - Skv le. Dobrá práce.
Fajn, ud láš tohle?
Sheldon - To se nikdy nedozvíme.
Penny - Dob e, tak se zah ejeme p i b hu.
Sheldon - Dob e.
Penny - Dob e, tak jdem.
Sheldon - etl jsem n co o biomechanice. Myslím že budeš p ekvapená mým...

Originál:
Sheldon - Why are you doing that?
Penny - It's good to stretch your muscles before you run.
Sheldon - All right.
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Penny - All right, let's start with a toe touch.
Okay, you do it.
Sheldon - I am doing it.
Penny - Oh. Wow. Good job.
Okay, um, can you do this?
Sheldon - We'll never know.
Penny - Okay, let's just warm up on the run.
Sheldon - Okay.
Penny - Okay, let's go.
Sheldon - I've been reading up on biomechanics. I think you'll be surprised at my...

Nejenže je zde vid t, že Sheldon nedokáže provést základní cviky, m žeme zde
i sledovat jeho teoretickou p ípravu na celý proces b hání. P edtím, než spadne ze
schod , by se rád pod lil i zajímavosti, o kterých se do etl o biomechanice, což sv

í

o jeho radosti z nových v domostí a s možnosti se o tyto nové znalosti s n kým pod lit.
Jejich dalším zájmem jsou pak v domosti obecn jak z jejich v dních obor , tak
i zcela mimo n . Howard hovo í n kolika jazyky, nebo je v nich alespo schopen
flirtovat, v etn znakové

i. Je to také velký znalec technik svád ní, který používá

i v praxi, v tšinou neúsp šn . P edevším je pro tuto vlastnost znám Sheldon, který
o sob tvrdí, že coby fyzik rozumí chodu vesmíru a všemu co tento vesmír obsahuje.
Funguje zde v roli „všeználka“.
Sb ratelství je také jejich oblíbenou zábavou. Všichni mají velkou kolekci
komiks , postavi ek, rekvizit, kostým

i origináln zabalených fantasy a sci-fi hra ek.

Spole enský život
Jejich spole enský život je omezen jejich geekovským a nerdím podivínstvím na
setkávání se s lidmi podobného ražení, p edevším s jejich univerzitními kolegy, se
kterými jsou schopni lehce komunikovat, protože všichni mluví a rozum jí v deckému
jazyku236. Lze íci, že spole enský život pro n p edstavují jejich spole né aktivity,
pravidelné hraní her, docházení na ve

e a ob asné spole enské univerzitní akce. Toto

rutinní chování a uzav enost ve sv
považované za zbyte né mrhání asem

236

237

geek

a nerd

je „b žnými“ lidmi

:

Ve v deckém jazyce se používají termíny, složité v tné konstrukce a logické argumenty, aby byla
komunikace co nejp esn jší.
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Leonard – Tvo íme tak skv lý tým. Možná bychom n kdy mohli zkusit zajít na pár Halo
turnaj .
Penny - Nebo bychom mohli prost žít.
Leonard – Hádám, že ty takovou možnost máš.

Originál:
Leonard - We make such a good team. Maybe we could enter a couple of Halo tournaments
sometime.
Penny - Or we could just have a life.
Leonard - I guess for you that's an option.

Penny zde s Leonardem hrála hru Halo. I p estože to pro ni byla zábava a byla
ve h e dobrá, to nepovažuje za nic jiného než za ob asnou ne-li ojedin lou záležitost.
A tak, když se jí Leonard ptá, zda by s nimi necht la hrát ast ji a být v tší sou ástí
celého procesu Halo hraní, odpovídá negativn , protože v tom pro sebe nevidí žádnou
smysluplnou innost. Leonard to chápe, a p ijímá její od vodn ní, ví však, že pro n j
(p enesen i pro ostatní t i) „normální“ život není možný.
Pokud se dostanou do spole nosti „normálních“ lidí, jako v baru

i

v supermarketu, jejich komunika ní a spole enské chování naráží na nepochopení
a n kdy i na odpor.

asto ani neví, jak se správn chovat, jaké jsou spole enské

konvence a jak se do takové spole nosti za adit. P íkladem m že být Pennina
halloweenská párty v kostýmech (Ukázka 23238):
Leonard - Chci poznat Penniny p átele, ale...Nevím, jak s t mi lidmi mluvit.
Sheldon - Tak to bych ti mohl pomoct.
Leonard - Jakto?
Sheldon - Stejn jako když Jane Goodallová pozorovala opice, zpo átku se mi jejich
interakce zdály zmatené a nestrukturované. Ale pak se objevily vzory chování. Mají
sv j vlastní jazyk, jestli chceš.
Leonard - Pokra uj.
Sheldon - Zdá se, že nov p íchozí p istupují k existující skupin s pozdravem: "No,
nejsem na káry?" což se setká se souhlasným sborovým "No ty vole."
Leonard - A pak se stane co?
Sheldon - Dál jsem se zatím nedostal.

Originál:
Leonard - I wanna get to know Penny's friends. I just...I don't know how to talk to these
people.
Sheldon - Well, I actually might be able to help.
Leonard - How so?
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Sheldon - Like Jane Goodall observing the apes...I initially saw their interactions as
confusing and unstructured. But patterns emerge. They have their own language, if
you will.
Leonard - Go on.
Sheldon - Well, it seems that the newcomer approaches the existing group...with the
greeting, "How wasted am I?" which is met with an approving chorus of "Dude."
Leonard - Then what happens?
Sheldon - That's as far as I've gotten.

Jejich schopnost se seznamovat s ostatními a mluvit s nimi je pro n limitovaná
jejich nízkým sebev domím a nezkušeností v takovýchto situací, nejsou jisti, jaký je
správný postup a protokol. Sheldon v v decký, až laboratorní p ístup k chování
ostatních potvrzuje jejich odtržení od b žného života a reality. Leonardova touha stát se
spole enským

lov kem pak prezentuje jeho nespokojenost s jeho neohrabaností,

stydlivostí a neschopností být v tomto sm ru „normáln jším“.
Jejich omezený rozsah p átel je také daný tím, že v mladších letech byli všichni,
s výjimkou Raje, vyr stajícího v Indii, šikanováni a už na škole i d tmi ze sousedství.
Takto trýzn ní lidé pak hledají p edevším spole nost sob podobnou. Šikanování je
v sériích zmín no mnohokrát. Tímto st edoškolským týráním si prošla také Amy
a Bernadette. Oproti tomu Penny, aniž by si to sama uv domovala, hrála asto roli
uzurpátora, což souhlasí s klasickou americkou st edoškolskou stratifikací, kdy
populární d ti s nep íliš dobrými studijními výsledky znep íjem ují život dobrým
a zapáleným student m.
Nedostatek mužnosti
Stereotyp o nedostatku mužnosti je zde prezentován p edevším jejich
odmítavým p ístupem k fyzické innosti, konfrontacím, sportu a bojácností. Bojácnost
je stejn jako v Aj ácích ukázána na strachu z pavouk , kdy na záchranu musí p ijít
Penny: „OK, hotovo. Podívejte, kluci, pro p íšt , nevadí mi zabíjet ty velké pavouky,
ale aspo ty malé byste mohli zkusit sami.“ („OK, it’s done. Look guys, for the future
I don’t mind killing the big spiders, but you have to at least try with the little ones.“).
O sportu jsme již psali výše. Vyhýbání se fyzickým innostem a konfrontacím
vychází p edevším z jejich nízké fyzické kondice a nedostate né svalové hmoty, které si
jsou v domi. P íkladem m že být situace, kdy se Leonard rozhodne dostat z Pennina
bývalého p ítele Kurta, svalnatého vysokého alfa samce, peníze, které Penny dluží.
Požádá Sheldona, Raje a Howarda o pomoc. Sheldon jeho nápad vydat se proti Kurtovi
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pokládá za sebevražednou misi bez šance na úsp ch. Nakonec Leonarda doprovodí.
Když stojí p ed Kurtovým bytem, jsou velmi realisti tí ohledn celé situace a tuší, co
bude následovat (Ukázka 24239):
Leonard - Je tedy každému jasný plán?
Howard - Ano. Koothrapalli se po rá, já se pozvracím, Sheldon ute e a ty um eš.
Nem li bysme si srovnat as?
Leonard - Vždy jsme ty i a on jen jeden.
Sheldon - Což znamená, že jeho triumf bude ješt v tší. P vci o n m budou psát písn .
Leonard - Dob e, a co to ud lat takhle? Já budu mluvit a vy budete prost stát za mnou a
budete se snažit tvá it... hroziv .

Originál:
Leonard - Is everyone clear on the plan?
Howard - Yes, Koothrappali's going to wet himself, I'm gonna throw up, Sheldon's gonna
run away, and you're going to die.
Shall we synchronize our watches?
Leonard - Guys, there are four of us and one of him.
Sheldon - Which means his triumph will be even larger. Minstrels will write songs about
him.
Leonard - How about this? I'll do the talking. You just stand behind me and try to look
formidable.

Z této ukázky je jasné, že si jsou velmi dob e v domi svých omezení a neváhají
si p iznat, že po fyzické stránce mužní nejsou.
Leonard je ze všech nejmužn jší (viz níže). Sheldonovi, vzhledem k tomu, že
nemá žádné romantické ambice, jeho nemužnost není na obtíž. Howard se domnívá, že
koli je nedostate

mužný, co se tý e svého vzhledu a postavy, tak to dostate

nahrazuje svými domn lými schopnostmi ve flirtování a romantickým chováním. Jeho
zp soby svád ní pro n j znamenají mužnost. Rajova mužnost je pak zpochyb ována ze
všech nejvíce a bude probrána níže.
Komunikace
Celá tve ice má potíže úsp šn komunikovat s b žnými lidmi. Nejde zde pouze
o jejich geekovost a nerdovost, jde také o jejich v decké znalosti. Coby v dci, experti
ve svých oborech, vysoce inteligentní lidé, mají problém zapojit se do konverzace
s ostatními lidmi. Nejenže svým zp sobem používají jiný, v decký jazyk, asto nejsou
schopni pochopit, co ostatní íkají kv li slangu, sarkasmu a ironii.
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Ze všech nejh e je na tom Sheldon, pro kterého je jeho v decký p ístup ke
komunikaci další komickou rovinou, jež bude probrána níže. Co se tý e ostatních,
nejlépe je na tom s komunikací s okolím Howard. Ten totiž mimo rámec nerd a geek
komunikuje p edevším se ženami a a koli je jeho flirtování s odporem odmítáno,
neznamená to, že jim ženy nerozum jí, práv naopak. Rajova a Leonardova komunikace
je pak také více rozebrána v ásti o individuálních postavách.
ítomnost nemoci
S nerdy a geeky je také spojen stereotyp nemoci. Protože nerdi a geekové jsou
asto vid ni jako lidé sedící u po íta e v tmavém suterénu žijící na nezdravém jídle,
jsou spojováni s nemocemi obecn . Nej ast ji je s nimi zmi ován Asperger v syndrom
i slabší formy autismu.
Sheldon je mnoha diváky považován za

lov ka trpícího Aspergerovým

syndromem. Pokud se podíváme na Nugentovu tabulku z kapitoly 2.7.7 m žeme
sledovat, že Sheldonovo chování v ur ité mí e odpovídá v tšin popsaných bod :
Sheldon se zabývá v dou a inženýrstvím.
Vyhýbá se fyzickým st et m s ostatními lidmi.
ovité pohyby se u n j projevují p edevším, když po n m n kdo chce n kdo,
aby lhal, nebo když jsou jeho znalosti považovány za nedostate né.
Pravidla v Sheldonov život hrají d ležitou roli. Samotné soužití s Leonardem
je podmín no Úmluvou spolubydlících („Roommate Agreement“), pravidla na
která se Sheldon asto odkazuje. Stejn tak i p átelský vztah s Amy, který je
v páté sérii povýšen na vztah „romantický“, je podmín n Úmluvou, podle které
se ídí periodicita jejich sch zek i postup pro vyžádání si návšt vy rodi .
Ve své komunikaci s ostatním není schopen empatického vcít ní a asto ani
porozum ní neverbální

i ostatních.

Opakující se pohyby jako tiky Sheldon nemá, ale díky p ítomnosti mírné
obsesivn kompulsivní poruše (OCD) je jeho život založen na opakující se
rutin , která za íná rituálním klepáním na dve e a kon í pravidelným již
od d tství naplánovaným chozením k holi i.
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Co se tý e jeho zam ení se na ur itý subjekt, je zam en na sv j v decký
výzkum a Nobelovu cenu, kterou by rád získal. P edevším je pak siln zam en
na svou osobu a svou spokojenost, a už to p sobí na okolí jakkoli.
koli tedy tyto znaky jsou v sitcomu p ítomné, Asperger v syndrom není
nikdy zmín n. Samotní producenti a tv rci tvrdí, že Asperger v syndrom do sitcomu
nezamýšleli vložit a pokud se zdá, že je zde p ítomný, nejde o zám r. Sheldon možná
netrpí Aspergerovým syndromem, rozhodn však má, jak již bylo

eno OCD, fobii

z ne istot a bakterií.
Ostatní t i jsou také postižení r znými nemocemi, které mohou v o ích ostatních
prezentovat další fyzickou nedokonalost a snížení jejich p itažlivosti. Leonard trpí
intolerancí laktózy, astmatem, nedokonalým zrakem a nedokáže zpracovat kuku ici.
Howard má ob asnou srde ní arytmii a je siln alergický na o echy. Raj trpí selektivní
motou.
Kreativita
Svou kreativitu prokazují p edevším v upravování her, a už vytvá ením nových
karti ek a postavi ek, hraní slovních her v klingonštin nebo p idáváním pravidel
a p ekážek. P íkladem jsou nap íklad Špionské šachy tajných agent , kdy jeden z hrá
musí úsp šn projít laserovým polem p edtím, než je mu dovoleno pohnout s figurkou
(Ukázka 25240). P edevším pak Sheldon projevuje svou kreativitu vytvá ením nových
her, jako jsou jeho šachy pro t i hrá e nebo hra Výzkumné laborato e („Research
Labs“).
Vedle kreativního vytvá ení nových v ci jsou také kreativní ve svém myšlení
a p edstavivosti. Jsou schopni vést vážné diskuse nad zcela smyšlenými fantasy a sci-fi
sv ty (filmovými, televizními, komiksovými i jejich vymyšlenými) a v hlav vytvá et
nejr zn jší argumentace nad tím, jak je možné, že Superman není oslaben svým
kryptonickým potem. P íkladem také m že být jejich verze bitvy o Gettysburg
z Americké ob asné války (Ukázka 26241):
Sheldon - Dob e! P esouvám svoji p ší jednotku. Rozší enou d lost electvem ork z Pána
prsten . Napadneme z boku dobrovolníky z Tennesse. A Sever op t vyhrává bitvu u
Gettysburgu.
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Howard - Ne tak rychle! Nezapome , Jih má ješt dv p ší jednotky, navíc Supermana a
Godzillu.
Leonard - Ne, orkové jsou kouzelní. Superman je bezbranný v i kouzl m. Nezmi uji, že
jsi ztratil Godzillu proti Illinoiské kavalerii a Hulkovi.
Raj - Pro nenecháš Robert E. Leeho s Shivou a Ganeshou?
Penny - Jste p ipraveni si objednat?
Howard - Vydrž, zlato.
Shiva a Ganesh, Hinduisti tí bohové, proti celé Spojenecké armád ?
Leonard - A ork m.
Penny - Vrátím se.
Raj - Pardon. Ganesh je Odstranitel p ekážek a Shiva je Ni itel. Až kou ustoupí, Abraham
Lincoln bude mluvit hindsky a pít mátový ají ek.

Originál:
Sheldon - All right! I'm moving my infantry division. Augmented by battalion of orcs from
Lord of the Rings. We flank the Tennessee volunteers and the North, once again,
wins the battle of Gettysburg.
Howard - Not so fast! Remember, the South still has two infantry divisions, plus Superman
and Godzilla.
Leonard - No, orcs are magic. Superman is vulnerable to magic. Not to mention you
already lost Godzilla to the Illinois cavalry and Hulk.
Raj - Why don't you just have Robert E. Lee charge the line with Shiva and Ganesh?
Penny - You guys ready to order?
Howard - Hang on, honey.
Shiva and Ganesh, the Hindu gods, against the entire Union army?
Leonard - And orcs.
Penny - I'll be back.
Raj - Excuse me. Ganesh is the Remover of Obstacles and Shiva is the Destroyer. When the
smoke clears, Abraham Lincoln will be speaking Hindi and drinking mint juleps.

Hrdinové tuto hru a zárove myšlenkové cvi ení hrají v restauraci na stole za
použití solni ek, pep enek, a dalších kondiment , z ehož m žeme usoudit, že mají
velkou p edstavivost a jsou i kreativní co se tý e pravidel hry. Nechápavý pohled
Penny, pak jasn

zna í, co si o takovémto chování myslí. Zde je také z etelná

pragmatická komunikace nezabývající se p íb hem bitvy u Gettysburgu jako spíše
technickými parametry, co by se stalo, kdyby všechny tyto fantaskní a komiksové
postavy byly v bitv p ítomny, tedy zp sob komunikace, o které se zmi uje Nugent (viz
kapitola 2.7.4.).
Krom t chto spole ných vlastností každá z t chto postav p ináší do sitcomu
svou vlastní komickou rovinu a komické konflikty – Howard se bláhov považuje za
Casanovu, Sheldon je sobeckým géniem, Raj je stydlivým cizincem a Leonard je
zamilovaným geekem balancující výst ednost celé skupiny svou „normálností“.
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5.1.2. Leonard Hofstadter (p edstavitel role Johny Galecki)
Leonard je ze všech

ty postav nejnormáln jší. Komická rovina postavy

vychází práv z této normálnosti ve skupin nerdích hrdin . Nej ast ji se dostává do
konfliktu se Sheldonem, svou vlastní nejistotou a nízkým sebev domím. Jeho hlavní
zápletkovou linií je zamilovanost do Penny a snaha získat si její srdce. To p edevším
platí pro první a druhou sérii, kde ho Penny odmítá. S dalšími sériemi se jejich vztah
ní na st ídající se romantické soužití a odlou ení.
V ukázce . 27 je znát, že Leonard je ze všech ty nejmužn jší. Jeho mužnost je
živena jak jeho „normálností“, tak p edevším snahou zaujmout Penny. Svým
geekovským zp sobem se snaží Penny dokázat, že je hoden její pozornosti. Když ho
Penny v první epizod požádá, aby pro ni vy ídil nep íjemnou záležitost s Kurtem,
Leonard se neváhá mu postavit. A i p estože p i tomto prvním setkání s Kurtem ztratí
kalhoty, sebere svou odvahu a postaví se mu i ve scén popsané výše. Na halloweenské
párty se snaží dokázat, že a koli nemá takové svaly jako Kurt, je na tom lépe
intelektuáln , což by m lo jeho nedostatky v mužnosti kompenzovat.
Jeho mužnost a jakási odvaha ve sv

nerd však neznamená to samé ve sv

„normálních“ lidí. Sheldon se v druhé ad v devátém díle snaží podpo it Leonard v
vztah s doktorkou Stephanie tím, že jí prokáže Leonardovu mužnost. P ipraví pro ni
scénu se zava eninovou sklenicí. P edstírá, že ji není schopen otev ít, a že na takovéto
mužské práce musí volat Leonarda coby silného muže. Leonard však sám sklenici
nem že otev ít, rozbije ji a oškliv si po eže ruku. Navíc, když mu Stephanie sd lí, že
pot ebuje stehy, tak se pozvrací a následn p i šití se rozbre í, ímž svou mužnost
naopak sníží.
Podobn je to s jeho „normálností“, která není stejn vnímána mezi geeky
a mezi zbytkem spole nosti. Ze všech

ty hrdin

si je však aspekt

geekovosti

a nerdovosti (svých i ostatních) nejvíce v dom a v p ípad pot eby je dokáže s velkým
sebezap ením i potla it. Je nap íklad ochotný se vzdát her, sb ratelských p edm
a komiks

jen aby Penny dokázal, že se od t chto v cí umí oprostit a žít život

normálního dosp lého muže. I p es jistou neohrabanost a složitost je schopný
komunikovat
i s ne-geeky a ne-nerdy. Nejsnáze navazuje p átelské vztahy s jinými lidmi, jako je
práv Penny i kolegové z univerzity. Ze všech ty má také nejv tší úsp ch u žen
a v pr

hu sérií naváže krom Penny vážn jší vztah s dalšími t emi ženami.
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Jeho vztah s Penny je tím nepodstatn jším z pohledu premise sitcomu. V boji
o Penny p ichází do kontaktu s jejími nápadníky a sám se sebou. Jeho st ety s nápadníky
byly již nastín ny výše. Zajímav jší je podívat se na jeho zápas se sebou samým. Jeho
pokusy Penny oslovit, pozvat na ob d i se ji prezentovat jako romantická partie, asto
kon í nezdarem. D vodem je jeho uv dom ní si svého geekovského charakteru, a tedy
z toho vycházející nízké sebev domí. Když se snaží Penny okouzlit, je asto nervózní,
což se snaží kompenzovat svým intelektem, který považuje za jedno z mála pozitiv.
idáme-li k tomu jeho neschopnost komunikace s ne-geeky a ne-nerdy, pak jeho
pokusy Penny n kam pozvat vyzní nesrozumiteln (Ukázka 27242):
Leonard - Ahoj...op t.
Penny - Ahoj.
Sheldon - Ahoj.
Penny - Ahoj.
Leonard - My...P inesli jsme si dom indické jídlo. A... Vím, že st hování m že být
stresující, a sám shledávám, že když jsem ve stresu, tak dobré jídlo a spole nost
mohou mít uklid ující ú inek.
A mimoto je kari p írodní projímadlo a nemusím ti íkat, že istá st eva jsou...další
starost, kterou m žeš pustit z hlavy.
Sheldon – Leonarde, nejsem žádný odborník, ale domnívám se, že v souvislosti s pozváním
na ob d bys m l vynechat poznámky o konzistenci stolice.
Penny - Vy m zvete k sob na jídlo?

Originál:
Leonard - Hi. Again.
Penny - Hi.
Sheldon - Hi.
Penny - Hi.
Leonard - Anyway...we brought home lndian food and I know that moving can be
stressful...and I find that when I'm undergoing stress that good food and company
can have a comforting effect.
Also, curry's a natural laxative and I don't have to tell you that, you know...a clean
colon is just one less thing to worry about.
Sheldon – Leonard, I'm no expert here, but in the context of a lunch invitation you might
wanna skip the reference to bowel movements.
Penny - Oh, you're inviting me over to eat?

žeme si zde povšimnout, že z nervozity mluví více než je vhodné
a p edevším o v cech, které se do takové konverzace nehodí. Z první série je z ejmé, že
se ženami na sch zky p íliš nechodí. Penny je sice jeho romantickým ideálem,
neznamená to však, že se nesnaží usp t i u jiných žen. Jednou z nich je jeho kolegyn

242

Teorie velkého t esku – s01e01: Pilot (The Big Bang Theory – Pilot)

101
a v dkyn Leslie. Jeho pozvání na sch zku probíhá zcela jinak než s Penny, a to
z d vodu podobného zp sobu v decké komunikace (Ukázka 28243):
Leonard - P emýšlel jsem spíše o bio-spole enském pr zkumu s neurochemickým
esahem.
Leslie - Po kat, ty m zveš na rande?
Leonard - Cht l jsem to kvalifikovat jako modifikaci našeho kolegové/p átelé paradigmatu
idáním konceptu sch zky, ale p ít se nad terminologií není t eba.
Leslie - Jaký druh experimentu bys navrhoval?
Leonard - V této oblasti existuje všeobecn p ijatý model. Vyzvedl bych t a vzal t do
restaurace. Pak bychom zašli do kina, nejspíše na romantickou komedii s talenty
jako Hugh Grant nebo Sandra Bullocková.
Leslie - Zajímavé.

Originál:
Leonard - Anyway, I was thinking more of a biosocial exploration...with a neurochemical
overlay.
Leslie - Wait, are you asking me out?
Leonard - I was going to characterize it as the modification...of our colleague/friendship
paradigm with the addition of a date-like component. But we don't need to quibble
over terminology.
Leslie - What sort of experiment would you propose?
Leonard - There is a generally accepted pattern in this area. I pick you up, take you to a
restaurant, then we would see a movie. Probably a romantic comedy featuring the
talents...of Hugh Grant or Sandra Bullock.
Leslie - Interesting.

Je zde prezentována komunikace mezi dv ma v dci ve v deckém žargonu,
kterému by v tšina lidí nerozum la. I p estože je Leslie v dkyn , a tedy její romantické
zájmy nejsou založeny ist na fyzickém zevn jšku, je z Leonarda znát, že je nervózní.
Tato Leonardova nervózní komunikace s ženami je na rozdíl od Howarda považována
za roztomilou, což mu dává ozna ení geek a ne nerd.
Vedle této komické perspektivy, zde má také roli Sheldonova

astého

konverza ního partnera. Jeho limitovaná normálnost a Sheldonova absolutní
výst ednost pak vytvá ejí mnoho komických situací a konflikt . Leonard do tohoto
vztahu dvou spolubydlících a p átel p ináší p edevším pomoc Sheldonovi p ežít ve
sv

ostatních lidí. Snaží se ho svým zp sobem u it spole enským konvencím,

komunikaci a chování. Jeho role je Sheldonovo bláznovství zmír ovat. Vedle toho se
o n j také musí starat, jako vozit ho autem nebo s ním chodit k holi i.
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V pr

hu p ti sérií se Leonardova postava m ní a z nesebev domého geeka

neschopného romantického vztahu se stane tém

„normální“ muž s geekovskými

zájmy, schopný ženy oslovit a za ít s nimi vztah.

5.1.3. Sheldon Cooper (p edstavitel role Jim Parsons)
Postava Sheldona Coopera, teoretického v dce a génia je ze všech nejvíce
výst ední. Do sitcomu vnáší komi nost svým v decky teoretickým, p ísn logickým
ístupem ke sv tu, projevujícím se jeho nezájmem o spole nost a navazování
kamarádských vztah , neschopností spole enského chování a „b žné“ komunikace.
Sheldon má díky svému vysokému IQ zna né sebev domí na poli teoretických znalostí
a považuje se v i ostatním za nad azenou osobou. Nebojí se vše komentovat
a domnívá se, že má vždy pravdu. Toto jeho chování pak p ichází do konfliktu jak
s jeho kolegy z univerzity, tedy v decky vzd lanými lidmi, tak s b žným okolím.
tšinu t chto jeho znak si m žeme ukázat na následujícím dialogu, který vede
s Leonardem. Leonard v této epizod pozval Penny na sch zku. Ta jeho pozvání p ijala.
Leonard si p esto není jistý, zda jde o dobrý nápad a žádá Sheldona o radu
(Ukázka 29244):
Leonard - Sheldone, asi jsem ud lal chybu.
Sheldon - To vidím. Pokud nepob žíš maraton vybral sis nádivku a bramborovou kaši, což
je zna
nadbyte né.
Leonard - Ne, myslím ohledn Penny.
Sheldon - Chyba zahrnující Penny. Budeš mi to muset up esnit.
Leonard - Nemyslím, že s ní m žu dnes ve er na rande.
Sheldon - Tak necho .
Leonard - Ostatní by možná ekli: „Pro ne?“
Sheldon - Ostatní by to možná zajímalo.
Leonard - Stejn ti to eknu.
Sheldon - To jsem p edpokládal.
Leonard – Te , když mám jít s Penny na rande, net ším se, a je mi nevoln .
Sheldon - Poté volba tvého jídla byla správná. Škrob absorbuje tekutiny, ímž redukuje
množství zvratk , které bys p ípadn mohl vylou it.
Leonard - Dob e.
Sheldon - Taky jsi ud lal astou gramatickou chybu. ekl si, že ti je nevoln , i když si
myslel nevolno. Ale pokra uj.
Leonard - Sheldone, tohle rande je nejspíš moje jediná šance s Penny. Co se stane, když to
zkazím?
Sheldon - No, když p ijmu tv j p edpoklad a také vysoce nepravd podobnou domn nku, že
Penny je pro tebe jedinou ženou na sv , tak logicky vyvodím, že když to zkazíš,
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skon íš jako osam ly, zaho klý muž bez potomk . Což mi p ipomíná typický obraz
mnoha zlých hlída maják z komiksu Scooby-Doo.
Leonard - Moc mi nepomáháš.
Sheldon - Jaká odpov z mojí strany by p ivedla tento rozhovor k rychlému konci?
Leonard - ekni mi, jestli s ní mám, nebo nemám jit na rande.
Sheldon - Schrödingerova ko ka.
Leonard - To je brilantní.
Sheldon – Zníš p ekvapen .

Originál:
Leonard - Sheldon, I think I've made a mistake.
Sheldon - I can see that. Unless you're running a marathon choosing both stuffing and
mashed potatoes is a starch-filled redundancy.
Leonard - No, it's about Penny.
Sheldon - A mistake involving Penny. Okay, you'll have to narrow it down.
Leonard - I don't think I can go out with her tonight.
Sheldon - Then don't.
Leonard - Other people would say, "Why not?"
Sheldon - Other people might be interested.
Leonard - I'm gonna talk anyway.
Sheldon - I assumed you would.
Leonard - Now that I'm actually about to go out with Penny, I'm not excited, I'm nauseous.
Sheldon - Then your meal choice is appropriate. Starch absorbs fluid which reduces the
amount of vomit available for violent expulsion.
Leonard - Right.
Sheldon - You also made a grammatical mistake. You said "nauseous" when you meant
"nauseated". But go on.
Leonard - Sheldon, this date is probably my one chance with Penny. What happens if I
blow it?
Sheldon - Well, if we accept your premise and also accept the highly improbable
assumption that Penny is the only woman in the world for you we can logically
conclude that the result of blowing it would be that you end up a lonely, bitter old
man with no progeny. The image of any number of evil lighthouse keepers from
Scooby-Doo cartoons comes to mind.
Leonard - You're not helping.
Sheldon - All right, what response on my part would bring this conversation to a
conclusion?
Leonard - Tell me whether or not to go through with the date.
Sheldon - Schrödinger's cat.
Leonard - Wow, that's brilliant.
Sheldon - You sound surprised.

Jeho p ístup k Leonardovým potížím nazna uje jeho nezájem o kamaráda
obecn . Snaží se konverzaci na toto téma rychle ukon it, aby si mohl vychutnat sv j
ob d. Aniž by o to Leonard stál, Sheldon komentuje jeho pokrm s detailní argumentací
a opraví jeho gramatické pochybení. Kde by b žný lov k radil ze svých zkušeností,
použije Sheldon v decké znalosti a poradí mu pomocí myšlenkového experimentu
týkajícího se kvantové mechaniky, ímž dokládá sv j v decký p ístup k životu.
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Sheldon je znám pro své v domosti z r zných oblastí a svým zájmem tyto
domosti rozši ovat, v p ípad této ukázky jde pak o znalosti výživových hodnot.
Pravideln své v domosti sd luje ostatním, aniž by se n jakým zp sobem vztahovaly
k tématu konverzace. Díky svým v domostem a pochopení fyzikálního fungování sv ta
a vesmíru se domnívá, že je geniálním lov kem, který nemá ve svém okolí sob
rovného. To m žeme pozorovat na Sheldonov pozastavení se nad tím, že Leonard je
ekvapen jeho dobrou radou („Zníš p ekvapen “). Dává to velmi jasn najevo, a už
opravováním druhých,

i p ipomínáním ostatním jejich podpr

rnost. Sv j obor

teoretické fyziky považuje za jediný vhodný a na všechny ostatní hledí s jistou dávkou
ezíravostí, a už je to experimentální fyzika, neurobiologie, geologie i astrofyzika.
Jeho povýšenost se nevyhne nikomu – chová se tak jak ke všem mužským hrdin m, tak
k ostatním koleg m v práci, p edevším pak k Penny a nev decky zam eným lidem.
Jedinou výjimkou je Amy s podobn racionálním p ístupem ke sv tu. Toto jeho chování
mu u ostatních nep idává na popularit . Ostatní hrdinové se ho asto snaží uml et a p i
výprav na Severní pól p emýšlejí o jeho vražd : „Když nebyl š astný, cht li jsme ho
zabít. To byl dokonce plán. Cht li jsme vyhodit jeho Kindle ven, a až by si pro n j šel,
zamknout a nechat ho umrznout k smrti.” („When he wasn't happy, we wanted to kill
him. There was even a plan. We were going to throw his Kindle outside, when he went
to get it, lock the door and let him freeze to death.”).
Jeho

domn lá

nad azenost

vn m

vyvolává

jakýsi

pocit

v dcovství

a rozkazova nost. Jeho rozhodnutí jsou ta správná a ostatní se podle nich musí ídit, a
už jde o výb r restaurace i pojmenování v deckého sout žního týmu. Ostatní t i
kamarádi se mu podvolí, protože jsou za prvé unaveni dohadováním se, a za druhé je
Sheldon schopný své požadavky logicky vysv tlit. Na druhou stranu pokud n kdo jeho
požadavky logickým zp sobem, zpochybní Sheldon nemá problém p ijmout následky.
íkladem m že být situace, kdy se všichni ty i snaží domluvit, do kterého kina zajít,
aby mohli také pove

et a zakoupit Sheldonovi nápoj. Když však nenaleznou cestu, jak

vše spojit dohromady a Sheldon odmítne p izp sobit volbu nápoje, logickým vyúst ním
je, že p jdou do kina bez n j, což chápe i on, a je s tím zcela smí en.
Jeho komunikace je jeho géniem poznamenaná. Vyjad uje se v p esných
termínech, které jsou pro b žné lidi nesrozumitelné. Stejn tak to je s jeho smyslem pro
humor a šprýmováním. Nalézá vtipnost tam, kde ji ostatní nevidí. Není schopný lhát,
íká vše, co má na mysli, nechápe sarkasmus a je pro n j asto nesrozumitelný i slang.
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Jeho nezájem o blízký kontakt s lidmi a jejich starostmi je z etelný hned v první
epizod , kde se zdráhá bližšího seznamování se s novou sousedkou, s Penny245:
Leonard - Musíme rozší it náš okruh p átel.
Sheldon - Já má hodn široký okruh. Mám 212 p átel na MySpace.
Leonard - Ano, a nikdy ses s žádným nesetkal.
Sheldon - To je na tom to hezký.
Leonard - Pozvu ji. Dáme si jídlo a... zadiskutujeme.
Sheldon - Zadiskutujeme? My nediskutujeme. Alespo ne offline.
Leonard - Není to složitý. Jenom posloucháš, co íká, a pak jí p íhodn odv tíš.
Sheldon - A k emu to povede?

Originál:
Leonard - We need to widen our circle.
Sheldon - I have a very wide circle. I have 212 friends on MySpace.
Leonard - Yes, and you've never met one of them.
Sheldon - That's the beauty of it.
Leonard - I'm gonna invite her over. We'll have a nice meal and chat.
Sheldon - Chat? We don't chat, at least not off-line.
Leonard - Well, it's not difficult. You just listen to what she says...and then you say
something appropriate in response.
Sheldon - To what end?

Zde je jasné, že Sheldon se s v tšinou lidí nesetkává v b žných situacích jako je
sousedská pohostinnost i seznamování se, a ani o to nemá zájem. I jeho blízký okruh
átel, se kterými se setkává, je pro n j svým zp sobem nahraditelný. Leonardovi se
izná, že pokud by si mohl dovolit platit nájem sám, tak by ho donutil z bytu odejít
(„Frankly, if I could afford the rent I'd ask you to leave.”). Celý koncept p átelství je pro
j nepochopitelný. Ve druhé sérii se snaží skamarádit s kolegou z univerzity, aby mu
dal p ístup k v deckému po íta i. Neví však, jak si p átele získat, a tak si podle d tské
knížky vytvo í algoritmus p átelství.
Jeho vztah k ženám je stejný jako k muž m – pokud to nejsou stejní géniové
jako on, tak se k nim chová povýšen a p ezírav . Nelze zde mluvit o snaze ženy
zaujmout za ú elem romantického kontaktu. V prvním díle je výjime

vid t jeho

zájem o ženy a sex. Ve scén , kde s Leonardem vypl ují dotazníky pro darování
spermatu, mu Leonard ekne, že v masturbaci jsou poloprofesionály. Stejn tak se snaží
ud lat dojem na Penny. Již však v druhé epizod m žeme vid t, že tato jeho p íb hová
linie je opušt na a naopak je zde použit jeho racionální, v decký a p edevším istotou
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obsesivní p ístup k životu a sexualit . V prvním díle tvrté série, když se ostatním
izná, že s Amy plánují dít , se ho Penny ptá, jestli si uv domuje co vše to zahrnuje246:
Penny - Dob e, mám otázku.
Sheldon - Ano, Penny?
Penny -Vždy ani nemáš rád, když se t lidé dotýkají, jak potom chcete mít sex?
Sheldon - Pro bychom, pro všechno na sv , m li mít sex?
Penny - Zlatí ko, copak s tebou maminka nem la „ “? Však víš, když ti za aly r st
intimní ásti t la?
Sheldon - Jsem si v dom tradi ního zp sobu lidské reprodukce, který je ne istý,
nehygienický a, na základ t íletého soužití vedle tebe, zahrnuje asté a zbyte né
dovolávání se božstva.
Penny - Bože.
Sheldon - P esn tak. A tedy, pokud se s Amy rozhodneme p ivést na sv t nový život, stane
se tak klinickou cestou s porodními experty v laborato i s Petriho miskami.

Originál:
Penny - Okay, I have a question.
Sheldon - Yes, Penny.
Penny - You don't even like people touching you. How are you going to have sex?
Sheldon - Why on Earth would we have sex?
Penny - Oh, honey, did your mom not have the talk with you? You know, when your
private parts started growing?
Sheldon - I'm quite aware of the way humans usually reproduce, which is messy,
unsanitary, and based on living next to you for three years, involves loud and
unnecessary appeals to a deity.
Penny - Oh, God.
Sheldon - Yes, exactly. Consequently, if Amy and I choose to bring new life into this
world, it will be accomplished clinically, with fertility experts in a lab with Petri
dishes.

Je zde jasné, že jak ke sv tu obecn , tak i k reprodukci p istupuje v decky,
stejn

jako Amy. Jeho p ístup ke kamarádství je založen p edevším na jeho

spokojenosti. Na druhou stranu je loajálním spole níkem, který se ostatním pokouší
svým vlastním zp sobem pomoci, pokud ho o to požádají. Nejv elejší vztah má
s Leonardem a Amy. Nej ast ji p ichází do konfliktu s Penny a jejím st edoškolským
vzd láním a Howardem a jeho chyb jícím doktorátem.
Jak již bylo

eno výše, Sheldonova postava se p íliš nevyvíjí. I p estože v páté

sérii se Amy stává jeho oficiální p ítelkyní, v jejich vztahu se krom dvou žárlivých
scén ve skute nosti nic nem ní. Sheldon si ve všech p ti sériích zachovává stejné
vlastnosti, stejné chování v i ostatním i stejnou výst ednost. Jeho zápletky jsou
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soust ed ny na konflikty s ostatními postavami, neznalost spole enského chování
a snahu zachování statusu quo, rutiny a pravidelnosti jeho života.

5.1.4. Penny (p edstavitelka role Kaley Cuoco)
Penny je nová sousedka Leonarda a Sheldona. Pracuje jako servírka a barmanka
v Cheescake Factory a ráda by se stala here kou. Pennina perspektiva je zde
ejmá – krásná spole enská dívka bez v deckých znalostí, ale s praktickými životními
zkušenostmi v prost edí geek a nerd . Do komického konfliktu vstupuje p edevším se
Sheldonem a s Howardem.
Penny a Sheldon navzájem p edstavují opozitní povahy p edevším k jejich
zp sobu života a charakteru životních zkušeností. Sheldon coby po ádku a rutiny
posedlý nerd je pravým opakem volnomyšlenká ské, áste

nepo ádné, chaotické

a impulsivní Penny. Sheldon se svými akademickými v domostmi a teoretickým
ístupem k okolnímu sv tu se tak

asto dostává do konfliktu s Penniným

st edoškolským vzd láním a životními praktickými zkušenostmi. Ve druhé sérii
v sedmém díle je Penny vypov zena ze Sheldonova a Leonardova bytu, protože si
u Sheldona vysloužila t i trestné body za své nevhodné chování (poslala mu email
s vtipným videem, dotkla se jeho jídla a neodsedla si z jeho místa na gau i). Penny se
odmítá p izp sobit Sheldonovu šikanování a rozpoutá s ním válku. Práv

v tomto

konfliktu je vid t, jak proti sob používají své znalosti. Penny využije Sheldonovy
posedlosti rutinou a zabrání mu si vyprat prádlo, na což Sheldon odpoví pov šením
jejího prádla na telefonní vedení, které tam dostal díky svému porozum ní fyzikálním
zákon m (Ukázka 30 247):
Penny - Ale ne, všechny pra ky jsou zabrané? Co budeš d lat?
Sheldon - Žádný problém. Vyperu si jiný ve er.
Penny - Jiný ve er? No, to asi m žeš zkusit, ale hluboko uvnit ve svém srdci budeš v
že ve er na praní je vždycky ten sobotní.
Sheldon - Ženská, zahráváš si se silami mimo dosah tvého chápání.
Penny - Jo, tak tvoje chápání mi m že políbit…
Penny - Sheldone, Sheldone, Sheldone!
Sheldon - Ano?
Penny - Kde mám prádlo?
Sheldon - Prádlo?
Penny - Jo, nechala jsem ho v pra kách, a když jsem se k n mu vrátila, bylo pry .
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Sheldon - Vážn ? I p es to, že tam visí cedulka s nápisem: „Nenechávejte své prádlo bez
dozoru“?
Penny - Sheldone, kde je moje prádlo?
Sheldon - No, te si vzpomínám, že jsem vid l n jaké dámské spodní prádlo...Kde to
jenom bylo? Aha, no jist ...Když jsem se p ed n jakou dobou náhodou podíval z
okna, tak m tam zaujala n í podprsenka. P ipadá ti to pov domé?
Penny - Jak se ti sakra povedlo rozv sit moje prádlo na telefonním drát ?
Sheldon - Když ovládáš zákony fyziky, Penny, všechno je možné.

Originál:
Penny - Oh, no, are all the machines taken? What are you gonna do?
Sheldon - No problem. I'll just do my laundry another night.
Penny - Another night? Well, I guess you can try, but deep inside your heart, you'll know
that laundry night is always Saturday night.
Sheldon - Woman, you are playing with forces beyond your ken.
Penny - Yeah, well, your Ken can kiss my Barbie.
Penny - Sheldon. Sheldon! Sheldon.
Sheldon - Yes?
Penny - Where are my clothes?
Sheldon - Your clothes?
Penny - Yes, I left them in the washers and when I went down to get them, they were gone.
Sheldon - Really? Despite the sign that says "Do not leave laundry unattended"?
Penny - Sheldon, where are my clothes?
Sheldon - You know, I do recall seeing some female undergarments. Where was that? Oh,
yes...Earlier this evening, I happened to gaze out the window and a brassiere caught
my eye. Do those look familiar?
Penny - How the hell did you get them up on that telephone wire?
Sheldon - When you understand the laws of physics, Penny, anything is possible.

S Howardem se Penny dostává do konfliktu p edevším Howardovou snahou na
Penny zap sobit svými lichotkami a znalostí cizích jazyk . Ta je však považuje za
nechutné a odpudivé a Howarda tak nevybírav odmítá i ignoruje. Howard si to ale
neuv domuje a domnívá se, že jeho komplimenty fungují. Toto vzájemné nepochopení
má komický efekt.
Penny zde p edstavuje element sv ta normálních lidí stejn jako Jen v Aj ácích.
Na rozdíl od ní se však tyto nerdy nesnaží m nit jako jim spíše pomáhat s jejich
spole enskými a vztahovými potížemi. Leonard za ní n kolikrát p ijde pro radu
z oblasti milostného života. Od vod uje to tím, že všichni ostatní jeho p átelé jsou
v této oblasti zcela neschopní („In this area, as you know, all my other friends are just
so stupid“). Pokud se Sheldonem není zrovna v konfliktu, pak je pro n j hned po
Leonardovi jeho druhým interpretem chování ostatních lidí. S p íchodem Amy je Penny
nucena více konzultovat ženské chování. V páté sérii dvanáctém dílu pomáhá Penny
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Sheldona a Amy usmí it. Vezme Sheldona do klenotnictví, aby ji za své nevhodné
chování koupil n co p kného jako omluvu248:
Sheldon - Nemyslím si, že by v tomto klenotnictví bylo n co, co by Amy ocenila více jako
ten zvlh ova , který jsme práv vid li v Sears.
Penny - O m j bože, te vím, jak ti to zní, když íkám hlouposti.

Originál:
Sheldon - I don't think there's anything in this jewelry store that Amy would appreciate
more than the humidifier we were just looking at at Sears.
Penny - Oh, my God, now I know what I sound like to you when I say stupid stuff.

Krom toho, že je zde jasn z etelná Sheldonova neznalost žen a ženských
tužeb, tak zde Penny p iznává, že v konverzaci se Sheldonem si nejsou intelektuáln
rovni.
Penny není geekem ani nerdem a ani se jím v pr

hu p ti sérií nestane. Trávení

asu s partou geek a nerd a vztah s Leonardem ji však jistým zp sobem poznamenají.
Ve druhé sérii se dostane do deprese ze své nerozvíjející se herecké kariéry a života
obecn , a to má za následek její závislost na online RPG h e, kdy hraním hry ztrácí
pojem o ase, nechodí do práce, nestará se o sv j zevn jšek a tráví mnoho asu
s virtuálními spoluhrá i. Po rozchodu s Leonardem je také mén tolerantní k chození se
zcela hloupými muži. Krom toho, že se dozvídá množství v deckých znalostí, které
neváhá použít v konverzaci s jinými lidmi (nap íklad, když se na sch zce s mužem
snaží p evypráv t teorii o Schrödingerov ko ce), tak také dokáže rozpoznat geekovské
a nerdí p edm ty (viditelné p i obdarování Sheldona a Leonarda starou klasickou
hra kou – origináln baleným miniaturním transportérem z p vodního Star Treku), zná
které hry, kultovní nerdí a geekovské filmy a seriály, a je schopná používat nerdí
a geekovskou terminologii.
Na první pohled se m že zdát, že Penny p edstavuje stereotyp hloupé blondýny.
Krom svého vzhledu a krásy zde také mnohokrát prezentuje typicky ženské vlastnosti,
jako oblibu nakupování bot a oble ení a zájem o klepy. Zpo átku je Penny prezentována
jako jednodušší dívka se zájmem o p kné a svalnaté muže. Postupem epizod se však
projeví její bystrost, rychlé myšlení a sarkasmus, které je v protikladu akademicky
vzd laným geek m. Její postava se tak vyvíjí. Nej ast jším zápletkami jsou pak
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konflikty s Sheldonem, snaha o prolomení herecké kariéry a p edevším romantické
eskapády.

5.1.5. Howard Wolowitz (p edstavitel role Simon Helberg)
Howardova komická rovina je dvojí. Prvním komickým prvkem je jeho chování
jako Casanova a druhým je jeho závislost na matce. Nej ast ji se dostává do konfliktu
se Sheldonem, kv li svému vzd lání (Howard jako jediný nemá doktorandský titul),
a také se ženami.
Howard je prezentován jako flirtující sv dník, který se p i pohledu na ženu
neubrání prohození lichotky. Ze všech

ty z n j vyza uje v interakci s druhým

pohlavím nejvíce sebev domí, které je živeno jeho domn lou p edstavou, že je jakýmsi
nerdím Casanovou. Hned v první scén , kde potkává Penny, neváhá ji oslovit a snaží se
ji ohromit svými znalostmi a svou profesí (Ukázka 31249):
Penny - Zdravím.
Howard - Enchanté, mademoiselle. Howard Wolowitz, katedra aplikované fyziky na
Caltechu. Možná znáte n co z mé práce. Práv obíhá Jupiter v nejv tší m síc a
po izuje digitální fotografie s vysokým rozlišením?
Penny - Penny. Pracuji v Cheescake Factory.
Leonard - Ukážu ti ten trik se sprchou.
Howard - Bonne douche.
Penny - Prosím?
Howard - To je Francouzky „p íjemnou sprchu“. Je to výraz, který umím íct v šesti
jazycích.
Leonard - Nech si to na blog, Howarde.

Originál:
Penny - Hello.
Howards - Enchanté, mademoiselle. Howard Wolowitz, CalTech Department of Applied
Physics. You may be familiar with some of my work. It's currently orbiting Jupiter's
largest moon...taking high-resolution digital photographs.
Penny - Penny. I work at The Cheesecake Factory.
Leonard - I'll show you the trick with the shower.
Penny - Okay.
Howard - Bon Douch
Penny - I'm sorry?
Howard - It's French for "good shower." It's a sentiment I can express in six languages.
Leonard - Save it for your blog, Howard.

I p estože pro Penny není Howard p itažlivý a jeho lichotky se jí spíše p

í, se

Howard nevzdává a p i každé p íležitosti ji skloní více i mén vhodný kompliment
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(nap íklad o jejích mastných vlasech). Domnívá se, že její odmítání je jakési „tango“,
který spolu tan í. Howard se zajímá o r zné techniky svád ní a nebojí se je v praxi
použít (Ukázka 32250):
Howard - Hele, kluci, mrkejte na tu sexy sest ku. Myslím, že je na ase, abych oto il
hlavu a zakašlal.
Raj - Jak na to p jdeš?
Howard - Použiju zrcadlovou techniku. Odhrne si vlasy z ela, já si odhrnu vlasy z ela.
Pokr í rameny, já pokr ím rameny. Podv dom si pomyslí: „Jsme synchronizovaní.
Pat íme k sob .“
Leonard - Kam na to chodíš?
Howard - Psychologické asopisy, Internet a na VH-1 mají skv lý po ad o tom, jak se balí
holky.
Raj - Kdybych tak m l jeho sebev domí. Mám problémy mluvit s ženami, nebo v
ítomnosti žen...nebo ob as i zženštilých muž .
Howard - Jestli ten stetoskop funguje, možná by sis ráda poslechla, jak mi p eskakuje
srde ní rytmus?
Dívka - Ne, díky.
Howard - Ne, vážn , to m žeš. Mám ob asnou idiopatickou arytmii.

Originál:
Howard - Hey, guys, check out the sexy nurse. I believe it's time for me to turn my head
and cough.
Raj - What is your move?
Howard - I'm going to use the mirror technique. She brushes her hair back, I brush my hair
back... She shrugs, I shrug. Subconsciously she's thinking, "We're in sync. We
belong together."
Leonard - Where do you get this stuff?
Howard - You know, psychology journals, Internet research, and there's this great show on
VH-1 about how to pick up girls.
Raj - Oh, if only I had his confidence. I have such difficulty speaking to
women, or around women...or at times even effeminate men.
Howard - If that's a working stethoscope, maybe you'd like to hear my
heart skip a beat?
Dívka - No, thanks.
Howard - No, seriously, you can. I have transient idiopathic arrhythmia.

Je zde znát, že na rozdíl od stydlivého Leonarda a Raje, neschopného s ženami
mluvit, se on nebojí k ženám p istoupit a oslovit je. Jeho neúsp ch tkví ve zp sobu,
jakým to iní. Tento neúsp ch je zlomen ve t etí sérii, kdy se seznámí s Bernadette,
Penninou kolegyní s Cheescake Factory a následn v dkyní v oboru mikrobiologie.
Skute

vážný vztah s Bernadette naváže ve tvrté sérii, na jejímž konci se zasnoubí

a na konci páté série se vezmou.
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Prost ednictvím Howarda a jeho matky je zde také p edstaven židovský
stereotyp p ehnané mate ské starostlivosti. Howard stále žije se svou matkou, se kterou
jsou na sebe siln
masírování k

závislí. Howard se stará o její pedikúru, zast ihávání vlas ,

ových žil, a podobné více i mén intimní úkony. Na druhou stranu

matka Howardovi va í, vozí ho k zuba i a celkov se k n mu chová jako k dít ti
(Ukázka 33251):
Howardova matka - Howarde, zvoní telefon.
Howard - Já vím, že zvoní telefon, slyším ho.
Howardova matka - Kdo sem volá v tuhle nek es anskou hodinu?
Howard – Nevím.
Howardova matka - Tak se zeptej, pro volají v tuhle nek es anskou hodinu.
Howard – Jak se m žu zeptat, když mluvím s tebou?!
Haló?
Leonard - Howarde, tady Leonard. Kód „nazelenalý“.
Howard - O bože, jen ne „nazelenalý“.
Leonard - Potvrzuji. A hore ka.
Howardova matka - Kdo to volá?
Howard - Leonard...
Howardova matka - Pro volá?
Howard - Sheldon je nemocný.
Howardova matka – Hrál sis s ním?
Howard – Bože, mami, je mi dvacet šest!
Howardova matka - Tak promi te, pane dosp lý. A co chceš k snídani?
Howard - okoládové mléko a lívance, prosím.

Originál:
Howardova matka - Howard, it's the phone.
Howard - I know it's the phone, Ma. I hear the phone.
Howardova matka - Well, who's calling at this ungodly hour?
Howard - I don't know.
Howardova matka - Well, ask them why they're calling at this ungodly hour.
Howard - How can I ask them when I'm talking to you?
Hello?
Leeonard - Howard, it's Leonard. Code milky green.
Howard - Dear Lord, not milky green.
Leonard - Affirmative. With fever.
Howardova matka - Who's on the phone?
Howard - It's Leonard.
Howardova matka - Why is he calling?
Howard - Sheldon's sick.
Howardova matka - Were you playing with him?
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Howard - For God's sake, Ma, I'm 26 years old.
Howardova matka - Excuse me, Mr. Grownup. What do you want for breakfast?
Howard - Chocolate milk and Eggos, please.

Howardova matka se na obrazovce nikdy neobjeví, vždy m žeme pouze slyšet
její charakteristický voucí hlas. Fakt, že Howard žije u matky a není schopný se od ní
odpoutat, je vlastní i nerd m a geek m. S Howardovou matkou jsou spojeny n které
cyklické prvky celého sitcomu (viz níže).
Howardova postava se díky Bernadette m ní p edevším v rámci svého chování
k ženám. Od tvrté série, kdy spolu za nou vážn chodit, d lá pro zachování tohoto
vztahu maximum. Co se tý e jeho nerdích vlastností, ty z stávají stále stejné.

5.1.6. Rajesh Koothrappali (p edstavitel role Kunal Nayyar)
Raj je astrofyzik indického p vodu, který sebou p ináší dva komické
konflikty – konflikt se sebou samým a konflikt indické a americké kultury. Spolu se
Sheldonem se tato postava v bec nevyvíjí. Na konci páté série ho nalezneme na stejném
bod , jako jsme ho v prvním díle poznali, jako muže neschopného mluvit se ženami,
bez vyhlídky na vztah, Inda, který dává p ednost americké kultu e, jako nerda.
Jeho konflikt se sebou samým je založen na selektivní n mot . Tato n mota je
zp sobena strachem, nervozitou a studem spojeným se ženami. Raj není schopen mluvit
v p ítomnosti žen, nepo ítaje rodinné p íslušníky i velké davy. Tato n mota je pak
zna ným limitem v komunikaci se ženami, s jejich poznáváním i sbližováním. M že se
s nimi domlouvat pouze prost ednictvím neverbální komunikace nebo ostatních
mužských hrdin . Raj se snaží tento sv j zdravotní stav obejít pomocí experimentálních
lék a alkoholu. Oboje však sebou nese vedlejší ú inky. Experimentální lé ba v tšinou
inky fyzické podoby jako tiky v t le i zcela nevhodné chování zp sobené zamlžením
mozku. Alkohol pak v n m probouzí sebev domí nesoucí sebou aroganci. Rajova
postava proto

asto ml í. Tím dochází k tomu, že na n j ostatní hrdinové zcela

zapomínají, jako nap íklad Penny p i objednávání jídla. Déle trvající vztah m l b hem
ti sérií pouze jeden, a to s hluchou dívkou, p ed kterou se nestyd l mluvit. Dívka však
využívala jeho zoufalosti, a vztah tedy nakonec skon il b hem toho samého dílu.
Raj v indický p vod sebou p ináší prvky této asijské kultury. Není to však
ímo jeho osobou. Rajovi se totiž velmi zamlouvá americká kultura a snaží se jí i žít.
Svou kulturu ani p íliš nezná a je asto Sheldonem opravován, co se tý e indických
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tradicí a náboženství. Jeho kultura je mu nejvíce p ipomínána rodi i, se kterými
komunikuje p es videokameru. Jeho rodi e o n j mají strach, aby ho Ameri ané
nezkazili, nenau ili ho brát drogy a pít alkohol. Zajímají se také o jeho romantický život
a následujíc indickou kulturu se mu snaží domluvit s atek. Díky této pomoci m l Raj
dv rande s dv ma indickými dívkami. P i obou musel vypít zna né množství alkoholu,
aby byl schopný v bec mluvit. První sch zka ztroskotala na jeho nevhodném chování
a druhá sch zka s Lakhsmi skon ila proto, že si myslela, že je gay.
Lakshmi není jediná, kdo Raje považuje za homosexuála. Stejn tak smýšlejí
jeho rodi e. D vodem je vedle Rajovi nedostate né mužnosti jeho zvýšená feminita
objevující se p edevším v pozd jších sériích. Tato jeho ženská stránka se projevuje
edevším jeho posedlostí romantickými filmy, módou, dietologií a kuliná stvím
(Ukázka 34252):
Leonard - To chceš ten kolá sníst celý?
Raj - Možná. Pro ne? Mám snad n koho, abych si kv li n mu hlídal figuru?
Leonard - Bože, ty ses zase díval na Bridget Jonesovou?
Raj - Ne, jde jen o to, že všichni n koho mají. Sheldon má Amy, Howard se bude ženit, ty
chodíš s mou sestrou.
Leonard - Když se te Howard žení, možná ti p enechá jednu ze svých bývalých p ítelky .
Raj - Víš, koho viním ze své osam losti? Spojené státy americké. Vaše filmy a seriály
slibovaly ulice dlážd né krásnými blondýnkami s monstrózními prsy.
Howard - Sn z další kolá a budeš mít vlastní prsa.
Raj - To je kruté. Víš, že se mi všechno ukládá v bocích.
Sheldon - Pánové, soust te se, prosím. elíte drakovi, který chrlí ohe .
Raj - Nevím, jestli chci ješt hrát.
Sheldon - Protože nemáš p ítelkyni? No, dobrý Bože, jestli kv li tomuhle nem žeme hrát
Dungeons & Dragons, tak je tato hra opravdu v ohrožení.

Originál:
Leonard - Are you gonna eat that whole pie?
Raj - Maybe. Why not? Who do I have in my life to watch my figure for?
Leonard - Oh, God, did you watch Bridget Jones again?
Raj - No, it's just that everybody's got someone. Sheldon's with Amy, Howard's getting
married, you're dating my sister.
Leonard - Now that Howard's getting married, maybe he'll inflate one of his old girlfriends
for you.
Raj - You know who I blame for my loneliness? The United States of America. Your
movies and your TV shows promised streets paved with beautiful blonde women
with big bazongas.
Howard - Eat another pie, you'll have your own bazongas.
Raj - That's cruel. You know it goes straight to my hips.
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Sheldon - Gentlemen, please focus. You're facing a fire-breathing dragon.
Raj - I don't know if I want to play anymore.
Sheldon - Because you don't have a girlfriend? Well, good Lord, if that becomes a reason
not to play Dungeons & Dragons, this game's in serious trouble.

V této ukázce je vid t jeho p ecitliv lost, nespokojenost se svým milostným
životem, znalost vlastní postavy a zp sob ukládání tuk a jeho zálibu v Bridget Jones.
Navíce je zde Sheldonovou poznámkou nazna ené, že hra Dungeons & Dragons je
hrána p edevším frustrovanými muži bez vztahu.
Tím, že se Rajova postava v bec nevyvíjí a poskytuje jak indické tak ženské
prvky, je subjektem v tšiny vedlejších komických narací. Jeho n mota v p ítomnosti
žen mu nedává velký prostor pro konverzaci mimo úst ední tve ici. Neznat indické
znaky a mluvit o ženské mód , postav a romantických filmech v takovéto nerdí
skupince je prost edím pro komické chvilky.

5.1.7. Bernadette Rostenkowski (p edstavitelka role Melissa Rauch)
a Amy Farrah Fowler (p edstavitelka role Mayim Bialik)
Bernadette a Amy se objevují až v pozd jších sériích. S Bernadette se m žeme
setkat v n kolika dílech t etí série a pravideln pak od tvrté, kde je již p ítomná i Amy.
jsou tyto charaktery d ležité pro vývoj postav, z nerdího a geekovského hlediska zde
nemají takový význam.
Bernadette je p ítelkyní a budoucí manželkou Howarda. Seznámili se díky
Penny. Bernadette má doktorát v mikrobiologii a pracuje pro farmaceutickou
spole nost, kde vyd lává více pen z než Howard. Tato postava p ichází nejvíce do
kontaktu s Howardem, jeho matkou a Penny s Amy. V konfliktu je nej ast ji
s Howardovou matkou kv li z ejmé pe ovatelské rivalit . Postupem asu je z ejmé, že
z Bernadette bude podobná žena jako Howardova matka, což Howardovi velmi
vyhovuje (znát je to z jejího hlasu, který se asto napodobuje hlasu Howardovy matky
a z její p ehnané pé e o Howard v blahobyt).
Amy je Sheldonovi p edstavena díky Howardovi a Rajovi, kte í ji objevili na
online seznamce. Ve tvrté sérii, p edevším na po átku je její postava v podstat
Sheldonovou ženskou obdobou – v dkyn nezajímající se o bližší lidský kontakt. Na
rozdíl od Sheldona však nemá zájem o komiksy, kostýmy ani hraní her. Podle
Sheldonových slov není tak volnomyšlenká ská jako on. Postupem asu se její postava
mírn

m ní. Prohlásí Penny za svou nejlepší kamarádku a tím si svým vlastním

116
zp sobem za ne užívat spole enský život a svou nov objevenou ženskost. V páté sérii
se k tomu p idává sexuální touha po Sheldonovi, který ji však neop tuje. P esto
se Sheldon rozhodne povýšit jejich kamarádský vztah na další úrove . Stanou se
oficiálním párem, aniž by se však cokoli zm nilo. Amy musí podepsat Úmluvu, ze které
vyplývají role a povinnosti p ítele a p ítelkyn a pravidla jejich vztahu.
Amy má komický vztah s Penny, již považuje za svou nejlepší kamarádku. Pro
Amy je Penny idolem a je do ní i svým zp sobem zamilovaná. Tato Amina posedlost
že být vysv tlena tím, že nikdy nem la kamarádky a je pro ni až k neuv ení, že
Penny coby krásná a spole ensky úsp šná žena se k ní kamarádsky chová. Penny, Amy
a Bernadette se postupem asu stanou dív í opozicí v i chlapecké part . Chodí spolu
na zábavu a po ádají dív í ve ery. P edevším díky Amin nezkušenosti s kamarádstvím
se stávají tyto akce z diváckého hlediska zajímavé, z hlediska Penny a Bernadette
neuv itelné a asto i trapné (Ukázka 35253):
Amy - Takže abych to zkrátila, ukázalo se, že mám neobvykle pevný ípek.
Penny - Víš, Amy, když jsme ekly, že pokecáme o hol ích v cech, nemusí to být jen o
našich intimních oblastech.
Amy - Škoda, mám totiž opravdu výbornou historku o své vychýlené d loze.
Bernadette - Penny, máš nádherné nehty.
Penny - Díky. Narazila jsem na jedno místo v Alhamb e. Je to u jedné ženské v suterénu.
Nejspíš je to zást rka pro obchodování s lidmi, ale práci odvád jí skv lou.
Amy - Má kolegyn psala svou diplomovou práci o plísni rostoucí na nevhodn
sterilizovaných nástrojích na manikúru. Ne íkejte, že ani toto nejsou „hol í v ci“.
Penny - Tak kam dneska p jdeme? Do baru? Do klubu? Na film?
Bernadette - Nebo bychom mohly z stat tady.
Amy - Ano, a pokra ovat ve sbližování. Mám dojem, že po dnešku se jedna z vás stane
mou úpln nejlepší kamarádkou. Nebo „ÚNK“, pokud se vám to líbí víc. Což mn
ne.
Penny - Dobrá, myslím, že je na ase otev ít druhou láhev vína.
Bernadette - No, nevím, jestli bych m la ješt pít. Musím ídit dom , a už tak mám dost
problém vid t p es palubní desku.
Penny - To je v pohod . M žeš p espat tady.
Amy - Výborn ! Pyžamová párty. Budeme se navzájem lí it, z legrace n komu zavoláme a
uskute níme vášnivou polštá ovou bitvu v našich no ních košilkách s volánky!

Originál:
Amy - ...so anyway, to make a long story short, turns out I have an unusually firm cervix.
Penny – You, Amy, when we say "girl talk", it doesn't just have to be about our lady parts.
Amy - Shame. 'Cause I have a real zinger about my titled uterus.
Bernadette - Penny, your nails look great.
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Penny - Oh, thanks. I found this place in Alhambra. It's in a woman's basement. I think it's
a front for human trafficking, but they do a really good job.
Amy - A colleague of mine did her graduate thesis on the fungus that grows on improperly
sterilized manicure implements. Well don't tell me that's not "girl talk."
Penny - So where should we go tonight? A bar? A club? A movie?
Bernadette - Or we could just stay here.
Amy - Yes, and continue to bond. I have a feeling that after tonight, one of you will
become my best friend forever. Or "BFF," if you prefer. Which I don't.
Penny - All right, time to open Bachelor Number Two.
Bernadette - Gee, I don't know if I should drink more. I have to drive home,
and I've got enough trouble seeing over the dashboard as it is.
Penny - That's okay. You can just sleep here.
Amy - Oh, good, a slumber party! We'll do makeovers, initiate phony phone calls, and have
spirited pillow fights in our frilly nighties!

Z této ukázky je jasné, že Amy nemá mnoho zkušeností se spole enskými,
kamarádskými akcemi. Neví, co si p edstavit pod „hol

ími

mi“. Její styl mluvy, její

poznámky i teoretický p ístup k situaci (když vypo ítává b žné aktivity u pyžamové
párty) jsou pak jedním ze znak nerda a geeka. O tom, že Amy je v této situaci nová,
nasv

uje i její domácké oble ení kontrastující s b žným oble ením Penny a šaty

Bernadette. Z pohled Bernadette a Penny je jasné, že jim je trapn a neví, jak odvést
na jiné téma.
Amy a Bernadette mají s úst edními mužskými hrdiny mnoho spole ného. Ob
jsou to inteligentní ženy a odbornice ve svém oboru v p írodních v dách. Svou
nadpr

rnou inteligencí, racionálním chováním a jistou dávkou podivnosti

a spole enské neohrabanosti jsou na tom podobn jako v tšina nerd a geek . V páté
sérii se dozvíme, že jak Amy, tak Bernadette byly na st ední škole šikanovány a díky
své inteligenci a pilnému studiu by na skute né škole byly považovány za nerdy.
Geekové a nerdi jsou však stereotypn

muži. Na rozdíl od Leonarda, Sheldona,

Howarda a Raje, nemají zájmy spojené s hraním her, fantasy, sci-fi i po íta i. Do
stereotypu nerd a geek nezapadají ani svým pohlavím, ani svými zálibami. Bernadette
je úsp šnou a sebev domou ženou, a za nerda a geeka tedy nem že být ozna ena. Amy
íliš sebev domá není, nemá ani tolik p átel a navíc má ráda podivné zábavy jako
sociální experimenty s lidmi (nap íklad životní cyklus klep ) a její komunikace je stejn
decká jako v p ípad Sheldona. A koli do nerdí a geekovské definice zcela nezapadá,
ur it by se tam dala za adit z jiných pohled .
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5.1.8. P echodné postavy
Protože sitcom je zam ený na geeky a nerdy, na rozdíl od Aj ák , kde je d raz
kladen p edevším na IT tématiku a stereotypy, se zde objevují nerdi a geekové také
v p echodných postavách. Nej ast jší nerdí postavou je Stuart vlastnící komiksový
obchod. Je stejn jako naši ty i nerdi romanticky neúsp šný se zálibami na poli fantasy
a sci-fi. Nejde sice o v dce, ale je velmi schopný v kreslení. Dále je zde Barry Kripke,
decký kolega z univerzity, z jehož dialog je znát, že s ženami úsp ch také nemá
a jeho zálibou je stav ní robot . Na rozdíl od naší nerdí tve ice však holduje i sport m.
Teorie velkého t esku dává prostor i hv zdným host m, p edevším lidem
spojeným jak se sv tem v dy a techniky (jako nap íklad americký astrofyzik a držitel
Nobelovy ceny za fyziku George Smoot i britský teoretický fyzik Stephen Hawking),
tak se sv tem sci-fi a komiks (n kolikrát se objevující herec ze seriálu Star Trek: Nová
generace254 Will Wheaton i známý tv rce komiks Stan Lee).
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Star Trek: The New Generation – 1987-1994.
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5.2. Narace
Typická sitcomová narace cykli nosti jednotlivých epizod je v Teorii velkého
esku v pr

hu p ti sérií rozm ln na podobn , i když s menší mírou, jako je to

s cykli ností postav. První dv série se drží klasické narace. P elom druhé a t etí série je
využit pro zm nu základní premisy, ve které je Leonardova láska k Penny napln na
a oni spolu za nou chodit. Novou premisou se tak stává jejich soužití jako mileneckého
páru dvou nesourodých osob a reakce ostatních na tento vývoj. I p estože se v pr

hu

etí série rozejdou, již nikdy se narace nevrátí do podoby první a druhé série. Vztah
Penny a Leonarda se nadále vyvíjí mimo rámec cykli nosti a je na n j navázáno mnoho
zápletek dalších sérií, a už jde o Penninu žárlivost ve tvrté sérii, kdy je Leonard ve
vztahu s jinou ženou, i následné obnovení jejich vztahu v pr
bylo

hu páté série. Jak již

eno, ve tvrté sérii si p ítelkyni nalézá Howard
žeme sledovat nár st seriálových prvk , p edevším pak ve tvrté a páté sérii.

koliv jsou p íb hy jednotlivých epizod uzav eny, s výjimkou posledních díl každé
série s otev eným koncem, n které otázky v t chto p íb zích z stávají nezodpov zené
a postavy se k nim vrací v pozd jších dílech. P íkladem m že být Howardova otázka
asti na výprav do vesmíru i svatební p ípravy, dv zápletkové linie vinoucí se pátou
sérií.
I p es seriálový vývoj postav a zápletek však mnoho sitcomových prvk z stává
ítomných. Z pohledu postav m žeme pozorovat, že Raj je skute ná cyklická postava,
která se nem ní a je bez zjevné p íb hové linie. Podobn na tom je i Sheldon, který se
sice vyvíjí v oblasti vztah , ale nedá se mluvit o výrazném vývoji postavy, jeho
vlastností i chování. Tito dva zde fungují jako konstanty, na které se diváci mohou
spolehnout a mohou se t šit na jejich o ekávatelné reakce. Oba dva asto fungují v roli
vedlejší narace a co eknou, nemá žádnou souvislost s d jem, zápletkou i konverzací
ostatních hrdin . U Sheldona to je p edevším sdílení kuriozit a zajímavých fakt zcela
mimo rámec témat jeho p átel. Raj tuto naraci napl uje svými komentá i z pole typicky
ženských témat, jako móda, romantické filmy a dietologie.
Teorie velkého t esku obsahuje mnoho dalších cyklických prvk

spojených

edevším s postavou Sheldona a Howardovy matky. Nej ast jším je Sheldonovo
klepání na dve e – vždy t ikrát za sebou dvakrát ukne a pronese jméno osoby, za
kterou jde: „( uk, uk) Penny, ( uk, uk) Penny, ( uk, uk) Penny.“ Komickým efektem
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pak vedle této cykli nosti jsou momenty, kdy se ostatní snaží Sheldonovi jeho rutinu
narušit. Dalším cyklickými prvky jsou:
Sheldonovo upozorn ní na to, že mu n kdo sedí na jeho míst na seda ce:
„Sedíš mi na míst “ („You are in my spot“);
Sheldonovo nabídnutí horkého nápoje pokud je n kdo smutný, zneklidn ný, ve
stresu, i jinak psychicky rozrušen;
Sheldonovo vymáhání si písn Soft Kitty, když je nemocen;
Sheldonovo zvolání „Bazinga!“ po vy ení šprýmu;
Rajova selektivní n mota v p ítomnosti žen;
Howardova voucí, ale nikdy vizuáln p ítomná matka;
V situacích, kdy u Howarda doma zazvoní telefon i zvonek u dve í vždy
nejd íve slyšíme Howardovu matku, jak Howarda na zvon ní upozor uje,
a Howardovu následnou odpov

(viz ukázka .33);

Howardovo upozor ování matky, že již není dít tem a následné p iznání se ke
své závislosti na ní (viz ukázka . 33)
Jednotlivé epizody jsou tvo eny dv ma p íb hy, které se k sob zpravidla nijak
nevztahují a na rozdíl od Aj ák spolu ani nevyús ují ve spole né rozuzlení. Úvodní
scéna všech epizod je bu

tvo ena hrdiny b hem konverzace nad jídlem, nebo hrdiny

uprost ed typicky geekovské a nerdí aktivity, jako hraní her, nakupování v obchodu
s komiksy, sledování sci-fi po ad , i provád ní v deckých experiment .
Zápletky se nej ast ji odvíjejí od postav, které v dané epizod hrají hlavní roli
v hlavním p íb hu. Pokud se jedná o Leonarda, pak je v tšina zápletek sm ována
k jeho vztahu s Penny i jiným ženám, u Penny je to pak vztah s Leonardem. Howard se
do hlavních zápletek dostal až v pozd jších sériích a jde p edevším o jeho vztah
s Bernadette. Raj je hrdinou hlavn vedlejších p íb

a nej ast ji se jedná o jeho

pokusy o romantické vztahy. Pokud jde o Sheldona, pak je v tšina zápletek
o konfliktech s ostatními hrdiny i se sv tem obecn . Pokud vystupují v hlavních rolích
všichni ty i nerdí hrdinové, jedná se nej ast ji o zápletku spojenou s pracovní ástí
celého sitcomu

i s nerdí aktivitou jako soubojem vlastními silami vyrobených

zabijáckých robot .
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5.3. Ikonografie
Stejn jako u Aj ák i zde je klasická sitcomová ikonografie zachována. Scény
jsou natá eny jednoduše asto na polocelek bez rychlých prost ih , aby se diváci mohli
soust edit na dialogy a herecké reakce. K narušování této ikonografie dochází velmi
ídka a asto s komickým efektem. P íkladem m že být již zmín ná scéna Sheldonova
a Rajova myšlenkového pochodu (viz kapitola 2.6..) i paintballová scéna, parodující
slavný záb r z filmu eta255. Sheldon se zde ob tuje, aby se jeho tým inspirovaný tímto
inem stmelil a vydal se do boje proti geolog m. (Ukázka 36256). Zp sobem jakým je
post ílen paintballovými kuli kami s dramatickou smy covou melodií v pozadí
odkazuje, na moment, ve kterém je zabit seržant Elias padající na zem se zvednutými
pažemi. Tato scéna z ety sama o sob odkazuje na fotografii Arthura Greenspona
z roku 1968257.
Podobn jako se stylem natá ení je na tom i zvuková kulisa. Nijakým extrémním
zp sobem nevybo uje ze standardu. V podstat

krom

on ch scén nato ených

s uv dom le narušeným standardem je veškerý hudební doprovod vždy sou ástí
prost edí. Krom charakteristického smíchu publika se tedy neobjevuje žádná hudební
podmalba.
Geekovská a nerdí ikonografie je viditelná nejen v podob stálého vybavení
interiér

a vzhledu hrdin , ale také v rekvizitách objevujících se jednotlivých

epizodách. P edevším pak v úvodních scénách se objevují geekovské a nerdí rekvizity
jako deskové hry (vedle klasických Dangeons & Dragons a karetních her s hrdiny, také
3D šachy ze Star Treku

i Sheldonovi šachy pro t i hrá e), videohry (klasické

i moderní), Nintendo, konzole simulující aktivity „b žných“ lidí, p edevším sport, dále
roboti, filmový stroj asu, sb ratelské p edm ty spojené s po íta i, jako klasické diskety
apod. V pr

hu epizod m žeme také spat it kostýmy superhrdin jako Flashe i Green

Latern, tematické kostýmy, nap íklad st edov kého mnicha, LARPs kostýmy hlavn
Spocka ze Star Treku, i uniformu z klasické série Battlestar Galacticy.
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Platoon – 1986.
Teorie velkého t esku – s05e01: The Skank Reflex Analysis (The Big Bang Theory – The Skank
Reflex Analysis)
257
<http://www.imdb.com/title/tt0091763/trivia> [citováno 2012-05-05]
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5.3.1. Úvodní zn lka
Pro úvodní zn lku (Ukázka 37258) je použita p vodní píse napsaná pro tento
sitcom s názvem The History of Everything od skupiny Barenaked Ladies. Na rozdíl od
úvodní zn lky Aj ák zde nejsou p edstaveni hrdinové sitcomu ani vlastn jeho premisa.
Slova písn a její svižná a veselá melodie spolu s rychlým sledem vizuálních
obraz

nazna uje nejen historii vesmíru a lidstva, ale také zp sob, jakým sitcom

uchopuje v decké pojetí jak zápletek, tak hrdin , tedy s nadsázkou a p ív tivou
vtipností:
Celý náš vesmír byla nejd ív jen horká hustá hmota,
a pak p ed trnácti miliardami let se za al rozpínat, po kat…
Zem se za ala ochlazovat,
autotrofní organismy za aly slintat,
neandrtálci vyrobily první nástroje,
postavili jsme ze (postavili jsme pyramidy),
matematika, v da, historie odhalují své tajemství,
a to všechno za alo s Velkým t eskem!
esk!

Originál:
Our whole universe was in a hot dense state,
Then nearly fourteen billion years ago expansion started, wait...
The Earth began to cool,
The autotrophs began to drool,
Neanderthals developed tools,
We built a wall (we built the pyramids),
Math, science, history, unraveling the mysteries,
That all started with the big bang!
BANG!

Jde o pozitivní zn lku nazna ující mnohem kladn jší p ístup k celému tématu
geek , nerd a jejich sv ta. V Aj ácích je naopak vypíchnut negativní stereotyp. Už tedy
na zn lce m žeme pozorovat, jakým zp sobem se od sebe americké a britské sitcomy
liší – v amerických jde p edevším o pozitivní p ístup, a v britských o ironický až
sarkastický.

5.3.2. Interiéry a rekvizity
Z pohledu celého sitcomu jsou nej ast jšími interiéry byt Leonarda a Sheldona,
byt Penny, univerzitní kantýna, jídelna Cheescake Factory a schodišt
258

Teorie velkého t esku – zn lka (The Big Bang Theory)

v budov
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s Penniným, Sheldonovým a Leonardovým bytem. Z pohledu geekovského a nerdího
stereotypu je však vedle Sheldonova a Leonardova bytu d ležitý také Howard v pokoj.
V menším m ítku se také objevují další univerzitní prostory, stejn tak prádelna i byty
Raje a Amy. My se však zam íme na interiéry s geekovskou a nerdí ikonografií.
St edobodem celého sitcomu je Sheldon v a Leonard v byt. Protože jak
Leonard, tak Sheldon jsou stereotypními nerdy a geeky, je zjevné, že tato ikonografie
bude v celém jejich byt p ítomna. Pokud za neme spole enskou místností, m žeme si
ihned povšimnout bílých tabulí s matematickými vzorci a rovnicemi, v deckých
nástroj , jako teleskop a globus, modely raketoplán , figurín dinosaur a superhrdin ,
plakát

s v deckou

i filmovou tematikou (sci-fi snímek Zakázaná planeta z roku

1956), množství knih u ebního charakteru, jako encyklopedie i Greyova Anatomie,
molekulového modelu, rozebraného po íta e, historických telefon .
V Sheldonov pokoji m žeme nalézt další molekulové 3D modely, nad postelí
visící zarámovaná sb ratelská

ísla komiks

v poli kách velké množství dalších pe liv

Supermana, Flashe a Green Latern,
uspo ádaných komiks . Vzhledem

k Sheldonov obsedantní povaze zde vládne istota a po ádek. Leonard v pokoj je na
tom obdobn . V jeho sk íni si m žeme vedle zna

staromódního oble ení povšimnout

starých po íta ových sou ástí jako klávesnice a obrazovky, i modelu zmenšeného
sta Kandor (hlavního m sta planety Krypton, ze které pochází Superman). V pokoji
pak mimo jiné dále nalezneme mnoho obrázk se sci-fi a technologickou tematikou
a sitcomy i filmové figuríny. Na rozdíl od Sheldonova pokoje zde však také vidíme
zarámované fotografie nazna ující odlišnost jejich povah – Sheldon coby

lov k

netoužící po kontaktu s lidmi a Leonard coby svou geekovostí omezený spole enský
tvor.
Geekovská a nerdí ikonografie je také patrná v jejich koupeln . Vedle šampónu
s Darthem Vaderem a kondicionéru s Lukem Skywalkerem, kultovními postavami
Hv zdných válek, je zde také nep ehlédnutelný záv s s periodickou soustavou prvk .
V Howardov pokoji, vedle nerdí a geekovské ikonografie, m žeme nalézt také
elementy spojené s jeho povahou rádoby sv dníka, jako je saténové povle ení, saténové
pyžamo i inky. Z geekovského pohledu zde vidíme na st

nad postelí dva sv telné

me e z Hv zdných válek, množství model raketoplán , teleskop, mikroskop, fantasy
a sci-fi figurky, ovlada e na videohry, komiksy a obrázky p itažlivých žen z fantasy

124
sv ta. Podobn vypadá Raj v byt, kde také vidíme teleskop, postavi ky robot , velké
množství ovlada

na nejr zn jší elektronické p ístroje a videohry, komiksy a další.

Protikladem k t mto interiér m je Pennin byt, p edstavující sv t jak ženský, tak
edevším sv t „b žných“ nev deckých lidí, ne-geek a ne-nerd . M žeme zde tedy
narazit na v ci nijakým zp sobem nevy nívající z normálnosti, jako kv tiny a asopisy.
asto m žeme Pennin byt nalézt ve stavu chaosu a nepo ádku, na rozdíl od až sterilní
istoty Sheldonova a Leonardova bytu. Byt Amy, který je p edstaven v páté sérii
neobsahuje typickou geekovskou a nerdí ikonografii. Protože je však Amy v dkyní
s ur itými podobnostmi s geeky a nerdy, m žeme zde nalézt, jak p edm ty spojené
s jejím oborem, jako model mozku, tak s její výst edností, jako harfu.
Z nerdího a geekovského pohledu je d ležitý Stuart v obchod s komiksy, kam
hrdinové pravideln chodí. Poprvé se v sitcomu objevil v pr

hu druhé série a od té

doby se stal d ležitou sou ástí sv ta Teorie velkého t esku. Krom
množství komiks

nep eberného

zde vidíme prodávat také sb ratelské p edm ty z r zných sci-fi

a fantasy film , seriál

i po íta ových her, jako Robertem Downey juniorem

podepsanou helmu Ironmana, hobití dýky i zmenšený transportér z p vodní série Star
Treku. Hrdinové si zde mohou také zakoupit r zné hry – deskové i videohry, figuríny,
kostýmy, plakáty, trika s potisky a další typické geekovské a nerdí p edm ty.
V pr

hu p ti sérií m žeme hrdiny sledovat jak v jejich domácím, tak

pracovním prost edí. Univerzitní interiéry, jako chodby, jídelna, kancelá e a laborato e,
jsou vybaveny standardními rekvizitami, které by se v takovýchto prostorách daly
ekávat. Stejn tak je to i s Cheescake Factory, spole nou chodbou a prádelnou.

5.3.3. Vzhled postav
Z pohledu stereotypu o geecích a nerdech, coby lidech bez módního stylu, vkusu
a základních hygienických návyk , zde není mnoho p ítomno. Každý z hrdin má sv j
osobitý vzhled, který však s tímto stereotypem tolik nekoresponduje, jako to bylo
v p ípad Mosse v Aj ácích.
Sheldon i Leonard jsou zde p edevším nosi i geekovských a nerdích potisk na
tri kách. Sheldona m žeme vid t p edevším v dlouhých kalhotách s dv ma vrstvami
tri ek – jedno s dlouhým rukávem a na n m triko s kratším rukávem a potiskem.
Leonarda nej ast ji vidíme v kalhotech i džínech, triku s potiskem s další vrstvou
svršk , jako rozepnutou mikinou s vestou, rozepnutou košilí s bundou apod. Potisky na

125
tri kách jsou stejn

jako u Roye z Aj ák

spojeny s tematikou oblíbenou geeky

a nerdy – v decká a technologická témata a vtipy, komiksy, filmy, fantasy a sci-fi.
Sheldon opakovan nosí trika s komiksovou tématikou z komiksu Green Latern, jejichž
barvy asto korespondují s jeho náladou – ervená znázor uje hn v, žlutá strach, zelená
odvahu, modrá nad ji, oranžová chamtivost 259. Leonardova trika jsou v de

jšího

charakteru, jako potisk periodické tabulky prvk , znázorn ní molekuly adrenalinu i
kofeinu.
Raj a Howard na sob nenosí trika s potiskem. Každý z nich má sv j ur itý
zavedený styl oble ení, které je charakterizuje. Howard nosí úzké kalhoty a džíny
odvážných barev, jako fialová a ervená, košile a falešný rolák. Tímto jeho stylem
podtrhuje svou útlost, drobnost a barevnými kombinacemi zase výst ednost a p ehnané
sebev domí. Raje m žeme nej ast ji spat it v kalhotách a vrstvených svršcích, kdy na
sob má triko, košili, kostkovaný pletený svetr i vestu a sportovní bundu. Toto vrstvení
ve spojení s kšiltovkou m že odkazovat na snahu geek a nerd skrývat své nedokonalé
lo.
Co se tý e hygienických návyk

postav, tak p edevším díky p ítomnosti

Sheldona a jeho fobie z ne istot nejde o nedostatek hygieny jako spíše o její nadbytek.

Nerdi a geekové jsou v tomto sitcomu prezentováni v pozitivním sv tle. A koli
se postavy dostávají do konflikt

s okolím, jejich interakce vyznívají p edevším

roztomile a nikoli odpudiv . Postupem sérií se m ní i celkové vzez ení hrdin , kte í
vypadají stále více p itažliv . Nejlépe to je pozorovatelné na Leonardovi a jeho vlasech.
V první sérii jsou mastné a nemodern st ižené. Na konci páté série už vypadají jako
vlasy každého druhého b žného muže – upravené a umyté. Tento sitcom ukazuje nerdy
a geeky p edevším z jejich pohledu. Nerd a geek jsou zde standardy a vše, co se
odlišuje, je považováno za jakési vet elce, tedy i Penny. Vedle geek a nerd jsou zde
oslavováni také v dci a intelekt obecn , emuž sv

í i motto celého sitcomu „Intelekt

je nový sex-appeal“. Diváci se nesm jí hrdin m, ale s hrdiny.
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6. Shrnutí analýzy
V této ásti si shrneme poznatky z analýzy obou sitcom . Nejd íve vytvo íme
teoretický model geekcomu a nerdcomu – tedy komedie o nerdech a geecích. Poté se
podíváme na reprezentace geek a nerd v sitcomech p ítomné.

6.1. Geekcom/Nerdcom
Domníváme se, že geekcom a nerdcom coby ozna ení pro komedie, zabývající
se skute

a pouze jenom nerdy a geeky, m že být v sou asné dob použitelné pouze

pro tyto dva sitcomy. A koli se p edevším ve filmovém pr myslu rozmohly filmy
s geeky a nerdy v hlavních rolích, jejich zápletka a žánr jsou p edevším ak ního
charakteru a nikoli ist komedie (jako nap íklad film Kick Ass260).
enesen by se však geekcom a nerdcom mohl stát ozna ením pro komediální
prvky v seriálech a filmech vyvolané geeky a nerdy. Tato tematika je totiž v tšinou
ítomná v souvislosti s její komi ností, což vychází z toho, že geekové a nerdi nejsou
považováni za dostate

vážné postavy, a už v médiích i ve skute ném život . Jejich

vnímání je stále sm ované na jakousi p edstavu d tinskosti jejich zálib – hraní, tení
komiks

a sledování televize. A proto, pokud se v televizních po adech a filmech

objeví, zastupují asto komický prvek. P íkladem m že být jeden z agent Námo ní
vyšet ovací služby261 McGee – coby agent p edstavuje sice mužnou postavu, ale díky
svým geekovským zálibám a v domostem je asto vyobrazen mén mužn než zbytek
agent . Jeho komi nost je zd raz ována jeho kolegou Tonym, který si z McGeeho
a jeho zálib d lá legraci.
Geekcom a nerdcom tedy není ozna ení jenom celého po adu, ale také pouze
ur itého prvku komediálnosti, obsahující geekovské a nerdí znaky. Tyto znaky jsou
nej ast ji spojeny s nerdími a geekovskými zálibami.

6.1.1. Postavy
Postavy nerd a geek by m ly vynikat inteligencí, svými zálibami, znalostmi,
speficickou komunikací a spole enskou neohrabaností. Jak v Aj ácích, tak v Teorii
velkého t esku je t chto p t bod pro všechny nerdí hrdiny spole ných.

260
261

Kick Ass – 2010.
NCIS: Naval Criminal Investigative Service – 2003-.
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Jejich inteligence nemusí být p ímo geniální, jak je tomu v p ípad Sheldona.
edevším pak ve srovnání s ostatními postavami daného po adu, sta í nadpr

rnost.

Nemusí jít ani vyložen o v decké znalosti. D ležité je být technicky nadaný a rozum t
po íta m.
Jejich záliby se mohou zam ovat jak na komiksy, fantasy a sci-fi sv t, tak ale
také na hry, po íta e, v du a techniku. Jejich v domosti nemusí být vždy spojeny pouze
s v deckým i technologickým sv tem. Jde p edevším o výst ednost tématu i hloubku
znalostí, které je v o ích jiných d lají geeky a nerdy – nap íklad dokonalá znalost
komiksového sv ta, i znalosti z oblasti nižších hub a plísní.
Zp sob jakým hrdinové komunikují je závislý na stupni jejich nerdovosti
a geekovosti. Obecn však nejsou schopni se oprostit od svého vlastního jazyka, a už
jde o slang aj ák , v decký jazyk nebo jazyk hrá

online her. Vedle problém s vlastní

komunikací také nerozum jí ironii a sarkasmu. Pokud jsou schopni více i mén mluvit
jazykem b žných lidí, používají odkazy na své záliby, p edevším na sci-fi a fantasy
filmy a televizní po ady i na obory, ve kterých pracují nebo se o n zajímají.
Neohrabanost ve spole nosti je zde myšlena p edevším ve vztahu k opa nému
pohlaví. S t mito interakcemi pak postavy mají

asto potíže zp sobené svojí

nep itažlivostí nebo studem. Jejich znalost pravidel spole enského chování je svým
zp sobem také zna

omezená, a v tšina komických situací vychází práv

z této

neohrabanosti.
Co je pro nerdí a geekovské postavy d ležité, je p ítomnost jejich protipólu, tedy
postavy zcela b žného lov ka. Nemusí jít p ímo o krásnou ženu nebo jocka. D ležitý
je zde p edevším kontrast nerdího sv ta s tím b žným. A tedy by v geekcomu
a nerdcomu m l být vždy p ítomen hrdina zastupující „normálnost“.

6.1.2. Narace
V souvislosti s nerdy a geeky se v tšina zápletek to í kolem jejich zálib a aktivit
a kolem jejich interakcí s okolím. Pokud bychom se podívali na nejb žn jší zápletky
Aj ák , tak šlo p edevším o p ežití v pracovním prost edí a o spole enské
vztahy – v p ípad Jen o jejich udržení, v p ípad Roye a Mosse o jejich vznik. V Teorii
velkého t esku se pak zápletka týkala zejména romantických interakcí hlavních nerd
a vnit ních vztah mezi hrdiny.
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ítomny zde mohou být všechny t i komické konflikty. V konfliktu postavy
a sv ta je nasnad st et geeka a nerda se sv tem b žných lidí a jejich starostí. Konflikt
lov ka s lov kem vychází z p ítomnosti postavy geeka a nerda a b žného lov ka.
že zde jít o konflikty spojené s r znými zálibami, hodnotovými žeb

ky, úrovní

domostí a vzd lání. Konflikt lov ka se sebou samým je vázán p edevším na postavy
geek a nerd , kte í se snaží bojovat se svými vnit ními vlastnostmi jako je stud a nízké
sebev domí. Geekové a nerdi jsou také sou ástí vedlejších komických narací, jejichž
funkcí je pobavit, nikoli posunout d j dále.
Zp sob, jakým je zápletka tvo ena, je pak závislý na žánru daného po adu. Téma
geek

a nerd

m že nara ní postupy ovlivnit prost ednictvím stereotypních

zájm m – narace m že mít podobu rádoby fantasy výpravy

i vesmírného

dobrodružství – oblíbená je startrekovská narace za pomocí kapitánského deníku
a hierarchie rolí podle d stojnického žeb

ku.

6.1.3. Ikonografie
Z pohledu

ikonografie

jsou

nejd ležit jším

projevem

n í

geekovosti

a nerdovosti rekvizity. Tyto p edm ty by op t m ly odrážet jejich záliby, jak m žeme u
obou sitcom pozorovat. Stejn tak jde o uspo ádání interiér , které geekové a nerdi
obývají.
Co se tý e vzhledu postav, jsou zde možné dv ikonografie. Bu
stereotyp geek

a nerd

coby nezdrav

je použit

vyhlížejících lidí bez vkusu s brýlemi

a nepadnoucím oble ením, nebo je zde použit obraz geeka a nerda p iznávajícího se ke
svému charakteru geekovskými a nerdími potisky na oble ení. Vedle t chto b žných
oblek se ke geekovské a nerdí ikonografii také po ítají r zné kostýmy op t inspirované
jejich zálibami.
Ikonografie z pohledu práce kamery a st ihu pak v obou sitcomech byla
zachována v rámci sitcomového žánru, tedy velmi st ídmá. I p estože v t chto dvou
sitcomech chyb l hudební doprovod v p ípad geek a nerd obecn by mohly být
použity p edevším melodie a zvuky p ipomínající videohry i fantasy a sci-fi filmy.
Jejich parodováním by byl jasn nazna en komický efekt spojený s touto skupinou.
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6.2. Reprezentace geek a nerd
Jak již bylo výše zmín no, britský sitcom Aj áci se na geeky a nerdy dívá
evážn z negativního pohledu a americký sitcom Teorie velkého t esku z kladného
pohledu. Oba seriály totiž p istupují k reprezentaci geek a nerd z jiné komediální
tradice.

6.2.1. Nej ast ji využívané stereotypy
Nej ast ji zastoupenými stereotypy o geecích a nerdech jsou jejich záliby. Tento
stereotyp zde m žeme vid t nejen pomocí ikonografie, jako jsou rekvizity, ale také
innostmi postav. V každém díle obou sitcom

se objeví alespo

jedna geekovská

záliba, a p ímo v pop edí akce, jako je hraní her, i v pozadí jako roze tený komiks na
stole. Ze všech aktivit a zálib je pak ta nejz eteln jší obliba komiks a her. Sb ratelství
je p ítomno zejména v Teorii velkého t esku, zájem o po íta e pak v Aj ácích. Stereotyp
spojený s jejich zálibami je p ijímán rozpa it . Dokud jejich záliby nep sobí na ostatní,
nikomu nep ekážejí. Pokud se však „normální“ hrdinové cítí n jakým zp sobem
ovlivn ni, pak tyto záliby vidí negativn . Reprezentace tohoto stereotypu je tedy závislá
na reakci ostatních ne-nerdích hrdin . P íkladem m že být Penny, která se na Leonarda
zlobí, protože kv li jeho d tinským hrám p išla pozd do práce. Její reakce je velmi
roz ilená a bez pochopení. V té chvíli jsou pro ni nerdi a geekové se svými zálibami
sm šní, pro „normální“ život zcela nep ístupní.
V obou sitcomech se setkáváme s postavami (Sheldon a Moss), které mají
znalosti z neobvyklých okruh zájm a jazyk . Sheldon také prezentuje geeka i nerda,
jenž se o tyto v domosti velmi rád pod lí s ostatními. Díky svým nadpr

rným

znalostem se oba dva staví do pozice korektor ostatních, a už jejich zp sobu mluvy i
jiných nedostatk .
Druhým nejviditeln jším stereotypem je jejich neúsp ch u žen. Ani v jednom
sitcomu si hrdinové nejsou schopni nalézt p ítelkyn , i je i jen pozvat na rande, aniž by
k tomu nemuseli vynaložit nadpr

rné úsilí. V p ípad Aj ák jim do cesty vstupuje

jejich odpudivý vzhled a v chování. V Teorii velkého t esku jde p edevším o jejich
nedostate né sebev domí, s výjimkou Howarda. Stereotyp o nedostatku p átel zde tolik
ítomný není. Všichni hrdinové si jsou navzájem kamarády a z jejich komunikace je
jasné, že si na nedostatek nest žují. Stereotyp o neúsp chu u žen není p íliš lichotivý,
jeho silné zastoupení v obou sitcomech pak m že odrážet negativní pohled na skute né
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geeky a nerdy. Dalo by se íci, že oba sitcomy v menší i v tší mí e reprezentují
edstavu, že geekové a nerdi nezískají ženu, dokud alespo

trochu nezm ní své

chování.
Stereotyp neohrabaného chování ve spole nosti je zde spojen s neschopností
komunikace s ne-nerdy a ne-geeky. Bu

hrdinové nev dí, jak se v kterých situacích

chovat, jak rozeznávat ironii a sarkasmus, jak lhát i jak se vcítit do ostatních a nastolit
tak správný komunika ní rámec, nebo je okruh jejich témat zcela mimo oblast b žné
konverzace. Tento stereotyp je sou ástí mnoha komických situací a zápletek, p edevším
pak v Teorii velkého t esku, kde se na komunikaci staví celý komický konflikt mezi
Penny a p edevším Sheldonem.
Nedostatek mužnosti je v obou sitcomech reprezentovaný nezájmem o sport,
nedostate nou fyzickou kondicí, bojácností a ur itou ženskostí. S výjimkou Raje a Roye
byli všichni hrdinové také v d tství šikanováni siln jšími spolužáky, což jim na jejich
mužnosti nep idává.
Stereotyp o nedostatku stylu p i oblékání a nedostate ná hygiena je áste
ítomen pouze u Mosse, který svým vzhledem p esn zapadá do nerdího obrazu.
Z hygienického hlediska je zde pochybné pouze Royovo stravování se rukama
v nepo ádku svého stolu. Ostatní postavy jsou na tom v tomto ohledu dob e. Tento
stereotyp zde tedy nemá p ílišného zastoupení, dovolila bych si íci, že p edevším
z d vodu negativního pohledu, který by to na postavy uvrhlo. To, že se v menší mí e
objevuje v Aj ácích, nazna uje rozdílnost s americkým pojetím reprezentace nerd
a geek . Na druhou stranu je p edevším v Teorii velkého t esku zastoupen stereotyp
o nemocech. Každá z hlavních nerdích postav trpí minimáln

jedním druhem

onemocn ní. V p ípad Aj ák tuto roli zastupuje Moss, ale není na ní p íliš kladen
raz. S tímto stereotypem také souvisí rutinní chování p ítomné u Sheldona i u Mosse,
kte í oba trpí ur itým stupn m OCD.
V menším

i v tším m ítku zde jsou tedy zastoupeny všechny stereotypy

s geeky a nerdy spojené. Negativnost i pozitivnost t chto stereotyp je pak závislá na
sitcomu, ve kterém jsou p ítomny – v britském i americkém.

131

6.2.2. Rozdíly mezi Aj áky a Teorií velkého t esku
Jak již bylo nazna eno v naší teoretické ásti, britské sitcomy se na téma dívají
s jistou sarkastickou perspektivou oproti americkému pojetí, které je k hrdin m a jejich
problém m mnohem p ív tiv jší.
Aj áci se dívají na nerdy a aj áky z pohledu Jen, tedy z pohledu b žných lidí.
Ona je zde považována za standard b žnosti – pr

rn p itažlivá žena s ucházející

prací a spole enskostí. Všichni ostatní jsou podle ní rozd lení bu na lidi s podobnými
hodnotami a vlastnostmi, jako dívky z vyšších pater, nebo na lidi odlišné, jako zbytek
hrdin . V Teorii velkého t esku je pak takovým standardem Leonard, který v sob
spojuje jak nerdí a geekovské vlastnosti, tak také ur itou b žnost a normálnost.
ekvapiv jsou tak Raj, Sheldon i Howard považováni za normáln jší než Penny, která
je v jejich sv

vet elcem. Z toho tedy vyplývá, že Aj áci jsou vypráv ni z pozice

normálnosti a Teorie velkého t esku z pozice geekovosti a nerdovosti. V Aj ácích tedy
skupinu „My“ p edstavují b žní lidé v ele s Jen a skupinu „Oni“ Roy a Moss. V Teorii
velkého t esku je to naopak, „My“ jsou zde nerdi a geekové a „Oni“ jsou b žní lidé.
Jakási ideologická normálnost, v i které se nerdí a geekovské stereotypy vyhrazují,
jsou u obou sitcom jiné – v britském jde o p edstavení ideologie b žných lidí s nechutí
žijících vedle geek a nerd , v americkém jde o geekovskou a nerdí ideologii, která se
stává sou ástí b žnosti.
Roy i Moss jsou vždy ozna eni za nerdy a geeky ostatními postavami. Sami
takové ozna ení nepoužívají, i když si jsou v domi, že do takové skupiny pat í. Toto
ozna ení je pro n ponižující. Na rozdíl od toho všichni ty i hrdinové Teorie velkého
esku si takové ozna ení od nikoho nevyslouží. Nikdo jim do o í ne ekne, že jsou
nerdy nebo geeky. Používají pro to jiné termíny jako pošuk, myslitel apod. Za nerdy
a geeky se v rámci nerdí a geekovské skupiny ozna ují navzájem. Pro n toto ozna ení
neodmysliteln pat í k jejich osob a bez n j by svým zp sobem ztratili ást své
identity. V Aj ácích je ozna ení nerd a geek používáno negativn , Teorii velkého t esku
jde spíše o uv dom lé p iznání si odlišnosti, nikoli hanlivé pojmenování.
Postavy Roye a Mosse jsou asto ter em pro smích ostatních hrdin , a už
z d vod jejich vzhledu, chování i nepochopení. To, že jejich kancelá je zárove
suterénem a skladišt m, pak zna í, že ostatní s nimi necht jí mít co do in ní. Tento
ístup nep ichází pouze od zam stnanc z vyšších pater, ale také od Richmonda, který
na tom sám o sob není s popularitou dob e. Roy a Moss jsou ve firm prezentováni
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jako nutné zlo. Komi nost vycházející z p íko í a jejich trápení navozuje pocit, že diváci
se sm jí jim. Postavy nerdího kvarteta z Teorie velkého t esku nejsou ani tak pro smích
ostatním lidem, jako se sami navzájem oso ují v rámci své party. Protože však jde
o „mezi-nerdí“ zesm

ování v rámci nerdí ideologie, kdy se jeden nerdí v dec sm je

druhému, nedá se íci, že jde o negativní reprezentaci. Naopak zde je asto nerdy
zesm

ována Penny a její p átelé pro své nedostate né vzd lání. To samoz ejm

vychází z toho, že Teorie velkého t esku je prezentována z pohledu nerd a geek , pro
které m že být Pennina nedou enost vtipná.
Teorie velkého t esku a Aj áci se na nerdy a geeky dívají odlišn . Obecn
žeme íci, že v Aj ácích se lidé sm jí nerd m a v Teorii velkého t esku se sm jí
s nerdy. Nerdi jsou v Aj ácích prezentováni v negativním sv tle, jejich chování je asto
pro b žné hrdiny odpudivé. I podoba sitcomu s nep itažliv

vypadajícími herci

a temným prost edím hlavního nerdího interiéru p sobí negativn . Oproti tomu Teorie
velkého t esku je jakousi oslavou geekdomu a nerddomu. Nerdi a geekové jsou b žnými
lidmi považováni za spíše roztomilé. Hrdinové jsou pr

rn

vypadající postavy

a nerdí interiéry, stejn jako ostatní jsou ve sv tlých, pozitivních barvách. A tedy a koli
oba seriály obsahují stejné stereotypy, jejich reprezentace se odlišují.
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Záv r
V diplomové práci jsme se zabývali tematikou geek a nerd . Zjistili jsme, že
koncept geek a nerd ve významu, který zde používáme, vznikl v americkém prost edí
a do sv ta byl rozší en prost ednictvím vývozu amerických mediálních produkt
a interaktivní kultury online hrá . S obdobnými koncepty se m žeme setkat i v jiných
zemích, ale jejich význam není z globálního hlediska výrazný.
Jedním z cíl práce bylo p inést ucelené informace o tomto tématu. Abychom
toho dosáhli, snažili jsme se erpat ze zdroj s r znými pohledy na daný p edm t
našeho zájmu. Na geeky a nerdy jsme tedy pohlíželi jak z pozice samotných nerd , tak
z pozice psychologie, marketingu, sociologie a mediální reprezentace. Ze všech t chto
informací jsme byli schopni sestavit seznam stereotyp

o nerdech a geecích. Tyto

poznatky jsme použili jako základ v metodologii naší analýzy.
i zkoumání t chto dvou pojm jsme narazili také na ozna ení jock, které
funguje jako binární opozice nerd m a geek m. P vod t chto opozi ních koncept sahá
hluboko do historie a je siln

ovliv ován politickým a spole enským vývojem

Spojených stát . V minulosti sice byly používány i jiné výrazy a ozna ení než geek,
nerd a jock, avšak podstata této opozice je stejná. Z toho vyplývá, že p edpoklad
o geecích a nerdech jako postavách po íta ového v ku není zcela p esný.
Druhým cílem práce byla konstrukce modelu tematické komedie o geecích
a nerdech. V pr

hu naší práce jsme dosp li k názoru, že koncept geekcomu

a nerdcomu coby komediálního po adu nemá p ílišnou oporu v sou asné mediální
produkci. Krom námi zkoumaných sitcom st ží nalezneme jiný komediální seriál i
film, jehož hlavními charakteristikami jsou nerdi a geekové. Nap íklad film Kick Ass262
se dá považovat za komedii s ak ními prvky, ale také za ak ní film s komediálními
prvky a tedy ozna ení geekcom je velmi spekulativní.
Na obrazovkách televize a plátnech kin se však setkáváme s adou jiných žánr ,
které adoptují geeky a nerdy do rolí hlavních i vedlejších hrdin . Z televizní tvorby
jsou v poslední dob

geekové a nerdi nap íklad sou ástí v deckých tým

v tzv. procedurálních kriminálních seriálech, jako Kriminálka: Las Vegas263, Miami264
262

Kick Ass – 2010.
CSI: Crime Scene Investigation – 2000-.
264
CSI: Miami – 2002-.
263
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i New York265.

ešení zlo in za pomoci ist v deckých forenzních metod je živnou

dou pro postavy prezentující stereotypy, jako po íta ová znalost, hraní her,
sb ratelství, obliba sci-fi i komiks . I v tak akcí nabitém seriálu jako je Havaj 5-0266
s mužnými, silnými, p itažlivými a pohlední muži v hlavních rolích, se objevuje postava
geeka v podob patologa Maxe. V p ípad seriálu Heuréka: M sto zázrak
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by bylo

jednodušší vyjmenovat, kdo geekem i nerdem není – d j se totiž odehrává v m ste ku
s tajným v deckým komplexem, tedy v m ste ku, kde je v tšina obyvatelstva
geniálními v dci, geeky a nerdy. Tyto seriály a mnoho dalších po ad prezentují nerdy
a geeky v komediálním duchu. Vtipnost reprezentací geek

a nerd

souvisí se

stereotypy jejich zájm , asto ostatními považované za d tinské. Proto jsme se rozhodli
náš koncept geekcomu a nerdcomu rozší it z komedie na komediální prvky týkající se
geek

a nerd

a s nimi spojených stereotyp , obsažených v žárech, které nejsou

primárn komedií.
Stru

bychom model geekcomu a nerdcomu mohli shrnout jako komedii

a komediální prvky s postavou geeka

i nerda, zastupujícího stereotypy o vysoké

inteligenci, zálibách, mimo ádných znalostech, neobvyklém zp sobu komunikace
a o spole enské neohrabanosti. Taková postava p ichází do interakce s hrdinou, který
geekem ani nerdem není. Z narativního hlediska zde dochází ke st etu dvou sv
(nerdího/geekovského a b žného), stejn

jako k lokálnímu konfliktu mezi hrdiny

a jejich odlišnými p ístupy k životu. Z ikonografického pohledu pak geeky a nerdy
reprezentují p edevším rekvizity spojené s jejich zálibami jako po íta e, sci-fi a fantasy
tematika.
i formulování našeho chápání rozdílnosti mezi nerdem a geekem jsme se
rozhodli pojmy odlišovat podle jejich spole enského vnímání – geek jako pozitivní
a nerd jako negativní pól stejného významu. Paraleln

s tímto chápáním m žeme

odlišovat geekcom a nerdcom. Geekcom se na své hrdiny dívá pozitivn jako je to
v p ípad

Teorie velkého t esku. Nerdcom k hrdin m p istupuje negativn

jako

v p ípad Aj ák .
Naším posledním cílem bylo prozkoumání stereotyp

p ítomných v námi

analyzovaných sitcomech a zjišt ní, jakým zp sobem jsou geekové a nerdi
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reprezentováni. Došli jsme k záv ru, že oba sitcomy k této problematice p istupují
odlišn . V p ípad Aj ák je na nerdy (a zde také na aj áky) pohlíženo z pohledu
žného lov ka, kterého zde p edstavuje hlavní ženská postava Jen. Nerdi jsou zde
vnímáni jako odlišní od dominantní ideologie b žnosti. Pohled na n je siln sarkastický
a negativní. Naproti tomu Teorie velkého t esku, p edstavující geeky i nerdy v roli
dc , se na n dívá z jejich pohledu. B žné lidi tedy vidí jako ty, kte í neodpovídají
standard m dominantní ideologie, která je zde vyobrazena prost ednictvím Leonarda.
Pohled na geeky a nerdy zde je pozitivní s nádechem oslavnosti.
Aj áci coby britský sitcom se na tematiku dívají ze sarkastického pohledu, kdy
se nebojí hrdiny ztrapnit, zesm šnit a smát se jim. Americká Teorie velkého t esku
naopak své hrdiny chrání, oslavuje je a sm je se s nimi. Tím nám byl potvrzen
teoretický p edpoklad o rozdílných kulturních p ístupech k témat m komedie. Z mých
výsledk tedy vyplývá, že stereotypy geek a nerd jsou p enášeny a to p edevším
v komediální podob . To, jestli se jedná o pozitivní i negativní reprezentaci, pak závisí
na kulturní tradici zem p vodu.
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Summary
The focus of the thesis was the concept of nerds and geeks. As we understand,
those concepts have originated in the United States of America. The terms and the
images associated with them have migrated from there to the rest of the world through
the American media products and through an interactive culture of online gamers. There
are similar concepts found in other countries as well, but their impact on the global view
is not that significant.
One of the goals of this thesis was to put together a comprehensive summary of
geeks and nerds. In order to do that, we used sources offering various perspectives.
With those, we have gained knowledge about geeks and nerds from a psychological and
sociological point of view, as well as from a marketing and media representation
viewpoint. From these findings, we have compiled a list of stereotypes about geeks and
nerds. This list is an essential part of the methodology of our analysis.
While examining this concept, we came across the label „jock”, a binary
opposite term to geek and nerd. The origin of this term points toward American history
and is influenced by the political and social developments in the United States. The
expressions used in the past centuries might have been different but their essence and
meaning they conveyed are the same. That makes our assumption about geeks and nerds
as computer-age characters imprecise.
Our second goal was to create a model for comedy about geeks and nerds. In the
course of working on the thesis, we came to a conclusion that the concepts of geekcom
and nerdcom as a TV and movie comedy don’t have enough support in the current
media production. Apart from the two sitcoms that we analyzed, it is hard to find other
examples of a comedy with nerds and geeks as a main theme and focus (either in
characters or storyline). For example, a movie Kick Ass268 might be considered
a comedy with action elements, or an action picture with comic elements. Labeling it as
a geekcom is then quite speculative.
On the other hand, we can see many different genres that adopt nerds and geeks
as their main or supporting characters, without a real focus on this topic. Geeks and
nerds can be seen on TV in the procedural cop shows, such as CSI series (Crime Scene

268

Kick Ass – 2010.
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Investigation269, CSI – Miami270 and CSI – NY271). Investigation crimes by forensic
science are a great place for characters representing stereotypes of geeks’ hobbies, such
as computer knowledge, gaming, collecting, and fandom of sci-fi, fantasy and comic
novels.

Even such action series as Hawaii 5-0272, starring two masculine, strong,

attractive and handsome men, portray a geek in an important supporting role of coroner
Max. And based on the series Eureka273, it might be easier to name characters who are
not geeks and nerds, as the setting of the series is a city with secret scientific complex,
a city of genius scientists, geeks and nerds. These and many other series present geeks
and nerds in a comical way. The comedy of representations of geeks and nerds is related
to the stereotype of geeks and nerds interests, which are considered by many as childish.
That is why we have reconsidered our original concept of geekcom and nerdcom and
widened it from a comedy shows and movies to smaller comic elements about geeks
and nerds in genres that are not primarily a comedy.
In short, we can summarize the model as a comedy and comic elements with
a geek or nerd character that most often represent the stereotypes about high
intelligence, hobbies, extraordinary knowledge, unique way of speaking and
communication, and social inaptitude. These characters then interact with characters
who are not geeks and nerds. From the narrative point of view there are two main comic
conflicts – global (the world of geek and nerd versus the world of the others) and local
(geek and nerds versus the others). The iconography representing stereotypes of geeks
and nerds needs to contain the props related to their hobbies, such as computers, sci-fi,
and fantasy.
With respect to our formulation of the distinction between the terms geek and
nerd, where „geek” carries a positive connotation while a „nerd” has negative one, we
are applying a similar distinction to geekcom and nerdcom. Geeckom presents the geeks
and nerds negatively, as demonstrated in IT Crowd. In contrast, nerdcom, such as The
Big Bang Theory, portrays the geeks and nerds in a positive light.
Last but not least of our goals was to inspect the stereotypes presented in these
two sitcoms. We examined the way in which the nerds and geeks are represented. We

269

CSI: Crime Scene Investigation – 2000-.
CSI: Miami – 2002-.
271
CSI: NY – 2004-.
272
Hawaii Five-0 – 2010-.
273
Eureka – 2006-.
270

138
concluded that both sitcoms approach this issue differently. In case of the IT Crowd we
found that nerds (and also IT guys) are seen from the perspective of a regular common
man, presented by the main female character Jen. Nerds differ from the dominant
ideology of commonness. On the other hand, The Big Bang Theory sees the
scientists – nerds and geeks from their perspectives, here presented by the character
Leonard. That presentation of the nerds is positive and almost celebrative.
The IT Crowd, as a British series, has a sarcastic angle and it is not hesitant to
embarrass, mock and laugh at the characters. In contrast, The Big Bang Theory protects
its characters, celebrates them and laughs with them. That confirms our assumptions
about culture differences in the approach to comedic themes. The outcome of the thesis
suggests that the stereotypes of geeks and nerds are carried in a comic manner, and that
a positive or a negative representation is dependent upon the cultural tradition of the
country of origin.
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